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Skak i 100 år
Med SIS-Masters i Middelfart og DM i Horsens er
jubilæumsprogrammet for alvor i gang. Næste punkt er
den stærke svensk-danske Sigeman GM-turnering, og
derefter er det tid for sommerens store åbne festivaller i
Esbjerg, København og Århus.
Sigeman GM

Vesterhavsturneringen

Med et usædvanligt fællesprojekt
over landegrænserne vil KSU og
Malmø Schachforbund styrke samarbejdet i på begge sider af Øresund
og sætte fokus på skak som spillet,
der er med til at integrere regionen.
Turneringens fem første runder
spilles i Spegelsalen på Hippodromen, Kalendergatan 12b, 5 etage i
Malmö med start kl. 14.00 fra den
29. april til den 3. maj 2003. Derefter flyttes til København hvor de sidste fire runder spilles på hotel
Richmond Mercur i København 5.8. maj med start kl. 14.00.

18. udgave af Vesterhavsturneringen
4. – 12. juli på EUC Vest, det tidligere Teknisk Skole, er præget både
af de traditioner, der har gjort Vesterhavsturneringen til noget helt særligt i dansk skak, og af fornyelse.
Arrangørerne med Brian Isaksen i
spidsen arbejder for, at topgruppen
når kategori XV, og følgende spillere er allerede på plads: Alexey
Dreev, Michal Krasenkow, Krishnan
Sasikiran, Hichem Handouchi,
Humpy Koneru, Peter Heine Nielsen og Curt Hansen.
Blandt nyskabelserne er en Bgruppe – eller 'perpsektivgruppe',
som en kaldes. Ti spillere, heraf de
seks fra Danmark og en gennemsnitsalder på kun 22 år. Foruden en
1. pr. på 5000 kr. får vinderen ret til
at deltage i GM-gruppen 2004.
For de endnu yngre er der planer
om en skoleskakturnering 5. juli, og
i den anden ende af aldersskalaen afholder Vesterhavsturneringen – på
opfordring! – veteranturnering for
alle over 55 år. I den koordinerede
turnerings mange åbne grupper håber arrangørerne på op mod 200 deltagere.
Undervejs var der ellers tilløb til
nervøsitet for turneringen, idet Esbjerg kommune havde indført nye
regler for brugerbetaling ved udlån
af byens skoler. Men Esbjerg Skak
Union fik heldigvis en reddende aftale med EUC Vest.
Se indbydelse til Vesterhavsturneringen side 45.

Turneringen holder kategori XIV
med et ratinggennemsnit på 2579 i
kraft af følgende felt:
GM Vasily Ivanchuk, Ukraine, 2704
GM Zhang Zhong, Kina, 2666
GM Peter Heine Nielsen, DK, 2625
GM Curt Hansen, DK, 2610
GM Luke McShane, England, 2592
GM Jan Timman, Holland, 2579
GM Jonny Hector, Sverige, 2553
GM Tom Wedberg, Sverige, 2539
GM Sune Berg Hansen, 2537
FM Bengt Lindberg, Sverige, 2392
Der vil blive live-kommentering i
Malmø ved GM Stellan Brynell og i
København ved IM Jacob Aagaard,
derudover vil turneringen selvfølgelig kunne følges live på internettet,
hvor alle partier vil blive sendt.
www. ksu.dk/sigeman/
Information, indbydelser og resultater vil blive bragt i Skakbladet,
efterhånden som jubilæumsprogrammet skrider fremad.

www. northseacup.dk

Vasily
Ivanchuk

SKAK
1903-2003
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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 29/4-8/5
• 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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Politiken Cup
For 25. gang indbyder Københavns
Skak Union til Copenhagen Open,
som de seneste mange år er kendt
som Politiken Cup efter sin hovedsponsor, dagbladet Politiken.
Politiken Cup spilles efter schweizersystemet, 11 runder i én stor gruppe, 14.-25. juli i Nørrebrohallen i København. Ratingforskellen mellem
de toptunede GM'ere i toppen i den
ende af startlisten og juniorspilleren,
der her oplever en stor open for første gang, kan være op til 1500-1600
point, men charmen er, at et par gode
resultater pludselig giver mulighed
for at sidde over for en verdensstjerne.
Feltet tæller allerede 65 spillere,
heraf 15 stormestre og 8 med mere
end 2600 i rating (bl.a. Peter Heine
Nielsen). Program, indskud, præmier osv. fremgår af indbydelsen
side 47.
www. politikencup.dk

Århus Chess Summer
Også Århus afholder stor international open. Spilledatoerne bliver søndag 27/7 til søndag 3/8, men derudover er der endnu kun få informationer. Det anbefales at holde et vågent
øje med hjemmesiden i 6. hovedkreds:
www. 6-hk.dk/

Udlandet, kort
Corus Wijk aan Zee, januar:
1. Anand 8½, 2. Judit Polgar 8,
Bareev 7½, 4-8. Shirov, van Wely,
Grischuk, Ivanchuk, og Kramnik, 7.
Kasparov - Deep Junior, januar:
Match 'menneske - maskine' i New
York, sluttede 3-3.
Linares, Februar:
1-2. Leko og Kramnik 7, 3-4. Anand
og Kasparov 6½.
12th Amber Tournament, marts:
1. Anand 14½, 2. Leko 13½, 3.
Morozevich 13½, 4. Kramnik 13.
Bent Larsen skriver om matchen
Ponomariov - Kasparov 19/6 - 7/7.
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Jubilæumsturneringernes
gavekort-vindere
Den landsdækkende jubilæumsturnering, ‘Skak i 100 år’, blev en stor
succes med i alt 442 deltagere i turneringer fordelt over otte af ni mulige hovedkredse. I alt 55 gruppevindere modtog gavekort på 1000
kr. til deltagelse ved DM i Horsens,
og ved redaktionens slutning havde
33 af disse tilmeldt sig DM.
1. Hovedkreds
Københavnsmesterskabet, 44 deltagere i Schweizer-gruppe.
Kim Pilgaard, Brønshøj
Michael Nielsen, Taastrup
Miriam Olsen, Skovlunde
Rene Baarup Christensen, K41
Lars Max Jensen, AS04
Erik Hedegaard, AS04
2. Hovedkreds
Den 23. Holbergturnering, 40 spillere, 5 grupper.
Jørgen B. Hansen, Dianalund
Leif Hesselberg, Korsør
Lars Vandrup, Dianalund
Søren Jensen, Forlev
Jonas Nielsen, Dianalund
4. Hovedkreds
Sønderjysk Mesterskab i Haderslev,
52 spillere, 6 grupper.
Carsten Krog, Haderslev
Allan Hye, Haderslev
Jan Rosenberg, Ribe
Per Gallo, Løgumkloster
Knud Jespersen, Ribe
Jacob Bjørnskov, Haderslev
5. Hovedkreds
Esbjergmesterskabet 2003, 34 deltagere, 3 grupper.
Poul Fries Nielsen, Esbjerg
Ove A. Pedersen, Esbjerg
Lars W. Pedersen, Grindsted
Miki Worm Jørgensen, Esbjerg
Kolding Byturnering 2003, 56 deltagere, 4 grupper.
Peder Madsen Evans, Vejle

SKAK
1903-2003

Kasper Aamand Pedersen, Kolding
Carsten Meyer, Fredericia
Peter Iversen, Springeren
6. Hovedkreds
Århusmesterskabet. 64 deltagere,
øverste gruppe afviklet som knockoutturnering.
Casper Rasmussen, Skolerne
Jackie Andersen, Århus
Leo Christiansen, Skødstrup
Johnny Jensen, SK 1968
Henrik Schrøder, Viby
Jens Olaf Svanholm Fogh, Viby
Max Jansen Lange, Viby
7. Hovedkreds
Nordjysk EMT 2003, Aalborg, 50
deltagere, 8 grupper.
Erik Pedersen, Nordthy
Nikolaj Mikkelsen, Skovlunde
Mogens Pedersen, Nørre Sundby
Thomas Søndergård, Aalborg
Kasper Rasmussen, Vejgaard
Jens Jørn Odborg, Vejgaard
Lars Larsen, Jetsmark
Finn Simonsen, Aalborg
8. Hovedkreds
Jubilæumsturnering i Frederikssund, 42 deltagere, 7 grupper.
Tommy Schmidt, Allerød
Kurt Thomsen, Jyllinge
Morten Madsen, Birkerød
Palle Nielsen, Ålsgårde
Steve Haagensen, Frederikssund
Christopher Pedersen, Hillerød
9. Hovedkreds
Viborg weekend EMT 2003, 60 deltagere, 10 grupper.
Anders Bodholt Nielsen, Viborg
Thomas Christensen, Kjellerup
Dennis Hemdorff, Struer
Morten Christiansen, Viborg
Steen Vestergaard, Ikast
Thomas Astrup, Struer
Birgit Dithlevsen, Herning
Thor Hammershøj, Skive
Anders Revsg. Andreasen, Viborg

Foto: tr.

Næstved
Skakklub
100 år
Verdensklassespilleren
Alexei Shirov til Næstved

Skolernes Skakklub har vundet pokalen to gange  her er Jan Sørensen (mod Allan Holst),
Finn Pedersen, Poul Rewitz og Bo Jacobsen i den afgørende 4-0 sejr i 2001 over SK 1968 .

Pokalfinalen i Nyborg
Vist er der en pokal til vinderen. Af
drevet sølv endda, og med sin egen
skakhistorie helt tilbage fra 1928.
Pokalturneringen er dog relativt ung,
indført i 1996 og altså nu på vej til
sin 8. afslutning. Og selv om det med
garanti bliver en flot og festlig pokalfinale på Hotel Nyborg Strand pinsedag den 8. juni med deltagelse af
pokalstemte skakspillere fra hele landet afvikles stævnet under John
Rendboes ledelse uden massivt politiopbud og bølge på den billige
langside.
Skakkens pokalturnering er nemlig nok så meget deltagernes turnering som tilskuernes, om end der
uden tvivl bliver både god skak og
spænding.
Finalestævnet afvikles i tre rækker, Elite, Bredde og Junior, hver
med op til 18 hold a 4 spillere. Tidligere har det været svært at skelne
mellem Elite og Bredde, men i år er
der indført et max.-gennemsnit i
Bredde-rækken på 1800 ratingpoint.
Vejen til disse tre finalegrupper
går gennem hovedkredsenes turneringer, hvis form og kalenderplacering er op til hver enkelt
hovedkreds. Når dette læses, er nogle
af finalisterne på plads, mens man i
andre hovedkredse stadig kan nå at
kvalificere sig. Tjek hovedkredsenes
hjemmesider og se mulighederne.

Pokalfinalen 8. juni:
Sted: Hotel Nyborg Strand,
Østerøvej 102, 5800 Nyborg.
Velkomst: Kl. 11.00
1-6. runde: Kl. 11.15 - 19.15
Præmieuddeling: Kl. 19.30
Kun én gang er det lykkedes et hold
at vinde ‘The Double’, nemlig da
Gistrup Skakforning i 1998 præsterede at vinde både divisions- og
pokalturneringen. Men også de øvrige seks finaler-stævner havde 1. divisionshold i dominerende roller. I
premiere-året vandt Århus efter
finalesejr over danmarksmestrene
K41. Både i 1996, 97 og 98 spilledes turneringen i én gruppe, og
finalestævnet sluttede som cup-udskilning med semifinaler og ren finale. Det nuværende system med tre
rækker og 6 runer Monrad blev introduceret 1999, hvor finalestævnet
første gang blev spillet på Hotel
Nyborg Strand, med ideelle betingelser (og gratis kaffe!). Efter
Århus i 1996 er følgende
klubber indskrevet på
pokalen: Nordre 1997,
Gistrup 1998, Nørresundby 1999, Skolerne
2000, Skolerne 2001,
Brønshøj 2002. Hvilken
klub skal have årstallet
2003?
tr

Næstved Skakklub er en af landets ældste skakklubber og kunne i marts måned fejre 100 års
jubilæum.
Ved planlægningen af jubilæumsaktiviteterne kunne man i
gamle annaler se, at de begivenheder, der havde sat sine stærkeste spor i klubben, var besøgene
af verdensnavnene Lasker og Aljechin for mere end 50 år siden.
Disse overvejelser – samt velvillig støtte fra Nordea Danmark
Fonden – førte til ‘Nordea World
Chess’ 3. - 4. maj 2003, et arrangement med den lettiske top-10
spiller Alexei Shirov, der bl.a.
ydede en superpræstation som
topscorer ved verdensholdets
sejr over Rusland sidste år.
Det 2-dages arrangement er
åbent for publikum. Der er fri
entre (evt. deltagelse i simultan
koster dog 150 kr.), og alt foregår på Grønnegades Kaserne i
det nye Kulturhus, Grønnegade
10, 4700 Næstved.
Program
Lørdag den 3. maj:
Kl. 12.00 - 12.45: Åbning og
præsentation.
Kl. 12.45 - 14.00: Alexei Shirov
gennemgår et parti, og der er
mulighed for at stille spørgsmål.
Kl. 14.00 - 18.00: Urmatch mellem Alexei Shirov og Næstved
Skakklubs divisionshold.
Søndag den 4. maj:
Kl. 13.00 - 14.30: Alexei Shirov
gennemgår et parti, og der er
mulighed for at stille spørgsmål.
Kl. 14.30 - 18.30: Alexei Shirov
simultant mod 30 spillere.
2003 /3/101
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Dansk Skak U
I forbindelse med at Dansk Skak
Union fylder 100 år, er det nærliggende at kaste et blik over de 100 år
og fremdrage væsentlige træk i Unionens udvikling.
Dette skete også i 1928, 1953 og
1978, da Dansk Skak Union fejrede
henholdsvis sit 25-års, 50-års og 75års jubilæum.
Ved det sidste jubilæum faldt det
i undertegnedes lod at afgive en slags
beretning for de første 75 år, og når
jeg her 25 år senere har samme opgave, slår det mig nok en gang, at
udviklingen på én gang har været
præget af stor kontinuitet og nyskabelser.

Fundamentet
Skakbladet, DM i påsken og de dermed koordinerede turneringer er
fortsat fundamentet i Dansk Skak
Union og bindeleddet mellem Unionens medlemmer.
Skakbladet er kun en anelse yngre
end Dansk Skak Union og blev allerede i 1926 obligatorisk medlemsblad. I bladets lange levetid har skiftende redaktører naturligvis lagt
vægt på forskellige stofområder;
oprindelig var opgavestoffet højt
prioriteret og beslaglagde meget af
Skakbladets spalteplads, men efterhånden blev nyhedsdækningen og
partistoffet mere og mere fremtrædende.
Bladet har skiftet format og udseende flere gange – delvis som følge
af økonomiske hensyn – og ved indgangen til Unionens jubilæumsår har
Skakbladet fået et magasin-look, der
er blevet meget positivt modtaget.

6
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Det er klart, at Skakbladets rolle
som nyhedsformidler er blevet dramatisk ændret som følge af informationsteknologiens fremmarch, således at nyhedsstoffet i højere grad
vil blive bragt på Unionens hjemmeside, mens Skakbladet vil være præget af baggrundsstof og dybdeborende artikler.

DM og EMT
Det første officielle DM blev spillet
i 1923 – først i Store Bedagsferien,
fra 1929 i påsken. Selv om der blev
spillet mange lokale turneringer
rundt om i landet havde de ingen
direkte forbindelse med DM i påsken: først i midten af 1960’erne blev
systemet med de koordinerede turneringer etableret, således at resultater opnået i disse fik betydning for
deltagelse i EMT i påsken, og indførelsen af ratingsystemet i 1970’erne
bandt yderligere de lokale turneringer og påsketurneringen sammen.
Turneringssystemet i den øverste
klasse – i lang tid kaldet landsholdsklassen – har langt de fleste år været
alle-mod-alle, men til næste år vil
der blive spillet efter et knock-out
system, der betyder en væsentlig
nyskabelse i forhold til nu.

Divisionsturneringen
For 25 år siden skrev jeg i min jubilæumsartikel, at etableringen af divisionsturneringen utvivlsomt var et
af de største fremskridt i Unionens
historie, og det er min opfattelse, at
de sidste 25 år har bekræftet dette.
Naturligvis er der sket ændringer:
bedømmelse af uafsluttede partier er

afskaffet (ligesom hængepartier sort
set er afskaffet i enkeltmandsturneringer), betænkningstiden er nedsat og partierne rates, men strukturen har været den samme i divisionsturneringens over 40-årige historie
og ønsket om afgørende ændringer
har været meget beskedne.
Det kan egentlig undre, at Dansk
Skak Union først i 1976 fik etableret sin egen skakforretning – Dansk
Skaksalg ApS – der til konkurrencedygtige priser kunne levere skakmaterialer til Unionens klubber og
medlemmer. Oprindelig var der nogen modstand mod Unionens egen
forretning, som dog siden har vist
sin klare eksistensberettigelse.
Den internationale turneringsaktivitet i Danmark var gennem Unionens første 70-75 år spredt og sporadisk, men fra slutningen af 1970’erne
og ind i 80’erne tog antallet af internationale turneringer i Danmark et
kolossalt opsving – en lignende udvikling fandt sted i flere andre lande
– hvilket i løbet af nogle år resulterede i en stigning i antallet af danske
GM-titler og især IM-titler.
Gennem omfattende økonomisk
støtte deltog Dansk Skak Union aktivt i denne udvikling, der i de senere år er fortsat i afdæmpet skikkelse.

Tjele Efterskole
Oprettelsen af Tjele Efterskole i
1985, hvor skak indgår som et væsentligt element i skolens dagligdag,
var en væsentlig nyskabelse i dansk
skakliv. Mange af Dansk Skak Unions stærkere, yngre spillere har en-

Union 100 år
ten været elever på skolen eller deltaget i juniorstyrketræning, som en
overgang fandt sted på skolen.

Medlemstallet
Skolen er og har endvidere været
ramme om turneringslederkurser,
konferencer og talrige skakstævner
i national og nordisk sammenhæng.
Tjele Efterskole har de senere år
haft klart mindre tilgang af skakspillende elever, hvilket nøje afspejler i udviklingen i Unionen, hvor
medlemstallet siden slutningen af
1980’erne har været faldende efter
at have passeret 10.000.
Årsagerne til denne negative tendens er utvivlsomt mange; det er
oplagt, at de utallige fritidstilbud i
dagens Danmark giver skakspillet
hård konkurrence, og det synes også
som om ‘tidsånden’ eller ‘trenden’
– dejligt luftige begreber! – præget
af manglende fordybelse og zapperi
ikke begunstiger udbredelsen af
skakspillet.
På den anden side er der heldigvis
stadig eksempler på, at man på lokalt plan er i stand til at hverve og
fastholde medlemmer, og i den forbindelse er det naturligvis vigtigt at
vide, hvordan man fra Unionens side
kan hjælpe klubbestyrelserne til at
løse denne opgave.
Her gives der ingen lette løsninger; der skal arbejdes med dette problem både på lokalt og nationalt plan
ud fra en erkendelse af, at der er tale
om et langt sejt træk, hvor resultaterne ofte lader vente på sig, og hvor
tilbageslag ofte forekommer.
Vi skal ikke give op på forhånd,

og selv om de fleste gerne vil bruge
tiden til selv at spille skak, er det også
spændende og udbytterigt at beskæftige sig med skakorganisatorisk arbejde.
Gennem hele Unionens historie
viser artikler i Skakbladet, at spørgsmålet om at hverve og fastholde
medlemmer har været centralt, og set
i historisk perspektiv skal man måske passe på ikke at overdrive betydningen af de sidste års tilbagegang; medlemstallet er før gået op
og ned, og Dansk Skak Union er ikke
den eneste friitidsorganisation, der i
de senere år har oplevet medlemstilbagegang.

Øknomien
Jeg mindes engang at have læst, at
Unionens ledelse et par år efter 1903
havde en kontakt til den daværende
indenrigsminister med henblik med
henblik på at få Dansk Skak Union
på finansloven. Stemningen var vist
positiv, men noget konkret kom der
ikke ud af det.
Gennem tiderne har konkrete
skakarrangementer fået værdifulde
offentlige tilskud; først fra midt i
1950’erne til midt i 60’erne fik
Dansk Skak Union årlige, beskedne
beløb fra tipsmidlerne.
Unionens ledelse har gennem årene ofret megen tid på at få placeret
Dansk Skak Union – i de senere år
inden for Dansk Tankesportforbund
– bedre på dette område, og i 1994
syntes der en overgang at være mulighed for at komme ind i DIF sammen med Bridgeforbundet, men
dette mislykkedes desværre.

Den manglende optagelse i DIF
er dog i de sidste halve snes år delvis
blevet kompenseret via årlige bevillinger fra Kulturministeriet, som nu
har overgivet denne administration
til DIF.

Internationalt
Dansk Skak Union har været med i
Nordisk Skak Forbund siden dets
stiftelse i 1899 og blev meget tidligt
medlem af Verdensskakforbundet –
FIDE. Unionen har deltaget – på nær
to gange – i alle skak-OL, ligesom
vi har deltaget i alle de såkaldte zoneturneringer, der i mange år var første skridt på vejen til en match om
VM.
Efter Anden Verdenskrig fik
FIDE kontrol over VM, og det har
derfor været et betragtelig tilbageskridt, at der den sidste halve snes år
har været flere verdensmestre på én
og samme tid. Det ser i skrivende
stund ud til, at dette i løbet af relativt
kort tid vil blive bragt til ophør, men
udviklingen inden for FIDE har i den
sidste snes år ikke kun været kilde til
opmuntring.
I forbindelse med 100-års jubilæet
løber en række seværdige skakarrangementer af national og international karakter af stabelen over hele landet; de står alle omtalt i Skakbladet.
Jeg er overbevist om, at disse arrangementer – deltag i eller besøg
dem! – både vil glæde medlemmerne
og være en smuk afslutning på Dansk
Skak Union første 100 år.
Steen Juul Mortensen
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Rode Pedersen
80 år
Skanderborg Skakklubs største og
mest kendte personlighed i klubbens
historie, Robert Rode Pedersen, fyldte 80 den 29. marts. Gennem mere
end et halvt århundrede har han været et aktivt og særdeles afholdt medlem af klubben. I en periode på en
snes år var han formand.
Rode har altid været en meget entusiastisk skakspiller, men han har

også taget sig tid til at snakke, ikke
mindst med nye medlemmer og med
børn. Ingen skulle føle sig fremmed
eller til overs, og Rode har en stor
del af æren for den gode trivsel som
hersker i klubben.
Rode har gennem alle årene været
en stærk spiller, en overgang mesterspiller, og i næsten hele perioden
var det en selvfølge at han spillede i
øverste klasse ved klubbens turneringer, og at han var fast mand på
førsteholdet i holdturneringen. Men
dels har klubben fået tilgang af nogle
stærke spillere, dels må man bøje sig
for alderens kendsgerninger og se i
øjnene, at både spillestyrken og kræfterne bliver mindre.
Rodes største og i særklasse vigtigste indsats er skoleskakken. Meget hurtigt fik han øjnene op for, at
børn også kunne have fornøjelse af
at spille skak – drenge var det dengang – og i 50’erne var der endnu
ikke noget organiseret skoleskak.

Men Rode samlede drengene i sin
beskedne lejlighed, hvor der i forvejen var fire børn, foruden Dagny,
som virkelig har ydet sine store ofre
på skakspillets alter! Skakdrengene
har nærmest siddet på nakken af hinanden. Men humøret var højt, og
glæden ved skakken stor.
Da skoleskakken i 60’erne var blevet organiseret, førte Rode sit hold
frem til flere danmarksmesterskaber
og et enkelt Nordensmesterskab.
Ud over glæden ved de mange
spændende partier, jeg gennem årene
har spillet med Rode, har jeg også
nydt godt af et fint kammeratskab,
hans gode humør og hans livfulde
beretninger om svundne dages skakbedrifter.
Jeg har alle klubbens medlemmer
bag mig, når jeg udtrykker ønsket
om, at vi må få endnu mange gode år
med Rode i klubben.
Asger J. Andersen

Vi i Rødovre Skakklub er både
stolte og glade over at have Kølvig
som aktivt medlem. Bent Kølvig er
fast mand på 1. brættet på vores førstehold, ligesom han aktivt deltager
i klubbens liv.
Vi er mange, rigtig mange, der
gennem årene har nydt godt af Kølvigs enorme skakviden, som han af
et godt hjerte gerne deler med os
andre. Hans nuværende aktivitet,
Skaksnakcaféen, er en rigtig god måde at lære skak på, hvor Kølvig sagligt indvier os andre i skakspillets
fascinerende verden, og på en spændende og pædagogisk måde svarer
på vores spørgsmål. Som han selv
siger: ‘Ingen spørgsmål er dumme’.
Kølvig har en evne til at krydre
disse aftener med historier, anekdoter og ikke mindst vittigheder – man
bliver både klogere og gladere.
Rødovre Skakklub har også utallige gange haft glæde af Kølvigs
optræden ved PR-arrangementer i
Rødovre Centrum. Det var ganske

naturligt, at det var Kølvig, der kommenterede partiet mellem Sune Berg
Hansen og Erling Mortensen på
pladsen med de store brikker, da
Dronning Margrethe besøgte Rødovre Centrum i anledning af Rødovre Kommunes 100 års jubilæum.
Vi er meget glade for Bent Kølvigs
lange medlemskab af Rødovre Skakklub og ser frem til mange år endnu,
hvor vi kan nyde godt af hans kunnen og inspirerende måde at være
på. – Hjerteligt til lykke.

FØDSELSDAG

Bent Kølvig
70 år
Tidligere danmarksmester Bent Kølvig runder de 70 år nu 28. april, tro
det hvem der vil. Kølvig er stadig
aktiv i sin gerning som folkeskolelærer, ligesom skakken nu i snart
to menneskealdre stadig optager en
stor del af Kølvigs liv.
Kølvig er, som de fleste ved, en
flittig skribent i vores skakblad, hans
rubrik ‘Tag stilling’ er der mange,
som har glæde af.
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Knud P. Hornhaver
formand, Rødovre Skakklub
Også Skakbladets læsere har i en
menneskealder kunnet glæder sig
over Bent Kølvigs evner som formidler af skak: Månedens husråd'
'Skak for enhver', og den aktuelle
'Tag stilling' for blot at nævne nogle
af hans kvalitetsrubrikker.
Partiet på modstående side viser, at
Kølvig også selv kan 'tage stilling':

Jens Enevoldsen
Bent Kølvig
Kongeindisk / E81
Københavnsmesterskabet 1962.
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4
d6 5. f3 0-0 6. Lg5 c6 7. Dd2 e5 8.
d5 a6 9. 0-0-0 De8?!
Et energisk bondeoffer.
10. dxc6 Sxc6 11. Dxd6 Le6 12.
Sd5 Lxd5 13. cxd5 Tc8 14. Kb1
Nu kunne det ligne en hvid
officersgevinst, men...
14... Sd4! 15. Da3
For på 15. Lxf6 er 15... Da4 meget stærkt, f.eks. 16. b3 Sxb3 17.
Lxg7 Sc5 18. Le2 Db4† 19. Ka1
Dc3† 20. Kb1 Sa4.
15... Dd7 16. Se2?
Tillader en kombination, der lukker dronningen den anden vej
ind.
16... Sxd5 17. Sxd4
Og ikke 17. exd5 Df5†
17... exd4 18. h4
Her tilbød Mester Jens remis.
18... Sb6 19. Db3 Tc6 20. Ld2 Tfc8
21. h5


-+t+-+l+
+o+w+oVo
oMt+-+o+
+-+-+-+p
-+-Op+-+
+q+-+p+pP-B-+p+
+k+r+b+r

21... Sa4! 22. hxg6 hxg6 23. Dxa4
23. Tc1 bremser ikke sort, der
fortsætter i offerstilen med 23...
Sc3† 24. bxc3 24. bxc3 dxc3.
23... Tc1 24. Txc1 Txc1 25. Lxc1
Dxa4 26. Ld3 Dd7 27. g4 Le5
Sort er materielt ovenpå, og da
hans brikker samtidig kontrollerer brættet, er løbet kørt.
28. Tf1 Lg3 29. Ld2 b5 30. Kc2
Dc7 31. Kb1 Lf4 32. Lxf4 Dxf4 33.
Kc2 g5 34. a4 bxa4 35. Lxa6 Dc7
36. Kb1 Db6 37. Lc4 a3 38. Tf2 d3
39. Td2 Db4 0-1
Noter: tr
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Flemming Fuglsang
Den 3. marts 2003 modtog K41 den
rystende meddelelse om, at Flemming Fuglsang var død blot 48 år
gammel.
Det er med dyb sorg, at jeg må
indse, at en af mine kæreste skakvenner Flemming Fuglsang alias
„Fuglen“ ikke mere er blandt os. Det
kom som lyn fra en klar himmel, og
den umiddelbare følelse er/var afmagt og en dyb uretfærdighed i det
skete. Der var ingen tegn på, at Flemming fejlede noget; lægerne mener,
at det var hjertet, som gav op.
Flemming begyndte sin skakkarriere i Herlev, hvor han i juniortiden
var et meget stort talent. Flemming
var benådet med et fantastisk taktisk
blik, som helt sikkert kunne måle sig
med de allerbedste.
Senere var han med, da Skakklubben Odysseus blev dannet og spillede der i mange år. Flemming var
med på Odysseus 1. hold, som var
med helt fremme i 1. division i en
hel del år. Omkring ca. 1990 valgte
han at skifte til K41, hvor han bl.a.
var med til at vinde DM for hold i
1995-96.
Et område af skakken, som også
fangede Flemming, var lynskak.
Med næsten 3000 partier i Fredagslyn var Flemming en af de mest aktive og mest vindende.
Jeg kendte Flemming som en meget gemytlig og rolig person. Der
skulle meget til at bringe Flemming
ud af fatning; altid rar at være sammen med. Når vi andre ikke kunne
enes om en eller anden ligegyldig

regel, havde Flemming altid en afslappet indgang til tingene. Et andet
eksempel som bekræfter hans rolige
natur: Ved vores mange kampe på
1. holdet, kneb det nogle gange for
Flemming at være der til tiden. Imens
vi andre var ved at gå i panik, så
dukkede Flemming stille og roligt
op, som om intet var hændt, og tævede som regel modstanderen!
Vi er mange, som vil komme til at
savne Flemming Fuglsang og hans
tryllerier på brættet.
Æret været hans minde.
Skakklubben K41
Roland Greger

Aage Jensen
Det var et trist budskab, vi fik lørdag
den 1/3, da vi erfarede at vi ikke mere
skulle se Aage i skakklubben. Aages
betydning for Tranum Skakklub var
stor. Aage var manden der kunne
samle medlemmerne og puste vind i
klubben, således at der ved Aages
bortgang var 18 aktive medlemmer i
skakklubben.
Det var Aage’s fortjeneste, at klubben i den forgangne sæson kunne
stille med tre hold i Hovedkreds 7's
holdturnering.
Aage, der var fyldt 85 år den 1/1
2003, var formand for skakklubben
indtil sin død og havde været det i de
sidste 24 år, så et jubilæum havde vi
set frem til, men sådan skulle det ikke
være.
Aage gjorde også et stort arbejde
for at udbrede skakinteressen også
til børn, idet han på Tranum skole
var initiativtager til oprettelse af
skoleskak og var leder der indtil for
få siden.
Ved Aages bortgang har skakken
mistet et stort menneske, og Tranum
skakklub har mistet en formand, der
vil blive husket og savnet længe.
Æret være hans minde.
Bent H. Christensen
Tranum skakklub
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Kampen om førstepladsen
i 1. division udviklede sig
til et dramatisk opgør
mellem de forsvarende
mestre Helsinge og Skolerne, Århus. Kampen
bliver først afgjort
i omkamp i maj.

Divisionsturneringen:

Sol over 1. bræt, Henrik Danielsen, K41 - Chr. Kyndel
Pedersen, Nordre. Foto: Verner Christensen.

Helsinge og Skolerne
 ligestilling og omkamp
Af Peter Heine Nielsen
Årets 1. division virkede mere spændende end de forrige sæsoner, hvor
det ikke krævede de store spådomskunster at forudse, at Helsinge ville
vinde klart.
Grunden til, at Helsinge ikke kunne anses som klar favorit, var, at Skolerne før sæsonen forstærkede holdet væsentligt. De fik tilgang af Jens
Kjeldsen, Karsten Rasmussen, Mads
Boe samt Henrik El Kher.
De tre første skyldtes primært opløsningstendenser i de ‘professionelle’ afdelinger i henholdsvis Nordre og Århus Skakklub, mens ElKher studerer på journalisthøjskolen
i Århus.
Ratingmæssigt havde Helsinge
stadig et klart overtag med et snit på
2463 mod Skolernes 2404, men sammenfaldet med Bundesligaen (3 runder) og den svenske Liga (2 runder)
gjorde, at Helsinge aldrig stillede
med deres bedste otte.

Kapløbet
Med de to holds møde i sidste runde
var man sikret, at spændingen ville
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være intakt, og den indledende kamp
ville dreje sig om, hvem der skulle
have de bedste kort på hånden før
finalen i sidste runde.
Skolerne tog hul på kapløbet med
en 6-2 sejr over Århus, mens Helsinge fik deres første kamp udsat
grundet to spilleres deltagelse på OLholdet. Dér havde Skolerne nu også
en, men valgte at spille uden Davor
i første runde. Denne viste dog sit
værd som førstebræt med to sejre i
den første dobbeltrunde.

'Normale' sejre
Skolerne vandt først 5-3 over Brønshøj, hvilket måtte anses for lidt skuffende, men hvad gør det, når man så
vinder 8-0 dagen efter over Sydkysten?
Helsinges 2 x 6-2 over først Århus samt Nordre var normalt i betragtning af afbudene fra Peter Heine
Nielsen samt Lars Schandorff, der
begge spillede Bundesliga den weekend. Lidt skuffende mod Nordre
måske, men vores største problem
var nok, at vi syntes Skolerne havde

en anelse for meget fart på. Endnu
en 6-2 sejr, denne gang i den udsatte
kamp mod Brønshøj, bragte os dog
på ret kurs.

Et enkelt point
Et point var bestemt et relevant forspring for Skolerne, men vi manglede Sydkysten og de Nordre, hvilket trods alt var lidt nemmere for os.
Sådan viste det sig dog ikke at være,
for i fjerde runde mødte vi netop
disse hold, og begge matcher endte i
5½-2½ sejre. Noget skuffende, men
som jeg udvekslede mails med holdlederen fra Skolerne om: Det var da
altid noget, at I også dummede jer!
I 5. runde blev der pludselig byttet om på rollerne. Skolerne vandt,
hvad vi på det tidspunkt mente var
‘kun’, 5-3 over SK 68, mens Helsinge fik hele 7-1 mod K41, der ellers på det tidspunkt lignede bronzevindere. Dermed var Helsinge for
første gang i spidsen, og havde et
point til Skolerne før den afsluttende
dobbelrunde.
I 6. runde var modstandere fra 5.

runde byttet om, og mens Skolernes
sejr på 5½-2½ over K41 må siges at
være normalt, kan det næppe være
betegnelsen for SK 68 4½-3½ sejr
over Helsinge, der skulle to år tilbage for sidst at finde en holdmatch,
der var blevet tabt. Skolerne havde
dermed genvundet deres ene points
forspring, men lige så væsentligt
skaffet sig to matchpoints forspring
oven i købet.

Status før sidste runde
Det havde den konsekvens, at 4½3½ til Helsinge ville betyde omkamp, mens det hold, der scorede
mere end dette, ville få titlen. For
første gang i mange år, havde man
en direkte finale, der tydede på at
blive utrolig tæt, og vi skulle langt
hen i 6. time, før afgørelsen faldt.
Skolerne var i stærkeste opstilling,
mens vi manglede Emanuel Berg,
som vi ellers indtil det sidste håbede
ville få fri fra sin svenske klub, men
deres match havde betydning for
topstriden i Sverige, og han blev på
den side af sundet.
Ratingmæssigt var balancen i matchen 2437-2404, hvilket gav en forventet score på 4,4 til Helsinge, som
vel betød, at det måtte anses for helt
lige, hvem der ville blive danmarksmester, hvis man iregner, at ved en
eventuel omkamp måtte Helsinge
forventes at stå en anelse stærkere.

Skolerne - Helsinge
Hvilken taktik skal man lægge i en
kamp som denne? Den slags er nemmere i enkeltmandsturneringer. Der
er der jo kun et bræt at satse det hele
på. Vi diskuterede det lidt på holdmødet (læs middagen) aftenen inden
på Helsinges hold. Vi var selvfølgeligt bagud, men på ingen måde
desperat. At satse hårdt på alle brætter er her næppe den bedste strategi.
Vigtigheden af at vinde mange partier skal opvejes mod risikoen for at
tabe nogle undervejs. Vores pålæg
blev det noget flydende, at vi skulle
holde ‘matchen i gang og sætte dem
under pres uden at tage unødvendige
risici’. Remistilbud skulle vi ikke
komme med, men måtte tage stilling
til dem, der kom, dog var den gene-

relle politik, at jo flere jern i ilden, jo
bedre var det for os. Hvad Skolernes
taktik var, ved jeg ikke, men de
valgte hurtige remistilbud på de hvide brætter i toppen. Noget risikabelt,
det er ikke god holdkamps-skik at
lade sime holdkammerater sidde tilbage med de sorte brikker og kæmpe, mens man nyder sin kaffe i baren, Men Skolernes idé var naturligvis at ratingdifferencen var mindre
på bundbrætterne, og at det derfor
var dér, slaget skulle tages.
Karsten Rasmussen - Lars Schandorff såvel som Henrik El Kher Klaus Berg blev derfor hurtigt remis. Den slags taktiske overvejelser
er måske relevante, men det, der afgør turneringer er trods alt trækkene
på brættet, og hvad hjælper det at
have hvid, når man tillader træk
som...


t+v+-Tl+
Oo+o+oOo
-+mP-W-+
+-O-+-+-+-+-+-+
+-Pq+-Pp+-NpPbP
R-+-K-+r
Steffen Pedersen
Jan Sørensen

Bræt 3 – Stilling efter hvids 14. Sd2.
14... Sb4!
Umiddelbart virkede det totalt afgørende, og fra at skulle vinde med 1
point på 8 brætter, var vi nu pludselig ved at tro, at vi skulle vinde med
2 point på 5 brætter, endda med tre
af topbrætterne ude af spil. Steffen
fandt dog det stærke...
15. De4! Dxc3 16. Td1
...og hvid har faktisk rimeligt modspil.
Lovende så det ud for Helsinge på
Bræt 1, hvor jeg stod noget bedre i
en sicilianer med de hvide brikker
mod Davor Palo. Det var vel to år
siden ,jeg sidst spillede 1. e4, men

fandt det rigtigt at sende Skolerne
det signal, at vi virkelig gik efter dem.
Tomas Hutters var godt i gang med
at udspille Jens Kjeldsen på Bræt 5,
men Tomas var på vej i kraftig tidnød, og intet var derfor sikkert. Skolernes plusser var at finde på Bræt 7
og 8 som begge så lovende ud, om
end intet måtte anses for afgjort dér.
Samlet set begyndte det dog at
trække op til guld til Skolerne, men
pludselig tippede det på Bræt 3, og
Steffen Pedersen havde noget, der
ligende klar fordel. Min fordel blev
en kort overgang mindre, for straks
efter at blive afgørende, om end det
tog sin tid at føre pointet helt i hus.
Afgørelsen i matchen faldt i tidnøden på de 5(!) andre brætter!
Mindst skete der hos Steffen Pedersen - Jan Sørensen, hvor Steffen ikke
rigtig kunne komme videre i en
umiddelbart lovende stilling, og det
begyndte at virke remisagtigt. Først
færdig belv Tomas Hutters - Jens
Kjeldsen. Længe lignede det et
modelparti fra hvids side, men i kraftig tidnød har Tomas netop truffet
en forkert beslutning og givet sort
en chance.


-+-+-+l+
+-Mw+t+o+-On+-+
+-+p+-+o
-+p+q+oO
P-+-R-+-+-+-P-+
+-K-+-+Tomas Hutters
Jens Kjeldsen

Bræt 5 – Stilling efter hvids 36 De4.
Overraskende nok har hvid nærmest
problemer efter 36... Tf6! Men
Kjeldsen spillede:
36... Tg7
... for efter:
37. Sxc7!
... med ideen 37... Dxc7 38. De8†
Kh7 39. Dxh5† Kg8 40. Te8 mat.
Sort prøvede naturligvis:
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37... g3!?
Men hvid fandt med yderst knap tid
på klokken 38. fxg3, hxg3 39. Se8!
g2 40. Dxg2, hvorefter sort opgav.
2-1 til Helsinge, og matchen var dermed reelt helt lige. Vi havde længe
været presset på Bræt 7, hvor Simon
Bekker ikke kom for godt ud af det
med de hvide brikker mod Uffes
‘snake-benoni’. Som på Bræt 1 blev
fordelen mindre en kort overgang,
og havde Simon spillet 38. Ta4!, var
partiet formentligt blevet remis. Nu
kom 38. Sc6?? og Uffe sikrede sig
klar gevinststilling (se partiet).
Afgørelsen lå nu på Bræt 6 og 7
hvor de sidste træk blev blitzet afsted.

-+-+-Vl+
+-+v+o+m+-+o+oO
+-+oP-+-T-P-PpP
+bR-Qn+-B-+-+-+
 +-+-+w+k
Mads Boe
Niels Jørgen Fries Nielsen
Bræt 6 – Stilling efter sorts 37... Df1†
Hvid havde visse angrebschancer på
kongefløjen, men satsede ikke på et
uklart bondeoffer med f5!? tidligere,
og sort er nu godt i gang med sit
modspil.
38. Sg1?
Bedre er 38. Kh2 om end sort står
behageligt. Nu kunne sort derimod
have vundet med 38... Sc5!, hvorefter hvids stilling bryder sammen.
Man kan ikke slå c5 pga. et sort d4
fulgt af problemer i den lange diagonal, og efter hvids relativt bedste
39. La3 Txb3 40. Lxc5 Txc3 41.
Dxc3 Lxc5 vinder man enten f4, eller får lov til at spille det afgørende
diagonalåbnende d4! I partiet kom
derimod:
38... Db1 39. La3 Tb8 40. Lxf8 Kxf8
41. Lc2 Df1 42. Ld3
42. f5!
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Vinder Da1 hvorefter sorts vinge
faldt.

med en meget svær beslutning på
Bræt 6.

-+-+-Vl+
+n+-+o+-+o+-+o+
+-+-+-Pv+-+-+-O
+-+bKn+p
-+-+-+-+
 +-+-+-+-

-T-+-L-+
+-+v+o+m+-+o+oO
+-+oP-+-+-P-PpP
+-RbQ-+-+-+-+-+
 W-+-+-Nk
Mads Boe
Niels Jørgen Fries Nielsen

Thomas Ochsner
David Bekker-Jensen
Bræt 8 – Stilling efter 39... La4.

Bræt 6 – Stilling efter 42... Da1

David Bekker-Jensen havde ganske
frisk ofret en officer mod Thomas
Oschner, men spillede senere galt,
og har her ikke nok for officeren.
Hvid prøvede logisk nok at forsøge
sig med et angreb mod f7 med:
40. Lc4
Men efter 40... Le7! når sort akkurat
at få stablet tilstrækkeligt modspil på
benene til, at han holder remisen.
Havde hvid spillet det grådige 40.
Sxh4!? var det ikke sikkert, det var
lykkedes.

Skal man satse alt med 43. Tc1 fulgt
af f5? Mads brugte 20 minutter og
spillede...
42. Dc1
Jan Sørensen var begyndt at få fordel på Bræt 3, og det var måske derfor ikke så tillokkende at gamble, når
man nu havde et par gratis ‘småchancer’. Efter 43. Tc1 Da3 44. f5 exf5
missede Mads dog formentlig det afgørende 45. e6!, der åbner e-linien
til det hvide angreb. Eneste chance
for at gøre modstand er 45... Lxe6
46. gxf5 Lxf5 (46... gxf5 47. Dxh6†
Ke7 48. Lxa6 Dxa6 49. Tc7† Kd8
50. Txf7) 47. Dxh6† Ke7 48. Lxf5
gxf5 49. Te1† Kd7 50. Df6 Sc7, og
hvid har sikkert flere måder at vinde
på, men ingen der afslutter direkte.
Niels Jørgen havde tænkt sig at spille
44... exf5, så i praksis havde det sikkert virket for hvid, men underligt
nok kan jeg end ikke sammen med
min PC finde hvids gevinst efter 44...

Med tidnøden overstået var status,
at Helsinge førte 2-1 og havde
gevinsstilling på Bræt 1, hvilket blev
opvejet af Skolernes tilsvarende på
Bræt 7.
Bræt 3 virkede uklart men remisagtigt, og vi stod naturligvis dårligst
på Bræt 8, men det lignede trods alt
en remis. Altså moderat lovende for
Skolerne, og Mads Boe sad derfor
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Holdturneringen  hovedkredsenes holdturneringer er divisionsturneringens
fundament. På biledet er det Københavns Skak Union, som 22. marts afholdt
fællesafslutning i herlev Hallen med hele 500 deltagere. (Foto: Stanislav Kostic).

g5! Pointen er, at sort har taktisk
modspil efter 45. hxg5 Lb5! Efter:
43... Dxc1 44. Txc1 Sb4 45. Tb1, Sc6
... fik man et remisagtigt slutspil, og
mere blev der ikke ud af det. Niels
Jørgen holdt dog partiet i gang for
evt. at kunne satse, hvis Jan Sørensen fik noget ud af sine chancer på
Bræt 3, hvilket var, hvor afgørelsen
lå, da dette var sket på bræt 8:

-+-+-+l+
+n+-Vo+-+o+-+o+
+-+-+-Pv+b+-+-O
+-+-Kn+p
-+-+-+-+
 +-+-+-+Thomas Ochsner
David Bekker-Jensen
Bræt 8 – Stilling efter 40... Le7.
41. Kf4 Kg7 42. Sxh4 c5 43. Sf3 Lc6
44. Sa5 Lxf3 45. Kxf3 Lxg5
Hvorefter remisen praktisk talt var i
hus.

-+-+-L-+
+m+o+-+o
-+vP-Oo+
+-+-+-+-+-+-P-+
+oNb+-P-+-+pK-P
 +-+-+-+Steffen Pedersen
Jan Sørensen
Bræt 3 – Stilling efter sorts 47... Sb7.
Hvid taber sin d-bonde, og det begynder igen at se meget ubehageligt
ud. Steffen havde en skidt sæson for
Helsinge, men da det virkelig gjaldt,
holdt han hovedet koldt og fandt:
48. Ke3! Sxd6 49. Kd4!
Kongen går nu over og henter bbonden, og sort når ikke at slå til på
den anden fløj i mellemtiden.
49... Ke7 50. Kc5 Ke6 51. Kb4 b2 52.
Kb3 Sf5 53. e4!
Endnu bedre her end i træk 1!
53... Se3 54. Kxb2
Og efter et par træk mere tog de remis, hvorefter de gjorde det samme
på Bræt 6.

Da jeg havde vundet på Bræt 1 over
Davor i mellemtiden, førte vi nu 4½2½, men da Uffe kort efter brød gennem Simons fæstning endte det 4½3½ til Helsinge, hvilket resulterede i
total ligestilling mellem holdene,
danmarksmesterskabet skal dermed
afgøres ved en omkamp.
Århus Skakklub sikrede sig måske lidt overraskende bronzemedaljerne, men holdet tabte kun til de to
førende og var lidt mere stabile end
de andre midterhold, så det var yderst
fortjent. Spænding var der ikke om
nedrykningnen. Sydkysten lignede
efter 8-0 afklapsningen mod Skolerne et hold i krise, og kom sig aldrig over dette. Nordre har lidt fristet tilværeslen som elevatorhold de
sidste par sæsoner, og det medfører
jo typisk, at er man på øverste etage
går det nedad.

Helsinges scorer:
Peter Heine Nielsen 4 / 5
Lars Schandorff 2½ / 4
Emanuel Berg 2½ / 3
Jesper Hall ½ / ½
Steffen Pedersen 3½ / 7
Klaus Berg 4½ / 7
Tomas Hutters 5½ / 7
Niels J. Fries Nielsen 5 / 7
Simon Bekker-Jensen 3½ / 6
David Bekker-Jensen 5½ / 7
Jesper M. Lauridsen 1½ / 2

Skolernes scorer:
Davor Palo 2½ / 5
Karsten Rasmussen 4½ / 7
Jan Sørensen 4 / 7
Henrik El-Kher 5 / 7
Jens S. Kjeldsen 3½ / 7
Mads Boe 5 / 7
Uffe Vinther-Schou 6 / 7
Thomas Ochsner 4 / 5
Finn Pedersen 4 / 4

Topscorere:
Tre spillere scorede 6½ point af 7:
2. division, gruppe 1:
Sune Berg Hansen, Helsingør
2. division , gruppe 2:
Allan Stig Rasmussen, Jetsmark
3. division , gruppe 1:
Flemming Dickow, Dianalund
2003 /3/111
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Skolernes Skakklub:

Helsinge før
DM-omkampen
DM-omkampen spilles i Århus
fredag den 9. maj kl. 16.00.
Bliver matchen lige så spændende
og tæt som årets sidste runde? Det
håber jeg ikke! Kommer Helsinge
med fuldt hold, må vi anses for
klare favoritter. En ratingforskel på
over 50 point gør en forskel over 8
brætter, desuden er forskellen
størst i toppen, og da 4-4 afgøres
ved brætkorrektion (dvs. gevinst
på højeste bræt vinder) må det
også anses for et lille plus til
Helsinge, da det er i toppen
ratingforskellen er størst. I det
henseende er det en vis fordel at
have hvid på 1. brættet, men
lodtrækningen derom er endnu
ikke foretaget. Chanceløse er
Skolerne på ingen måde, mit gæt
er noget i stil med at Helsinge
vinder 3 af 4 kampe i stærkeste
opstilling. Rart er det også, at vi
får en kamp mellem holdene i
stærkeste opstillinger. Så slipper
man endeligt for spekulationer om,
hvad nu hvis der ikke var overlap
med Bundesliga etc. Skolerne må
formodes at have to taktikker, som
vi skal forberede sig på:
1) Prøver de som sidst at spille
remiser i toppen for så at klare sig i
bunden? Dette virker lidt risikabelt, taber man f.eks. 2½-1½,
hvilket nemt kan ske, hvis man
tager hurtige remiser som sidst
med hvid, skal bunden vinde 3-1.
2) Eller går de efter at vinde
højest (brætmæssigt) muligt? Slår
Davor f.eks. mig, er et 3-4 nederlag nok på de resterende brætter.
Men risikobetonet spil i toppen
kan let ende med at få den forkerte
effekt. Som ved vores sidste møde
er det kompliceret at finde den
rigtige strategi. Afgørende bliver
trods alt spillet på brættet.
Peter Heine Nielsen

Peter Heine Nielsen

Af Uffe Vinther-Schou
Lars Schandorff

Steffen Pedersen

Klaus Berg

Tomas Hutters

Niels J. Fries Nielsen

Simon Bekker-Jensen

David Bekker-Jensen
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Helsinge har på overbevisende og fortjent vis
hjemført DM-titlen de senere år uden at vi eller andre for alvor har kunnet true dem.
Da vores formand Casper Rasmussen (nu:
Dahl Rasmussen) midt på året 2002 ringede
mig op og fortalte, at fire nye havde meldt sig
ind i Skolernes Skakklub, lykkedes det mig
kun at gætte en af de fire.
Det må vel også siges at være noget usædvanligt, at fire +2400 spillere samtidigt finder
vej til vores rendyrkede idealisme uden nogen
former for honorarer til spillerne.

Klubben

http://home3.inet.tele.dk/
allanras/
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Hvad der trak Mads Boe, Jens Kjeldsen, Henrik El-kher og Karsten Rasmussen til Skolerne
er nok en kombination af mange ting. Ud over
personlige relationer til spillere i Skolerne har
også netop Caspers enorme og forbilledlige
arbejde skabt en sund og indbydende ånd i
klubben.
Casper evner først og fremmest at kommunikere ligeværdigt med alle. Derudover er
aktivitetsniveauet højt – også rent kvalitetsmæssigt. Der arrangeres juniortræning med
Peter Heine for juniorer – også juniorer uden
medlemskab af Skolerne. Der arrangeres IMturnering med undergruppe som i sommers,
hvor mange unge spillere – ikke kun klubbens
egne – deltager. Der spilles klubturnering med
stærke spillere (eksempelvis Niels Jørgen Fries
Nielsen, Helsinge, og Allan Stig Rasmussen,
Jetsmark) udefra for at sikre et højt niveau.
Tilgangen af fire så stærke spillere lyder
måske som sød musik i de flestes ører, og vi
var da heller ikke i tvivl – vores hold ville
kunne vippe Helsinge af pinden, hvis ikke det
første år, så det næste!
Men allerede fra Caspers opringning stod
det klart, at vi stod overfor en vanskelig øvelse
på flere fronter. Dels betød fire så stærke spillere også, at fire andre af klubbens loyale og
faste støtter ikke længere var sikret plads på
klubbens førstehold, og dermed potentielt

omkamp
kunne være på vej ud af klubben. Dels skulle
de nye integreres på holdet.
I første omgang trommede vi alle med tilknytning til førsteholdet – hidtidige som nye
– sammen hos mig til grill-fest, som indledtes
med fodbold og Bo Jacobsen som dommer
(Bo kom direkte fra sit postarbejde, så kræfterne rakte knap nok til at puste – eller havde
han bare ingen fløjte...). Dernæst et holdmøde,
hvor vi talte om vores forventninger, motivation og indstilling til den forestående sæson
inden lynskakken og grillen blev givet fri.
Dernæst var Europa Cup’en i Grækenland
en vigtig brik i udbygningen af fællesskabet.
Inden årets holdturnering kunne begynde
skulle vi dog igennem lakmusprøven – der
skulle sættes hold. Davor gav sig selv – en
fantastisk skaksommer viste stortalentet i kraftig fremgang – sikkert førstebræt.
Til gengæld var og er vi fuldstændigt jævnbyrdige på bræt 2 til 7 – enkelte havde haft et
par svingninger på formkurven, andre havde
rustpletter, men alle gik pragmatisk til opgaven. Mest dramatisk var vel min degradering
fra 3. til 7. bræt. Efter 6 af 7 på 3. bræt med
gevinster mod bl.a. Carsten Høi, Jens Kristiansen og Steffen Pedersen vakte det nogen undren og en del overbevisning, da jeg insisterede på at spille 7. bræt.
Da vi samtidigt vidste, at Davor naturligt
skulle prioritere OL og spændende turneringstilbud valgte vi en 9-mands trup med plads til
både Thomas Ochsner og Finn Pedersen.
Dermed var det naturligt – om end overraskende for nogen - ikke at søge om udsættelse
af første runde, som kolliderede med Davors
OL-deltagelse.

Skolerne før
DM-omkampen
Davor Palo

Karsten Rasmussen

Jan Sørensen

Henrik El-Kher

Jens S. Kjeldsen

Mads Boe

Uffe Vinther-Schou

Forløbet
Mens de øvrige kampe blev udsat, lagde vi fra
land ved at slå de senere bronzevindere Århus
6-2 uden nederlag.
I dobbeltrunden i Århus fik vi for alvor vind
i sejlene. Med Davor tilbage og med stor }

Heldigvis lykkedes det de to
klubber at nå en afklaring om
matchens spillested og lodtrækning, selv om turneringsleder Finn
Larsen til vores forbløffelse havde
dikteret omkampen spillet i
Helsinge, med hvid til Davor Palo
på førstebræt mod Peter Heine
Nielsen, og DM-titel ved 4-4 til
gevinst på øverste bræt. Dette var
stik imod tidligere praksis ifm.
omkampe og bragte sindene i kog
– nok mest her i Århus.
Med fare for at få skudt danskhedens ‘underdog’ mentalitet i
skoene, så må Helsinge betragtes
som favoritter til DM-titlen. De
kommer med det psykologiske
overtag i form af sejren i det
indbyrdes parti – vi skal nu lave
4½, hvor vi sidst end ikke kunne
få 4 point. I forhandlingerne om
spilledatoen har Helsinge utvivlsomt sikret sig, at datoen for
omkampen fredag den 9. maj giver
mulighed for, at en af deres to
stærke svenske reserver Emanuel
Berg og Jesper Hall kan forstærke
holdet. Dermed er Helsinge
favoritter på de tre øverste brætter,
og vi er jævnbyrdige på de fem
nederste. Min forventning er
således, at de for os kritiske opgør
lyder: Bræt 1: Davor mod Peter
Heine og bræt 3: Jan Sørensen
mod Emanuel Berg. Hvis lodtrækningen giver samme resultat som
Finn Larsens oplæg, altså hvid til
os i disse to nøglekampe, bliver vi
ekstra sårbare over for nederlag
mod de på papiret stærkere
modstandere, da vi så skal vinde
vanskelige sorte partier på de
øvrige brætter. Vi kan dog ikke
afvise, at vi har en stribe
spændende forberedelser
i ærmet...
Uffe Vinther-Schou
http://home1.stofanet.dk/
crasmus/Skolerne/skolerne.htm

Thomas Ochsner
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styrke udspillede han Brønshøjs
Kim Pilgaard (se partiet), og vristede hele pointet fra Sydkystens Erling Mortensen.
Sydkystens deroute blev udstillet
ved fuldt dagslys, da de gik helt ned
og tabte 8-0 mod os, kunne vi gå på
juleferie et point foran Helsinge.
Fra sæsonstart og frem til finalen
i sidste runde mod Helsinge skiftede
føringen frem og tilbage, men hverken vi eller Helsinge formådede at
få mere end 1 points forspring.
At vi i finalen pludselig sad med
forspringet og to ekstra matchpoint
skyldtes Helsinges sensationelle tab
(det første i flere år) i 6. runde mod
SK 68.

Finalen
Forud for den afsluttende dobbeltrunde havde vi forventet at skulle
slå Helsinge for at blive danmarksmester – nu kunne vi pludselig nøjes med uafgjort.
En noget overraskende vending,
men vores diskussioner i løbet af
lørdag aften gjorde det klart, at vores åbningsmæssige forberedelser og
taktik skulle fastholdes. Finn Pedersen konstaterede på solidt jysk ‘det
ser jo ikke særlig kønt med så’en et
nederlag til Helsinge mod 68, men
der er jo symmetri i to nederlag i
træk’!
I to af vores sorte partier havde vi
held til at få spændende forberedelser ind på Helsinge:

Simon Bekker-Jensen
Uffe Vinther-Schou
Benoni / A60
1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6
Første overraskelse!
Ved hurtigskak-DM 2002 i det fynske spillede jeg min normale Volgagambit mod Simon – fik godt spil,
men måtte nøjes med remis.
Jeg har vist ikke spillet Benoni siden
teenager-årene, så Simon kan umuligt have være forberedt på det.
4. Sc3 exd5 5. cxd5 Ld6
Anden overraskelse!!
Jeg har aldrig tidligere spillet snakeBenoni, og det var på dette tidspunkt
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ikke gået op for Helsinge, at både
Jan Sørensen som sort på bræt 3 mod
Steffen Pedersen og jeg spillede
denne specialitet.
6. Sf3 Lc7 7. g3 d6 8. Lg2.
Simon blev fortsat mødt med træk a
tempo, og havde ikke rejst sig fra
brættet, men det var gået op for Steffen, hvad der skete, så han valgte en
mere direkte opstilling med et hurtigt hvidt d6.
8... 0-0 9. 0-0 a6 10. a4 Sbd7 11. h3
Tb8 12. Dd3
Simon spiller normalt g3-opstillinger mod klassisk Benoni, så hertil
gik min hjemmeforberedelse.
Umiddelbart virker den sorte løbermanøvre besynderlig (Ld6-c7 for så
at spærre den inde bag d6-bonden).
I modsætning til klassiske benonistillinger har hvid nu ikke et a5bondetræk til at stoppe/svække sorts
b5-fremstød.
Simon forsøger sig således med et
profylaktisk dronningtræk, der skal
stoppe et sort b5.
12... Te8 13. Te1?!
Formentlig upræcist, da en lille finte
nu giver sort muligheden for at gennemføre b5 alligevel.
13... La5 14. Ld2 b5 15. axb5 axb5
Pointen er, at 16. Sxb5 Lxd2 17.
Sxd2 Se5 18. Db3 Ld7 vinder en
officer.
16. Se4 Lxd2 17. Sexd2 c4 18. Dd4 Sc5
19. b3?
Jeg er kommet fint fra åbningen, og
har et pænt forspring (vistnok ca. 20
min.) på klokken, men det her er,
hvad man i tennissporten kalder en
uprovokeret fejl.
Heromkring er vi er generelt godt
tilfredse med udviklingen.
Vi har stor succes med snake Benoni
– Steffen har lavet en grov fejl mod
Jan, som er på vej til at være foran
med to bønder.
Karsten Rasmussen og Henrik ElKher tager med hvid remis mod henholdsvis Lars Schandorff på bræt 2
og Klaus Berg på bræt 4.
19... cxb3 20. Db2
Spillet efter en del betænkningstid
og kan næppe have været intentionen med 19. b3

20... Lb7 21. Sd4 Db6!
Meget stærkere end at slå direkte på
d5 – nu får vi et slutspil med sort
merbonde.

-T-+t+l+
+v+-+oOo
-W-O-M-+
+oMp+-+-+-N-+-+
+o+-+-Pp
-Q-NpPb+
 R-+-R-K22. S2xb3 Sxb3 23. Sxb3 Lxd5 24. Lxd5
Sxd5 25. Ted1 Te5 26. Sd4 Sc7
Lars Schandorff mente efter partiet,
at Simon her havde fin kompensation for bonden – mine bønder (b5
og d6) er løse, hvids springer på d4
står godt og solidt i modsætning til
sorts på c7.
Min plan var at kigge hans springer
på d4 i øjnene fra e6, vinde kontrollen over c-linien vha. mit tårn på
femte række samt lure på muligheder for et angreb på hvids kongestilling.
Med andre ord – jeg var godt tilfreds
og klart foran på klokken – Simon
har ca. 10-15 tilbage.
27. Db4 Te4 28. Db2 Te5 29. Db4 Tc5
30. Sb3 Td5 31. Tdc1 Se6 32. Dc3 h6
33. e3 Sc5 34. Sd4 b4 35. Dc4 Th5 36.
h4 Db7 37. Tcb1 Se4(?) 38. Sc6?
I tidnøden går det galt for Simon,
som tydeligvis havde misset noget
her. Hvid burde spille 38. Ta4!
38... Sd2 39. Dxb4 Sxb1 40. Txb1 Tb5
Røgen er lettet – vi er bagud 2-1, da
Jens Kjeldsen misser sin mulighed i
tidnøden.
Matchen er helt åben, men 4-4 er
inden for rækkevidde.
Jeg bør udligne til 2-2. Davor er i
vanskeligheder mod Peter Heine. Jan
Sørensen har formøblet sin fordel
mod Steffen, men stillingen virker
uklar. Mads Boe mod Niels Jørgen
Fries Nielsen er svær at bedømme,
men Thomas Ochsner har gevinstchancer mod David Bekker-Jensen

Simon har nu ca 5 minutter til resten
mod mine godt 10.
Desværre fik jeg her – gennem
menneskemylderet – beskeden om,
at jeg nu skulle vinde for at sikre os
omkamp.
67. Sf4 Tf5 68. Se2 Kd3 69. Kf1 Ta5
70. Sf4 Kd2 71. Kg2 Tf5 72. Se6 Ke1
73. Sf4


Casper Rasmussen, klubformanden bag
Skolernes succes (Foto: Svend Svendsen).

med en officer for et par bønder i
slutspil.
41. Dxb5 Dxb5 42. Txb5 Txb5 43. Kg2
h5 44. Kf3 f6 45. Sd4 Ta5 46. Ke4 Te5
47. Kf3 Kf7 48. Se2 g5 49. Sd4 Ta5
50. Se2 Ta2 51. Sd4 Td2 52. Sf5 g4
53. Kg2 Td5 54. Sd4


-+-+-+-+
+-+-+l+-+-O-O-+
+-+t+-+o
-+-N-+oP
+-+-P-P-+-+-Pk+
+-+-+-+-

Min oprindelige plan var nu 54...
Txd4 55. exd4 Ke6 – men jeg blev
pludselig i tvivl om 56. f3 f5 57. fxg4
fxg4 58. Kf2 Kd5 59. Ke3. Bagefter
kunne Karsten Rasmussen og Henrik El-Kher påvise en nydelig gevinst
efter 59... Kc4 60. Ke4 Kc3! 61. Kd5
Kd3! og sort vinder.
Jeg vælger dog en anden sikker metode – kongen skal med...
54.. Ke7 55. Se2 Te5 56. Kf1 Kd7 57.
Sf4 Kc6 58. Sg6 Ta5 59. Ke2 Kd5 60.
Kf1 Ke4 61. Kg2 d5 62. Se7 Ta7 63.
Sc6 Ta4 64. Se7 d4 65. exd4 Txd4 66.
Sg6 Td5

-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-O-+
+-+-+t+o
-+-+-NoP
+-+-+-P-+-+-Pk+
+-+-L-+-

73... Txf4
Denne gang uden tøven – bondeslutspillet er klart vundet.
74. gxf4 Ke2 75. Kg3 Kd3 76. f3 gxf3
77. Kxf3 f5 0-1

Kim Pilgård (2440)
Davor Palo (2489)
Caro-Kann / A00
Brønshøj - Skolerne, 16/112002.
Jeg var lige kommet hjem fra OL i
Bled. Nu var det sådan, at lægen
derhjemme havde givet mig noget
medicin, min mave ikke syntes så
godt om. Jeg led under hele OL pga.
dette, og jeg vil ikke lægge skjul på,
at jeg også var påvirket af det under
weekendens dobbeltrunde og endda
lang tid efter. Dog, begge dage, da
jeg kom til brættet, sagde jeg pludselig til mig selv „hov, ham der har
jeg jo tabt til“ og dette gav mig et
boost. Jeg har nu ikke været særlig
heldig med mine partier i holdskakken i år, f.eks. satte jeg en officer i slag i en klart fordelagtig stilling mod Henrik Danielsen. På vej
væk fra spillestedet prøvede jeg gentagne gange at æde partilisten, men
den smagte altså ikke ret godt...
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4
Sf6 5. Sc3 e6 6. Sf3 Le7 7. cxd5 Sxd5
8. Lc4 Sc6 9. 0-0 0-0

9... Sxc3 er også muligt.
10. Lb3
Denne manøvre synes jeg ikke om.
Her er et uddrag af teorien i denne
variant: 10. Lxd5 exd5 11. Db3 Lf6;
men 10. Te1 er hovedvarianten,
f.eks.
a) 10... Sxc3 11. bxc3 b6 12. Ld3
Lb7 13. h4 (13. Dc2 g6 14. Lh6 Te8
15. Dd2 Tc8) 13... Lxh4 14. Sxh4
Dxh4 15. Te3, og hvid har god kompensation for bonden.
b) 10... Lf6 11. Se4 b6 12. Sxf6†
(12. a3) 12... Sxf6 (12... Dxf6 13.
Lg5 Dg6 14. Tc1) 13. Lg5 Lb7 14.
a3 (14. Tc1) 14... Tc8 (truer Sxd4)
15. La2 h6 (15... Se7) 16. Lh4 Se7]
10... b6?!
En gengældelse for hvids 10. træk.
Det rigtige var 10... Sxc3! 11. bxc3
b6.
11. Te1
Hvid skal spille 11. Sxd5! exd5 med
lige stilling.
11... Sxc3 12. bxc3 Lb7
12... La6 giver bestemt også mening.
Trækket har naturligvis sine fordele
fremfor 12... Lb7 (kontrol over d3
og e2, og ikke mindst c4. Da det
naturligvis blot var mig et mål at
bevare partiets favorable forløb,
valgte jeg rutinetrækket, for hvid kan
vælge det dynamiske 13. d5 exd5
14. Dxd5 Tc8 15. Dh5 og derved
opnå de ønskede komplikationer.
13. Dd3
Her var 13. d5 naturligvis utilstrækkeligt: 13... exd5 14. Lxd5 Lf6 og
hvid har intet til at kompensere for
hans dårlige bondestruktur.
13... Tc8 14. Lc2 g6 15. Lh6 Te8 16.
Tad1 Dc7

-+t+t+l+
OvW-Vo+o
-Om+o+oB
+-+-+-+-+-P-+-+
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Hertil har alle hvids træk været mere
eller mindre flydende. Han spillede
løberen til c2 og dronningen til d3
og fremtvang derved g6, spillede den
anden løber til h6, og satte tårnene
på d1 og e1 hvor de holder mest
mulig kontrol over centrum og støtter d4-d5. Men spørgsmålet er: Hvad
nu? Selvfølgelig kan han forberede
d4-d5, men han får næppe spillet det
under gunstige omstændigheder. En
anden idé i denne type stillinger (dog
oftest set med bonden på b2 i stedet
for c3) er h4-h5-hxg6, der ville blødgøre sorts kongestilling og sommetider muliggøre et offer på g6. Altsammen meget fint, men ser man
konkret på stillingen, er disse ideer
svære at realisere.
17. La4
Ser lidt mærkeligt ud, da hvid koncentrerede sine styrker på kongefløjen og i centrum, og et tegn på, at
han er ved at løbe tør for de såkaldte
‘flydende’ træk, men hvad skulle
hvid gøre? Sort truede med Sb4, og
Sa5-c4 er altid en idé. F.eks. 17. Lb1,
der forsøger at holde løberen på b1h7 diagonalen. I forbindelse med
ideen h4-h5 kunne denne manøvre
virke logisk nok, men efter 17... Sa5
truer sort allerede bonden på c3. Hvid
får næppe tid til at opbygge et angreb.
17... Ted8!
Helt rigtigt! Sort rykker tårnet ud af
bindingen og lægger pres på d4, så
hvids chancer for at lave en gennembrud i centrum formindskes yderligere.
18. Tc1
18. Lg5 for at svække de sorte felter
er et muligt forbedringsforslag, men
imponerede er det ikke, og generelt
er afbytninger jo ikke løsningen.
18... Sa5 19. Se5 Sc4
Lad os bytte af.
20. Sg4?
Jeg kunne ikke tro mine egne øjne.
(Well, det er sket før...)
20... Sb2 21. Dc2 Sxa4 22. Dxa4 Dc6!
Hov, der røg dronningerne af brættet!
23. Dxc6 Lxc6
Med positionel gevinstilling, sort har
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både løberparret og den bedste bondestruktur. Sort har, i modsætning
til hvid, rigtig mange muligheder
for at forbedre sin stilling. Fra nu af
var der aldrig tvivl om partiets udfald.
24. Se5 Lb7 25. Ld2 f6 26. Sg4 Ld5
26... La3? 27. Sxf6†! Kg7 28. Sg4
Lxc1 29. Txc1 er naturligvis en dårlig idé, da hvid ud over en bonde nu
har kontrol over de sort felter for
kvaliteten.
27. Se3 Lb7 28. Sg4 Ld5 29. Se3 Kf7
30. c4 Lb7 31. Lc3 La3 32. Tb1 Lf8 33.
Tbc1 Td7 34. Lb2 h5 35. Tc2 Tdc7 36.
Tec1 Le4 37. Td2 Lh6

-+t+-+-+
O-T-+l+-O-+oOoV
+-+-+-+o
-+pPv+-+
+-+-N-+pB-R-PpP
 +-R-+-KSort har forstærket sin stilling maksimalt, og nu følger der materialegevinst, hvilket er naturligt.
38. c5 Lf8!
38... bxc5 39. dxc5 Txc5 40. Txc5
Txc5 41. Td7† Ke8 42. Td6! (42.
Txa7 Lxe3 43. fxe3 e5!).
39. f3 Ld5 40. La3 bxc5 41. dxc5 Lxc5
42. Lxc5 Txc5 43. Txc5 Txc5 44. Tb2
Ta5
Tvinger hvid til at bytte de lette officerer, en god praktisk beslutning.
45. Sxd5 exd5
Tårnslutspillet er naturligvis let vundet, ud over en ekstra bonde har sort
et aktivt tårn. Resten kræver ingen
kommentarer.
46. Kf2 Ke6 47. Ke3 Ke5 48. f4 Kd6
49. g3 Ta3 50. Kd4 Ta4 51. Kd3 h4
52. gxh4 Txf4 53. Tg2 Txh4 54. Txg6
Ke5 55. Tg2 Th3 56. Kc2 f5 57. Te2
Kd4 58. Te7 Txh2 59. Kb3 f4 60. Txa7
f3 61. a4 f2 62. Tf7 Ke4 63. Te7 Kd3
64. Tf7 Ke2 65. Te7 Kd2 66. Tf7 Th3
0-1

Føroyar, færingernes
skakklub i København,
vandt 2. division,
gruppe 1, og er klar til
at indtage 1. division.

Ny i 1. division:

Skakforen
Af Arild Rimestad
Hvordan begyndte det? Meget passende kunne dette besvares med et
af William Heinesens udtryk i overført betydning: ved Verdens Navle
– for vitterlig er København færingernes største by og centrum...for
mangt og meget.
Da jeg en sensommer for snart 20
år siden havde været et par gange i
det daværende Føroyahús, stødte jeg
på Jákup Henriksen. Snakken faldt
hurtigt på skakken, og da jeg over
en øl eller to og mellem bræt, brikker og lynpartier, spurgte til ‘hvorfor der ikke var en færøsk skakklub?’
var svaret kort og kontant: ‘lav én!’
Men sådan skulle det ikke gå, jeg
var en studerende langt væk fra verdens navle.
Året efter i midten af september,
hin 14. i 1984, så Skakforeningen
Føroyar nu dagens lys. Jákup og
nogle fæller havde sat sig for, at
færingerne skulle have en social og
kulturel klub over de 64 felter – og
ellers gøre sig gældende udadtil.
Onsdag blev valgt som klubaften og
Jákup var som en selvfølge formand,
samt klubbens sjæl og rygrad de
næste 10 år. I øvrigt er stiftelsesdatoen tilfældig valgt, men symbolsk
i sig selv, idet 38 år tidligere havde
Færøerne stemt sig ud af Rigsfællesskabet, valget som dog siden hen
blev annulleret.

Føoyar fejrer på færøsk.

ningen Føroyar
Ind på arenaen
Fra første træk samme år trådte
Føroyar ind på den danske skakarena. Klubben debuterede i KSU’s
2. række med at rykke ned ned; jo,
danskerne var tunge at danse med.
Året efter var der ingen slinger i valsen, da 3. rk. blev sat på plads. I 8687 holdt vi skansen i 2. rk. Til gengæld kunne vi ikke mønstre et hold
sæsonen efter, dels pga. sygdom, dels
afmatning og mangel på spillere, så
vi røg ud.
Men fra 1988 kom vendingen, der
blæste nye vinde, vi blev efterhånden flere og flere, og der kom stærkere spillere til. De næste 10 år så vi
os ikke tilbage!
3. rk. blev vundet og 2. rk. ligeså.
I 90-91 og 91-92 holdt vi os i midten af 1. rk. for siden at vinde den i
tredje forsøg. Kommet op blandt
mestre i KSU’s fineste række, gjaldt
det først og fremmest om at overleve. Det skulle vise sig ikke at være
noget problem. Da der resterede to
runder, lå vi flere hold et godt stykke
efter Taastrup, som havde lagt sig
langt foran. Nu mødte de så vores
mænd, og måtte ned 6-2. Pludselig
var chancen der, blot skulle der
komme et kanonresultat mod Gladsaxe. Der rykkede nemlig to hold op
det år. Carpe diem! Det blev fænomenale 8-0 og en herlig 2. plads.

Efter én sæson i Mesterrækken og
10 år i alt, vinkede vi farvel til KSU
og sagde pænt goddag til DSU. Vi
var simpelthen i 3. division, en bedre
jubilæumsgave kunne klubben og
formanden næsten ikke ønske sig –
Jákup var mildt sagt pærestolt.

Mellemspil
Vor kære formand, Jákup Karbech
Henriksen født den 27/8-29, sov
stille ind den 1/2-95. Æret være hans
minde.

Holdt skansen
At vi var et divisionshold og kommet for at blive, blev slået fast med
det samme i 94-95 med en solid 4.
plads. Den blev skiftet ud med en 2.
plads året efter, men først efter et
spændende kapløb med Kalundborg, som førte med et ½ point inden vi mødtes i sidste runde. De sejrede med 5-3.
Om det var ny taktik eller ej skal
være usagt, men i hvert fald startede
vi 96-97-sæsonen med et nederlag
til de senere nedrykkere, Ballerup.
Efterhånden kom sejrene og pointene, således at vi havnede i vor forgængers sko: vi førte med et ½ point
foran Saxo inden vi mødtes i sidste
runde. Vi sejrede med 5-3 og rykkede op i 2. division.
Her fik vi lov til at snuse lidt, men

så heller ikke mere. Med et ustabilt
hold og kun en sejr og en uafgjort
kamp, rakte det til en 7. plads – vi
måtte, sammen med AS04 II og Helsingør, ned i 3. division og slikke
vore sår.
I 98-99 var der ikke meget at stille
op – uden vores to ankermænd, Heini
Olsen og John Arni Nilssen, som
begge spillede for Århus i 1. division – mod et sejrrigt Roskildehold.
Vi fik dog undervejs fornøjelsen af
endnu en nabokrig mod Saxo, som
vi træk os sejrende ud af. Det blev til
en hæderlig delt 3. plads.
Årtusindskiftet var ikke en sæson
at råbe hurra for: stadig uden de to,
og faktisk også uden en af vores faste pointslugere, J. Hendrik Andreasen, samt et ustabilt og ‘mangelfuldt’
hold i bogstavelig forstand, var vi
tæt på at vinke farvel til divisionen;
vi klarede dog skærene med en 6.
plads.

Plan og profeti
Formanden indkaldte til et medlemsmøde medio september – en god uge
efter at klubben var blevet optaget
som medlem af det færøske skakforbund, Talvsamband Føroya – for
at få diskuteret og forelagt ideer,
uddelegeret opgaver og ikke mindst,
få lagt en strategi. Den ny holdleder
for det ‘nysamlede’ hold, forelagde
følgende 3-års plan/profeti: ‘Vi
skulle vinde 3. division, holde os i 2.
division og siden rykke op i 1. division!’
Denne artikel ville nok ikke have
været skrevet sådan lige med det
samme, hvis det ikke var for at drømmen gik i opfyldelse – men først
skulle vi så grueligt meget igennem...
Sæsonen 2000-01 blev et spændende parløb mellem Føroyar og
Ballerup. Føringen gik nærmest på
skift. Inden den altafgørende afslutning var det os, som havde 2½ point
at give af, men hvor vi skulle møde
stærke Nordkalotten med Jonny
Hector i spidsen, så skulle de møde
nedrykstruede FHS. Vi startede da
også med et par tab, hvor f.eks. topscoreren med 6 af 6 gik glip af et ur
– samtidig lagde vores konkurrent
ud med nogle sejre. Det var nærmest
2003 /3/117
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uhyggeligt. Oprykningen/omkampen gik på skift time efter time, minut efter minut. Da tågen endelig
lettede, kunne vor sidste mand tilbyde remis i en vunden stilling – vi
kunne nemlig, på trods af et 3½-4½
nederlag, glæde os over at være havnet et ½ point foran Ballerup.
Nu var vi så kommet op i 2. division for 2. gang, denne gang for at
blive. Faktisk kom vi, sammen med
Helsingør og Skakspilleren, til at
spille om en 2. plads efter førerhundene K.41 – måske endda om 1. pladsen. For vi mødte just K.41 i sidste
runde og kunne med en 6½-1½ sejr,
snyde dem for oprykningen.
Utopi måske, når vi tog i betragtning at de havde vundet alle deres
kampe. Vi havde nu fornøjelsen at
slå dem 4½-3½ og det var nærmest
sort uheld der gjorde, at sejren ikke
blev større: For oppe på Færøerne
var John Rødgaard strandet i Vágar
Lufthavn og kunne ikke få lov at
komme med flyet, da der ingen ledige pladser var, selv om han stod
med billetten i hånden. Ydermere så
dukkede en anden af vores spillere
ikke op, og således måtte holdlederen sætte sig i hans sted og se sig få
tæv af Flemming Fuglsang. Om det
havde blevet til de nødvendige to
point ekstra, kan der kun gisnes om
– i stedet for blev det til en 4. plads.

Endelig – oprykning!
Tålmodighed lønner sig som bekendt ofte, og vi var da også favoritter til at rykke op i sæsonen der gik –
i hvert fald på papiret.
Vi havde fået en ny førstemand i
skikkelse af Nikolaj Borge, som sammen med et ganske homogent hold
– skulle det vise sig – havde nogle
forventningerne at leve op til.
Vores første kamp – mod Frederiksberg – som godt nok var blevet
udsat pga. OL, gik vi hen og tabte
knebent 3½-4½.
Til gengæld havde vi i 2. runde
fornøjelsen at slå Skakspilleren for
første gang, endda med 6-2.
Efter en 5½-2½ sejr over Odysseus i 3. runde kunne vi holde juleferie og gå ind i DSU’s 100-jubilæ-
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umsår med et ½ points føring til Hillerød.
Og det var lige dem, vi skulle
møde i 4. runde. Det blev kun til en
kneben 4½-3½ sejr, nok til at beholde førertrøjen, men nu et ½ point
foran Helsingør.
Det var så dem, der stod for skud
i 5. runde og altså endnu et topopgør.
Det endte uafgjort 4-4 og vi kunne
konstatere, at vi stadig førte med det
halve point foran Helsingør og et
point foran Hillerød.
Mens vi i 6. runde måtte nøjes med
en 4½-3½ sejr over AS04, så havde
Øbro den tvivlsomme ære at skabe
stor spænding inden sidste runde. De
var med et ‘mindst fem mand for ikke
at ryge ud-hold’ taget til Hillerød og
fået 1 point. Således var det hele lige
pludselig vendt på en tallerken. Nu
skulle vi hale 1½ point ind på Hillerød i sidste runde.

Gysertimen
Ved fællesafslutningen på Greve
Gymnasium skulle de møde solide
Frederiksberg og vi skulle møde
nedrykkerne Øbro. Der var lagt op
til en spændende ‘finale’ a la den som
foregik ovenpå mellem Skolerne og
Helsinge – som bekendt skal de ud i
en DM-omkamp.
Dernede måtte vi konstatere, at
‘hjemmeholdet’ Øbro ikke rigtig var
ankommet, idet der hverken var stillet op og gjort klart eller dukket noget hold op, på nær tre spillere. De
fik lov at låne 8 sæt – og efterhånden
var de oppe på 7 mand og så godt
som i stærkeste opstilling, men ingen kampleder og ure! Langt om
længe, kl. 12.42 kunne vi – med
nerverne gemt langt væk på trods af
alt det virvar – få lov til at spille.
Timerne gik... de førte stadig, fik
vi et point eller to, gjorde de ligeså.
Efterhånden begyndte vi at få point
og tilsyneladende hale ind på deres
forspring. Da gysertimen begyndte,
sad begge hold med to partier tilbage og med stillingerne 4-2 til Hillerød og 6-0 til os – med andre ord:
vi var oppe, hvis vi kunne stoppe.
Senere fik de deres ene point og vi
vores halve; jo, vi var stadig med og

nerverne ligeså. I det allersidste minut kollapsede Hillerødmanden, og
mens vi var nogle, der havde ‘gemt’
os derinde og bagefter løb med armene oppe, ind i vores lokale for lige
at se partiet blive remis få sekunder
efter. Vi jublede, vi var glade, stolte
– og lettede.
En plan, kald det en drøm, en profeti... var gået i opfyldelse.

En fremtidsdrøm
Ambitionerne er så sandelig at forblive i 1. division, siden spille om
medaljerne og hvem ved, måske en
dag endda vinde DM – som det første ‘outlandish-hold’ nogen sinde i
dansk sportshistorie.
Dette kræver godt nok en forstærkning, planlægning, opbakning,
godt bagland og ikke mindst, sponsering.
Ingen artikel uden partier – det er
jo næsten alfa og omega – og således afsluttes denne med en smagsprøve fra 1. runde mod FS.

Heini Olsen
Allan Poulsen
Dronninggambit / D34
1. Sf3 d5 2. d4 e6 3. c4 c5 4. cxd5 exd5
5. g3 Sc6 6. Lg2 Sf6 7. 0-0 Le7 8. Sc3
0-0 9. Lg5 cxd4 10. Sxd4 h6 11. Le3
Te8 12. Da4 Ld7 13. Tfd1 Sa5 14. Dc2
Tc8 15. Sf5 Lc5 16. Lxd5 Te5

-+tW-+l+
Oo+v+oO-+-+-M-O
M-VbTn+-+-+-+-+
+-N-B-PpPq+pP-P
 R-+r+-K17. Sxh6 gxh6 18. Dg6 Kh8 19.
Dxh6 Sh7 20. Lf4 De7 21. Lxe5
Dxe5 22. Le4 1-0
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Måske i 1. division:

Allan Stig
Rasmussen
 topscorer.

Jetsmark Skakklub
klar til omkamp
Jetsmark Skakklub delte
førstepladsen i 2. division,
gruppe 2, med Nørresundby, der er gammel
kending i 1. division.
Af Allan Rasmussen
Lad mig starte ud med lige at berøre
de to nye ting i divisionsturneringen:
rating og den forkortede spilletid.
Personligt er jeg glad for, at partierne endelig bliver ratede, for selv
om man ikke kan nå noget særligt i
holdsammenhæng, betyder det ikke
længere, at man kun har æren at spille
for! Samtidig er det nok en af de
bedre motivationsfaktorer, så jeg vil
tro, at antallet af personer, der er
mødt op til en kamp med tømmermænd, i år har været dalende. Nogen vil så nok mene, at netop dét er
en irriterende ting, men jeg kan godt
lide tanken om, at der er en straf i
form af ratingen, hvis man møder
op og ikke er i stand til at spille ordentligt. Så ka’ de lær’ det!

Hellere mere tid
Mht. den forkortede betænkningstid, så ville jeg dog klart foretrække
den gamle. Som regel har jeg svært
ved at bruge dagen til meget andet
end skak alligevel, så at have den
ekstra halve time til partiet ville
egentlig være dejligt. Men okay, man
må bare drikke et par kopper kaffe
ekstra (dog ikke for mange!), så man
husker at flytte en brik indimellem, i
stedet for at sidde med diverse vildfarne tanker om sydlige himmel-

strøg, ‘... har jeg mon mad i huset?’
‘... var det nu også en god ide at tage
af sted uden at tage vasketøjet ud af
vaskemaskinen? osv. ...

Tre hold med chance
Men nu til selve skakken. På forhånd
så det ud til at blive en spændende
kamp om oprykningen, med Nørresundby, Aalborg og Jetsmark som
spidskandidater, sandsynligvis forfulgt af Læseforeningen. Hvilket af
de resterende hold, der så skulle
slippe for at komme ned blandt de
sidste tre og dermed i hvert fald have
en chance for at undgå nedrykning,
kunne nemt blive en lige så spændende affære.
Og for en gangs skyld gik det som
præsten prædikede; Aalborg lagde
ud med at slå Nørresundby 4½-3½,
som dog et par runder efter tog hævn
mod os med 5½-2½. Det revancherede vi så i 4. runde, ved at slå Aalborg med hele 6½-1½. Alle tre hold
vandt de andre matcher, og det var
således et spørgsmål om størrelsen
af disse sejre. Aalborg sakkede bagud, imens Nørresundby trak lidt fra
os, selv i næstsidste runde, hvor vi
ellers vandt 6½-1½ over Kjellerup!
Således førte de før sidste runde med
et helt point ned til os, og havde en –
på papiret – klart nemmere kamp i
sidste runde.
Vi var nok flere, der regnede med,
at løbet var kørt, men chancen skulle
selvfølgelig stadigvæk spilles; vi har
før haft moralen og ikke mindst heldet, til at afgøre tingene til vores fordel i sidste runde, sjovt nok i Silkeborg faktisk, hvor alle holdene igen
i år var samlet. Glimrende forhold,
forresten, og skønne omgivelser!

Vores modstandere, Læseforeningen, havde afbud fra deres 3., 4. og
5. bræt, og det var nok med til at
give os lidt mere blod på tanden. Det
lykkedes os at hive hele 7 point ud
af kampen! Nørresundby kunne dog
dermed afgøre det hele selv, ved at
slå gruppens bundprop, Viby, med
mindst 6½-1½. Om end de var godt
på vej til dette, lykkedes det Vibys
fightende tropper at snuppe to point.
Dermed skal vi nu ud i en omkamp
om både oprykningen, og ikke
mindst vinflasker, så vidt jeg husker!?
Og så har jeg fået lov til lige at
genere bladets læsere med et parti
eller to. Først fra Jetsmarks storsejr
over Læseforeningen i den afsluttende runde:

Per Stentebjerg-Hansen
Allan Rasmussen
Caro-Kann / B13
1. e4
En mindre overraskelse, havde forventet d4, som han spillede mod mig
sidste sæson.
1... c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. Ld3
‘Ok, en stille og rolig variant.’
4... Sc6 5. c3
Jeg gik ud fra, han havde forberedt
sig grundigt ligesom sidste gang, så
for at undgå div. forberedelser, og
med tanken om at en remis hverken
var tilfredsstillende for mig selv eller holdet, besluttede jeg mig for at
bevæge mig ud på nye vande med:
5... Dc7 6. Se2 e6
6... Lg4 er vist teori. Tror dog ikke,
teksttrækket fejler noget.
7. Lf4 Ld6 8. Lg3?!
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... DIVISIONSTURNERINGEN
Havde end ikke overvejet det her
træk. Havde forventet 8. Lxd6 Dxd6
9. Dd2 for at gå efter en afbytning på
f4, evt. med Dd2 først.
8... Sf6 9. Sa3
Igen en lille overraskelse.
9... a6 10. Sc2
Spillet hurtigt, og planen er jo også
klar nok; ponyen skal til e3 og holde
et øje med min d5-bonde, plus understøtte f4-f5. Jeg er dog ikke sikker på, planen bør spilles allerede nu.
10... b5!?
Alternativet var 10... 0-0 11. Se3 e5
12. dxe5 Sxe5 som egentlig tiltaler
mig mere.
11. Se3 0-0 12. Lh4
‘Orv for pokker, kan det allerede
spilles nu?’
12... Sd7
Jeg havde godt set planen med Lh5,
men regnede ikke med, at han kunne
spille det med det samme, pga. 12...
Sh5 Jeg var dog alt andet end glad
for 13. g4 Sf4 14. Sxf4 Lxf4 15. Lg3.
Den her stilling kunne jeg ikke finde
på at påtage mig frivilligt fra start af.
13. Dc2 g6
Jeg ville gerne have spillet 13... f5
men 14. g4 irriterede mig nok en
gang. Fritz jubler dog straks, og foreslår 14... f4 15. Lxh7† Kh8 16. Sd1
e5 17. f3 exd4 18. cxd4 Te8. Tjaa,
måske. Når Fritz siger fordel en
bonde under, bør man som regel lige
tage et ekstra kig på stillingen, men
jeg tror dog ikke helt på den, den her
gang. 13... h6 var forresten en tredje
mulighed. Men nok en gang irriterede 14. g4 mig.
14. Lg3?!
Fritz foreslår det godt nok, men jeg
synes det virker lidt for passivt. Løberen står glimrende på h4, og forhindrer f.eks., at min ged hopper til
b6. Men hvid går selvfølgelig efter
ideen h5-h5.
14... f5
Nu var jeg nogenlunde tilfreds igen.
15. Lxd6 Dxd6 16. f4
16. g3 med planen Sf4 kan godt virke
tiltalende, men sort får fint spil efter
16... e5 17. dxe5 Scxe5 18. Sd4 Sc5.
16... Sf6 17. 0-0
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17... Ld7
17... Lb7 virkede naturligt, men der
kan blive problemer med b5. Fra d7
dækker den også e6, og er egentlig
mere aktiv der.
18. b4
Hvad jeg havde forventet, men ikke
frygtet. Min hvidfeltede løber er selvfølgelig dårlig, men det er hvids jo
faktisk også! Okay, i modsætning til
min vil den få mulighed for at slå en
springer, men hvis det sker, vil min
løber pludselig blive stærk, da der
vil blive åbnet op for en diagonal.
Så stillingen er vel nogenlunde i balance.
18... Tfc8 19. Db2 Se7
Med ideer som f.eks. Tc7 og Sc8b6. Samtidig forhindrer det også Sc1,
pga. Dc7. Efter et evt. slag på e4 vil
den også være klar til at hoppe ind
over d5.
20. Sc2 Tc7 21. Se1 Sc8 22. Lc2!
Man kunne godt forestille sig, at hvid
burde spille 22. Sf3 Sb6 23. Se5 men
sort får faktisk en behagelig stilling
efter 23... Sa4 24. Dd2 Se4 25. Lxe4
dxe4
22... Sb6 23. Sd3 Sc4 24. Dc1 a5 25.
Sc5 Se4 26. Td1 De7
Med planen Dh4, plus at give pladsen til min c-springer.
27. Ld3?
Måske lidt hårdt at give det et spørgsmålstegn, men løberen står simpelthen forkert her. I stedet var 27. Lb3
en god mulighed, det forhindrer alt,
der bare lignede spil i a-linien. 27...
Scd6 28. De3 Lc6 var sandsynligvis
blevet fortsættelsen, hvorefter der
nok vil komme lidt gang i den på
kongefløjen.
27... Scd6 28. Tf1?!

Virker for passivt.
28... Tca7 29. Dc2 Lc6
Forbereder Sc4. Nu har jeg pludselig fået det pres, som jeg gerne ville
have.
30. Sb3?!
Et forsøg på at få lidt afklaring her i
begyndende tidnød og evt. springe
ud på a5 efter slag på b4. Det når
hvid dog ikke, pga. konkrete trusler.
30... axb4 31. cxb4 Sc4 32. Lxc4
Ikke nogen rar beslutning, da min
løber pludselig bliver rigtig stærk.
Alternativerne var dog værre endnu.
32... dxc4 33. Sc5
33. Sa5 Ld5
33... Ta3 34. Sxe4 Lxe4 35. Db2 Dd6
36. Tf2 Lc6 37. Dd2 h6
Pga. manglende tid til at regne ordentligt på div. varianter, laver jeg
nu nogle små ventetræk, da hvid alligevel ikke kan foretage sig meget.
Min stilling havde dog været bedre
uden det indskudte h6.
38. Db2 Dd5 39. Dd2 Td3 40. Db2 Tda3
41. Dd2 Td3 42. Db2
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42... De4!?
Temmelig ubehageligt. De3 og Td2
er planen. Jeg regnede også på 42...
c3 43. Sxc3 Dxd4 44. Tc1 Td8 som
jo bestemt også ser lovende ud. Forventede 45. h3 her, og var lidt i tvivl
om hvordan jeg burde fortsætte. Kort
efter jeg havde spillet 42... De4, fandt
jeg dog 45... De3!
43. Te1
Man skulle lige huske at kigge på
43. d5, men det kommer dog ingen
vegne. Løberen kan gå tilbage til e8
og dække g6, eller evt. Ta7 for at
svinge det over i g-linjen, hvis hvid
slår på g6.

43... De3 44. Kf1 Td2 45. Dc3 Ta3 46.
Dxe3 Txe3 47. Ta1
Jeg havde i lidt tid været irriteret over
47. Sc1 Txe1† 48. Kxe1 Txd4 49.
g3 som måske nok vinder, men kræver præcist spil, da hvid får byttet
tårnene. Jeg fandt dog 47... Lxg2†!
48. Kxg2 Txe1 49. Txd2 Txc1, som
vinder ret simpelt, idet hvid ikke
engang kan spille 50. d5; 50... c3 51.
Td3 c2
47... c3 48. Ke1
Jeg havde set 48. Tc1 ikke gik pga.
48... Ld5 49. Sxc3 Lc4† 50. Kg1
Txc3, men Fritz finder dog hurtigt
også varianten 48... c2 49. Ke1 Ted3
48... Ld5
Den ‘dårlige’ løber går nu ind og
afgør spillet.
0-1
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Allan Rasmussen
Lars Venø Jacobsen
4. runde, Jetsmark mod Aalborg.
Efter en skidt åbning for sort fandt
Lars en farlig plan (for mig) med et
bondeoffer, som gav ham renter i
form af en kvalitet. Jeg havde dog
mere end kompensation for den, og
her kommer der noget konkret ud af
det:
48. e6!
Truer 48. Sf7 og ideer med e7 selvfølgelig også. Hvis sort flytter sit btårn, kan min dronning pludselig
deltage i angrebet over b7.
48... Dxe6 49. Dh5?
Ifølge min min plan. 49. Te1! skærer dog direkte igennem, og man
ærgrer sig bagefter over at have misset sådan en mulighed. Jeg undskylder mig dog lidt med, at tiden var
ved at være knap, for der var jo ikke
udsigt til at få ekstra ved træk 60.
49... Dh6 50. Df7 Tg7 51. Lxg7 Dxg7
52. Dh5
Jeg kiggede lidt på 52. Dxg7† Kxg7
53. Txg5† Kf6 54. Tb5 Ke6 men
her har sort et vigtigt ekstra tempo, i
forhold til hvad han kunne have fået
i partiet.
52... Dh6 53. Txg5 Tf8

Jacob Aagaard skrev Årets Bog
Jacob Aagaards ‘Excelling at
Chess’ er ved en afstemning på
Internettets Chesscafe.com blevet
kåret til ‘Book of the Year’ i
konkurrence med bl.a. Tim Hardings ’64 Great Chess Games’.
Også i Skakbladet (2002, nr. 4,
side 16) fik ‘Exceling at Chess’ en
stor og entydigt positiv anmeldelse
af Sune Berg Hansen under overskriften ‘Excellent bog’.
Jacob Aagaard er 29 år, international mester og skaktræner. Han
debuterede som skakforfatter i
1998 med ‘Ease Guide to the
Panov-Botvinnik’, og fulgte op
med bøger om Sveshnikov-vari-

anten, Stonewall og Kalashnikovsiciliansk, før han med ‘Excelling
at Chess’ forlod det traditionelle
åbningsbogs-koncept og vovede
et mere personligt bud på skakkens
væsen. En fortsættelse: ‘Excelling
at Positional Chess’ er under forberedelse, og desuden en bog om
skaksoftware i samarbejde med
John Emms og Byron Jacobs.
I 2002 udkom endnu et par åbningsmonografier, ‘Meeting 1.d4’
og en bog om dronningindisk, men
efter succesen med ‘Excelling at
Chess’ vil Jacob Aagaard givetvis
få friere adgang til selv at vælge
sine emner.
tr

Efter 53... Dxh5 54. Txh5† Kg6 55.
Tb5 er mine gevinstchancer i hvert
fald betydeligt bedre, end hvis jeg
havde slået på g7 i træk 52. I stedet
er sort nu villig til at give sin dronning for mit tårn, for til gengæld at
få skubbet sin bonde frem til f2. Der
var dog tidnød, og Lars missede en
lille pointe...
54. Dg4 f3
Sort kunne have gjort det betydeligt
sværere for hvid, ved at spille 54...
Lg6 55. Sf5 Lxf5 56. Txf5 Txf5 57.
Dxf5† Kh8. Det ligner dog en gevinst til hvid, om end der skal spilles
varsomt. F.eks. er 58. h4 ikke godt
nok til at vinde, pga. 58... Dxh4† 59.
Dh3 Dxh3† 60. Kxh3 Kg7 61. Kg4
Kg6! (61... Kf6 ville være en slem
fejl, da 62. Kxf4 Ke6 63. Ke4 Kd6
64. Kd4 Kc6 65. c5 vinder; med
kongen på d6 er det remis).
55. Th5 f2 56. Dd7
Stillingen vinder alligevel, men det
her er klart nemmest – faktisk mat i
6 træk – og varianten som sort missede ved træk 53.
56... Kg6 57. De6 1-0
http://home19.inet.tele.dk/
jetsmarkskak/

Foto: tr

Jacob Aagaard og Excelling at Chess.

http://www.chesscafe.com
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BENT LARSEN

Symmetri
Bent Larsen sætter i
denne tredje artikel i sit
jubilæums-potpourri
i Skakbladet lup på de
bittesmå forskelle, som
kan forvandle en rolig
symmetrisk stilling til
gevinst eller tab.
Symmetrisk stilling efter...
1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5

tMvWlVmT
OoO-+oOo
-+-+-+-+
+-+o+-+-+-P-+-+
+-+-+-+pPp+-PpP
 RnBqKbNr
Hvid er da vel ikke
i træktvang?
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Vi skal allerførst se på hjemmeopgaven. Partiet stod faktisk i Skakbladet for april 1970, med korte noter. Det var ikke nogen glanspræstation efter min egen mening, og
det overraskede mig meget, at det
var med i Keres og Neis bog 4x25,
der udkom i 1975. Fischer, Spasskij,
Korchnoi og undertegnede var repræsenteret med 25 partier, og det
var Keres’ sidste bog. Da den udkom fra trykkeriet, var det med sørgerand omkring hans navn.
Men Keres og Nei læste åbenbart
ikke Skakbladet! De havde ikke set
det træk, jeg viste Don Miguel straks
efter partiet.

Bent Larsen
Miguel Najdorf
Dronninggambit / D42
1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. Sf3 d5 4. d4 c5
5. cxd5
Hvis Hvid spiller symmetrisk med
5. e3, er 5... Sc6 naturligvis det normale svar. Men allerede omkring år
1900 var nogle eksperter inde på, at
5... a6 kunne være bedre.
5... Sxd5 6. e3
Omkring den tid begyndte 6. e4 at
blive populært igen.
6... Sc6 7. Ld3 Le7 8. a3!?
I hvert fald en idé: 8... 0-0 9. Dc2,
f.eks. 9... g6 10. h4!? eller 9... Sf6?
10. dxc5 Lxc5 11. Se4! Jeg tror dog
ikke, ideen er meget bevendt. Sort
kan bl.a. spille 9... Sxc3 10. bxc3
Kh8!? – Men Sort slog på d4 i stedet

for at studere disse muligheder en
snes minutter.
8... cxd4 9. exd4 0-0 10. 0-0
Både 10. Lc2 og 10. Lb1 var interessantere.
10... Sf6 11. Lc2 b6 12. Dd3 Lb7 13.
Lg5
Her er 13. Te1 muligvis stærkere,
med hensigten 13... Tc8 14. d5 exd5
15. Lg5
13... g6 14. Tad1 Sd5 15. Lh6
Jeg er nær ved at sætte et spørgsmålstegn. 15. h4 må være trækket.
15... Te8 16. Tfe1 Sxc3 17. bxc3 Dd5
Jeg tænkte det nok! Sådan en bonde
tager Najdorf ikke. Mod 17... Lxa3
angiver forskellige kommentatorer
18. h4, men min plan var 18. Sg5.
Hvids kompensation er ikke helt tydelig.
18. c4 Dh5 19. Lc1 Lf6 20. h3!
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Det kan man kalde fældespil. Men
hvem angiver et bedre træk?
Endnu efter partiet troede Najdorf,
at han havde vundet, hvis han her
havde spillet det rigtige tårn. 20...

Ted8! – Ich bin ein Idiot, sagde han.
21. d5 exd5 22. cxd5 Se7. Det var
diagrammet fra sidste gang. Og hvids
træk er selvfølgelig 23. Df1! Hvad
kan være enklere? Næsten alle mulige andre træk (som 23. Kh2) strander på 23... Txd5.
Men dronningtrækket hører til den
kategori, der ifølge De Groot er vanskelige at få øje på: tilbagetrækninger
ad en diagonal, der ikke går gennem
centrum.
Det er også instruktivt, at Sorts fejl
skyldes et forkert spørgsmål! Han
skulle overhovedet ikke have spurgt
sig selv, hvilket tårn, der skulle til
d8. Så havde han enten valgt det
solide 20... Se7 eller det interessante
bondeoffer 20... b5.
I øvrigt, efter 23. Df1! behøver Sort
endnu ikke at opgive. Han kan kæmpe med 23... g5 24. g4 Dh6 25. h4
Df8, men kønt er det selvfølgelig
ikke.
Hvid kan også føle sig tiltrukket af
(23... g5) 24. Lxg5 Lxg5 25. Te5,
hvilket går fint efter 25... h6 26. Sxg5
hxg5 27.Txe7 Lxd5 28. Te5!, men
efter 25... f5 26. Lxf5 Sxf5 (ikke 26...
h6 27.Lg4!) 27. Txf5 h6 bliver varianterne for lange og for uklare.
20... Tad8? 21. d5 exd5 22. Txe8 Txe8
23. cxd5 Se5 24. Sxe5
Værre var 23... Td8 24. dxc6 Txd3
25. cxb7 Txd1 28. Lxd1 Le5 29. g4!
24... Dxe5 25. d6 Td8 26. Lb3 b5 27.
f4!
Måtte overvejes nøje,da det svækker kongestillingen.
27... Dc5 28. Le3 Dc6 29. Ld5 Dd7?
Dette er helt håbløst, men 29... Dxd5
holder næppe.
30. Lxb7 Dxb7 31. d7 a5 32. Dd6 Kg7
33. f5 b4 34. fxg6 De4
Eller 34... hxg6 35. Tf1.
35. Lb6 1-0
Men symmetrien. Eksempelvis Afbytningsvarianten i Fransk 1. e4 e6
2. d4 d5 3. exd5 exd5. Det er da noget af det mest remisagtige, man har.
Det var derfor, jeg holdt op med at
spille Fransk, da jeg var 18. Der var
ganske vist ingen, der spillede den
mod mig. Hvilket fører os til Mo-

skva 56. Ingerslev - Bronstein.
– Hvorfor slog du ikke på d5 i tredje
træk? Spurgte mester Jens.
– Jeg tænkte på det. Men så sagde
jeg til mig selv, at det kunne jeg ikke
gøre mod Bronstein.
Det blev 3. Sfd2 c5 og en meget
publiceret Bronstein-sejr.
Nimzovich, Aljechin og Korchnoi
har ganske vist vundet med Sort, men
det er træls. Men vi vil se på sagen
fra Hvids side! Det er utroligt, så små
ændringer i brikkernes opstilling, der
skal til, for at det i hvert fald ikke
bliver remisagtigt. Eksempelvis Curt
Hansen, 12 år gammel: 4. Sf3 Ld6
5. c4! I den variant står løberen sandsynligvis galt på d6. Men Ld6 er inspireret af en mængde partier med
Ld6 og Sge7.
Ikke mere udenomssnak, vi skal have
to diagrammer:


tMvWl+-T
OoO-MoOo
-+-+-+-+
+-+o+-+-V-P-+-+
+-Nb+n+pPp+-PpP
R-BqK-+r
Bent Larsen - Grabow
(Efter 6. Sf3)
Hvad er Sorts stærkeste træk?

t+-W-Tl+
OoOmMoOo
-+-+-+-+
+-+o+v+-V-P-+-+
+-+b+n+pPp+nPpP
 R-Bq+rKBent Larsen - Grabow
(Efter 8... Sd7)
Hvad er Hvids stærkeste træk?

De lærelystne standser op her og studerer hver af disse stillinger mindst
10 minutter. Besvarelserne kommer
nemlig ikke i næste artikel, men temmelig snart.
Partiet er fra Års 95, sidste runde.
Jeg har ikke noteret betænkningstiden ved mit 4. træk, men det kan
næppe have kostet mig mere end et
par minutter. Der er ingen grund til
at vise modstanderen, at man hader
at spille mod 3... Lb4. Det ved han
sandsynligvis, og han havde vel regnet med 3. Sd2.

Bent Larsen
Steen Grabow
Fransk / C01
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3!? Lb4!? 4.
exd5(?) exd5 5. Ld3
5. Df3 var godt mod Portisch i Interzoneturneringen i Amsterdam 1964
(se 50 udvalgte partier). Det blev
senere så godt som gendrevet med
5... De7†!
5... Se7 6. Sf3(?)
Her er det bundsolide og meget kedelige træk 6. Se2. 6. Df3 og 6. Dh5
er tvivlsomme pga. 6... c5
6... Lf5?
Grabow spillede dette ret hurtigt.
Bag mit pokerfjæs boblede og jublede det. Jeg slap!
For hvad? For 6...Lg4! 7. 0-0 Sbc6,
for hvad skal man spille? Det må vel
blive 8. Se2. Denne springer står jo
skidt på c3, og nu står Lb4 underligt. Men for det første er 8... Lxf3
godt for sort. Det troede man ikke i
slutningen af 1800-tallet, og derfor
anså man 3... Lb4 for dårligt!
Men værre endnu: I Margate 1935
slog Capablanca ikke på f3, mod
Sergeant: 8. Se2 Ld6 9. c3 Dd7 10.
Sg3 h5 11. Te1 0-0-0 12. h3 h4 13.
Sf1 Lh5, og Sort står i overkanten.
Det næstbedste træk er vist 6... Sbc6
med planen 7. 0-0 Lg4. Og det trediebedste er 6... 0-0 med planen 7. 0-0
Lg4, for 8. Lxh7† Kh8! er ikke særlig godt for Hvid.
7. 0-0 0-0 8. Se2
Nu er jeg fuldstændig tilfreds! Men
tilfredsheden vokser kraftigt efter
2003 /3/123

27

... BENT LARSEN: SYMMETRI
Sorts næste træk. Meget bedre var
8... Ld6
8... Sd7? 9. Lg5!
Nu er Sort i vanskeligheder.
9... f6 10. Lf4 c6 11. Lxf5 Sxf5 12. Dd3
g6?
Herefter vil jeg påstå, at Hvid har
afgørende fordel.
Men 12... Se7 13.Db3! var ikke
bedre. Og hvad ellers? 12... Te8! var
den bedste chance.
Jeg tror ikke, Grabow var klar over,
hvor vanskelig hans stilling var. Det
siger jeg bl.a. på grund af hans 16.
træk.
13. c4 Le7 14. cxd5 cxd5 15. Tfc1 Sd6
16. h4(!)
Vistnok rigtigt. Men 16. h4-h5 kommer aldrig i partiet. Det skyldes imidlertid Sorts svar, som må henregnes
til kategorien ‘luksus’. I alle tilfælde
var h4-h5 til stadighed en trussel, og
på h4 forhindrede bonden måske
desperate udbrudsforsøg med g6-g5.
Endelig kunne kongen, løberen eller springeren have fået brug for feltet h2.
16... Sc4? 17. b3 Sd6 18. Sc3 Sb6 19.
a4
Hvid har fået ret i alt. 15. træk var
for en gangs skyld det rigtige tårn.
19... a5 20. Sb5 Tc8 21. Txc8 Sbxc8
22. Tc1 Tf7
Vi kan da godt lige nævne et par
varianter efter 22... Sxb5 23. Dxb5:
23... Ld6 24. Txc8 og 23... b6 24.
Lc7 De8 25. Dxd5, hvor 24.Tc7 heller ikke er dårligt.

Miguel Najdorf (til højre) i samtale med
en anden af generationens største
mestre, David Bronstein.
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23. Sc7 Se8
Enden nærmer sig. Mod 23... Se4
kunne Hvid vælge mellem 24. Sxd5
og 24. Db5. Mod 23... Sb6 er 24.
Dd2 et af de bedste.
24. Sxe8 Dxe8

-+m+w+l+
+o+-Vt+o
-+-+-Oo+
O-+o+-+p+-P-B-P
+p+q+n+-+-+-Pp+
 +-R-+-K25. Db5! Tf8 26. Dxb7 Dd8 27. Tc7!?
27. Txc8 var naturligvis udmærket.
Men hvad skal Sort nu trække?
27...opgivet.

Sorts fejl skyldtes,
at han stillede sig selv det
forkerte spørgsmål
Men hvad kan man lære af sådan et
parti? Et eller andet med betydningen af nogle bittesmå fejl.. Men er
6... Lf5 virkelig en fejl? Jeg mener
ja. Men er afbytningen af de hvidfeltede løbere ikke principielt gunstig for Sort? Tjah, det ved jeg ikke
rigtig. Hovedsagen er, at Lg4 er så
uhyggeligt stærkt!
I partiet var symmetrien i officersopstillingen jo brudt fra starten. Og
muligvis ikke til Hvids fordel! Springeren på c3 står skidt. Men efter 3.
exd5 exd5 er Hvid da vel ikke i træktvang? Th. Haahr opdagede til sin
forundring, at Hvid var i træktvang
efter 1. Sf3 Sf6 2. g3, g6 4. Lg2, Lg7
4. 0-0 0-0, og Robert James Fischer
påstod i fuldt alvor, at efter 5. d3 d6
var Hvid på den, for 6. e4 ville han
besvare med 6.... c5, men på 6. c4
havde han 6... e5! Han spillede jo på
gevinst med de sorte brikker...
Men i vor franske byttevariant: Hvad

skal Hvid spille i 4. træk? 4. Ld3
Ld6 5. Sf3 Sf6 er meget dødt, og på
4. Sf3 kan Sort måske bryde symmetrien med 4. Lg4.
Jeg har et forslag, og det er vist aldrig spillet: 4. Lf4!? Men hvis Sort
brutalt svarer 4... Ld6 og lader os få
den ‘principielt rigtige’ løberafbytning, hvad så?
I Informator 25 kommenterede jeg 9
partier, deriblandt 3 fra Bugojno
1978, mod Hort, Portisch og Balashov. Partiet mod Timman var jeg
ikke tilfreds med. Men det fik redaktionen øjnene op for, måske efter det
korte remisparti Miles - Timman,
Amsterdam 1978. Og det kom derfor med i bind 26, med kommentarer af Minic og Sindik. Dem er jeg
heller tilfreds med, men kritikken bør
ikke være for hård. Den kan være en
slags læservejledning! Det er en
næsten umulig opgave at kommentere et parti, man ikke selv har spillet. Hvortil kommer, at det jo ikke
var det eneste parti, de to jugoslaver
skulle bearbejde. De skullle klare 30!
Lad os et øjeblik springe til EuroCup’en i Plovdiv 1983. Mestel nyder solen på terrassen, medens han
kommenterer sit parti fra dagen før,
for Informator. John Nunn kommer
løbende forbi, i badebukser.
– Hvad er det for en stilling?
– Det er interessant variant fra mit
parti fra i går.
– Ahha, og hvad siger du om den
stilling?
– Afgørende fordel for Hvid.
– Jaså. Men hvad med dette her lille
træk? (Planter et fantomtræk midt på
brættet).
– Oops! (Tilføjer et træk til varianten og ændrer +– til –+, fortsætter
kommenteringen. John fortsætter
mod svømmepølen)

Jan Timman
Bent Larsen
Engelsk / A30
1. Sf3 Sf6 2. c4 b6 3. g3 Lb7 4. Lg2 c5
5. 0-0 g6 6. b3
Jeg kan ikke lide det! I symmetriske
stillinger vil jeg gerne have Hvid.

(Senere i turneringen vandt jeg over
Portisch med 6. Sc3 Lg7 7. d4 Se4!?
6... Lg7 7. Lb2 0-0 8. Sc3 Sa6!?
Det er på tide at bryde symmetrien!
Efter 8... Sc6 9. d4 vil jeg gerne bede
om de hvide, og 8.... d6 9. d4 det
samme, og 8... d5 9. Sxd5 ligeså.
Dette sidste holdt Hort remis med
Sort mod selveste Ulf samme år i
Niksic, efter et groft svensk kiks i
træk nr. 50.
Mod 8... Sa6 har man set 9. e3, som
simpelthen er et dårligt træk pga. 9...
d5 10. Se5 Db8.
Springeren på randen? Spærrer ikke
for Lb7!
9. d4 d5

t+-W-Tl+
Ov+-OoVo
mO-+-Mo+
+-Oo+-+-+pP-+-+
+pN-+nPpB-+pPbP
 R-+q+rKHvad ville jeg nu have spillet på 10.
dxc5? Jeg aner det ikke! 10... Sxc5
er vel brugbart. Efter 11. Sxd5, Sxd5
12. Lxg7 Kxg7 13. cxd5 Dxd5 14.
Dxd5 tog Miles og Timman remis,
og Miles’ forslag 14. Dc2 giver vist
ikke meget. Men jeg anser 10. dxc5,
dxc4 for den korrekte løsning! Efter
11. cxb6, Dxb6 12. Sa4 synes ingen
at have set 12... Db4! med fuldstændig udligning. Desværre har Hvid
remis med 13. Lc3 Da3 14. Lb2.
10. cxd5 Sxd5 11. e3?
Et slapt træk. Miles gør opmærksom
på det interessante 11. Sxd5 Dxd5
12. Sh4 Dd7 13. dxc5, det har jeg
også set på. Efter 13... Dxd1 14.
Tfxd1 (14. Taxd1 Lxg2) 14... Lxb2
15. Lxb7 er 15... Sxc5! klar udligning. 15.. Lxa1 er mindre klart, selv
om det er i overensstemmelse med
den gamle regel om at tage den største bid: 16. Lxa6! Le5 17. Sf3! og
Sort er færdig. Knap så klart er 16...
Lf6 17. c6, men Hvid har gode gevinstchancer.

11... Sxc3 12. Lxc3 Tc8
Hvid er blød på c3 og bør vel nu
spille 13. Tc1. Efter f.eks. 13.... cxd4
14. Lxd4 Txc1 15. Dxc1 Lxd4 16.
Sxd4 Lxg2 17. Kxg2 Dd5† 18. Kg1
Sb4 har Sort initiativet.
13. De2 cxd4 14. Lxd4 Lxd4 15. Sxd4
Lxg2 16. Kxg2 Dd5 17. Kg1?
Herefter bliver det vanskeligt at spille
Hvid. Minic og Co. angiver 17. Df3
Dxf3† 18. Kxf3 Sb4 19. a3 Sc2
20.Sxc2 Txc2 21.Tfd1 med udligning. Det har de ret i. Hvis dette ikke
kan forstærkes for Sort, er 13. De2
bedre end Tc1...
17... Sc5! 18. Tfd1 Se4 19. Df3 Tfd8
20. Tac1
Jugoslaverne ser et vist initiativ for
Sort efter 20. Sb5 Dxb5 21. Txd8†
Txd8 22. Dxe4 Dc5. Jeg ville hellere have set en grundig analyse af
20. Sc5 De5!?
20... Sc3 21. Dxd5 Txd5 22. Td3!
Eneste træk.(22. Td2?? Se2†!)
22... Tdc5 23. Tc2
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23... a5
Det er jeg ikke længere tilfreds med.
Tre andre træk kommer i betragtning. 23... Kg7 er godt: 23... Se4
giver vist ikke ret meget efter
24.Txc5 Txc5 25. f3 eller 25. b4.
23... e5 24. Se2 Se4 er stærkt, men
jeg så 23... e5 24. b4! Tc4 25. Sb3.
Her påstår jeg nu fordel for Sort i
komplikationerne efter 25... Se4! 26.
Txc4 Txc4 27. Td7 Tc2!
Hvids næste træk får af jugoslaverne
et ?, og mit næste et ! Begge ganske
ufortjent. (24. Se2 Se4 er vanskeligt
for Hvid).
24. Kf1! e5?
Bedst er sandsynligvis 24... Kg7. Der

Walther Browne  her mod Ftacnic, og
som sædvanlig i tidnød.

er også argumenter for 24... b5.
25. Se2 Se4 26. Txc5 Txc5 27. f3 Sg5
28. e4 Tc2
Det ser godt ud. Efter 28. a4? Tb2
har Hvid ingen nyttige træk, og Sort
truer Se6-c5.
29. h4! Se6 30. Td6! Txa2
30... b5 31. Td5 er ikke bedre.
31. Txb6 Kg7
Herefter holder 32. b4! remis, f.eks.
32... a4 33. Ta6. Det er ikke spor
svært at se. Heller ikke, at 31... Tb2
32. Tb5! Txe2?? strander på 32...
Tb8†.
32. Tb7?? Tb2 33. f4
33.Ta7 Txb3 34. Txa5 Txf3† 35.
Kg2 Te3 36. Kf2 Txe4 37. Kf3 f5
vinder for Sort, trods visse tekniske
vanskeligheder.
33... exf4 34. gxf4
34. Sxf4 Sxf4 35. gxf4 giver Sort et
behageligt valg mellem 35... Th2 og
35... a4 36. Ta7 axb3 37. Tb7 Kh6
38.e5 Tb1† 39. Kg2 b2 fulgt af Kh5.
34... a4 35. f5 Sc5 36. Tc7 a3 37. Txc5
a2 38. Ta5 Tb1 39. Kf2 a1D 40. Txa1
Txa1 41. fxg6 hxg6 42. Sd4 Kh6 43. b4
Kh5 44. Ke3 Kxh4 45. b5 g5 46. Sf5
Kh3 47. e5 Te1 48. Kd4 g4 49. opgivet.
Man skal ikke gentage den samme
åbning i den samme turnering. Det
siger man. Men det gjorde jeg nu
2003 /3/125
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alligevel. I 13. runde. Jeg brugte 10
minutter til mit første træk, men det
var i protest mod fotograferne.

Lajos Portisch
Bent Larsen
Engelsk / A30
1. Sf3 Sf6 2. c4 b6 3. g3 Lb7 4. Lg2 c5
5. 0-0 g6 6. Sc3 Lg7 7. d4 Se4!?
Eller ?! Jeg blev opmærksom på dette
træk i Manila 1975, hvor Balinas Øgård fortsatte 8. Sxe4, Lxe4 9. d5
b5. Senere spillede Timman 9... 0-0
et par gange mod Karpov. Men Portisch havde forberedt sig. Han overraskede mig med...
8. Sd5!?


tM-Wl+-T
Ov+oOoVo
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Hvad skal jeg gøre? Jeg besluttede
mig til at være modig. Ikke anerkende Hvids springertræk som
stærkt, ikke søge at ‘begrænse’ Hvids
fordel. Hvis 7... Se4 overhovedet kan
spilles, så kan 8. Sd5 muligvis se godt
ud i køkkenet i Budapest, men i turneringssalen i Bugojno?
Modet består i at udskyde rokaden.
Samt tro på diagonalen fra g7 og
centrumsbønderne.
8... Sc6 9. dxc5 bxc5!
Jeg kunne forestille mig, at Portisch
havde glædet sig til 9... Sxc5 10. Tb1.
10. Se1 f5 11. Sd3 d6 12. S3f4 Lc8!
I hvert fald ikke 12... Dd7? 13. Se6.
Mod løbertilbagetoget havde Portisch planlagt 13. Sxc3. I turneringsbogen angiver jeg 13... Lxc3 14.
bxc3 Se5, og det er vist også rigtigt,
f.eks.15. Dd5 Tb8 16. Lxe4 fxe4 17.
Dxe4 Dd7, Sort får bonden tilbage
på c4.
13. f3 Sf6 14. e4 fxe4 15. fxe4 Tb8!
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16. Da4 Ld7 17. Se6
Fører ikke til noget, hvilket taler for
17. Lh3. Et af Sorts svar er 17... Sd4
18. Dxa7 Lxh3 19. Sxh3 Sxd5 20.
cxd5 Ta8 21. Db7 Db8 med fint spil
for bonden.
17... Lxe6 18. Dxc6
Igen efter fortrydelsesparagraffen.
Planen var 18. e5, men Sort har 18...
Sxd5 19. Lxd5 Lxd5 20. cxd5 Lxe5,
eller 19. cxd5 Da5! (men ikke 19...
Tb4?? 20. dxe6!).
18... Dd7 19. Sc7 Kf7 20. Dxd7
20. e5 var bedre, men Sort står allerede bedst.
20... Lxd7 21. Sd5(?)
21. e5 var muligvis lidt bedre, men
Portisch glemte at tænke på mit næste træk.

Hvid opdagede for sent,
at han ikke havde nogen
fordel  det er den slags,
jeg kalder typiske sorte
gevinster
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21... Ke8!
Altid ud af en binding!
Sort står til gevinst. Eksempelvis 22.
Sc3 Sg4!
22. Kh1 Sxd5 23. cxd5
Mod 23. exd5 er 23... Tb4 godt og
23... Lf5 endnu bedre.
23... c4! 24. a4
Der truede 24... c3.
24... Tf8
Endelig! Men ellers var 24... Lxb2
brugbart.

Jeg glædede mig nu til 25. Txf8†
Kxf8 26. Ta2 c3!
25. Td1 Lg4 26. Te1 c3
Vinder materiale. Resten er nemt
nok.
27. bxc3 Lxc3 28. Lf4 Lxa1 29. Txa1
Tb3 30. Tc1 Td3 31. Kg1 Td1 32. Txd1
Lxd1 33. a5 Le2 34. h4 Kd7 35. Le3 a6
36. Lh3 Kc7 37. Lg5 Lf3 38. e5 Te8
39. exd6 Kxd6 40. Lf1 Ta8 41. Ld3
Lxd5 42. h5 gxh5 43. Le3 Ke5 44. Lb6
Lb7 45. Le2 Tf8 46. Lc7 Kd4 47. Lb6
Kc3 48. Lc5 Tf5 49. Lf2 Kd2 50. opgivet.
For nu at citere mig selv i turneringsbogen:
– Et besynderligt parti, hvor Portisch
opdagede for sent, at han ikke havde
nogen fordel.
Det er den slags partier, jeg kalder
‘typiske sorte gevinster’.
Men lad os se en gevinst med de
hvide brikker. Det er lige ved, at man
kan påstå, at det er sværere! Fra
Clarin-turneringen i Buenos Aires
1980.

Bent Larsen
Walther Browne
Engelsk / A37
1. c4 c5 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. Sf3 Sc6
5. Sc3 e6
Jeg ved heller ikke, hvordan man
vinder mod 5... e5. Jeg synes, der er
et hul på d5, men hvordan skal det
udnyttes?
6. 0-0 Sge7 7. d3 0-0 8. Lf4
I samme turnering gik Larsen Karpov 8.a3 d5 9. Lg5 h6 10. cxd5
exd5 11. Lxe7 Sxe7 12. d4 cxd4 13.
Sxd4 Sc6 14. Sxc6 bxc6 15. Tc1 La6
16. Te1 Te8 og hurtig remis. Interessantere er 15. Dc2, men giver det
gevinstchancer?
8... d5 9. cxd5 Sxd5 10. Sxd5 exd5 11.
Dd2 Lg4(?)
Ikke nogen alvorlig fejl. Men 11...
Te8 er stærkt!
12. h3 Lxf3 13. Lxf3 Te8 14. Lg2 Dd7
15. Tab1 Te6 16. Tfe1 b6 17. h4 h5(?)
18. Lh3 f5
Påstanden er, at Sort har svækket sin
kongestilling.
19. Dd1 Tae8 20. a3 Sd4 21. e3 T6e7

22. Lg5 Te5 23. b4 Kh7
I hvert fald ikke 23... c4? 24. Tf1!
24. bxc5 bxc5 25. Lg2 Se6 26. Dc1
Og heller ikke 26. f4? Txe3! 27.
Txe3 Ld4.
26... Sxg5 27. hxg5 Tc8 28. Te2 Te7
29. Tc2 Dd6 30. a4!?


-+t+-+-+
O-+-T-Vl
-+-W-+o+
+-Oo+oPo
p+-+-+-+
+-+pP-P-+r+-Pb+
+rQ-+-K-

Tidnøden er over os, og jeg har selvfølgelig mere tid end Walther. Partitrækket har noget for sig, dækker i
mange tilfælde et tårn på b5 –
30... Tec7 31. a5?
– men hvad skal den der? Bedst var
vistnok Dd1.
31... De6 32. Dd1 d4
Her stod oprindelig ?!, hvilket genspejler min opfattelse under partiet.
Jeg mente, det var for farligt for Sorts
kongestilling at tillade e4. En nøjere
undersøgelse bekræfter ikke dette.
33. e4 c4 34. Tb5 Tc5
En fælde er 34... exd3 35. Txe7 Txe7
36. exf5 De2! Hvid må forsøge 36.
Dxd3.
35. Txc5 Txc5 36. Lh3
Fornuftigere var 36. exf5.
I skyndingen blev ingen af os klar
over, at 36... c3 37. exf5 gxf5 38.
Dxh5† Kg8 er udmærket for Sort.
Og heller ikke, at 36... c3 37. exf5
Txf5!? næppe taber for Sort.
36... De7 37. exf5 Dxg5 38. fxg6 Kxg6
Muligvis bedre 38... Kh6.
39. dxc4 Txa5 40. Te2 Ta6 41. Dd3
Kh6
Hængeparti. Og Hvid har store
gevinstchancer, c-bonden er stærk,
og den sorte kongestilling er meget
svag.
I løbet af tre træk var Walther i tidnød igen!

42. c5! Tg6
Det første træk efter genoptagelsen
kostede næsten 20 minutter.
Det naturlige træk var 42... Ta1† med
hensigten 43.Kh2? Lf6! med planen
h4. Men besynderligt nok er 43.Lf1
meget stærkere, f.eks. 43... Lf5 44.
c6.
42... Tc6 gendrives med 43. Lg2
Txc5 44. Te6† Lf6 45. Dxd4 Tf5
46. Le4 Te5 47. Dd7!, f.eks. 47...
Dg7 48.Txf6, Dxf6 49. Dh7† Kg5
50. f4† Kg4 51. fxe5, Dxe5 52.
Dg6†.
43. Lf5 Tf6 44. Te5 h4 45. g4 Tf8 46.
Td5 Df4 47. Td7
Nu var Sort som nævnt i tidnød igen.
I alle tilfælde er stillingen tabt.
47... Dc1 48. Kg2 Df4 49. Dh3
Det samme var fulgt på 48... Dxc5.
Mod 48... har Hvid 50. f4.
Sort opgav.
Det følgende parti er fra det spanske
holdmesterskab, Calella 1981. Undtagelsesvist var Las Palmas i 2. division. Min modstander spillede for
Malaga.

Bent Larsen
Gomez
Engelsk / A36
1. c4 c5 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. Sc3 Sc6
5. b3 e6
Fischers yndlingstræk i denne stilling. Sort er parat til Sge7.
6. Lxc6!?
Dette har jeg spillet adskillige gange
i denne og lignende stillinger, både
med Hvid og Sort. Eksempelvis med
Sort mod Mednis i WFW-turneringen i New York 1990: 1. c4 g6 2. g3
Lg7 3. Lg2 c5 4. Sc3 Sc6 5. e3 Lxc3
6. bxc3 f5!? 7. f4(?) Et for mig uforståeligt træk, der gør problemet Lc1
værre. 7... Sf6 8. Sf3 b6 9. 0-0 Lb7
10. d3 Sa5 med fordel. Eller med
Hvid mod Betancourt i Lanzerote
1976: 1. c4 c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4.
Lg2 Lg7 5. b3 Sf6 6. Lb2 0-0 7. d3
e6 8. Lxc6 bxc6 9. Dd2 d6 10. f4!
De7 11. Sf3 e5 12. fxe5 dxe5 13.
Dg5! Te8 14. 0-0-0 h6 15. De3. Partiet roses i høje toner af John Watson

i hans bog om den symmetriske englænder. Vort parti vil vise, at Hvid
også har gode muligheder uden et
tidligt f4.
6... dxc6 7. Lb2 e5 8. d3 Sh6 9. Dd2
0-0 10. 0-0-0 Sf5 11. e3 De7 12. Sf3
b6 13. h3 Td8 14. De2 Ld7 15. g4 Sd6
Indledningen til en meget passiv
opstilling. 15... Sh4 ser bedre ud,
men efter 16. Sxh4 Dxh417.Se4 står
Hvid fortræffeligt, f.eks. 17... f5? 18.
gxf5 gxf5 19. Tdg1!
16. Thg1 f6 17. h4 Le8 18. Sd2 Sf7 19.
Sde4 Td7 20. Sg3 Tad8 21. Kc2 Sd6
22. Df3 De6 23. h5
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Hvid har alt spillet. Efter 23... g5 24.
Sce4 erobres til en begyndelse feltet
f5.
Det er bemærkelsesværdigt, så dårlige begge de sorte løbere er. Denne
bondestruktur er vist ikke rigtig for
løbere. Den hvide løber er jo indtil
videre også temmelig passiv, men
den forsvarer den hvide konge og
håber på en bedre fremtid, f.eks. efter f2-f4.
23... Tf7 24. Sce4 Sxe4 25. Sxe4 Ld7
26. hxg6 hxg6 27. Dg3 Lc8
27... Te8 ser ud som et bedre forsvar, men 28. g5 er stærkt alligevel.
Også 28. f4 er godt.
28. g5!
Afgørende.
28... f5 29. Sf6 Lxf6 30. gxf6 Txf6 31.
Lxe5 f4 32. exf4
32... Dg5 var heller ikke dårligt.
32... Kf7 33. Tde1 Df5 34. Lxf6 Dxf6
35. Dg5 Lf5 36. Dxf6 Kxf6 37. Te3 Td4
38. Tf3 a5 39. Kd2 Ke6 40. a3 Kd6 41.
Kc3 b5 42. b4 axb4 43. axb4 bxc4
44. dxc4 Le4 45. Te3 opgivet
Der ryger en officer.
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Kombinationer

Tag stilling



t+-+-+-L
+-O-+o+o
-+-+-WmQ
+-+-O-+-+-+p+-+
+-+b+p+r
-+p+-P-P
+-+-+-+k

-+t+-+-T
+-+vLo+-+-R-O-+
O-+-+-+o
pO-+p+-+
+b+-+-+-Wp+q+pP
 +-+-+r+k

3. Hvid trækker!

t+-T-+l+
Oo+vWoO-+oVoM-O
+-+-N-+-+-P-+-+
+-+bB-+q
pPp+-PpP
 +-+rR-K-

Hvid truer mat!

Der må da være mulighed for et
helt afgørende hug!

Åbningen vel overstået – og så?

4. Sort trækker!

5. Sort trækker!

6. Hvid trækker!

-+-T-Tl+
OvW-+oOo
-Om+-V-+
+-OpO-+-+-+-+-+
+pPb+n+pB-+qPpP
+-R-+rK-



-+-V-Tl+
+oO-+t+o+vO-+w+
+-+-O-O-Pp+p+p+
+p+qBp+-+-+-+-N
R-+-+rK-

t+-Wl+-T
Oo+-VoOo
-+-+o+-+
+v+mN-B-+-P-+-+
+b+-+-+pP-+-PpP
 R-+qR-K-

Hvid har lige sat en bonde i slag.
Bør den slås?

Hvordan komme videre?

Løberkonfrontation!

7. Hvid trækker!

8. Sort trækker!

9. Hvid trækker!

t+-W-Tl+
O-O-+oO-O-+o+-+
+-+-+-+-+-Pq+-O
+-P-+-+pP-+-P-P
 +-Kr+-RDer skal vel angribes på g-linjen!
Eller på h?
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v/ Bent Kølvig

2. Hvid trækker!

1. Sort trækker!
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t+-+t+l+
+vR-V-OoB-+-O-O
M-+-+w+-O-+-+-+
+p+-+n+pQ-+b+pP
+-+r+-KDer er en merbonde samt en
springer på randen!

-+-Tt+l+
OoM-+oOo
-+-+-+w+
+-+oMn+-+-+-+-Q
+-P-N-+pP-R-PpP
 +-+-+rKMaterialegevinst?

v/ Steffen Pedersen
Når miniaturepartier mellem stærke
spillere opstår, så sker ofte fordi den
ene af parterne stræber efter for meget og – i et forsøg på at finde noget
rigtig godt – laver en overseelse. Det
er følgende parti et fint eksempel på:

A. Shchekachev (2572)
V. Georgiev (2549)
Windesheim Open, Zwolle 2003
Slavisk / D15
1. Sf3 d5 2. d4 Sf6 3. c4 c6 4. Sc3 a6
5. a4 e6 6. Lg5
4... a6 slaveren er langsomt kommet
på mode, og det har selvfølgelig kun
hjulpet, at Kasparov også er begyndt
at spille sådan. Det dogmatiske 5. a4
er blevet genstand for mange interessante diskussioner, ikke mindst
denne stilling, men 5. e3 er også værd
at bemærke. Man skal selvfølgelig
sammenligne med mere almindelige
halv-slavere (Meraner/Botvinnik
varianter), hvor et indskudt a7-a6 og
a2-a4 forhindrer sorts normalt hurtige modspil med b5. Naturligt har
det derfor været for sort at søge over
i en Cambridge-Springs opstilling,
dvs. sort spiller Sbd7, Da5 og Lb4,
og her ligner a4 klart et træk, der er
til hvids ulempe. Mere konkret har
det dog vist sig, at hvid også har sine
lovende ideer. En nærmere gennemgang vil være for omfattende her, så
vi går direkte til en anden populær
spillemåde for sort...
6... a5 7. e3 Le7 8. Le2 0-0 9. 0-0
Nu er det blevet en slags normal
Dronninggambit. Sort har tabt et

træk med sin a-bonde, men til gengæld er hvids kollega kommet en
anelse hurtigt frem, og det giver sort
mulighed for at sætte sig på b4.
9... h6
Oftere har sort spillet 9... Sa6 for
hurtigt at komme til b4. Det franske
stortalent, Etienne Bacrot, har stor
erfaring med dette. Det har mest
været med sort, men i Bacrot - Kristjansson, Reykjavik 2003, gav han et
instruktivt eksempel på, hvordan
hvid kan behandle denne variant: 10.
Se5 (sorts løber ville blive naturligt
udviklet med b6, Lb7/a6, så dette forhindres) 10... Sb4 11. Sa2! Sd7 12.
Lxe7 Dxe7 13. Sxb4 Dxb4 14. Dc2
Sxe5 15. dxe5. Umiddelbart ser det
jo ikke så slemt ud for sort, men han
sidder tilbage med en håbløs løber
og lidt dårligere udvikling. I partiet
bliver løberen byttet af, men så viser
sig blot et nyt problem: 15... Dc5
(det er ikke utænkeligt, at sort bør
vælge en aktiv løsning med 15...
f6!?) 16. Tfd1 b6 17. Tac1 La6 18.
Ld3 h6 19. cxd5 Dxc2 20. Txc2
Lxd3 21. Txd3 cxd5 22. Kf1. Slutspillet er selvfølgelig klart fordelagtigt for hvid, da han sidder på clinjen, men nemt er det ikke. Den
unge franskmands teknik lader dog
ikke noget tilbage... 22... Tfc8 23.
Tdc3 Txc3 24. Txc3 Tb8 25. Tb3
Kf8 26. Tb5 Ke7 27. b4 axb4 28. a5
Kd7 29. axb6 Kc6 30. Txb4 Txb6
31. Tg4 g6 32. Tf4 Tb7 33. g4! Udsigten til h4-h5 giver sort problemer.
Resten af partiet er en sådan nydelse,
at det lige skal med: 33... Te7 34. h4
g5 35. Tf6 gxh4 36. Kg2 Kd7 37.
Txh6 Te8 38. Th7 Ke7 39. g5 Tg8
40. f4 Kf8 41. Kh3 Ke7 42. Kxh4
Ke8 43. Kg4 Ke7 44. Kf3 Ke8 45.
Ke2 Ke7 46. Kd2 Kf8 47. Kd3 Ke8
48. Kc3 Kf8 49. Kb4 Ke8 50. Kc5
Ke7 51. Kb6 Tb8+ 52. Kc7 Tg8 53.
Kb7 Ke8 54. Kc6 Ke7 55. Kc7 Tg6
56. Th8 Tg7 57. Kc6 Tg6 58. Ta8
Tg7 59. Ta7+ Kf8 60. Kd6 Kg8 61.
Ta8+ Kh7 62. Ke7 Kg6 63. Th8 og
1û0, da sort snart taber alle sine bønder.
10. Lh4 b6!?

En interessant idé, der undgår de
småproblemer sort kæmper med i
ovennævnte parti.
11. Tc1 Lb7 12. Db3 Sa6 13. Se5
13. c5 Sb4 14. cxb6 var en overvejelse værd, men sorts officerer står
godt, hvis han på en fornuftig måde
får gennemført ...c5.
13... Sb4 14. cxd5 exd5 15. e4
Et energisk forsøg på fordel, da sort
ellers ikke har problemer.
15... c5
Den direkte pointe er for eksempel
15... Sxe4? 16. Lxe7 Dxe7 17. Sxe4
dxe4 18. Sg6 med materialegevinst.
15... g5 16. Lg3 og så slag på e4 er
for ambitiøst, da sorts kongestilling
svækkes for meget.
16. dxc5 Sxe4 17. Sxe4
17. Lxe7 Dxe7 18. Sxe4 Dxe5 er
sorts finte ved først at spille 15... c5.
17... Lxh4 18. Sd6?
18. c6! Lc8 19. Sc3 Lf6 20. Sf3 var
sikrere, med en stilling hvor hvid
ikke nødvendigvis står dårligere.
Hvid har formentlig undervurderet
eller overset sorts stærke svartræk.
18... De7! 19. Sxb7 Dxe5 20. Lf3 Tab8
21. c6 Tfc8 22. Tfd1?
22. Dd1 var nok nødvendigt men
ikke godt.


-Tt+-+l+
+n+-+oO-Op+-+-O
O-+oW-+pM-+-+-V
+q+-+b+-P-+-PpP
+-Rr+-K-

22... Lg5 23. Tc3 Ld2!
Smart – der er jo mat i bunden.
24. Td3 Sxd3 25. Dxd3 Txc6 26. Dxd2
Problemerne er lignende efter 26.
Lxd5 Tc7 27. Dxd2 Td7, da bindingen i d-linjen igen gør, at springeren
ikke reddes uden andre materialetab.
26... Txb7 27. Lxd5 Td7. 0-1.
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Juniorskak
Danmark hentede to nordensmesterskaber hjem fra
fornemt stævne på Færøerne  men svenskerne vandt
holdkonkurrencen.

NM i Skole Skak
Af Staffan Wiwe
De Individuelle Nordiske Mesterskaber i Skole Skak blev i år afholdt
på Færøerne. 60 spillere, 6 ledere,
diverse trænere, forældre samt officials fra seks lande gjorde, at ca. 110
mennesker var direkte involveret i
stævnet. 82 udlændinge var indkvarteret på Hotel Tórshavn Sjømandshjem i hjertet af Tórshavn.
Den danske delegation bestod af i
alt 17 rejsende. De obligatoriske 10
spillere og 1 leder og derudover 6
medrejsende forældre/bedsteforældre.
Spillestedet var det fornemme
Nordens Hus, konstrueret af materiale fra alle de Nordiske lande og
derfor oplagt til et Nordisk Mesterskab.
Som skakspillested er stedet uovertruffent med en stor spillesal, højt
til loftet samt gode tilstødende loka-

ler og kantine for forældre og andre
tilskuere.
Turneringsformen er lidt anderledes end ved DM. NM kvalifikationen
spilles som 8 runders hurtigskak,
mens NM spilles med 6 runder og
max 5 timer pr. parti.
Selv om nogle af de højest ratede
spillere som Jakob Glud, Benjamin
Skjoldan og Alexey C. Hansen ikke
kunne være med pga. VM i november og dermed måtte give afkald på
DM og NM kvalifikation, var mange
af de danske deltagere stadig ratingfavoritter eller i hvert fald med helt
i top. Det gjaldt for A-gruppens Christian K. Pedersen og Kristian Hovmøller. B-gruppens Andreas Wiwe,
C-gruppens Nikolaj Mikkelsen samt
D-gruppens Peter Skovgaard.
Danmark har de seneste år taget
godt for sig ved NM både i de en-

Medaljehøst

Danske resultater:
Gr. Navn
A
A
B
B
C
C
D
D
E
E

Christian K. Pedersen
Kristian Hovmøller
Andreas Wiwe
Thomas Blum
Nikolaj Mikkelsen
Malte Brygger Kjær
Peter Grove
Peter Skovgaard
Kristian Jakobsen
Mathias Piletti
Holdresultat
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kelte grupper, men sågar også vist
bredden ved at vinde holdkonkurrencen de sidste to år. Det ville vi
naturligvis gerne gøre igen.
Om det var de gode forhold eller
den (måske lidt for) friske luft der
gjorde, at de danske spillere spillede
meget ustabilt, skal jeg ikke kune
sige. Men fakta var, at i nogle runder scorede vi omkring 7 point ud af
10 mulige (som hold) i andre helt
ned til 3 point.
Og spillet var meget svingende,
men det var ens for alle grupper. En
generel ustabilitet, som jeg ikke kan
mindes har været så udpræget tidligere.
Den mest stabile danske indsats
blev leveret af Nikolaj Mikkelsen,
der også blev Nordisk Mester med 5
point af 6 mulige! Men det var ikke
de eneste flotte individuelle resulta-

Point
3½
3½
4
3
5
3
2½
4½
2½
1½
33

Plac.

Land

3-6
3-6
Bronze
8-9
Guld
6-8
8-10
Guld
6-9
12

Danmark
Finland
Færøerne
Island
Norge
Sverige

Bronze

Guld SølvBronze
2

1
3
2

1
2

1
1

2

Hold
33
32
21½
20
35
38½

Nordensmestrene:
Gr. A (17-20 år):
Gr. B (15-16 år):
Gr. C (13-14 år):
Gr. D (11-12 år):
Gr. E (9-10 år):

Esben Lie, Norge
Oskar Revelj , Sverige
Nikolaj Mikkelsen, Danmark
Peter Skovgaard Danmark
Alfred Krzymowski, Sverige

Foto: Samuel Piletti.

Foto: Tom Skovgaard

De danske NM-deltagere småfrysende ved afrejsen fra Færøerne, fra venstre:
Mathias Piletti, Kristian Jakobsen, Peter Grove, Peter Skovgaard, Malte
Brygger Kjær, Nikolaj Mikkelsen, Thomas Blum, Andreas Wiwe, Kristian
Hovmøller, Christian Kyndel Pedersen og rejseleder Staffan Wiwe.
Nikolaj Mikkelsen vinder
det vigtige parti
mod Drazan Dragicevi
c, Sverige, i 3. runde.

ter. Danmark fik endnu en Nordisk
Mester i D-gruppen ved Peter Skovgaard, der formåede at vende selv
knap så gode stillinger til sejr! Endnu
en medaljeplads blev det til B-gruppens Andreas Wiwe, der fik en flot
bronzemedalje.
De danske ratingfavoritter viste
således deres værd og var alle med
helt i toppen. Igen illustrerede Danmark en stor bredde, selv om vi var
overhalet både af Norge og Sverige
denne gang.
Man kan diskutere, om Danmark
skulle gøre mere for den skaklige
side af et NM. Nationer som Sverige
og Island plejer at have stærke skakspillere med til analysen af partier.
Således var GM Stellan Brynell med
den svenske delegation, og man kan
overveje, om ikke vi skulle gøre det
samme. Det er naturligvis svært at
måle, hvor meget den svenske GM
betyder. Men en i særdeleshed positiv psykisk faktor tror jeg det har,
både mth. forberedelser men også
efterfølgende analyser, Stellan kom
igennem stort set samtlige svenske

partier. Og Færøerne havde engageret den syddanske IM Jacob Aagaard, så hvorfor ikke?
Stævnet var rigtig godt arrangeret
og man må erkende, at det er svært
at konkurrere med så gode faciliteter, som vi blev tilbudt på Færøerne.
At vejrguderne ydermere var med
arrangørerne gjorde, at tilskuerne,
hvis de ikke skulle føle for at gå
udenfor, kunne nyde udsigten fra
panoramavinduerne i kantine/opholdsrummet og nyde en storslået
udsigt.
Dog skal det tilføjes, at vejret ikke
var de danske, norske og finske spillere på afgangsdagen. Pga. af for
kraftig sidevind kunne flyet fra Danmark ikke lande og vi måtte derfor
tage en ekstra nat i Tórshavn. Men
det var egentlig meget rart for den
danske delegation at have en ‘afslutningsdag’ sammen, selv om alle var
trætte. Dagen endte med, at de danske spillere gav nordmændende tæv
i babyskak, mens diverse danske
spillere og Tom Skovgaard gav den
på slap line på klaveret i foyeren.

Nikolaj Mikkelsen

kommenterer:

Øystein Boyum Fossum
Nikolaj Mikkelsen
Engelsk / A26
Partiet blev spillet i 4. runde og min
modstander er fra Norge.
1. c4 g6 2. g3 Lg7 3. Lg2 d6 4. Sf3 Sc6
5. 0-0 e5 6. Sc3 f5 7. d3 Sf6 8. Tb1 h6
9. b4
De gode rokerer i denne stilling, men
det kunne jeg ikke helt huske, så jeg
fortsatte mit eget spil.
9... Le6 10. e3
Ikke et overbevisende træk.
10... Dd7
Lige nu ville jeg helst have tårnet
stånde i h-linien, så rokade kunne
jeg tage stilling til senere
11. b5 Se7 12. c5
Næppe det bedste træk, der f.eks.
hurtigt falder til jorden efter 12...
Sfd5 eller bare det simple 12... 0-0.
Men hvad man ikke ved, har man
ikke ondt af.
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12... g5
Forbereder f4 med planen Lh3.
13. d4?
Det fik jeg ikke lov til, men andre
boller er nu kommet på suppen
13... e4! 14. Sd2 dxc5 15. dxc5 Sg4
Det får kun en 7. plads på Fritz’s
liste, men dyrk lige h8-a1 diagonalen og feltet d3 til springeren. Det
kunne jeg ikke stå for
16. Lb2 0-0
16... 0-0-0 ser faktisk rigtig godt ud
efter partiet, men jeg tænkte bare:

Skak på Tværs

Skak på Tværs er Dansk
Skak Unions tilbud til elever
og lærere om at bruge
skakspillet som indgangsvinkel til emner og projekter i
skolen.
Skak på Tværs leverer
inspiration og eksempler til
direkte brug i undervisningen.
Skak på Tværs beskriver
hvorledes skakspillet påvirker
hverdagen, også for dem som
ikke spiller skak.
Skak på Tværs indeholder
foruden klassiske skakpartier
mange eksempler på skakkens
påvirkning gennem litteratur,
politik og kulturhistorien.
Pris 98,- kr.
Forhandles gennem
Dansk Skaksalg
www.skaksalg.dk
telefon 63 44 00 13
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Når jeg står bedst, hvorfor så give
ham muligheden for at have modspil? Nogen gange tænker jeg nok
lidt for logisk.
17. Dc2 Tfd8
A-tårnet havde en fremtid i a-linien.
Troede jeg.
18. Tfd1 Dd3
Så ta’r vi ham i slutspillet
19. Tbc1
19. Dc1 Sxe3!? 20. fxe3 Dxe3† 21.
Kh1 Dxc5 ser interressant ud.
19... Se5 20. Sb3
20. Lf1? Dxd2! 21. Txd2 Txd2 22.
Db1 Sf3† 23. Kh1 Txf2 24. Lg2 Td8
med sort fordel; 20. Da4 er nok det
bedste, men stadigvæk har jeg 20...
a6 21. b6 Dd7 22. c6 Dxc6 23. bxc7
Tdc8.
20... Dxc2 21. Txd8 Txd8 22. Txc2 Sd3
23. La3
23. Sa4 er bedre.
23... c6
Han er på den, og med sit næste træk
binder han ligefrem selv løkken om
sin hals.
24. b6? Lxb3! 25. axb3 Lxc3 26. Txc3
Sd5 27. Tc2 axb6 28. cxb6


-+-T-+l+
+o+-+-+-Po+-+-O
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+-+-+-K-

28... Ta8
Hvorfor tage en finger, når jeg kan
få hele hans hånd?
29. Ld6
29. Lc5 Ta1† 30. Lf1 Tb1 og vinder.
29... Ta1 30. Lf1 Sxb6
Smask, smask!
31. Td2
Han har næsten givet op her, og det
kan man selvfølgelig ikke bebrejde
ham for.
31... Tb1

Foto: Samuel Piletti.

... JUNIOR-SKAK

Danske medaljetagere – fra venstre:
Peter Skovgaard (guld i D), Nikolaj Mikkelsen
(guld i C) og Andreas Wiwe (bronze i B).

Grisk når det gælder.
32. f3?
Han beder næsten selv om det.
32... Se1.
Bedre var 32... Sd5, men når jeg nu
havde fundet en gevinst for mig,
hvorfor så bruge tid på at finde en
anden?
33. Kf2 Sxf3 34. Ta2 Txb3 35. Ta7 Tb2
Skak!
36. Le2 Sd5
Så er det vist tid til at finde ‘hævnskakker’.
37. Ta8 Kg7 38. La3
Jeg ved godt, hvad han håbede på.
38... Tc2
... men julegaverne deles ud på et
andet tidspunkt.
39. Lf8 Kf7
Nu er officeren efterhånden lidt svær
at beholde, så her gad han ikke mere
pga. 40... Sc3. Runden efter vandt
han over min værste (eneste) konkurrent til NM, så han blev simpelthen turneringens helt.
0-1
Staffan Wiwe er sekretær i Dansk
Skole Skak og deltog ved NM som
dansk rejseleder.
Rundeberetninger og mere detaljeret information samt billeder fra
stævnet kan findes på se hjemmesiderne for Dansk Skole Skak
www.skoleskak.dk og Det Færøske
Skakforbund.
www. faroechess.com

Skaklejr
på Tjele Efterskole
Fra søndag den 22. juni til søndag
den 29. juni 2003 afholdes der endnu
en gang en fantastisk skoleskaklejr
på Tjele Efterskole for alle skoleskakspillere her i landet.
Programmet indeholder et righoldigt udbud af aktiviteter spændende
fra fodbold og lejrturnering til undervisning og kykskak. En af dagene
går turen til Djurs Sommerland, og
entreen hertil er indeholdt i deltagergebyret.
Vi bor i behagelige tomandsværelser, og skolens køkken sørger for
en lækker og varieret menu.
Prisen er 1200 kr., men da Dansk
Skak Union yder 200 kr. til hver
deltager, der er medlem af unionen,
skal du blot betale 1.000 kr. for at
være med hele ugen.
Det er os i særlig grad en fornøjelse at præsentere hele to stormestre, der indtræder i lederkorpset hele
ugen, og det er Peter Heine Nielsen

og Sune Berg Hansen, som vil strø
om sig med deres skaklige viden til
gavn for alle deltagere!
Tilmelding sker til Tjele Efterskole, Skolevej 2, 8830 Tjele. Tlf.
86 45 12 11. Senest den 1. juni 2003.

Sidste udkald 
ChessCamp 2003
Foreningen ChessCamp afholder sin
tredje skaklejr. Bag foreningen –
som har til formål ar arrangere en
årlig skaklejr skiftende steder i 2. hk.
– står et udvalg af kendte og erfarne
skakfolk fra 2. hk., der glæder sig til
at præsentere deltagerne for et righoldigt og spændende program omfattende overlevelsestur, teoriundervisning og konkurrencer i både skak
og mange andre discipliner. Der bliver også rig mulighed for mange
udendørsaktiviteter, at hygge sig og
slappe af.
Tidspunkt: Uge 30 - 20. juli- 26.
juli. Sted: Møllevangslejren i Toreby
på Lolland. Deltagere: Max. 30 pi-

ger og drenge fra 8 år og opefter Pris:
700 kr., heraf udgør 350 kr. depositum, som skal betales ved tilmeldingen. Depositum refunderes ikke.
Tilmelding og yderligere oplysninger på lejrens hjemmeside eller hos
Liselotte Madsen, Søndergade 5, st.
tv., 4100 Ringsted. Tlf. 57 67 01 28,
email: llm@heaven.dk. snarest muligt og senest den 10. maj 2003.
www. sk1927ringsted.dk/
chesscamp

Spil skoleskak
 eller bliv leder
Vil du gerne spille skoleskak eller
har du lyst til at blive medlem af
Dansk Skole Skaks store lederteam?
Kontakt Staffan Wiwe, telefon 46
97 48 34, e-mail: skoleskak@skoleskak.dk for information.
Vi gi’r oplevelser & ansvar!
www. skoleskak.dk

Skak for Børn Og Juniorer:

Sjællandsmesterskabet 2003
Dansk Skak Unions 8. hovedkreds og Allerød Skakklub, har hermed fornøjelsen at indbyde til det
årlige sjællandsmesterskab for børn og juniorer.
Tid: Lørdag den 3. maj 2003 - med start kl. 10 og præmieuddeling ca. kl. 16.
Sted: Engholmskolen , Rådhusvej 5. 3450 Allerød. Kommer du med tog, kører bus 381 næsten til
døren (afgang Allerød Station kl. 09:43).
Deltagere: De spillere, der har kvalificeret sig gennem Grand Prix-turneringerne i 1., 2. og 8.
hovedkreds.
Turneringsform:

Gruppe A og B
Gruppe C og D
Gruppe E og F

5 runder monrad
6 runder monrad
8 runder monrad

Tid: 30 minutter
Tid: 25 minutter
Tid: 20 minutter

Præmier og indskud: Det er gratis for spillerne at deltage i Sjællandsmesterskabet, og der vil være
erindringspræmier til alle deltagere.
Tilmelding: De kvalificerede spillere tilmelder sig til stævnet gennem juniorlederen i deres
hovedkreds. Juniorlederne skal senest søndag den 26. april tilmelde spillerne fra deres hovedkreds
til Lars Johansen, e-mail Spurvevang@tdcspace.dk.
Forplejning på spillestedet: I kantinen på spillestedet vil der være mulighed for at købe sunde og
spændende ting, f.eks. sodavand, juice, cacaomælk, kaffe, grovboller med diverse pålæg, frugt,
chokolade og slik.
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Bøger

Skak på tværs
Dansk Skak Unions
ambitiøse skakbog til
skoleprojekter rammer
næppe sin målgruppe og
skuffer ved sine mange
faktuelle fejl, vurderer
Jens Kristiansen, der er
international mester og
folkeskolelærer
En bog skal også bedømmes ud fra,
hvad den foregiver at være i forhold
til dens reelle indhold. ‘Skak på
tværs’ skulle, ifølge præsentationspjecen, være ‘...Dansk Skak Unions
tilbud til elever og lærere om at bruge
skakspillet som indgangsvinkel til
emner og projekter i skolen...’. Og
den skulle, ifølge bagsideteksten,
være ‘...perfekt, hvis en gruppe vil
arbejde med skakspillet...’. Og, ifølge forfatterens forord, skal den
kunne benyttes ‘...til studiebrug for
grupper...’. Og – igen ifølge forordet – skulle forfatteren have ‘...drømt
om skrive den i mere end 30 år, som
en god bog for alle der nysgerrigt vil
undersøge, hvad det egentlig er, der
gør skak til så lidenskabelig en beskæftigelse for så mange...’
Og hvad får man så? En tynd bog
på knap 80 sider til 98 kr. Til ‘studiebrug’ og ‘projekter’? Nåja, måske
kan den i sådanne sammenhænge
være den ‘appetitvækker’, som den
også reklameres for at være. Men i
så fald kunne den vel i det mindste
være forsynet med en kommenteret
litteraturliste over den ret så omfangsrige og fortræffelige danske
skaklitteratur, der ville kunne bruges af dem, der efter at have fået
appetitten vakt, ville fordybe sig i
skak i dets forskellige aspekter.
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Fraregnet alt det oppustede reklameblær er bogens idé med en sådan
‘appetitvækker’ ganske fortræffelig.
Men spørgsmålet er selvfølgelig så,
hvad det egentlig er ‘der gør skak til
så lidenskabelig en beskæftigelse for
så mange...’? Eller – helt centralt –
hvad er det, der i udgangspunktet gør
almindelige mennesker interesserede i skak? Bogen handler væsentligst om skak i kulturhistorien, såsom skakspillets historie, skakterminologi i sproget og diverse berømte
mennesker, der har spillet og udtalt
sig om skak – og skak har ubestrideligt spillet og spiller en stor rolle i
kulturhistorien. Men er det det folk
tænder på og som gør dem interesserede i skak? Joda, sikkert for nogle,
men næppe for det store flertal. Og
helt sikkert slet ikke for de skoleelever, bogen i høj grad skulle være
rettet imod.
Men OK, bogens indhold i forhold til målgruppen er selvfølgelig
et spørgsmål, der kan diskuteres og
haves forskellige holdninger til. Der
vil også være plads til og brug for
denne bog og dens indhold i forskellige sammenhænge.
Noget andet og meget alvorligere
Bogens tegninger er
af Claus Qvist Jessen.

er, at bogen vrimler med faktuelle
fejl og direkte mystificerende formuleringer - noget der ellers absolut
ikke er kendetegnende for Novrups
bøger. Bogen prøver at dække skak
meget bredt og ingen kan være eksperter på alle dens områder – heller
ikke forfatteren, selv om der på bagsiden kan læses, at han ‘...har forsøgt at nærme sig begrebet polyhistor’. Jeg bilder mig selv ind, at jeg
ved en del om skak og også en smule
om diverse andet, men ‘polyhistor’
er jeg ikke, og mange af bogens emner kan jeg ikke bedømme i deres
faktuelle indhold.
MEN... jeg ved da at ‘Korol’ betyder ‘konge’ på russisk og ikke er
‘opkaldt’ efter Karl den Store, men
vistnok afledt deraf. Og ‘Ladja’ betyder ikke ‘båd’ på russisk, men slot.
Og det var ikke på Von der Lasas
‘initiativ’, at Københans Skakforening blev oprettet i 1865. Og det
var ikke Rudolph von Bilguer der –
‘samtidig’ med Berliner-Plejaderne
– skabte ‘et forbløffende åbningsværk’. Bilguer var netop med i Plejaderne og fik vistnok ideen til åbningsklassifikationen, men døde allerede som 25-årig flere år inden den
omtalte bog udkom. Og i øvrigt var
‘Handbuch des Schachspiel’ absolut
ikke kun et ‘åbningsværk’.
Og så bliver Aljechin et par steder
omtalt som en ‘sovjetisk skakspiller’, der blandt andet efter at vundet
VM fra Capablanca i 1927 ‘... vandt

to matcher mod landsmanden Bogoljubow’. Aljechin blev fransk statsborger i 1925 og Bogoljubow havde
på tidspunktet for de nævnte matcher allerede boet mange år i Tyskland. At Aljechins fødselsår et sted
bliver anført til 1842 må dog trods
alt henregnes til bogens ret så mange
trykfejl. Diagramfejl er der i øvrigt
også en del af.
Og Dansk Arbejder Skakforbund
blev altså stiftet i 1932 - ikke i 1924,
hvor man kun gjorde nogle få sporadiske forsøg på at starte et forbund.
Og så får man at vide at ‘Selv i
USSR varede det længe, før kvinder
for alvor fik lov til at dyrke skakspillet, men med VM og siden oprettelsen af en skak-OL for kvinder ....
blev kvindeskakken også vigtig i de
socialistiske lande...’ - det første
Sovjet-mesterskab for kvinder blev
spillet i Moskva 1927!
Og om det sidste matchpart i Kasparov-Deep Blue, 1997: ‘Nerver!
Han gik i en åbningsfælde, han havde
kendt, fra han var ganske ung’ –
Kasparov kendte selvfølgelig godt
til offeret på e6, men udtalte efter
matchen, at han ikke regnede med,
et Deep Blue ville spille det.
Og man får at vide at Skak-OL ‘...
i nyeste tid afvikles hvert andet år’.
Det er de faktisk blevet siden starten
i 1927.
Og så får man at vide at ‘Et træk
består af to halvtræk, et fra Hvid og
et fra Sort...’ Der er næppe nogen
skakspillere, der mener, de udfører
‘halvtræk’, når de spiller. Udtrykket
er hentet fra computerskakken, hvor
det absolut også kun hører hjemme.
Og helt mystificerende er definitionen på pat: ‘Til gengæld er slaget
ikke tabt, hvis man ikke kan gøre et
lovligt træk, uden at kongen bliver
slået. Så er man pat...’ Ha! Den er
næsten i klasse med annoncen fra
Dansk Skaksalg, hvor man i en bog
skulle kunne lære ‘hvordan man forsvarer en patstilling’.
Dog overgås den af bagsideteksten, hvor man kan læse at ‘...du bliver involveret i årsagerne til, at kvinder ikke spiller skak’.
Og så er der i afsnittet om computerskak udtrykt en højst diskutabel

opfattelse af, hvordan den menneskelige hjerne fungerer: ‘Husk hele
tiden, at hvad computeren gør, er i
lynhurtig rækkefølge uafbrudt at
vælge mellem 0 og 1 på samme
måde, som ethvert menneske kunne
gøre det, blot meget hurtigere’.
Jeg kunne anføre meget mere af
samme – det kan nærmest gøres til
en quiz at finde faktuelle fejl og mystificerende formuleringer i denne
bog, hvilket måske netop kan blive
dens væsentligste funktion. Og så
skulle den endda være udgivet med
støtte fra undervisningsministeriet –
man undres. 98 kr. er ikke for lav en
pris.
Og så lige til sidst en af bogens
svipsere, der nærmest gør ondt: På
et par sider med citater af diverse
kändisser er der følgende af Bent
Larsen: ‘Skak er en smuk elskerinde’. Men hvorfor skære dette ud
af helheden, hvor det fortsætter:
‘...som vi bliver ved med at komme
tilbage til, uanset hvor mange gange
hun afviser os’?
Jens Kristiansen
Svend Novrup: Skak på Tværs, 80
sider, illustrete af Claus Qvist Jessen, Dansk Skak Union 2003, 98 kr.

På én gang spændende og meget
tørt. En indre modsætning, som også
ses i kontrasten mellem de vildt underholdende varianter (f.eks. 1. f4
e5 2. fxe5 Sc6 3. Sf3 g5 4. d4 g4 5.
Sg5 Lh6 6. Sxf7 Kxf7) og et layout,
der mest af alt minder om udprint af
videnskabelige måleresultater. Ingen
variation i skrifter og opstilling, der
kunne lette orienteringen.
Ligeså med indholdet. Ingen anekdotisk garniture til at gøre stoffet
mere fristende – emnet er sat, og det
bliver holdt.
Froms-gambit er skak på et højt
fagligt niveau, et interessant kik i en
skakmesters studerekammer, et pålideligt opslagsværk – men læseren
skal altså selv yde en større indsats
end blot at række ud efter bogen på
natbordet.
Thorbjørn Rosenlund
Ove Ekebjærg: Froms-gambit 1-3, i
alt 208 sider, udgivet ved forfatteren 2002, 160 kr.

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet
optages gratis

Froms-gambit
som studieprojekt
Ove Ekebjærg er en af verdens allerstærkeste k-skakspillere. Karakteristisk for værkets stringens bliver
dette dog slet ikke nævnt, da det jo
ikke umiddelbart har noget med
Froms-gambit at skaffe. Alligevel er
læseren næppe i tvivl om, at værket er
skabt af en gennemmetodisk åbningsanalytiker, der forstår at udlede korrekte konklusioner, hvor det overhovedet er muligt.
Med de tre hæfter på hver ca. 70
sider er ambitionen at kortlægge
gambitten 1. f4 e5, men nok så meget at dokumentere selve læringseller forskningsprocessen, altså:
hvordan arbejder en skakmester sig
fra scratch til ekspertstatus på en
given åbningsvariant.

Beating the Sicilian 3, af Nunn,
Gallagher. Beating the anti
kings indians, af Gallagher,
Timman: Timmans selected
games. Pr. stk 80 kr., alle tre
200 kr. – Gert Medom Madsen
24 65 15 11 bedst e. 19.00.
DSU Skakbladet 1941-95 (55
årgange), 1200 kr. – Tlf. 47 17
04 68.
Mere end 150 skakbøger,
mange årgange af Skakbladet
samt udenlandske skaktidsskrifter, sælges for skakentusiast, samlet gennem et langt liv.
Alt skal væk, både dansk og
udenlandsk litteratur. Onsdag
den 23. april, kl. 19-22, hos
Charles Olsen, Kochsvej 2,
2.tv., 1812 Frederiksberg C.
2003 /3/135

39

K-skak
Enkeltmandsturneringen
DM 2000: 1. Svend Erik Kramer,
Padborg 9½, 2. Peter Bisgaard,
Aabybro, 7½, 3-4. Eskild Jørgensen,
Ringsted, og Flemming Madsen,
Taastrup, 6½, 5. Tonny Christiansen, Vejle, 6, 6. Finn Kristensen,
Sisimiut, 5½, 7-10. Øjvind Hansen,
Sønderborg, Henning Larsen, Aars,
Bjørn Laursen, Rask Mølle og Allan Ringsborg, København, 5, 11. Jes
Simmelsgaard, Brovst, 2½, 12. Aksel Ros, Hillerød 2.
Peter Lindegaard

Pokalturneringen
Pokalfinale 1998 er færdigspillet:
1. Peter Eshøj, Århus, 5
2. Erling Jørgensen, Odense, 4½
3. Erik Rasmussen, Ølstykke, 4
4. Torben Frederiksen, Tønder, 3
5. Jesper Nielsen, Lystrup, 2½
6. Aage Justesen, Nr. Alslev, 1½
7. Asmus Nissen, Randers, ½
Finalen fik et tragisk efterspil, idet
Peter Eshøj døde i januar 2003 og
umiddelbart efter sit sidste parti.
Pokalfinale 1999, som i øvrigt er den
sidste pokalgruppe, gik i gang ved
nytåret. Feltet består kun af fire spillere, så de spiller dobbelt mod hinanden. Deltagerne er Klaus Høeck
Johnsen, Per Smidt Sørensen, Flemming Madsen og Karsten Fyhn.
Et jævnbyrdigt felt og de skal nok få
nogle spændende partier.
Søren M. Larsen

Nordisk 5-landskamp
I den 4. Nordiske 5-landskamp går
det jævnt ned ad bakke. Der er ikke
de store opmuntringer at skrive op.
Enkelte har præsteret at få 50 % i
deres partier. Vi har i skrivende stund
scoret 22 point af 76 mulige.
Søren M. Larsen

Spil k-skak
Læs om mulighederne for
at deltage
i mange
turneringer på:

www. dsu.dk
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De skrupforvirrede
skakbrikker
Et eventyr af Svend
Sejersen, Hvidovre
Skakklub, frit efter Hans
Christian Nielsen, eller
hvad det nu var han hed.
Mange skakspillere har oplevet det.
Man møder op, tager et sæt brikker
ud af skabet og stiller dem op, og
bliver så opmærksom på den genetiske mangfoldighed. Man står med
en population, der stammer fra ca.
fem forskellige originale sæt skakbrikker. Hvordan er det dog gået til?
Adskillige år stod det som en gåde
for mig, men så hændte der mig noget, der opklarede mysteriet. En
klubaften efter indtagelse af et betydeligt antal øller segnede jeg omkuld
og trillede ind under et bord. Ingen
bemærkede det, og ingen savnede
mig. Det tror pokker. Heller ikke den
kommunalt ansatte, der lukkede biksen, lagde mærke til noget. Så da jeg
vågnede kl. 3.00 med et hoved på
størrelse med Søndervig, oplevede
jeg et besynderligt syn.
Skakbrikkerne åbnede det aflåste
skab, tændte lyset og gav sig til at

danse på bordene. Alle skakurene gik
i gang i forskellig takt. Temmelig
synkoperet. Det er derfor, de altid
skal trækkes op, når man skal bruge
dem. Der var musik: Menuet og les
lanciers, og det gik livligt til. Jeg så
på, måbende og betaget. Skakbrikkerne udfoldede et socialt liv, som
om de nød hinanden i stedet for at
bekæmpe hinanden, som vi mennesker har for vane, og jeg iagttog forestillingen helt fortryllet.
Det varede en evighed, og jeg var
totalt opslugt, men pludselig satte
solsorten i, og dagen begyndte at gry.
Så kan det nok være, de små aktører
fik travlt. Musikken standsede, urene
standsede. Brikkerne flygtede over
hals og hoved hen til den første den
bedste æske, de kunne finde, og trak
låget på, som vi trækker dynen op
over hovedet, når naboen begynder
at larme. Lyset blev slukket.
Så nu ved jeg, at skakbrikkerne er
sagesløse. Når dagen gryer har de
ikke tid til at sortere sig. Det er derfor, skakspil altid er en værre rodebunke. – Hvordan jeg slap ud? Det
er helt enkelt: Jeg ventede til de åbnede igen. Og så gik jeg ud, uden at
nogen bemærkede mig. Hvis det
skulle ske, ville det jo også være
første gang. Og det er ganske vist.

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

13202.
13201.
Leonid Makaronez, Israel. C. Groeneveld, Holland.
Originalopgave.
Originalopgave.

13203.
13204.
Leonid Makaronez, Israel. Leif C. Schmidt.
Originalopgave.
Originalopgave.

-+-+k+-+
+-+r+-+-O-+n+-+
+-+-Lp+o
r+-N-+-Q
+-+-+-M-+-+-+t+
+-+-+w+m

-+-+-+-+
+-+-O-+-+-+pO-+
+-+-+kO-O-+-+r+
+p+-Op+n
o+-+n+-L
R-+-+-+-

-B-N-+-+
+-+-O-OlO-+o+rO
Po+-+-+k
-P-+-+-+
+-P-+-O-+-+-Mr+
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C+ 7+7

Mat i 2 træk.*
C+ 8+7
A) Diagram. B) Bf3 - c2.

Mat i 2 træk.*

Mat i 2 træk.

Månedens opgaver
Atter lutter originalopgaver fra faste leverandører af sådanne til Skakbladet. Med angivelse af stjerne (*)
som slutning på fordringen menes,
at der forekommer skinspil, dvs. en
matsætning der kan forekomme efter et sort træk i diagramstillingen.
Skinspillet giver ofte et praj om selve
løsningen. Se således skinspillet i
nedenstående løsning til opgave nr.
13197. Ved hjælpepat trækker sort
først, og hvid bliver pat.
Løsninger bedes være redaktionen
i hænde senest den 24. maj.

Ld3 (selvblokade) 2. Ld2† Kd4
(selvbinding) 3. Sf3‡. 1... Sf2 (selvblokade) 2. Tf3† exf3 (linieåbning)
3. Ld2‡. 1... hxg5 (fjernblokade) 2.
Sf6 efterfulgt af 3. Sd5‡. 1... d5 2.
Kxc5 efterfulgt af 3. Ld4‡. 1... La2
2. Txe4† Kf2 3. Te2‡. Denne vidunderlige opgave indeholder et væld
af selvdestruktive sorte træk a la
selvblokade og selvbinding.
13200. (Paradsinski) 1. Sd6† Kb8
(1... exd6 2. Dd8† Dxd8‡) 2. Dd8†
Ka7 3. Sc8† Kb8 4. Sxe7† Ka7 5.
Sc6† bxc6 6. Dc7† Sxc7‡. Fascinerende dødedans med springere.

Løsninger til nr. 2

Korrektion

13197. (Maleika) Skinspil: 1... Kxc6
2. Lb7‡ og 1... Kxe6 2. Lc4‡. Forførelse: 1. Sc4? Truer 2. Txd6‡. 1...
Kxc6 2. Lb7‡ og 1... Kxe6 2. Dg8‡,
men 1... e3! Løsning: 1... Lc7! Truer
2. Txd6‡. 1... Kxc6 2. Da8‡ og 1...
Kxe6 2. Lc4‡. Sorts konge udfører
selv de tematiske parader. Analogi
med interessante variationer mellem
skinspil, forførelse og løsning. Den
i skammekrogen placerede hvide
dronning demonstrerer en uhyggelig effektivitet på 8. række.
13198. (Maleika) Forførelse: 1.
Db3? Truer 2. Se6‡. 1... Kd4 2. Sf3‡
og 1... Kf4 2. Dg3‡, men 1... Lxd6!
Løsning: 1. Dxd7! Truer 2. Se6‡. 1...
Kd4 2.Dg7‡, 1... Kf4 2. Df5‡ og 1...
Lxd6 2. Dxd6‡. Sorts konge udfører
selv de tematiske parader.
13199. (Makaronez) 1. Lh7! Træktvang! 1... Lc2 (fjernblokade) 2.
Te1† Kd3 (selvbinding) 3. Tf3‡. 1...

Vedrørende sin originalopgave i
Skakbladet 2002, nr. 6 (Nr. 13162 –
Se endvidere løsningen i det efterfølgende nummer!) meddeler dr.
Bernd Gräfrath, Tyskland, at hans
problemven Ralf J. Binnewirtz har
fundet en biløsning. Det sidste træk
behøver ikke at være sorts Lh4-f6,
idet hvid kunne have gjort et træk
mere end i den angivne løsning. Tag
således følgende evident legale stilling:
Hvid: Ke1 Df1 Th1 Ba2 Bb2 Bc2
Be2 Be3 Bf2 Bg2 Bg3
Sort: Ka5 Df4 Te4 Tf5 Ld3 Ba7 Bb6
Bc7 Bd7 Be7 Bg7 Bh7 Bh2
Herfra kan diagramstillingen i nr.
13162 opstå efter 1. Dg1 hxg1(L) 2.
cxd3 Lh2 3. gxf4 Lg3 4. dxe4 Lh4 5.
exf5 (eller 5. g3) Lf6 6. g3 (hhv. 6.
exf5).
Dr. Bernd Gräfrath beklager, men
har heldigvis fundet en korrektion,

C+ 9+10

-+-+-+-+
+-+k+-L-+-O-+-+
+-+bO-P-+pO-+-+
+p+p+o+p
-+-B-P-O
+-+-+-+t
Hjælpepat i 4 træk.C+ 9+7

der redder problemet. Denne korrektion består i, at den sorte løber på f6
i det oprindelige problem i stedet for
skal stå på e5 (Se følgende diagram!).
Dermed bliver det sidste træk før
diagramstillingens opståen sorts
Lf6-e5, mens det første træk som i
det oprindelige problem er hvids 1.
Ta1-b1.
13205.
Dr. Bernd Gräfrath, Tyskland
Skakbladet, 2002, nr. 6. Version.

-+-+-+-+
O-OoO-Oo
-O-+-+-+
L-+-Vp+-+-+-P-+
+-+-P-PpP-+pP-+
+-+-K-+r
Hvid har givet to springere
i forgave og må rokere.
a) Sidste træk?
b) Første træk?

Dansk Skakproblem Klub
DSK afholder møde torsdag den 22.
maj kl. 19.30 i Nørrebro Medborgerhus på Blågårds Plads 3, 3. Sal. Man
bedes hver især tage opgaver med til
fælles underholdning!
http://hjem.get2net.dk/skak/
dansk_skakproblem_klub/
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... KOMMENDE TURNERINGER

Tag stilling!
Løsninger til øvelserne side 32.
Lidt (påske)nostalgisk skak fra nogle
af de første 25 DM-turneringer!
1. Egil Jacobsen
E. Skifters
Første turnering om Danmarksmesterskabet, København i juli 1922.
Sort trak selvfølgelig 38... Ta1† i
sikker forventning om 39. Kg2 Sf4†
40. Kg3 Tg1 mat, men blev overrasket af 39. Lf1! Han burde nok have
siddet lidt på hænderne, men fortsatte med 39... Txf1†? 40. Kg2 og
tabte kvaliteten med 40... Sf4† 41.
Kxf1. Måske opdagede han først her,
at han havde snydt sig selv, og efter
41... Dxh6 42. Txh6 Sg6 valgte hvid,
den kommende danmarksmester, afviklingen til et vundet slutspil: 43.
Txg6 hxg6 med nem sejr efter Kf1Kg2-g3 og afvikling af dobbeltbonden (1-0, 62 tr.).
Med det rolige 39... Dg7! (eller
endda det iskolde 39... Kg8 40. Kg1
Da6) havde sort ikke alene pareret
mattruslen, men endda sikret sig
gevinstspil, f.eks. 40. Dxg7† Kxg7
41. Kg1 Sf4 42. Tg3† Kf8!! Det
hvide tårn har åndenød. 43. Tg4 h5
44. Th4 Kg7 med afhentning af tårnet og/eller træktvang, og så havde
vi måske fået en anden første danmarksmester!
2. Aage Kier
Th. Jensen
St. Bededagsturneringen om Danmarksmesterskabet, Randers maj
1924. 24. Txd7†! Kxd7 25. Db5†
Ke7. 25... Tc6 26. Db7† Kd6 27.
Td1† eller 25... Kc7 26. Dc5† Kb7
27. Ld5†. 26. Db7† Kd6 27. Td1†
Ke5 28. Dd5† Kf4 29. Df5†. 1-0.

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93
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3. Bjørn Nielsen
Johannes Petersen
Påsketurneringen om Danmarksmesterskabet, Nakskov 1933. 16. Lxh6!
Lige til lærebogen! Efter 16... gxh6
17. Dxh6 med truslerne Te3 og Sg4
mister sort i bedste fald springeren.
16... c5 17. Lg5 cxd4 18. Sg4. 1-0.
4. Julius Nielsen
Erik Andersen
Turneringen om Danmarksmesterskabet, Vejle i påsken 1934. 15...
Txd5! For sent opdager hvid sin fejlberegning: 16. De4 g6 17. Dxd5??
Sa5!, og damen er i saksen! (Derimod ville 17... Sd4? 18. Dxb7 Dxb7
19. cxd4 koste for meget). Efter 16.
Lxh7† Kxh7 17. De4† g6 18. Dxd5
Sd4! 19. Dc4 Sxf3† 20. gxf3 Lxf3
måtte hvid være glad, hvis han kunne
nøjes med at give kvaliteten tilbage.
16. c4? Den ene fejl trækker den
anden med sig! 16... Txd3! 17. Dxd3
e4 18. Dxe4 Lxb2 19. Sg5 g6 20.
Dh4 h5 21. f4 Lxc1 22. Txc1 Sd4.
0-1.
5. Arne Desler
Julius Nielsen
Turneringen om Danmarksmesterskabet, København i påsken 1935.
30... d5!! demonstrerede fikst en
forbigående svækkelse. Hvid besluttede sig for at give en kvalitet for at
bevare Be4: 31. cxd5 Lb5 32. Dd1
Lxf1 33. Dxf1 Le7. Og således styrket førte ‘Julle’ partiet stille og roligt hjem med fast hånd.
34. b5 axb5 35. Dxb5 b6 36. Dc4
Ld6 37. Ta2 Dh6 38. Dc1 Dh3 39.
Df1 Dh4 40. Df2 Dh6 41. Dg3 Th7
42. Dg2 Df6 43. Ta7 Lc5 44. Lxc5
bxc5 45. Dd2 c4 46. bxc4 Db6† 47.
Df2 Dxf2† 48. Kxf2 Txh2† 49. Kg3
Tc2 50. Txc7 Tc3 51. d6 Tfxf3† 52.
Kg2 Tfd3. 0-1.
6. Holger Norman-Hansen
Øjvind Larsen
Turneringen om Danmarksmesterskabet, Næstved i påsken 1939. 17.
Lxe7! Efter 17. Lxd5! Dxd5 18.
Lxe7 Kxe7 19. Dh5! mister sort ligeledes materiale, f.eks. 19... Taf8
20 Sg6†!. Også 18. Sxf7! Kxf7 19.

Lxe7 Kxe7 20. Dg4 giver mindst et
par bønder i overskud til hvid. Frit
valg!
17... Sxe7. Ellers slag på d5 etc.
18. Sxf7! Kxf7 19. Dh5†. Rigeligt
til gevinst. Men slag på e6 med løber eller tårn var helt ødelæggende
for sort. 19... g6 20. Lxe6† Kg7 21.
De5† Kh6 22. Dxb5. Norman-Hansen var pragmatiker. Der er kun det
håndværksmæssige tilbage. 22... Tf8
23. d5 Sf5 24. Tad1 Df6 25. De2
Tad8 26. Lxf5 Dxf5 27. De3† Kg7
28. Dxa7 Tf7 29. Dd4† Kg8 30. d6
Tfd7. 1-0.
7. Bjørn Nielsen
Hartvig Nielsen
Påsketurneringen om Danmarksmesterskabet, København 1941. 18.
Txg7†! Kxg7 19. Tg1† Kh6 20.
Df4† Kh7. Bjørn Nielsen skriver et
sted noget i retning af: ‘Hvid kan på
to måder opstille en dobbelt mattrussel. Det er ikke tilfældigt, at den
rigtige er det centraliserende 21.
De5!’. Sort opgav. 1-0.
8. Axel Nielsen
Bjørn Nielsen
Påsketurneringen om Danmarksmesterskabet, Nykøbing Falster 1946.
Der truede jo slag på a5 og b7. Foruden det grumme 28. Tdd7!. Men
Bjørnen havde labben parat: 27...
Ld8! med ideen 28. Lxa5 Lxc7 29.
Lxc7 Dc5†! 28. Txd8 Taxd8 29. Tc5
De6. Hvid forbliver en kvalitet nede.
30. Lxa5 De3† 31. Kf1 Dxc5 32.
Lxd8 Txd8 33. g3 Dc3 34. Dxc3
bxc3. 0-1.
9. Chr. Poulsen
Hartvig Nielsen
Påsketurneringen om Danmarksmesterskabet, Nykøbing Falster 1946.
24. Se7† Txe7 25. Dxe7 Te8 26.
Dxc7 Sf3† 27. Kh1 Sxd2 ville ikke
have stillet sort dårligere, se selv en
fortsættelse som 28. Td1 Se4 29.
Sxd5 Sxf2† 30. Kg1 Sh3† 31. Kh1
De4! etc. ‘Plovjernet’ fandt det rette:
24. Dxd8! Sf3† 25. Kh1 Kf8 26.
Dxc7. Nu ville der jo på 26... Sxd2
følge 27. Dc5† Kg8 28. Se7† Txe7
29. Dc8†, så derfor: Opgivet. 1-0.

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

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

Chess House
Fredags Lyn (gratis)
H
Hver fredag – Lynskak på Silkeborgvej 11-13, Århus, fra kl. 20.00. –
Intet indskud. Se mere om Fredagslyn på www.chesshouse.dk eller ring
på tlf. 86 19 76 47.
Valby Skakklubs EMT 2003 K
24/4 - 22/5. – Valby Skakklub har
hermed fornøjelsen af at indbyde til
ovennævnte turnering. – Turneringen
er på 5 runder og afvikles i 6-mandsgrupper efter rating, sidste gruppe evt.
som monrad. – Spilletid: 19-23, og
der er røgfrit i spillelokalet de første
2 timer af spilletiden. – Betænkningstid: 1½ timer til 32 træk, derefter ½
time + opsparet tid til resten af partiet. – Spillested: Valby Kulturcenter,
Høffdingsvej 10, 2500 Valby (tlf. 36
17 83 22). – Indskud: 100 kr. som
betales ved 1. rundes start. – Præmier: Indskud minus EMT-afgift. –
Tilmelding: Senest mandag den 21.
april til Erling Nilsson, Griffenfeldsgade 22, 4. tv., 2200 København N,
email: e.nilsson@get2net.dk, tlf. 35
37 97 37. Se www.valbyskakklub.dk.

Skive-hurtig 2003
H
26/4. – Skive Skakklub indbyder til
hurtigturnering lørdag den 26. april
kl. 9.00. – Spillested: Skivehus Skole,
Rosenbakken 8, Skive. – Turneringsform: 7 runders Monrad-turnering.
Der etableres en særskilt gruppe for
skoleskakspillere og andre på tilsvarende niveau. – Betænkningstid: 30
min. pr. spiller pr. parti. – Indskud:
Voksne: 100 kr., juniorer: 50 kr. –
Præmier: Hele indskuddet går til præmier. – Forplejning: Kantine med
mad og drikke til rimelige priser på
spillestedet. – Tilmelding: Til Günther Karlsen, tlf. 97 54 54 01, eller
Per Nielsen, tlf. 97 52 05 78, email:
sjeni@adslhome.dk, senest 23. april.

og 22. juni, alle dage kl. 15 - 20. –
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk
og derefter færdigspil med ½ time til
hver plus opsparet tid efter FIDE’s
regler for hurtigskak. – Turneringsform: 8 deltagere i hver gruppe. Max.
40 deltagere. – Indskud: Mester 1:
150 kr. Øvrige seniorer: 125 kr., Juniorer: 75 kr. – Præmier: Mester 1:
1. pr. 3000 kr., 2.pr. 1500 kr. 3. pr.
750 kr. Mester 2: 1. pr. 1000 kr., 2.
pr. 600 kr., 3. pr. 300 kr. Øvrige gr.:
1. pr. 700 kr., 2. pr. 400 kr., 3. pr. 200
kr. – Tilmeding: Senest 24. april 2003
til Niels Erik Nielsen, tlf 66 14 76 74,
mail: niels.e.nielsen@mail.tele.dk, eller Peter Kinggaard, tlf. 65 96 37 63,
mail: peter.kinggaard@get2net.dk.

Skovlunde Skakklubs
Lasker EMT
K
28/4 - 26/5. – 5 runder, mandage,
28. april og 5., 12., 19. og 26. maj,
6-mands grupper, 2 timer pr. spiller
til hele partiet. – Elo-rates. – Se mere
på: www.skovlundeskakklub.dk. –
Kontakt: Tom Skovgaard e-mail:
tsg@ddf.dk el. tlf. 44 84 80 18 (bedst
19-21).

Assens forår 2003
K
5/5 - 2/6. – 5 runders koordineret
EMT, 5 mandage med start 5. maj. –
Tilmeldingsfrist 29. april. – Se indbydelse i Fynsk Skak nr. 4. Evt.
www.go.to/ussing.

Low Budget XIX  5 runder
K
30/4 - 28/5. – Spilledage: Onsdagene
30/4, 7/5, 14/5, 21/5, 28/5 2003. –
Spillested: Solrød Skole, Højagervænget 33, 2680 Solrød. – Starttidspunkt: Kl. 19.00. – Antal: Maximum
32 deltagere. – Form: Modificeret
Schweizer i én stor gruppe. Runder
lagt med WinSwiss. – Indskud: 30
kr. – Elo-rating: Turneringen Elorates, 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 28/32003 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
Fynsmesterskabet 2003
4/5 - 22/6. – Skakklubben ‘Frem’
indbyder til turneringen om årets
Fynsmesterskab, som vil blive afholdt i eksklusive omgivelser på
‘Cafe Vestergade 1’ i det centrale
Odense. – Spilledatoer: Søndagene
d. 4., 11., 18. og 25. maj og d. 1., 15.

Holstebro Forårs EMT 2003 K
6/5 - 3/6. – Holstebro Skakklub indbyder hermed til en 5-runders EMT,
følgende tirsdage: 6/5, 13/5, 20/5,
27/5 og 3/6. – Spilletid: Kl. 19.00 24.00. – Indskud: 120 kr. pr. person,
dog 80 kr. for juniorer. – Betænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½ time +
opsparet tid til resten af partiet. – Inddeling: 6-mands grupper. Sidste
gruppe evt. Monrad. – Spillested:
Holstebro: Holstebro Aktivitetscenter, Danmarksgade 13, Holstebro.
Ingen rygning i spillelokalerne. – Tilmelding: Senest tirsdag d. 29. april

Turneringslederkursus
Brevkursus starter løbende.
Kurset består af 8 lektioner,
hvor der undervises i Monradrundelægning, rating, EMTregler og FIDE’s regler.
Der afsluttes med en prøve.
Kursusafgift 150 kr.
Tilmelding:
Svend Dyberg Larsen,
Birkevænget 14,
4200 Slagelse.
Telefon 58 52 40 73.
Giro 1-668-6972

§§
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Næstved
Skakklub

100 år i 2003
I anledning af ...

NÆSTVED SKAKKLUB’s
100 års jubilæum afholdes
Hurtigskakturneringen
‘DiskontoBanken Open’
i lokaler på Grønnegades
Kaserne, Grønnegade 10
midt i Næstved by.
Spilletidspunkt er lørdag den
17. maj kl. 10.00 - 19.00.
Der spilles 7 runder med 30
minutters betænkningstid.
Der spilles i én stor gruppe
efter Nordisk turneringssystem
i røgfrit spillelokale.
Indskud for alle spillere er 125
kr. og kan indbetales på giro
544-9251.
Præmier – I anledning af
jubilæet spilles om forhøjede
præmier, som følger:
Turneringens 1. præmie er
5.000 kr. , 2. præmie 2.000 kr.,
3. præmie 1.000 kr.
Til turneringens bedste junior
vil der være en præmie på 500
kr. (ved ligestilling gælder
indbyrdes parti, og dernæst
udregnes via almindelig
korrektion).
Der inddeles i præmiegrupper
a 10 spillere, hvor 1., 2. og 3.
præmie er på hhv. 700 kr., 350
kr. og 200 kr. Nederste
gruppe kan ændres efter antal
af spillere. Ved pointlighed
deles præmierne.
Tilmelding med navn, klub
og rating senest søndag den
11. maj til Bjarne Haar,
Grimstrupvej 92,
4700 Næstved.
E-mail jbhaar@stofanet.dk
Telefon 55 77 11 07 (aften)
Sponsor:
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til Børge Nielsen, tlf. 97 40 51 58,
eller Keld Tindal Jocumsen, tlf. 96
10 74 35. Vel mødt i Holstebro.

Køge Forårs EMT 2003
K
6/5 - 3/6. – Køge Skakklub indbyder
til 5 runders koordineret EMT i klubbens lokaler i Dagcentret Blumesvej,
Blumesvej 3, 4600 Køge. – Spilledage: 6/5, 13/5, 20/5, 27/5, 3/6. Udsatte partier spilles på torsdage. –
Spilletid: Der spilles kl. 19.00 - 24.00
med betænkningstiden 2 timer til 40
træk og ½ time til resten. – Grupper:
Der spilles så vidt muligt i 6. mands
grupper. Evt. Monrad i nederste
gruppe. – Præmier: Hele indskuddet
går til præmier og EMT-afgift. – Indskud: 125 kr. for alle. – Rygning:
Rygning er ikke tilladt i selve spillelokalet, men i det tilstødende personalerum. – Tilmelding: Senest den
28. april med ratingtal, fødselsdato
og telefonnummer til Erik Carlsen på
email: e-carlsen@oncable.dk, eller
tlf. 56 66 08 76. – Betaling af indskud skal ske ved 1. runde af turneringen. – Vel mødt i Køge.
Nordres Bededagsturnering H
16/5. – Afholdes på Århus Købmandsskole, Vester Allé 8, Århus C,
fredag den 16. maj kl. 10.00 - 19.30
som hurtigskak for 4-mandshold. –
Brætpoint er afgørende, og der spilles med trepointsystemet. – Nærmere
oplysninger og tilmeldinger til: Lars
Christiansen, tlf. 22 38 69 67, Mikkel Nørgaard tlf. 23 46 88 91. - Tilmelding senest søndag den 11. maj,
herefter eftertilmeldingsgebyr.
Sydkysten 
Store Bededag EMT 2003
K
16/5 - 18/5. – Skakklubben Sydkysten inviterer hermed til koordineret
EMT over 5 runder. – Tidspunkter:
Fredag (St. Bededag), lørdag og søndag den 16/5, 17/5 og 18/5 2003.
Fredag og søndag startes kl 10.00 og
15.30. Lørdag med kun 1 runde startes kl 10.00. – Spillested: Klubbens
lokaler i Aktivhuset Olsbækken,
Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve. –
Turneringsform: I grupper på 6 spillere, dog laveste gruppe evt. som
Monrad. – Turneringen vil blive Eloratet, såfremt betingelserne herfor
opfyldes. – Betænkningstid: 2 timer
til 40 træk, derefter 30 min. + opsparet tid til resten af partiet. – Indskud
100 kr. Titelholdere intet indskud. –

Tilmelding: Thorkild Thomsen, Koglevej 14, 2680 Solrød Strand. Tlf. 56
14 35 79. E-mail tbt@12move.dk
eller tbt@e-far.dk. Senest fredag 9/5
2003. – Max. 42 deltagere. – Rygning er ikke tilladt i spillelokalerne.

Chess House Hurtigskak
for mesterspillere
H
17/5. – Lørdag d. 17. maj 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.
Aktiv-alliancen 2003
K
23/5 - 1/6. – Taastrup Skakforening
indbyder til en 9 runders koordineret
turnering i perioden fra 23. maj til 1.
juni 2003. – Spillested: Medborgerhuset, Køgevej 71, 2630 Taastrup. –
Betænkningstid: 90 minutter + 30
sekunder pr. træk. – Turneringsform:
9 runder swiss-system. – Indskud:
200 kr. Betales umiddelbart før 1.
rundes start. – Præmier: Offentliggøres senere. – Tilmelding: Senest
Søndag den 18. maj 2003. – Program:
1. runde: Fredag den 23. maj kl.
19.00. 2. runde: Lørdag den 24. maj
kl. 10.00. 3. runde: Lørdag den 24.
maj kl. 16.00. 4. runde: Søndag den
25. maj kl. 10.00. 5. runde: Søndag
den 25. maj kl. 16.00. 6. runde: Lørdag den 31. maj kl. 10.00. 7. runde:
Lørdag den 31. maj kl. 16.00. 8.
runde: Søndag den 1. juni kl. 10.00.
9. runde: Søndag den 1. juni kl. 16.00.
– Tilmelding til Lars Bech Hansen,
Hjertebjærgparken 20, 4340 Tølløse
e-mail: larsh@tdcadsl.dk, tlf. 26 32
63 58, eller via Taastrups hjemmeside: www.taastrupskakforening.dk.
– Rygning: Der må ikke ryges i selve
spillelokalet, men der kan ryges i de
tilstødende lokaler. – Kantine: kantine forefindes på spillestedet.
Nykøbing F. - Mesterskab
i Hurtigskak 2003
H
25/5. – Turneringen afholdes søndag
d. 25/5 2003 kl. 10-18 i Skakcentret
(over for banegården) som 6 runder
nordisk. – Indskud: voksne 100 kr.,
juniorer 50 kr. – Hele indskuddet går
til præmier. Garanteret 1. Præmie:
1000 kr. – Tilmeldingsfrist: d. 20/5
2003. – Læs mere på www.nyk-fskakklub.dk eller kontakt Claus Stenstrup, email: stenstrup@tele2adsl.dk,
tlf. 54 70 44 68.

18. Vesterhavsturnering 2003
GM-turnering - Perspektivgruppe/IM-turnering 4. - 12. juli 2003
Esbjerg Skak Union inviterer til koordineret turnering 6. - 12. juli 2003

* JydskeVestkysten * EUC Vest *
Hjemmeside:

www.northseacup.dk
EUC Vest (Teknisk Skole) Spangsbjerg Møllevej 72
Klasser:
Mester og Basis, fortrinsvis 8-mands grupper.
Klasserne vil blive Elo-ratet, hvis muligt.
Præmier:
Til hver fjerde, ærespræmier til gruppevinderne.
Kantine:
Igen mad og drikke til rimelige priser.
Indskud:
Kr. 150 (inkl. DSU-afgift)
Overnatning: Kr. 100 pr. person, yderligere kr. 100
for evt. leje af madras.
Spilletider:
6 timer, ingen hængepartier.
Program:
Søndag 6. juli kl. 14-20.
Mandag 7. - fredag 11. juli kl. 18-24.
Lørdag 12. juli kl. 12-18.
Obs!
Runderne i GM- og Perspektivgruppen starter kl. 14, sidste runde dog kl. 12.
Alle spillelokaler skal være røgfri! Der kan dog ryges på gangene.
Veteranklasse: På opfordring tilbyder vi denne gang en 5-runders Veteranklasse for spillere fyldt
55 år. Veteranklassen spilles 8. - 12. juli – på samme tidspunkter som den øvrige
koordinerede turnering disse dage.
Tilmelding:
Senest 15. juni 2003, og yderligere oplysninger: Brian Isaksen, Jakob Gejsings
Vej 6, 6700 Esbjerg tlf. 75 13 75 02, e-mail brisak@esenet.dk
Betaling af indskud og evt. overnatningsgebyr inden start på 1. runde.
Spillested:

Chess House sidste onsdags
EMT på Silkeborgvej
K
28/5 - 25/6. – Indgår i 6.HK. GrandPrix. Elo-rates. 5 runder. Fortrinsvis
6-mands grupper. – Onsdage den
28/5, 4/6, 11/6, 18/6 og 25/6 kl. 18.30.
– Tid: 2 timer til 40 træk + ½ time.
Indskud: 125 kr. – Præmier: 1. pr.
400 kr., 2. pr. CH-gavekort på 200 kr.
Tilmelding: Senest 21/5 til Aage Olsen, tlf. 86 96 26 55. Email: mra
@mail1.stofanet.dk eller Chess
House, Silkeborgvej 11-13, Århus C.,
tlf. 86 19 76 47. Se mere om turneringen på www.chesshouse.dk.
Kronborgturneringen 2003 K
29/5 - 1/6. – Helsingør Skakklub indbyder til 7-runders koordineret turnering i dagene 29/5 (Kristi Himmel-

fartsdag) kl. 10.00-15.00 og 15.3020.30, 30/5 kl. 18.00-23.00, 31/5 kl.
10.00-15.00 og 15.30-20.30, 1/6 kl.
10.00-15.00 og 15.30-20.30. – Spillested: Borupgårdskolen, Smakkevej 2,
Snekkersten, v/Snekkersten Station.
– Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter ½ time til færdigspil
som hurtigskak. Samlet spilletid 5
timer. M-klasse Elo-rates. – Turneringsform: Fortrinsvis 8-mands gr. –
Indskud: Mesterspillere 140 kr. Juniorer under 16 år 70 kr. Øvrige 120
kr. – Præmier: 1. præmie kr. 3000 i
Mester 1. 100% af indskud går til
præmier. – Tilmelding: Senest 23. maj
til Erik Hedegaard, Pontoppidansvej
16 B, 3000 Helsingør. Tlf. 49 20 10
89 eller tlf. 26 70 10 89 el. email:
e.hedegaard@mail1.stofanet.dk. –

Betaling: Til Helsingør Skakklub v/
Mariann Petersen, Horsensvej 23,
3000 Helsingør. Giro 6 13 19 48 eller bankkonto 2255 1870508770. –
Kantine: På spillestedet. – Partierne
afvikles i ikke-ryger lokaler. – NB:
Grand Prix turnus: Kronborgturneringen er tilmeldt NSU’s Grand Prix
Turnus.

Nordisk Mesterskab
for Seniorer 2003
K
11/10 - 19/10. – Er du 60 år eller
derover? Så deltag i NM for seniorer, der afholdes på Quality Hotel i
Sønderborg i dagene 11/10 -19/10
2003, begge dage inkl. – Alle kan
deltage uanset spillestyrke. – Flotte
spilleforhold, gode præmier og socialt samvær i højsædet. Vi arrange2003 /3/141
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Mindearrangement for Poul Frausing
– tidligere forstander og formand på Tjele Efterskole
Fredag den 30. maj - søndag den 1. juni afholder Tjele Efterskole
et mindearrangement for skolens tidligere forstander og formand
Poul Frausing. Arrangementet er åbent lørdag og søndag for alle
tidligere og nuværende skak-elever, personaler og skolekredsmedlemmer i henhold til det nævnte program.
Fredag er alle velkomne til at kikke på!

rer udflugter rundt i området. – Der
spilles 1 runde pr. dag, i alt 9 runder.
2 timer til 40 træk og 1 time til resten. Daglig spilletid kl. 14.00 20.00. – Indskud 200 kr. – Mulighed
for overnatning på Quality Hotel,
695 kr. for enkeltmandsværelse, 795
kr. for et dobbeltværelse. – Vil du
vide mere? Se annoncen der kommer i Skakbladet 5/2003 eller kig ind
på www.seniorskak.dk. – Med venlig hilsen, Sønderjydsk Skak.

Program:
Fredag kl. 12:
Danmarks hidtil største simultanskakopvisning med deltagelse af
GM Peter Heine Nielsen, GM Curt Hansen, GM Lars Schandorff,
GM Sune Berg Hansen og GM Carsten Høi. De møder hver op til
100 skoleskakspillere!
Dagen åbnes af en repræsentant for kommunen (byens borgmester
Anna Margrethe Kaalund er medlem af skolens bestyrelse) i
fællesskab med skolens skaklærere.
Medsponsorer: Hammershøj Busser og Rewitz Busser.
Lørdag

kl. 13: Frokost
kl. 14: Kombineret fodbold-og skakarrangement
kl. 19: Fælles spisning (3 retters menu)
Dagen åbnes og fløjtes i gang i fællesskab af familien Frausing og
skolens formand Niels Jørgen Fries Nielsen.
Der er præmier i form af gavekort o.l. til dem, der klarer sig bedst.

Søndag

kl. 8: Morgenmad
kl. 9: Lynskakturnering
kl. 13: Frokost
Dagen åbnes af formanden for Dansk Skak Union Steen Juul
Mortensen.
Præmier Finalegruppen: 1. pr. kr. 5.000, 2.pr. kr. 3.000 3.pr. kr.
1.000. Gruppevindere af de øvrige finalegrupper kr. 500.
Medsponsor: Hammershøj & Omegns Andelskasse.
Kaffe/te m.m. lørdag eftermiddag, lørdag aften, søndag formiddag
og evt. søndag eftermiddag.
Deltagelse er gratis! D.v.s. man betaler kun for sin egen transport.
Tilmelding: Sker udelukkende til Niels Jørgen Fries Nielsen,
Mosagervænget 38, Skovby, 8464 Galten, tlf. 86 92 44 53 eller 20
15 25 26 – email: fries@tdcadsl.dk.
Ved tilmeldingen opgives navn, adresse, tlf. nr., evt. email-adresse,
tidligere tilhørsforhold til Tjele Efterskole (tidligere eller nuværende skakelev, personale eller skolekredsmedlem) samt evt.
ratingtal. Og endelig om man ønsker at overnatte.
Ønskes medlemskab af skolekredsen, sker henvendelse også til
ovennævnte.
Sidste frist for tilmelding er fredag den 9. maj 2003.
Niels Jørgen Fries Nielsen
formand
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Til kalenderen...
På www.dsu.dk samt i Skakbladet
nr. 2 findes desuden information om
følgende turneringer:
Løgumkloster Byturnering
K
22/4 - 20/5. – Klosterhallen i Løgumkloster. Tilmelding senest 8/4.
Kolding Forårs EMT
K
24/4 - 22/5. – KFUM/KFUK, Kolding. Tilmelding senest d. 11/4.
Himmerlandsmesterskabet K
28/4 - 2/6. – Erhvervsskolerne, Aars.
Tilmelding senest 16/4.
2. Øbro Kaos
K
28/4 - 30/6. – Øbro, Rosenvængets
Alle 31. Løbende tilmelding.
39te Ølgodturnering
K
29/4 - 10/6. – Aktivitetscenteret i
Ølgod. Tilmelding senest 23/4.
Hillerød Byturnering
K
29/4 - 20/6. – Ålholmskolen, Hillerød. Tilmelding senest 13/4.
Femmeren Skødstrup
K
30/4 -28/5. – Lokalcenter Rosenbakken. Tilmelding senest 23/4.
Det Åbne Randersmesterskab K
2/5 - 4/5. –Vorup Bibliotek, Randers.
Tilmelding: senest 25/4.
Tårnby comeback forår
K
5/5-5/6. – Foreningscenteret, Tårnbyvej 5. Tilmelding senest 1/5.
Gladsaxemesterskabet
K
15/5 - 18/5. – Gladsaxe Ungdomsskole. Tilmelding senest 11/5.

14.-25. juli
2003

25. Copenhagen Open

POLITIKEN CUP

Politiken Cup spilles som en åben 11-runders turnering i én stor gruppe, lige
fra stærke stormestre til nybegyndere.
Turneringen spilles fra den 14. til den 25. juli 2003 i Nørrebrohallen,
Bragesgade 5, 2200 København N.
Flere informationer og online tilmelding på www.politikencup.dk
Turneringen er et led i DSU‘s 100 års jubilæum.

Praktiske oplysninger
Turneringen spilles efter FIDE-schweizer-systemet.
• Et parti om dagen med en fridag (mandag den 21. juli).
• Indskrivning ved personligt fremmøde, mandag den 14. juli
mellem kl. 10.00 og kl. 12.00.
• Starttidspunkt: Runderne 1-10: Kl. 13.00, sidste runde kl. 11.00.
• Betænkningstid: 2 timer til 40 træk / 1 time til 20 træk / 30 min.
plus opsparet tid til resten. I alt 7 timer.
• Mulighed for GM- og IM-normer, samt opnåelse af Elo-tal.
• Internetdækning med daglig opdatering, kommentatorrum.
• Stærkeste felt i turneringens historie.

Præmier
Hovedpræmier:
1. 15.000 kr.
2. 12.000 kr.
3. 10.000 kr.
4.
8.000 kr.
5.
6.000 kr.
6.
5.000 kr.
7.
3.000 kr.
8.
3.000 kr.
9.
3.000 kr.
10. 2.000 kr.
11.-15. 1.000 kr.

Specialpræmier:
Bedste kvinde:
1. 3.000 kr. / 2. 2.000 kr. / 3. 1.000 kr.
Sponsorpræmier fra Atlantic Airways.
Ratingpræmier:
For spillere med under 2350 i rating, national eller Elo.
I grupper med mindst 30 spillere indplaceret efter højeste tal, national rating eller Elo. Man kan kun vinde én
præmie!
1. 3.000 kr. / 2. 2.000 kr. / 3. 1.000 kr.

Indskud
GM + IM + FM + WGM + WIM
Juniorer (født 1983 eller senere)
Seniorer ( fyldt 65 år)
Spillere med Elo
Spillere uden Elo

Gratis
500 kr.
500 kr.
750 kr.
850 kr.

Husk tilmeldi
ng
og betalingsf
rist:

Tirsdag d. 1

Tilmelding
Lars Bech Hansen,
Hjertebjærgparken 20, Kvarmløse, DK-4340 Tølløse.
Email: formand@ksu.dk

. juli 2002

Betaling elle
r tilmelding
efter denne
dato koster
100,- kr. ekst
ra.

Betaling helst på giro nr. 269-7289.
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ABONNENTNUMMER:
Udebliver Skakbladet...
Kontakt venligst det lokale posthus
og anfør abonnentnummer.
Giver dette ikke resultat kontaktes...

www.skaksalg.dk

Online-butik

Skakbladets ekspedition,
Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

Opening for White
according to Kramnik
1. Sf3 (bind 1-5)
Alexander Khalifman, Chess
Star. Pris: 219,-/ stk.
Khalifmans hensigt med denne
serie af bøger er at gøre det
nemmere og mere overskueligt at lære åbningsteori. Det
er efter hans mening umuligt at
vælge en bestemt åbning, så her tilbyder han i
samarbejde med Kramnik et kursus i netop det. Her
kan læseren lære at åbningsspillet som Kramnik gør,
og det på en mere overskuelig måde, der samtidig er
meget tidssparende.
Bog I: King’s Indian – Anti Grünfeld – Old Indian
Bog II: Anti Nimzo-Indian – English Opening
(with 1... Sf6) ‘Knight Tango’
Bog III: Maroczy Systems – English ( with 1... c5) –
Modern Defence – Dutch Defence – Rare
Lines
Bog IV: Miscellaneous – Queen’s Gambit Accepted
– Slav Defence – Semi-slav Defence
Bog V: Queens Gambit Declined

Ideas Behind Modern
Chess Openings
Gary Lane, Batsford Books
2002, 176 sider. Pris: 229,En samling let tilgængelige
åbningssystemer baseret på
Garry Kasparovs favorit 1.d4.
Alle bogens åbningssystemer
er baseret på sunde moderne
varianter, som er lette at
‘vedligeholde’. Hver åbning bygger på simple
principper, som tillader Hvid at bruge næsten de
samme træk mod Grünfeld, Kongeindisk og
Nimzoindisk. Der behandles også moderne systemer
mod Hollandsk, Benoni og mere sjældne sager som
f. eks. Englund Gambit. Bogen henvender sig særligt
til klubspillere og viser ved hjælp af unerholdende
partier, hvorledes man behandler midtspillet ved at
følge nogle ganske enkle planer.

ß

Postens retur-adresse

Play the
Classical Dutch
Simon Williams, Gambit Books
2003, 128 sider. Pris: 199,Klassisk Hollandsk er en
fleksibel åbning der ofte giver
Sort gode angrebschancer.
Denne bog giver Sort et
omfattende repertoire mod
1.d4. Da der i de sidste årtier
ikke har været den store fokus på
Litteratur med netop denne åbning, er det ikke
mange modstandere der er med helt fremme. Hvids
intentioner efter 1. d4 er normalt at styre efter et roligt
midtspil, hvor Hvid kan undgå de komplikationer, der
følger med f.eks. Kongegambit. Så hvorfor ikke spille
1... f5 ? Sort viser her klart fra starten, hvad han vil.

How to Build Your
Chess Opening
Repertoire
Steve Giddins, Gambit Books
2003, 144 sider. Pris: 209,Alle spillere, der er kommet ud
over begynderniveauet, har
brug for et åbningsrepertoire,
og det er til tider lidt af en
udfordring. Giddins behandler
alle de aspekter, man er nødt
til at tænke på; Det er ikke nok at vælge et repertoire,
man synes godt om, det skal også passe til spillestilen. Steve Giddins er selv en meget belæst herre,
og har endda boet i Moskva og taget undervisning
der, hvilket bogen tydeligt bærer præg af. Det er en
bog der er nem at gå til; den er let at forstå, ledetrådene er bl.a. ‘Tro på dine åbninger’ og ‘Du skal vide
hvad du gør’ samt ‘Det er godt at fordybe sig’, og kan
læseren forvalte forfatterens ord rigtigt, burde der
være en reel chance for ratingfremgang.

DM i Horsens:
Skaksalget vil være til stede ved DM
fra skærtorsdag og frem til mandag.
Se åbningstiderne på spillestedet og
på vores hjemmeside. www.skaksalg.dk
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