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Artur Jussupow

Skak i 100 år
Efter forårets stjerneopvisning i jubilæumsprogrammets
første store turneringer er det tid for de danske klubspillere
at planlægge en aktiv sommerferie med skak.
Vesterhavsturneringen, Politiken Cup og Aarhus Chess
Summer giver mulighed for at spille turneringer fra 4. juli
til 3. august, sammen med jævnbyrdige og side om side
med top-stormestre fra hele verden.
Vesterhavsturneringen

Politiken Cup

Vesterhavsturneringen 4.-12. juli på
EUC Vest, det tidligere Teknisk
Skole, er den attende i rækken af internationale turneringer i Esbjerg.
Den første i 1976 markerede starten
på en ny aktiv turneringsperiode i
dansk skak, og efter to pauser, 198995 og 1997-99, er turneringen atter
fast sommertilbud til skakspillere af
enhver styrke, ratingtal og ambition.
Samtidig er GM-gruppen noget af
det ypperste, der kan opvises på
dansk grund. I år stiler turneringen
primus motor, Brian Isaksen, mod
XV med bl.a. følgende spillere er allerede på plads: Peter Heine Nielsen, Curt Hansen og Lars Schandorff, Alexey Dreev, Michal Krasenkow og Krishnan Sasikiran.
B-gruppen – eller 'perspektivgruppen', tæller ti unge håbefulde
spillere, og vinderen får ret til at deltage i GM-gruppen 2004.
Desuden skoleskakturnering, veteranturnering og koordineret turnering. Arrangørerne håber på i alt ca.
200 deltagere.
Indbydelse til Vesterhavsturneringen blev bragt i Skakbladet nr. 3,
side 45, men opdatreet information
kan også findes på turneringens
hjemmeside.

Tilmeldingerne til Politiken Cup,
den 25. Copenhagen Open, er allerede i fuld gang. Turneringen spilles
efter schweizersystemet, 11 runder i
én stor gruppe, 14.-25. juli i Nørrebrohallen i København.
Blandt de første 114 tilmeldte spillere var ratingforskellen 1553, fra
1127 op til topseedede GM Rustam
Kasimdzhanov, Uzbekistan, på
2680. Foreløbig har otte stormestre
over 2600 meldt sig, heriblandt danske Peter Heine Nielsen, og den farverige tysk/russer GM Artur Jussupow, som i april holdt forelæsninger
i København og Århus. At deltage i
en open med chance for selv at møde
GM'erne er en stor inspiration.
Program, indskud, præmier osv.
fremgår af indbydelsen side 39, og
på turneringens hjemmeside med online-tilmelding kan man følge med i
feltet, efterhånden som nye navne
kommer på.

www. northseacup.dk
Information, indbydelser og resultater vil blive bragt i Skakbladet,
efterhånden som jubilæumsprogrammet skrider fremad.

www. politikencup.dk

Århus Chess Summer
Århus tilbyder også sommerskak i
en international open. Men ud over
spilledatoerne søndag 27/7 til søndag 3/8, er det stadig sparsomt med
informationer. Det bedste råd er med
jævne mellemrum at kaste et blik på
hjemmesiden i 6. hovedkreds:
www. 6-hk.dk/

Foto: tr

SKAK
1903-2003
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
Det Lichtenbergske Palæ
• 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 6/9-17/9
• 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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... SKAK I 100 ÅR

NATO-skak til Danmark
Danske deltagere fra 1978-1988
efterlyses!
NATO Skakmesterskaberne finder i
år sted i tiden 8.-12. eptember på
Høvelte Kaserne med Den Kongelige Livgarde som vært.
Med dette års mesterskaber fejres
25 året for disse venskabsturneringer
mellem NATO’s militære ansatte.
Dette jubilæum fejres bl.a. ved, at
der bliver oprettet en veteranklasse,
hvor tidligere deltagere, der ikke
behøver at være ansat, kan deltage.
Den danske holdkaptajn efterlyser
derfor skakspillere, der har deltaget
i Natoskakturneringerne fra 19781988. De fleste blev afholdt i Ålborg.

Skulle du være en af dem så kontakt
den danske holdkaptajn Finn Stuhr
på tlf. 48 17 35 11.
Stærke spillere ansat i Søværnet,
Flyvevåbnet, Hæren eller hjemmeværnet kan også ringe – vi skulle
gerne tage trofæet hjem, når vi nu er
på hjemmebane.
Finn Stuhr
www. natochess.org

1. Samba Cup
Skanderborg Skakklubs første GM
turnering, 1. Samba Cup, som blandt
andet spilles i anledning af DSU’s
100 års jubilæum, har nu fået halvdelen af feltet på plads. Og det ser
rigtig spændende ud!

Foreløbig har følgende spillere
meldt deres ankomst: Vasily Ivanchuk, Ukraine (2704), Rustam Kasimdzhanov, Uzbekistan (2680), Peter Heine Nielsen, DK (2625), Curt
Hansen, DK (2610), Davor Palo, DK
(2472). Med verdensstjernen Ivanchuk i spidsen og flere spillere omkring Verdens Top-20, tyder alt på,
at danskerne får hænderne fulde i
denne turnering.
Der bliver åbne sideturneringer for
alle landets skakspillere samtidig
med at GM-gruppen spilles. Følg
med på turneringens hjemmeside .
Michael Andersson
www. skanderborgskakklub.dk/
gm2003

Sommer, sol
 og skak
Høj sol og 25 grader er ikke det bedste
skakvejr – medmindre man tager konsekvensen og rykker brættet udenfor.
Sommerhalvåret er sæson for spil på stort
bræt i det fri, og klubber som ikke har
prøvet det før har nogle oplevelser til
gode. Lad det store spil være anledning til
en dag, hvor rating og lydløst spil viger
pladsen for løb og latter.
Er klublokalerne ikke udstyret med
velegnet terrasse, kan et klubmedlem
måske lægge plæne eller sommerhus til.
En god anledning til at få varmet grillen!?
Er der ikke plads privat, kan man ofte
bruge en offentlig park eller et torv – men
vær forberedt på, at det trækker folk til! Et
stort spil vækker altid opsigt, og en del
klubber benytter det derfor til at gøre
opmærksom på sig selv. Er stemningen
omkring partiet ikke alt for alvorlig, er der
nærmest tilskuergaranti. Det er i øvrigt
pudsigt at se, hvor mange forbipasserende,
der lige skal prøve at have en brik i
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hånden, når det kan gøres uden at
forstyrre spillerne. Der er mange muligheder for at dyrke skak om sommeren.
På hjemmesiden (under „Organisatorisk“)
har vi samlet nogle artikler fra Skakbladet
om skak uden for klublokalet, som
forhåbentlig kan inspirere til en fornøjelig
sommerdag.
Det er de færreste klubber som har et stort
skakspil, men der findes dog flere rundt
om i landet, og som man måske kan låne.
Spørg eventuelt hovedkredsen, hvad der
findes lokalt. Hvis man gerne vil have sit
eget sæt, kan det købes hos Dansk
Skaksalg. Dansk Skak Union har også et
komplet spil med brikker og felter til
udlån.
Kontakt Erik Mouridsen (se side 2) for
yderligere oplysninger. I de netop
udsendte rettelsesblade til Skakhåndbogen, er der i øvrigt et nyt afsnit
(2.7) om andre materialer, som kan lånes
til forskellige arrangementer.
Erik Mouridsen

Foto: tr.

Tak til Horsens Skakforening
og Skanderborg Skakklub
I gode rammer på Vitus Bering Ingeniørskolen i
Horsens stod Horsens Skakforening og Skanderborg
bag et velorganiseret DM i forbindelse med Dansk
Skak Unions 100-års jubilæum.
De to klubber med Niels Møller Andersen og
Morten Rasmussen i spidsen havde gjort et grundigt
forarbejde sammen med Ninna Nielsen og Hans
Buttenschøn, hvilket resulterede i en gnidningsløs
afvikling af de mange grupper, en fremragende
resultatformidling, et meget velfungerende informationskontor og en behagelig og positiv atmosfære.
Efter runderne var den velforsynede og prisrimelige
kantine det naturlige samlingspunkt for de mange
deltagere, der også her kunne møde organisatorer,
der ikke sparede sig selv for at kunne afvikle et
vellykket DM-stævne.

Flot gave fra Svend Hamann
Højdepunktet under den stilfulde jubilæumsfest på
Jørgensens Hotel var uden tvivl overrækkelsen af
IM Svend Hamanns flotte gave på kr. 100.000,- til
Dansk Skak Union.
Beløbet skal udgøre en juniorfond, der over de
næste 15 år via renter og udtrækning af obligationer
hvert år skal give mulighed for at udbetale støtte til
juniorer.
På Unionens vegne skal der lyde en hjertelig tak til
Svend Hamann for den yderst generøse gestus.

Fra HB- og delegeretmøde
Når dette læses vil referatet fra hovedbestyrelsesmødet i påsken være udsendt og tilgængelig på
Unionens hjemmeside, så jeg skal kun nævne et par
vigtige vedtagelser.
Selve reglementet for Landsholdsklassens afvikling
næste år er nu på plads; turneringen vil blive
afviklet mellem 16 spillere, der opstillet efter
seedning spiller efter et knock-out-system. Denne
afviklingsform bryder radikalt med mange års

Svend Hamann
overrakte
DSU-formand
Steen Juul
Mortensen
fundats og
check på
100.000 kr.

afvikling af Landsholdsklassen, hvor et antal
spillere har spillet alle mod alle.
Fra næste sæson vil det være muligt at få hovedkredsenes holdturneringer ratet – partierne i
divisionsturneringen rates som bekendt allerede –
men det er hovedkredsenes suveræne beslutning, om
dette skal ske og i givet fald i hvor mange rækker.
Afgiften for at få blive ratet vil blive beskedne kr.
50,- pr. hold pr. række.
Som det sikkert er de fleste bekendt, bad hovedbestyrelsen i efteråret 2002 landsdommer Morten
Fabrin om en undersøgelse af nogle forhold i
forbindelse ved OL i Bled, Slovenien.
Undersøgelsen har i nogen tid været tilgængelig på
Unionens hjemmeside, og den blev drøftet på HBmødet i påsken, hvilket resulterede i følgende
vedtagelse:
‘HB har taget beretningen til efterretning og vil give
delegeretmødet, Nordisk Skakforbund, Den Europæiske Skak Union og FIDE besked om, at Harry
Dalsø på ingen måde optræder på Unionens vegne,
og at HB ikke finder Harry Dalsø egnet til poster i
dansk skak eller internationalt.’
Til slut vil jeg gerne på HB’s og forretningsudvalgets vegne takke for den tillid, der kom til udtryk
ved, at delegeretmødet vedtog den foreslåede
kontingentforhøjelse på kr. 40,- pr.år for alle
medlemsgrupper.
Steen Juul Mortensen
2003 /4/149
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DM 2003 er slut ...
Af DM-arrangørerne
Dansk mester 2003 blev som bekendt Peter Heine Nielsen, der hermed ønskes tillykke.
I landsholdsklassen opnåede Davor Palo tillige sin 1. GM norm.
De positive resultater er mange og
der skal her henvises til hjemmesiden www.skak-dm.dk.
Som vi alle ved, ønskede DSU
af historiske grunde, at årets DM
skulle afholdes i Horsens. Horsens
Skakforening har dog kun 24 medlemmer og turde derfor ikke binde
an med så stor en opgave. Det var
derfor glædeligt, at Skanderborg
Skakklub hurtigt meldte sig som
medarrangør, da de selv havde søgt
om stævnet, og nu så opgaven ikke
mere håbløs ud. Ud over medlemmer fra Horsens og Skanderborg
har vi fået hjælp fra mange sider
eks. Silkeborg, Holstebro, Århus,
Fyn, Sønderjylland samt ikkemedlemmer. Horsens/Skanderborg
vil hermed gerne på det varmeste
takke for al den hjælp vi har fået til
at arrangere DM 2003. Uden alle
hjælperne var det ikke gået. TAK!
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Så vidt vi er orienteret, er det første gang, at DM er blevet arrangeret af to klubber fra hver sin hovedkreds.
Arbejdet har været stort og spændende, men når opbakningen
blandt hjælperne og deltagerne
(332) har været, som den var i år,
er det en fornøjelse at bidrage med
så stort et arrangement i Dansk
Skak Unions jubilæums-år.
Arrangørerne ønsker DSU tillykke med de 100 år.
www. skak-dm.dk

DM 2003
1. Peter Heine Nielsen 7
2. Davor Palo 6½
3. Nicolai V. Pedersen 5½
DM-reportage i Skakbladet nr. 5
af bl.a.: Steffen Pedersen / Peter
Heine Nielsen / Davor Palo / Nicolai V. Pedersen / Jens Kristiansen /
Allan Stig Rasmussen / Bo Garner
Christensen.

Mødet afholdtes på Vitus Bering
Ingeniørskolen i Horsens den 20.
april 2003.
Steen Juul Mortensen bød velkommen til delegeretmødet i forbindelse med Unionens 100 års jubilæum.
Formanden bad forsamlingen
rejse sig og mindes medlemmer der
var afdøde i årets løb: Henning
Kærgaard Andersen, Holger Jørgensen, Arne Karlsen, Poul Nielsen,
Søren Vedel Pedersen, Aage Ingerslev, Flemming Fuglsang og Aage
Jensen.

1. Valg af dirigent
Steen Juul Mortensen foreslog
Svend Novrup, som blev valgt og
konstaterede, at delegeretmødet var
lovligt indvarslet.

2. Formandens beretning
Steen Juul Mortensen opdelte, som
der er tradition for, beretningen i en
resultatmæssig og en organisatorisk
del.
Den resultatmæssige del var først
og fremmest præget af Peter Heine
Nielsens fornemme resultater:
Han blev nr. 2 i Sigeman-turnering, vandt DM i ½-times skak, blev
nr. 3 ved EM i lynskak og vandt
desuden den traditionsrige turnering
i Hastings.
Jan Pedersen er udnævnt til International Mester. Også Davor Palo er
blevet IM og har netop opnået sin
første GM-norm. Nicolai Vesterbæk
Pedersen er ligeledes blevet udnævnt

 Steen Juul Mortensen genvalgt som formand
 Erik Søbjerg genvalgt til forretningudvalget
 Kontingentstigning på 40 kr. om året

Unions delegeretmøde 2003
til IM og har opnået stormesternorm.
Rasmus Skytte er udnævnt til IM,
og Oksana Vovk er udnævnt til
WIM.
Kim Pilgaard har scoret en GMnorm og har vundet den færøske turnering Klaksvig International.
Dansk Skak Union har også haft
repræsentanter ved Ungdoms-VM i
Spanien i forskellige aldersgrupper.
Grund til særligt at nævne Miriam
Olsens delte 5. plads af 54 deltagere.
Et andet smukt resultat i årets løb
var Kai Bjerrings 4. plads ved VM
for blinde.
Vi deltog også ved OL. Både holdene i den åbne række og damerækken opnåede hæderlige placeringer i forhold til deres seedning.
Mange af de nævnte resultater er
opnået i udenlandske turneringer,
men der har også været en række
nationale begivenheder.
Divisionsturneringen: I 1. division
skal der være omkamp om DM-titlen mellem Helsinge og Skolerne. I
2. division vest skal der ligeledes
være omkamp imellem Jetsmark og
Nørresundby om oprykningen.
I Pokalturneringen, traditionen tro
afholdt i Nyborg, vandt Brønshøj
eliterækken, mens Nørresundby
vandt bredderækken.
Det har næppe undgået nogens
opmærksomhed, at Dansk Skak Union fejrer sit 100 års jubilæum i år.
I den forbindelse afholdes en række aktiviteter.
Blandt de afsluttede turneringer
var en landsdækkende turnering med

præmier i form af rejsetilskud til
deltagelse her ved EMT i Horsens.
Der er endvidere uddelt særlige
vinpræmier i divisionsturneringen.
Der har i øvrigt været et usædvanligt godt salg af jubilæumsvinen.
Desuden er der lavet 100 jubilæumskarafler, som sælges igennem
Dansk Skaksalg.
Tilskud til opgaveskak og til en
K-skak turnering. Alle har sikkert
også bemærket, at Bent Larsen har
påbegyndt en artikelserie i Skakbladet har i jubilæumsåret. Bent Larsen vil i øvrigt være kommentator
ved NM i september. Der arbejdes
også med et jubilæumsskrift, hvor
Skakbladets redaktør og undertegnede har det overordnede ansvar for
at samle artikler fra forskellige bidragydere. Jubilæumsskriftet ventes færdigt til den 6. september 2003,
som er Unionens fødselsdag.
Desuden gives støtte til en række
meget seværdige arrangementer i
årets løb. Det første var SIS-MH
Masters meget fine turnering på
Kongebrogaarden i Middelfart, hvor
Støtteforeningen stod for den praktiske del. Det er fra alle sider betegnet som en stor succes.
De øvrige arrangementer er blevet og vil løbende blive omtalt i
Skakbladet.
Organisatorisk: Medlemstallet er
svagt faldende, om end ikke så voldsomt i absolutte tal.
Divisionsturneringen er blevet
ratet og betænkningstiden er forkortet. Det skete efter en meget grundig

undersøgelse som divisionsturneringsleder Finn Larsen foretog. Resultaterne har nu igennem et par år
været at finde på Unionens hjemmeside, og formanden roste den meget
hurtige resultatformidling.
Også mht. Pokalturneringen er der
sket ændringer således, at der nu
spilles med et maksimum gennemsnits rating på 1800 i bredderækken.
Landsholdsklassen er i mange år
blevet spillet med 10 eller 12 mand
efter et alle-mod-alle system. Der
sker en stor ændring til næste år, idet
DM vil blive spillet efter et knockout system inspireret af, hvordan
man afvikler FIDEs verdensmesterskab.
En anden nyskabelse er, at Skakbladet har ændret format og farve, er
blevet meget tidssvarende og har fået
et magasinformat. Det har selvsagt
konsekvenser. En af dem er, at det er
blevet dyrere, hvilket vi vil komme
ind på under kassererens beretning.
Kvalitet koster penge. Skakbladets
redaktør Thorbjørn Rosenlund har
ydet et meget stort arbejde med overgangen til det nye format. Steen Juul
Mortensen takkede på egne og hovedbestyrelsens vegne for denne indsats.
Unionen har igennem en årrække
modtaget tilskud fra Kulturministeriet, efter årlige ansøgninger. Der
er nu sket ændringer i lovgivningen,
så vi sammen med de øvrige i Tankesportsforbundet er kommet under
Tips- og Lottoloven. Det er her
Dansk Idræts Forbund, der admini2003 /4/151
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strerer de tilskud, som vi nu får. Vi
håber og ser frem til et tilskud af
samme størrelse som hidtil.
Ved det nye forretningsudvalgs
tiltræden i december blev det bekendtgjort, at man ønskede at få gang
i en breddeudvikling, med træning
og undervisning for almindelige
klubspillere.
Som en slags pilotprojekt har man
i Herning afholdt et arrangement,
med Jacob Aagaard, som arbejder
med en skakskole i København. Arrangementet var i sig selv en succes,
med 21 deltagere og gode tilbagemeldinger fra deltagerne. Planlægningen viste dog også nogle af de
problemer, Unionen står med. Breve
rundsendt til alle hovedkredsens
klubber gav intet resultat, kun ved
personlige opringninger lykkedes
det at finde deltagere fra 3-4 klubber. Der er på mange måder for langt
fra Unionens ledelse ud til de enkelte
klubber. Det er et problem, der er
meget svært at løse.
Forretningsudvalget har også
barslet med ideer om en såkaldt
Tænketank med henblik på at kigge
på Unionens udvikling frem imod
år 2010. Der er nedsat en styringsgruppe med FU og formændene fra
1. og 6. hovedkreds. Det er meget
beskedent, hvad der er lavet på det
punkt siden nytår, men det forventes at komme i gang i løbet af sommeren.
Fra næste sæson vil Unionen have
udviklet et system, således at hovedkredsenes holdturnering kan rates.
Det har været afholdt et møde om de
praktiske opgaver i gennemførelsen
af dette i påsken. Det vil helt være
op til hovedkredsene at afgøre, om
de ønsker deres holdturneringer
ratet. HB-mødet langfredag vedtog,
at ratingafgiften bliver 50 kr. pr. hold
i hovedkredsturneringerne.
Året vil blive husket for det ekstraordinære delegeretmøde. Alle til
stede vil være bekendte med problematikken om de to af DSU udsendte
holdledere ved OL i Bled. Med henblik på at få afklaret, hvad der skete
i Bled, bad hovedbestyrelsen landsdommer Morten Fabrin foranstalte
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en undersøgelse. Rapporten af den
undersøgelse har nu en tid været tilgængelig på Internettet og blev også
behandlet på HB-mødet langfredag.
Steen Juul Mortensen gentog, som
han havde sagt det på HB-mødet, at
det er et flot professionelt stykke arbejde fra Morten Fabrins side. Det
var et synspunkt, der var fuld opbakning til i HB. Harry Dalsø var
som bekendt i Bled blevet valgt til et
af FIDEs organer.
Formanden viderebragte hovedbestyrelsens konklusion: ‘At man vil
give FIDE, Nordisk Skakforbund og
den Europæiske Skak Union besked
om, at Harry Dalsø på ingen måde
optræder på Unionens vegne, og at
HB ikke finder Harry Dalsø egnet til
poster i dansk skak eller internationalt.’
På sidste års delegeretmøde udsatte Kaj Elkjær Larsen 500 kr. til
den klub, der i det forløbne år havde
fået størst medlemsfremgang. Det
blev Bov Skakklub efter tæt kapløb
med Midtfyns Skakklub og Indslev
Skakklub.
Steen Juul Mortensen oplæste begrundelserne for og uddelte Unionens initiativpræmier og hæderstegn.
Formanden afsluttede beretningen
med at nævne, at det havde været
fire hektiske måneder for det nye
forretningsudvalg efter det ekstraordinære delegeretmøde, og takkede
på Forretningsudvalgets vegne for
den meget positive holdning og
hjælpsomhed man var blevet mødt
med. Arbejdet er kun lige kommet i
gang og meget ligger endnu foran
ledelsen.
Steen Juul Mortensen takkede de
mange ildsjæle, der yder en indsats
for dansk skak, både når det gælder
lokale turneringer og internationale
arrangementer, og en tak til de mange, der bærer klubberne, hvad enten
de står for kaffeordningen i klubben,
er materialeforvaltere eller andet.
Kort sagt alle dem der holder dansk
skak i live. Endelig takkede formanden sine kolleger i Forretningsudvalget og i hovedbestyrelsen for et
godt samarbejde i de forløbne fire
måneder.

Svend Novrup åbnede for kommentarer til beretningen.
Jørgen Hvenekilde, Skakspilleren
København, mente, at Unionen som
organisation skal tilpasse sig den tid,
vi lever i. Dansk skak har stået stille
i mange år. Vi spiller DM under
samme forhold som vi altid har gjort.
Vi skal i medierne, og det kommer
vi ikke ved at spille under så ringe
vilkår, som vi er vant til. Det kan
lade sig gøre. Det så vi ved arrangementet i Middelfart og temaaftenen
i TV forleden.
Det er vigtigt at gøre noget for og
med eliten. Det koster penge, og vi
skal som medlemmer til lommerne.
Vores kontingenter er alt for lave.
Mange ting trænger til en indsprøjtning: Seniorskakken skal fremmes
med turneringer og deltagelse i verdensmesterskaber individuelt og for
hold.
Organisationen er forældet. Vi
skal have skabt et sekretariat. Der
skal etableres et Skakkens- eller
måske Tankesportens Hus. Hvenekilde ønskede højere ratingkrav til
juniorer i kandidatklassen. Ligeledes skal der stilles ratingkrav til kvindernes og herrernes deltagelse i OL.
Han var desuden ked af, at den af
Forretningsudvalget annoncerede
tænketank var blevet forsinket, og
han tilbød sin hjælp, hvis ellers han
fik den ønskede kontingentforhøjelse igennem.
Finn Stuhr, Køge Skakklub, påpegede, at udviklingen omkring tænketanken ikke måtte blive for topstyret, og ønskede, at man i højere
grad tog hovedkredsene og de menige medlemmer med på råd. Han
ønskede, at hovedkredsene skulle
styre et seminar om udviklingen i
Unionen. Gerne med to medlemmer
fra hver klub. Det er vigtigt, at organisationsfolkene får de rigtige værktøjer, og at vi sørger for at uddanne
vores ledere.
Steen Juul Mortensen svarede om
tænketanken, at det desværre var
begrænset, hvad man havde kunnet
nå på fire måneder, og han understregede, at det var en styregruppe,

Foto: tr

4. Fastsættelse af kontingent

Jørgen Hvenekilde  argumenterede for større
kontingentstigning, men fik ikke flertal.

som skulle se på organiseringen af
arbejdet, man havde nedsat – ikke
selve tænketanken.
Steen Juul Mortensen tilsluttede
sig Finn Stuhrs ønsker, men pegede
på, at det var vanskeligt at få klubberne med. Meget var forsøgt tidligere, og eksemplet med skakundervisningen, som nævnt under beretningen, viste jo også problemerne.
Løsningerne ligger ikke lige for, men
vi skal fortsat forsøge.
Til Hvenekilde sagde formanden,
at han gerne tilsluttede sig bemærkningerne om bedre spilleforhold, for
selv om de var fine ved DM i år,
havde det ofte været et problem. En
idé kunne være at lade en stor del af
indskuddet gå til at skaffe bedre
spilleforhold frem for til præmier.
Derefter blev formandens beretning enstemmigt godkendt.

3. Kassererens beretning
Kasserer Henrik Knudsen henviste
til regnskabet, som var offentliggjort
i Skakbladet nr. 2 2003. Han havde
nogle få bemærkninger.
Regnskabet udviste et underskud
på ca. 190.000 kr.
Der havde været et svagt fald i
kontingentindtægterne. Tilskuddet
fra kulturministeriet er blevet beskåret med 15 %. Renteindtægternes
fald skyldes den generelt lave rente i
samfundet. Der har været et lille
overskud for 2002 i Dansk Skaksalg
mod et underskud i 2001.
Kassererens beretning blev enstemmigt godkendt.

Svend Novrup oplæste Hovedbestyrelsens forslag, som var optrykt i
indkaldelsen: Kontingentet hæves
med 40 kr. for alle grupper, således
at det bliver 280 kr. for seniorer, 200
for juniorer og pensionister, og 110
kr. for børnemedlemmer.
Jørgen Hvenekilde fremsatte et
forslag om 50 kr. pr. medlem pr.
måned. Han henviste til sit tidligere
indlæg. Altså 600 kr. om året.
Frode Benedikt Nielsen, Frederiksberg Skakklub foreslog med henvisning til HB’s ønske om at hæve
kontingentet med 40 kr. igen næste
år, at man i stedet hævede det med
80 kr. på en gang. Dette ville jo give
et større økonomisk råderum for
Unionen. Han påpegede desuden, at
kontingentsatserne kom til at nærme
sig hinanden procentuelt, når man
gentagne gange hævede kontingentet med samme beløb for alle grupper.
Torben Autzen, Svogerslev frygtede som repræsentant for en lille
skakklub, at Hvenekildes forslag
ville være med til at lukke små klubber, da deres medlemmer næppe ville
kunne se pointen i at betale til eliteskakken på den måde, som Hvenekilde ønskede.
Finn Stuhr kunne godt støtte Hvenekildes forslag, da det ville kunne
styrke udviklingen i Unionen.
Poul Søndergaard, Viborg Skakklub, støttede HB’s forslag om en
kontingentforhøjelse. Skakkontingentet er langt lavere end i andre
sportsgrene eller foreninger, og set
over tid behøver en kontingentstigning ikke koste medlemmer. Interessen og ikke kontingentets størrelse
er afgørende for, om man deltager i
en aktivitet.
Bjørn Laursen, Evans Vejle, støttede Frode Benedikt Nielsens forslag, men mente dog at en stigning
på 100 kr. på alle kontingenttyper
var bedre, hvorimod han fandt Hvenekildes forslag useriøst, de gode
intentioner til trods.
Henrik Knudsen svarede Frode
Benedikt Nielsen, at HB havde foreslået stigningen i to omgange fordi

man netop nu havde et råderum i år,
så 40 kr. var nok i år, men først i de
kommende år ville yderligere 40 kr.
blive nødvendigt. Der var desuden
tale om en bevidst politik mht. at
udjævne de forskellige kontingentsatser.
Frode Benedikt Nielsen trak sit
forslag og støttede Bjørn Laursens
forslag.
Jørgen Hvenekilde opfattede ikke
sit forslag som en provokation, men
fastholdt sit forslag, som han skønnede var en stigning svarende til ca.
1-2 timers løn.
Henrik Mortensen, Helsingør
Skakklub, udbad sig svar fra Hvenekilde om de øvrige kontingentsatser.
Svaret var 300 kr. for børn, juniorer
og pensionister.
Forslagene blev sat til afstemning.
Jørgen Hvenekildes forslag faldt
ved håndsoprækning. Ingen begærede skriftlig afstemning.
Bjørn Laursens forslag blev efter
et forsøg med håndsoprækning begæret til skriftlig afstemning. Dirigenten bekendtgjorde, at der var 54
klubber repræsenterede med 2334
stemmer.
Der blev valgt to stemmetællere:
Ole Gjelstrup og Claus Rossen.
Derefter blev mødet suspenderet,
til stemmerne var talt op.
Forslaget fra Bjørn Laursen faldt
med stemmerne: 775 for, 1520 imod
og 31 blanke.
Derefter blev Hovedbestyrelsens
forslag vedtaget.

5. Fastsættelse af EMT-afgift
Kassereren foreslog på hovedbestyrelsens vegne EMT-afgiften til uændret 20 kr.
Dette blev vedtaget, da der ikke
kom andre forslag.

6. Valg
Formand:
Steen Juul Mortensen blev genvalgt
uden modkandidater.
Et medlem af Forretningsudvalget:
Erik Søbjerg blev genvalgt uden
modkandidater.
Skaknævnet:
Martin Kock Clausen var på valg.
2003 /4/155
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Forretningsudvalget:

terbro skakklub og nu som kasserer
i Brønshøj Skakforening
2. hovedkreds:

Hans-Henrik Vognsen,
Haderslev Skakklub
Hans-Henrik Vognsen har siden
1978 – altså i 25 år – været revisor
i Dansk Skaksalg ApS, hvor han har
ydet en forbilledlig – men på mange
måder usynlig – indsats, der har sikret at regnskaberne i Unionens egen
forretning altid har været i orden og
i overensstemmelse med lovgivningens ofte indviklede krav.
1. hovedkreds:

Niels Erik Andersen,
Brønshøj Skakforening.
Niels Erik har i snart 10 år været i
KSU’s bestyrelse og har i den tid
haft forskellige poster, startende
med juniorleder, webmaster, kartoteksfører, materialeforvalter og i de
sidste mange år også næstformand.
Niels Erik har været en stor arbejdskraft ved de mange arrangementer, KSU har haft i de senere år,
og vil snart blive udnævnt til international dommer af FIDE, de formelle krav er opfyldt for længe siden. Niels Erik hjælper DSU ved at
indtaste partierne fra 1. division og
har i mange år været aktiv også i
klublivet bl.a. som formand i Ves-
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Svend Dyberg Larsen,
Slagelse Skakklub.
Svend har i mange år været en markant personlighed i såvel Slagelse
Skakklub som i 2. Hovedkreds.
Svend har haft mange tillidserhverv.
I en periode var han således formand
i sin klub. Senere valgtes han ind i
hovedkredsens bestyrelse, hvor han
som sekretær og senere holdturneringsleder med sin sikre og altid
kompetente optræden nød stor respekt. Det blev således til 17 år i
bestyrelsen for 2. Hovedkreds, indtil han i 2002 valgte at træde tilbage. Men det organisatoriske har
Svend dog ikke helt droppet, idet
han i dag fungerer som leder af
Dansk Skak Unions turneringslederuddannelse. Der er ingen tvivl
om, at der er blevet mere tid til at
spille skak i Slagelse Skakklub, som
i øvrigt bliver 100 år i 2004. Mon
ikke Svend er involveret i de kommende festligheder?
3. hovedkreds:

Antero Rousku,
Kerteminde Skakklub

Antero Rousku var medstifter af
Lindø Skak Club (i dag Munkebo
Skakklub) 1. oktober 1960. Han var
sekretær i den første bestyrelse, og
har siden beklædt flere tillidshverv
for klubben. Med sit lune og altid
gode humør har han altid medvirket til en god stemning i klubben.
For eksempel har han i protokollen
fra 1985 blandt andet skrevet;
‘Selve mødet var ikke ophidsende,
ingen blev tævet – og politiet kom
ikke’. I 1992 skiftede Antero til den
nærliggende Kerteminde Skakklub,
hvor han i de senere år som formand
har stået i spidsen for en langsom
men sikker og markant genrejsning
af klubben. Ikke alene på medlemstallet har dette kunnet spores, det er
også lykkedes for ham at etablere
en bemærkelsesværdig succesfuld
weekendturnering på Kerteminde
Husflidsskole som en årlig begivenhed, der trækker flere og flere deltagere, senest i 2003 omkring 80 stk.
4. hovedkreds:

Frede A. Andersen,
Vojens Skakklub
Dine skakpolitiske meningers mod
er dit største aktiv, og dem værdsætter vi. Oveni kommer dit flerårige arbejde som sekretær for
hovedkredsen, samt din altid flittige og interesserede hjælpsomme
hånd, når der skal arrangeres stævner. Du har været og er fortsat en af
foregangsmændene i inddragelsen
af den nye teknik i skakkens tjeneste. På din hjemmebane - Vojens
Skakklub - gør du sammen med din
bestyrelse et ihærdigt arbejde for at
holde klubben oven vande. I har det

rigtig svært, men afholder trodsigt
og forudsigeligt som et schweizisk
urværk ‘Vojens Julehurtigturnering’ år efter år. Det vil vi gerne
have, at I bliver ved med.
5. hovedkreds:

Dansk Ska
k Unions
hædersteg
n 2003
noget juniorarbejde kørende i Randers, så klubben derigennem kan få
‘nyt blod’
7. hovedkreds:

Ninna Nielsen,
Horsens Skakforening
Ninna har gennem en årrække gjort
en stor organisatorisk indsats i 5.
hovedkreds bestyrelse, først som
sekretær fra ’95 til ’97 og siden som
formand fra ’97 til ’02. Desuden er
Ninna et stort aktiv i skakkredse
omkring Horsens, senest har hun
ydet en stor indsats i forbindelse
med dette års DM-arrangement.
6. hovedkreds:

Jørgen Mandrup Johansen,
Sindal Skakklub
7. Hovedkreds indstiller Jørgen
Mandrup Johansen, Sindal til Dansk
Skak Unions Hæderstegn 2003.
Mandrup har i mere end 20 år været
en markant skikkelse i nordjysk
skak, bl.a. som formand i Sindal
Skakklub og som arrangør af Vendsysselmesterskabet og andre turneringer. Især i ungdomsarbejdet har
han været meget initiativrig og har
aldrig været bange for at gå nye veje
for at skabe aktiviteter.
8. hovedkreds:

Claus Andersen,
Skakklubben af 1946
6. Hovedkreds indstiller Claus Andersen fra Skakklubben af 1946,
Randers til Dansk Skak Unions hæderstegn i 2003. Claus Andersen har
i gennem en lang årrække været en
dynamisk formand for Randers ’46,
ligesom han indtil sidste år var redaktør af hovedkredsbladet. Claus,
der er uddannet lærer, har også gjort
sig mange anstrengelser for at have

Hans Endrup Jacobsen,
Hillerød Skakklub
Hans Endrup Jacobsen begyndte sin
skakkarriere i 1969 i Tønder Skakklub. I 1984 kom Hans Endrup til

Hillerød skakklub, hvor han blev
valgt til formand, hvilket han har
været i flere perioder. I løbet af de
første år, han var formand, fik han
etableret bl.a. juniorudvalg, bladudvalg, materielforvalter og kantinebestyrer. Klubben blev velfungerende og fik som følge heraf en
medlemsfremgang fra 40 til 80
medlemmer. Hans Endrup Jacobsen har tillige været formand for
NSU (Nordsjællands Skak Union)
hvor han har stået for aktiviteterne
mht. kamplederkurser, klublederpleje. Hans Endrup Jacobsen indstilles pga. hans innovation, dynamik og ‘drive’ i Hillerød Skakklub,
hvilket har bevirket at klubben er
inde i en aktiv og god udvikling.
9. hovedkreds:

Per Christensen,
Gudenådalens Skakklub
9. Hovedkreds tildeler i år hæderstegn til Per Christensen, Gudenådalens Skakklub. Per har været formand i klubben i 25 år, og har i den
tid formået at øge medlemsskaren
fra 7 til de nuværende 22. I 1993
blev Per Christensen valgt til hovedkredsformand i 9. hovedkreds. Her
har han så 10 års jubilæum. Samtidig med dette job varetager han også
arbejdet som kartoteksfører og
holdturneringsleder i hovedkredsen.
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1. hovedkreds indstiller ingen til
initiativpræmie i 2003.
2. hovedkreds:

Faxe Skakklub
Klubben er ikke så gammel. Den
er dannet i 1989. Men på trods af
sin unge alder har den alligevel formået at markere sig i det lokale
skakliv med et gå-på-mod og en
nytænkning, der godt kunne være
forbillede for andre klubber. Klubben har egne lokaler og har et
forbilledeligt samarbejde med det
omkringliggende erhvervsliv. På
det seneste har klubben markeret
sig med flere stort opsatte artikler
i det lokale dagblad. Som noget
nyt er man med stor succes begyndt at arrangere EMT med start
på hverdage kl. 12.00. Børne- og
juniorarbejdet har også stor bevågenhed i Faxe. I disse tider, hvor
det kniber med at holde fast på
medlemmerne, har Faxe oplevet
en medlemsfremgang. Et bevis på,
at med en aktiv og engageret indsats, behøver det ikke se så sort ud
for dansk skak.
3. hovedkreds:

Midtfyns Skakklub
Efter nogle år med vigende medlemstal, tog klubben for snart 3 år
siden fat om ‘ondets rod’, og etablerede ungdomsundervisning på to
af områdets skoler. Dette har i høj
grad givet resultat, idet klubbens
medlemstal i perioden er vokset
støt, således at man nu kan have
en sikker forventning om, at der
også spilles skak på Midtfyn fremover.
4. hovedkreds:

Dansk Skakklub
Oversø Frørup
Der er stadig liv i klubben, der spillede radio-simultanskak mod Kasparov og fik remis! Efter nogle
svære år har I atter fået gang i hjulene, og vi ser jer regelmæssigt vise
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klubbens fane rundt i kredsen. I
sommers fejrede I storstilet jeres
20 års fødselsdag. At I i farten
glemte at invitere hovedkredsformanden betyder mindre. Han
glæder sig med jer - blandt andet
over udsigten til en fortsættelse af
jeres traditionsrige HurtigskakForårsturnering, som mange spillere kombinerer med et besøg i
grænsebutikkerne. Selv om skakken er grænseløs, er der alligevel
små kulturforskelle, som gør, at I
sætter kolorit på det sønderjydske
skakliv.
5. hovedkreds:

Evans, Vejle
Evans har gennem en længere årrække været blandt de 10-15 største skakklubber i Danmark. De
sidste 10 års tilbagegang i Dansk
Skak Union er forbigået Evans,
som nærmest har haft uændret
medlemstal i denne periode. Dette
skyldes ikke mindst klubbens store
ungdomsarbejde. Selv med det
store medlemstal præsterer klubben, at der er en medlemsdeltagelse
til vinterens ratede turneringer på
80-90%. Klubben har desuden i
det forgange år hjulpet Dansk
Skak Union med at få PR i forbindelse med premieren på ChessMusicalen i Vejle Musikteater i
april, måned ligesom de stod for
den praktiske del af det ekstraordinære delegeretmøde i Bygningen i Vejle i december.

arbejdet i den nordlige del af Århus Kommune, hvilket også kan
ses på klubbens resultater på holdskakfronten.
7. hovedkreds:

Skørping Skakklub
Klubben udmærker sig ved at have
et særdeles godt klubliv, med en
klubturnering, hvor næsten alle
medlemmer deltager. Skørping har
i det forløbne år været den klub i
Nordjylland, der havde størst
medlemsfremgang. Næsten en
tredjedel af medlemmerne er juniorer. Klubben har også mange
udadvendte aktiviteter. Der arrangeres hvert år hurtigskak, Junior
Grand Prix og friluftsskak. Til
sommer har man udfordret Tjele
til ‘svømmeskak’.
8. hovedkreds:

Frederikssund Skakklub
Klubben har i forbindelse med
Dansk Skak Unions 100 års jubilæum stået for afviklingen af hovedkredsens kvalifikationsturnering til DM. Dette har medført starten på en ny tilbagevendende
EMT-turnering, Viking Cup. Denne turnering bliver et supplement
til klubbens årlige hurtigturnering.
Derudover har Frederikssund
Skakklub en brugervenlig hjemmeside samt et velredigeret klubblad.

6. hovedkreds:

9. hovedkreds:

Skødstrup Skakklub

Morsø Skakklub

Skødstrup Skakklub har netop fejret sit 25 års jubilæum – blandt
andet med en meget speciel form
for hurtigskakturnering. Skødstrup Skakklub har gennem næsten
alle årene været fast arrangør af
mindst én koordineret turnering,
som mange skakspillere år efter år
er vendt tilbage til. Skødstrup er
også meget aktive inden for junior-

Morsø tildeles hermed DSU’s
initiativpræmie 2003 for deres arrangement af stormesterturnering
i 2002. Det er meget modigt af en
lille klub at binde an med så stor
en turnering, når man aldrig har
prøvet det før. Dette må stå som
forbillede for de store klubber i
hovedkredsen.

... fortsat fra side 9

Steen Juul Mortensen oplyste, at
Martin Kock Clausen efter 15 år som
formand for Skaknævnet ikke ønskede at fortsætte. I stedet foreslog
Steen Juul Mortensen Morten Fabrin
til posten. Morten Fabrin blev valgt
uden modkandidater.
Suppleant til skaknævnet:
Her foreslog Steen Juul Mortensen i
stedet Finn Haargaard, Køge Skakklub, samt genvalg til Peter Enevoldsen og Helle Kronborg Petersen. De
blev alle tre valgt uden modkandidater.
Revisorer:
Henrik Knudsen oplyste at ifølge
krav fra Kulturministeriet skal
mindst én af revisorerne være statsautoriseret. Han foreslog derfor nyvalg af Revisionsfirmaet Martinsen
fra Vejle og genvalg af Ole Gjelstrup
som den anden revisor. De blev
begge valgt.
Revisorsuppleant:
Birger Andersen blev genvalgt uden
modkandidater.

7. Fastsættelse af sted for
delegeretmøde og EMT 2004
Steen Juul Mortensen bekendtgjorde, at der på nuværende tidspunkt
ikke havde meldt sig nogen arrangør, men at FU nu ville tage fat på
aktivt at finde en.
Svend Novrup bemærkede, at det
ville være ønskeligt, hvis det blev et
sted egnet til TV-dækning af den nye
DM-turnering.

8. Eventuelt
Jørgen Hvenekilde fandt ideen om
en Knock Out turnering uheldig,
men ville gerne høre mere om, hvordan det skulle forløbe.
Steen Juul Mortensen svarede, at
forslaget havde været undervejs længe med megen offentlig debat. Turneringen vil få 16 deltagere.
Svend Novrup fandt, at Hvenekildes fremskridtsdrift stødte hårdt
imod dennes konservatisme, da Novrup mente, at det med Knock Out
systemet var en oplagt mulighed for
at få TV til at interessere sig for skak,
ved kamp mand imod mand. Novrup

var optimistisk mht. at få TV på DM
i de kommende år.
Janus Munck Rasmussen, SK
1968 Århus, var ked af den tvivl,
der havde været om, hvilke spillere
som skulle spille med i Landsholdsklassen ved DM i år. Han ønskede
klarere regler for, hvilke turneringer,
der i den forbindelse rates, og foreslog desuden, at det skulle være Elotallene, og ikke de danske ratingtal,
der skulle gælde.
Erik Søbjerg svarede, at den aktuelle sag var behandlet i Skaknævnet,
som klart skønnede, at Unionen
havde handlet rigtigt ud fra de gældende regler. Samtidig opfordrede
Skaknævnet dog til, at regelsættet
blev gjort mere præcist, og det vil
FU tage initiativ til. Han tvivlede
desuden meget på om, der efter den
store opmærksomhed den aktuelle
sag havde givet, kunne være tvivl
om, hvordan reglerne skulle forstås.
Endelig mente han, at de danske
ratingtal var at foretrække fremfor
de ikke altid særlig præcise Eloratinglister fra et til tider meget rodet FIDE-system.
Leif Jensen fra Ratingkomiteen
nævnte, at han fandt og rettede talrige fejl i Elo-ratinglisterne, og at det
også gjaldt for spillere i landsholdsklassen.
Jakob Rathlev, Jetsmark Skakklub, spurgte til, hvorfor Søren Bech
Hansen som tidligere unionsformand ikke var blevet udnævnt til
æresmedlem. Han mente, at der var
præcedens for, at tidligere formænd
blev udnævnt til æresmedlemmer.
Han sagde, at han ikke vidste, om
det var HB eller FU, der udpegede
æresmedlemmer, og spurgte formanden, om man har planer om at gøre.
Steen Juul Mortensen svarede, at
det er Hovedbestyrelsen, der med 5/
6 flertal kan foretage udnævnelse af
æresmedlemmer, men udbad sig i
øvrigt forståelse for, at han ikke svarede yderligere på spørgsmålet.
Per Andreasen, Nørresundby
Skakklub, udtalte om Bled-sagen, at
rapporten fra Fabrin var glimrende
og alle burde læse den og drage deres konklusioner. Han påpegede at

et indlæg, der havde været i BT om
sagen fra en kvindelig landsholdsspillers side, til gengæld havde været komplet latterlig.
Som juniorlandstræner havde Per
Andreasens erfaringer med Harry
Dalsø været meget skuffende. Per
Andreasen klagede sin nød over, at
der ikke skete noget fra Dalsøs side,
til den daværende formand, som ikke
tog affære overhovedet. Til gengæld
havde Per Andreasen kun godt at
sige om sit samarbejde med Lars
Steffensen og takkede for det. Han
nævnte særligt arrangementet af 4landskampen i Århus, som Lars Steffensen stod bag, og som var blevet
betegnet som et pletfrit arrangement.
Indlægget modtog betydelig applaus
fra salen.
Steen Juul Mortensen takkede
Svend Novrup for sin sædvanlige
kompetente ledelse af delegeretmødet.
Han takkede arrangørerne af DM
fra Horsens og Skanderborg for et
usædvanligt velgennemført og fremragende DM-stævne. Forsamlingen
rejste sig og applauderede de tilstedeværende arrangører.
Til sidst udbragte forsamlingen
traditionen tro et trefoldigt leve for
Dansk Skak Union.
Erik Søbjerg
referent

Svend Novrup
dirigent

Referater af delegeretmøder oh HBmøder, satm regnskaber og andre
officielle dokumenter nyere end
1997 findes på Dansk Skak Unions
hjemmeside.
www. dsu.dk/

+ 'Organisatorisk'

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93
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Den indiske superstjerne Vishy Anand blev en suveræn
vinder af SIS-MH Masters, en turnering der viste, at
skak er en glimrende publikumssport, når kvaliteten er
til stede både i partierne og arrangementet.

Anand i Middelfart
Af Niels Erik Nielsen
Dansk Skak Unions Støtteforening
stod i dagene 5.-6. april som arrangør af SIS-MH Masters på Kongebrogården i Middelfart, hvor den
indiske verdensstjerne Viswanathan
Anand krydsede klinger med Danmarks to stærkeste spillere Peter
Heine Nielsen og Curt Hansen, der
var i selskab med den her i landet
bosiddende svenske stormester Jonny Hector, hvor alle mødtes med
såvel hvid som sort i en hurtigturnering over seks runder.
Normalt går DSUS ind og støtter
andres arrangementer, men i forbindelse med foreningens 40 års jubilæum besluttede bestyrelsen, at den
selv ville være udfarende og samtidig drage nytte af de indhøstede erfaringer fra de mange arrangementer, som den i tidens løb har ydet
støtte til, og som tilskuer må man
sige, at den målsætning til fulde blev
opfyldt, idet mødet med Anand markerede et foreløbig højdepunkt, når
vi taler om internationale skakbegivenheder på dansk grund, men
forud var naturligvis gået et stort
forarbejde, som her får en grundig
gennemgang, da det kan tjene som
eksempel for andre potentielle arran-
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gører. Støtteforeningen har for øvrigt lavet en manual for, hvordan den
slags kan gribes an, som kan ses på
hjemmesiden: www.dsus.dk, og som
i det hele taget er en guldgrube for
alle, hvad enten vi taler om små lokale turneringer eller om ambitiøse
internationale ditto.

Fra idé til virkeliggørelse
Historien starter i Tyskland, hvor der
i storbyerne Frankfurt og Dortmund
hver sommer afvikles nogle kæmpemæssige turneringer med deltagelse af alt fra verdenseliten til den
mere jævne spiller. For et par år siden var Støtteforeningens daværende formand Erik Søbjerg sammen
med andre århusianske spillere på en
rundtur til disse skakmetropoler, og
her blev han slået af de fortrinlige
spilleforhold, som deltagerne blev
budt. Især faldt teatersalen i Dortmund i øjnene, og tanken meldte sig
straks, om det ikke var muligt at arrangere en turnering med lignende
unikke rammer i Danmark? Den
øvrige bestyrelse var med på ideen,
der faldt smukt i forlængelse af ønsket om at markere foreningens 40
års jubilæum her i 2003 med et stort

arrangement, og på sidste års generalforsamling i april måned blev ønsket konfirmeret af de fremmødte.
Til et højt ambitionsniveau hører
mest mulig ekspertise, så derfor kontaktede Støtteforeningen makkerparret Noer og Novrup, også kendt
som Martin og Svend, der har årtiers
erfaring med at arrangere internationale skakbegivenheder på dansk
grund, således var det dem, som stod
bag den meget omtalte mini-match
mellem Garri Kasparov og Curt Hansen på Valdemars Slot på Tåsinge i
1990. Begge har licens som internationale dommere (IA), og desuden
kan Svend Novrup fra sin tid som
skakredaktør på Politiken, og som
tidligere formand for den internationale forening af skakjournalister, stadig trække på et stort kontaktnet, når
det gælder om at skaffe attraktive
spillere til landet.
Kontakten til Anand kom dog til
veje på anden vis, nemlig via Peter
Heine Nielsen, der som bekendt tabte
til inderen ved knockout VM i Moskva i december 2001, men samtidig gjorde det danske håb et så positivt et indtryk på den daværende
verdensmester, at han efterfølgende

Hansen - PHN (Noer)

Curt Hansen og Peter Heine Nielsen på scenen. (Foto: Martin Noer).

inviterede Peter til Tyskland for at
agere sparringpartner i fællesanalyser. Det viste sig her, at Anand
gerne ville komme til Danmark, men
da inderen er en omsværmet person
med få huller i kalenderen, ville et
arrangement af kortere varighed
bedst kunne passes ind mellem hans
mange øvrige gøremål.
Hermed gav konceptet med hurtigskak sig selv, men denne turneringsform har med de rette deltagere også alt, hvad et kræsent publikum kan forlange, især da de elektroniske ure med automatisk tillæg
af tid pr. udført træk tit er lig med
dramatiske partiafslutninger, og arrangørerne fandt da også siden frem
til en model, som fungerede perfekt.
Valget af modstandere til Anand
var heller ikke svært, da Peter Heine
Nielsen og Curt Hansen som +2600folk længe har været en klasse over
de øvrige danske stormestre, og
tredjevalget Jonny Hector lå også
lige for, da hans kompromisløse og
uortodokse spillestil har gjort ham
overmåde populær hos såvel arrangører som blandt publikum.
Med spillerne på plads kunne terminen også lægges fast, og da arran-

gementet jo ikke måtte kollidere med
trioens deltagelse i danske, svenske
og tyske holdturneringer, ligesom
overlap med DM naturligvis ikke
kom på tale, sagde man hurtig vupti!
– først i april var det helt rigtige tidspunkt, og kommet så vidt kunne man
for alvor gå i gang med alle turneringers moder, nemlig det finansielle
grundlag!

Derfor blev det Fyn
Da målsætningen var at gøre begivenheden så publikumsvenlig som
mulig, så man sig om efter et spillested, som kunne honorere de høje
krav, og her foreslog Svend Novrup
det luksuriøse, romantisk beliggende
Hotel Kongebrogården i Middelfart
med udsigt til begge boer over Lillebælt. Det råder nemlig samtidig over
en teatersal, hvor et publikum på ca.
150 personer ville kunne følge med
på scenen, og hvor forholdene i det
hele taget er så behagelige, at oplevelsen givet ville kunne stå mål med
en god tur i teateret. Spillerne og de
øvrige involverede kunne bo på stedet, og til Anand og hans hustru ville
der være en suite til rådighed.
Budgettet balancerede omkring

300.000, hvoraf det på forhånd lå
klart, at Dansk Skak Union i anledning af 100 års jubilæet ville bidrage
med 100.000 samt en underskudsgaranti, og desuden bidrog DSUS
selv med 25.000. Fyn blev for alvor
omdrejningspunktet, da arrangørgruppen via et samarbejde med Sport
Event Fyn fik Fyns Amt til at give
tilsagn om 50.000 samt et tilsvarende
beløb i underskudsgaranti, og hermed var det økonomiske fundament
så solidt, at man kunne entrere med
Kongebrogården, der stillede sine
perfekte faciliteter til rådighed som
hotel- og lokalesponsor.
SIS-MH Masters blev barnets
navn, da den lokale møbelproducent
og -udvikler SIS-MH Functional
Furniture gik ind som sponsor, da
de så topskak som det perfekte udstillingsvindue for firmaets produkter, og denne strategi må siges at være
lykkedes til fulde, da de er blevet
eksponeret to gange på lokal-tv, ikke
mindst i kraft af den 198 cm høje
Peter Heine Nielsen, der var den
perfekte mand til formålet, og da
også siden har skiftet sin daglige arbejdsstol ud med en af deres specialdesignede!
2003 /4/159
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Med i pakken var Aalborg-virksomheden Fibertex, der også var
blandt hovedsponsorerne ved DM i
Aalborg 2000, og i direktør Knud
Wæde Hansen har en rigtig skakentusiast, og den tidligere elitespiller
var da også blandt de 25, som prøvede kræfter med Anand i den VIPsimultan, som senere blev forretten i
den i øvrigt delikat sammensatte
menu.

DR2 kom også på banen
Det er bestemt ikke hverdagskost at
se længere indslag om skak på landsdækkende tv, så derfor var det noget
af et scoop, da det lykkedes at koble

DR2 på Anands besøg i Middelfart.
En personlig kontakt mellem Kongebrogårdens daværende marketingchef Susan Nørgaard, som nu er selvstændig i Odense, og journalist Rikke Skov fra DR2 gav pote, og resulterede i en hel temaaften om skak,
sendt 14. april.
I temaaftenen indgik blandt andet
glimt fra førstedagen af hurtigturneringen og fra VIP-simultanen fredag aften, samt interview med Informations skakredaktør Peter Dürrfeld, den tekniske direktør bag turneringen, Svend Novrup, og ikke
mindst med hovedpersonen Anand,
der på vanlig imødekommende vis

svarede på journalistens spørgsmål,
hvorefter det – som i andre temaaftener – var blevet tid til en film,
nemlig ‘Searching for Bobby
Fischer’, som der sikkert sagtens kan
siges en masse positivt om, men personlig havde jeg foretrukket en grundigere behandling af Anands meritter i Middelfart, hvor især hans afsluttende gennemgang af lørdagens
gevinstparti mod Curt Hansen var
en sand nydelse.
Men her er undertegnede og ligesindede nok desværre for snæver en
målgruppe, når vi taler massemediers
overvejelser angående egnet stof.

VIP-simultan
Mens DR2 filmede på livet løs spillede Anand simultan mod et felt på
24 skakinteresserede VIP'er, heriblandt tidl. finansminister Anders
Andersen, tidl. udenrigsminister
Niels Helveg Petersen (valgt i Middelfart-kredsen), Kim Sjøgren, violinvirtuos, Kristian Thulesen Dahl,
Dansk Folkeparti, og Knud Wæde,
direktør for sponsor-virksomheden
Fibertex og elitespiller i sine yngre
dage. Anand afgav kun en enkelt
remis, til DSU-kasserer Henrik
Knudsen.
Mod TV-kommentator og divisionsspiller for Lyngby-Virum, Peter Lautrup Larsen, kunne det dog
let være gået værre:
R

-+-T-+-+
O-+p+-+-O-+l+-+
+-+nT-Vo
pP-R-O-+
+-+r+p+k
-+-+-+-+
+-+-+-+Anand - Peter Lautrup Larsen

Anand har netop trukket 38. a4?? og
flere bed mærke i, at han under sin
fortsatte rundtur blev ved med at
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TV var på pletten, da Anand gav VIP-simultan på Kongebrogården i Middelfart
som optakt til SIS-MH Masters – i den aktuelle situation er interessen rettet mod
tidl. udenrigsminister Niels Helveg Petersen og Marie Frank-Nielsen fra Nr. Åby
Juniorskakklub. (Foto: Martin Noer).

skæve tilbage til denne stilling, der
var tydeligvis noget, som bekymrede
ham. Den politiske kommentator
fortsatte intetanende med 38... Kf5
og tabte siden partiet, men da det var
slut, viste Anand årsagen til sin uro.
I diagramstillingen kunne Peter Lautrup Larsen nemlig helt risikofrit
spille 38... Txd7!! og snuppe hvids

største trumf, da det planlagte 39.
Sxf4†?? Lxf4 40. Txd7 ville føre til
en katastrofe efter 40... Te2!!, og
mattruslen på h2 ville tvinge hvid til
at give et tårn med 41. Td2, hvorefter alt naturligvis ville være forbi.
Derfor havde Anand været tvunget
til at spille videre med minusbonde
og håbe på remis.

Førstedagen
Det var et forventningsfuldt publikum, som lørdag den 5. april satte
sig til rette i teatersalen på Kongebrogården i Middelfart for at følge
hurtigskakturneringen SIS-MH Masters, hvor den tidligere FIDE-verdensmester Anand skulle dyste mod
Peter Heine Nielsen, Curt Hansen og
Jonny Hector i en dobbeltrundig turnering over seks runder.
Fra arrangørside var man opsat på
at levere varen i bedst mulig indpakning, hvilket til fulde lykkedes, da
man efter to dage i yderst godt selskab sad tilbage med følelsen af at
have overværet den til dato mest
helstøbte skakbegivenhed på dansk
grund.
Når superlativerne står i kø, skyldes det ikke mindst spillekonceptet,
hvor tre runder pr. dag garneret med
GM Sune Berg Hansens underholdende og kompetente gennemgang
af de just overståede partier, viste sig
som en perfekt cocktail, der efterfulgt af en kort pause inden det igen
gik løs, fik de små seks timer, som
forestillingen varede begge dage, til
at løbe af sted, da der konstant skete
noget. Et så komprimeret forløb er
man bestemt ikke forvænt med i
skaksammenhæng, der generelt byder på megen ventetid!
En flot indpakning hjælper ikke
stort, hvis indholdet ikke er af tilsvarende karat, men her overtraf
Viswanathan Anand selv de dristigste forventninger, og da de tre andre
spillere også var indstillet på at levere varen, blev det til en række
spændende partier.
De blev afviklet med en betænkningstid på 25 minutter plus 10 sekunder pr. træk, som det digitale
skakur automatisk lagde til, og denne
afviklingsform er meget populær, da
parterne tit ender i tidnøddramer.
Dem var der nu få af i Middelfart, og
når de endelig forekom, skete det
ikke i de partier, hvor Anand var
involveret!
1. runde:
Peter Heine Nielsen - Anand ½-½
Curt Hansen - Jonny Hector 1-0

Anand og Peter Heine Nielsen kender hinanden både fra VM og træning. (Foto: tr)

I 1. runde havde Peter Heine Nielsen hvid mod Anand, og partiet udviklede sig i rolige baner med
masseafbytninger og overgang til et
tårnslutspil, som var dødt remis.
Pænt og nydeligt parti, der på ingen
måde indikerede, at det var første og
sidste gang, de tre udfordrere kom
på tavlen.
Curt Hansen har med de hvide
brikker en høj score mod Jonny Hector, som heller ikke denne gang kom
til fadet, men fik en af den slags stillinger, hvor modspil er en mangelvare. Han modstod længe presset,
men til sidst kom fejlen, hvorefter
Curt i sikker stil kørte sejren i hus.
En ønskestart for Curt, som gik til
mødet med Anand i 2. runde opsat
på kamp, og til formålet havde medbragt en sjælden spillet variant i
fransk.
2. runde:
Curt Hansen - Anand 0-1
Jonny Hector - P. H. Nielsen 0-1
Det kom der et fantastisk flot parti
ud af, men nok ikke lige på den måde,
den danske udfordrer havde håbet,
idet den indiske verdensstjerne viste
strålende prøver på sin kunnen, og
med to officersofre fastholdt han den
sorte konge midt på brættet, og stillet over for udækkelig mat måtte Curt
strække gevær. Denne gevinst var
førstedagens absolutte højdepunkt,

og skønhedspartiet vil gå verden
rundt.
Jonny Hector - Peter Heine Nielsen var længe i balance, men i det
dobbelte tårnslutspil fik Peter pludselig en bonde for tæt på forvandlingsfeltet, og den knibe slap Jonny
aldrig ud af, og Peter kunne omsætte
fordelen til et vundet bondeslutspil.
3. runde:
Jonny Hector - Anand 0-1
Curt Hansen - P. H. Nielsen ½-½
I 3. runde var det blevet den hidtil
pointløse Jonny Hectors tur til at
smage den indiske medicin, og den
bekom ham bestemt ikke vel, selv
om han selv var i foræringshjørnet,
og ofrede bønder på stribe. Anand
tog roligt imod og var på et tidspunkt
foran med fire af slagsen uden at der
var skygge af kompensation, men
Hector kæmpede vanen tro videre
og holdt partiet kørende, indtil han
opgav efter træk 44, da havde stillingen været tabt i mindst 30!
I den danske duel stod Curt med
de hvide brikker lidt bedre i kraft af
en garderet fribonde på sjette række,
men han fandt ikke den bedste fortsættelse, og partiet endte remis ved
trækgentagelse.
Stillingen efter dag 1: 1. Anand 2½,
2. Peter Heine Nielsen 2, 3. Curt
Hansen 1½, 4. Jonny Hector 0.
2003 /4/161
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Foto: Niels Erik
Andersen.

GM Peter Heine Nielsen
30 år, Elo 2625
Når dette læses, har Peter Heine
netop rundet de 30 (24/5), og det gør
han som tidens stærkeste danske spiller, senest bekræftet i kategori 14turneringen Sigeman, hvor han gik
ubesejret igennem og endte på en
udelt andenplads efter verdensnavnet Ivantjuk, samt ved DM i Horsens i påsken, hvor det blev til den
fjerde titel, efter de første indtegninger i 1996-99 og 2001, eller sagt på

Foto: Martin Noer.

GM Curt Hansen
38 år, Elo 2610
Curt bor i Kerteminde, men er vokset op i Sønderjylland, hvor han allerede som ganske ung gjorde sig
gældende, og det store gennembrud
kom allerede som 17-årig, da han i
1982 vandt EM for juniorer, og året
efter erhvervede han såvel sit første
individuelle DM som det nordiske
mesterskab og i 1984 nåede han inden overgangen til seniorstatus det
højest opnåelige for spillere under
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anden vis: I denne periode har han
vundet titlen, hver gang han har stillet op!
Peter er nu bosat i Århus, men fik
sin skaklige opdragelse i Holstebro,
hvor det blev til mange mesterskaber, og som kronen på værket vandt
han bronze ved VM for spillere under 18 år i 1990, samme år som han
debuterede i LH-klassen ved DM i
Randers, allerede året efter i Lyngby
blev til en førsteplads på deling med
IM Erling Mortensen, som dog vandt
omkampen.
Peters internationale gennembrud
kom ved OL i Moskva 1994, hvor
han vandt sølvmedalje som næstmest
scorende spiller på bræt 3, og samme
år blev han udnævnt til stormester.
Herefter fulgte nogle år, hvor han
fastholdt sin position som en af landets stærkeste spillere og deltog som
Danmarks repræsentant såvel i Las
Vegas 1999 som i Moskva 2001, året
hvor hans spil, der indtil da tit var
blevet beskyldt for at være for
remisorienteret, fik et gevaldigt løft

med betydelig dristigere partioplæg,
som straks gav pote i form af turneringssejre i Vesterhavsturneringen
og Copenhagen Open, og desuden
blev det til mange meriterende sejre
i Bundesligaen, hvor selv de allerbedste måtte ned, blandt ofrene kan
nævnes 2700-manden Ivantjuk. I
holdsammenhæng hører det bestemt
også med, at han fire gange har været med til at vinde DM for hold –
det sidste er af allernyeste dato, idet
Helsinge fredag den 9. maj vandt
DM-omkampen mod Skolerne 5-3
(Peter Heine spillede remis med
Davor Palo).
Peter sluttede jubelåret 2001 af
med at nå 2. runde ved VM, hvor
Anand som bekendt blev endestationen for den så succesrige jyde.
Ved årsskiftet 2002-03 vandt han
traditionsturneringen i Hastings, der
med sine over hundrede år på bagen
regnes blandt verdens mest prestigefyldte, så det er en spiller for klart
opadgående, som nu tager hul på trediverne.

20 år, da han vandt VM for juniorer.
Fremgangen fortsatte, og allerede
året efter kom GM-titlen i hus, og
han har siden demonstreret sin betydelige spillestyrke ved at opfylde
GM-kravet mere end 25 gange i spillede turneringer, hvilket er ekstra bemærkelsesværdigt i betragtning af,
at hans aktivitetsniveau på området
ikke har været specielt højt, alligevel omfatter hans rekordliste hele 18
turneringssejre, heraf mange i meget stærkt selskab. Han toppede på
verdensranglisten i 1992 med en placering som nr. 14 og har siden holdt
sig konstant på den rigtige side af
2600, men i det sidste tiår er mange
unge talenter stormet forbi, så en tilbagekomst til Top-20 bliver nok
mere end svær.
DM genvandt han i 1984 og 1985,
og på alle tiders liste over danske
mestre står han noteret seks gange,
da han også kom til tops i 1994, 1998
og 2000. Curts gennemført analytiske tilgang til en given modstander
er som skabt til matcher, og her han

da også fejret store triumfer, således
er halvdelen af hans DM-titler kommet i hus efter omkampe, ligesom
den etablerede slovakiske stormester
Jan Plachetka næppe nogen sinde
glemmer sit møde mod den fremadstormende Curt i 1984, hvor kun en
afsluttende remis forhindrede den
totale ydmygelse – stillingen var
nemlig på det tidspunkt 5-0 i Curts
favør! Den svenske stormester Ulf
Andersson gør det også godt på
området, men han fandt sin overmand, da Curt i påsken 2001 besejrede ham 3½-2½ i en uofficiel match
om Nordensmesterskabet.
Styrke i konkret variantberegning
er helt afgørende i korrespondanceskak, som Curt i de senere
år har kastet sig over med stor succes, således vandt han invitationsturneringen Korning Memorial i
2000 og blev efterfølgende udnævnt
til GM i k-skak – at kunne begå sig
på højeste niveau i begge discipliner
er de færreste beskåret.

Foto: Martin Noer.

GM Jonny Hector
39 år, Elo 2553
Jonny er svensk statsborger, men er
nu bosiddende i Helsingør, dansk
gift og har opholdt sig her i landet i
godt og vel 10 år, så når det gælder
alt andet end landsholdssammenhæng, har han lige så megen tilknytning til den danske skakarena som
til kollegerne hinsidan!
Allerede inden han flyttede permanent over Øresund, var han enhver arrangørs drøm, han gjorde sig

Dansk Skak Unions
Støtteforening
DSUS blev stiftet i 1963 med det
formål at støtte internationale turneringer i Danmark og samtidig give
danske topspillere, der gerne ville
deltage i udenlandske turneringer, en
økonomisk håndsrækning.
Foreningens første formand var en
kvinde, nemlig Gudrun Levald.
Medlemstallet var fra starten 50, og
kontingentet 50 kroner om året, hvilket var en ganske pæn sum dengang.

tidlig populær blandt skakentusiaster, som satte stor pris på hans originale og gevinstsøgende tilgang til
spillet – en evne han opøvede på den
hårde facon, da han som 23-årig besluttede at forsøge sig som professionel, hvilket indebar et liv som
skaknomade, hvor han drog fra den
ene open til den næste, og her overlever man i længden kun, hvis man
kan formår at komme i præmierækken. Det kræver blandt andet fuld
gevinst mod de svagere spillere, og
til det brug opøvede Jonny en
uortodoks stil, der viste sig yderst
effektiv mod folk, som primært har
deres styrke i et stort åbningsteoretisk
kendskab, men kom frygtelig til kort,
når de blev udsat for den ‘vilde’
skånings køllesving.
Efterhånden steg såvel ratingtal
som ry og invitationerne til de ‘rigtige’ lukkede turneringer begyndte
at indfinde sig, og eventuelle skumlere måtte snart sande, at spillestilen
også gjorde sig blandt de bedste, således tæller hans foreløbige rekord-

liste sejre i Norge, Sverige, Danmark,
Tyskland, Frankrig, Spanien, England og Ungarn!
GM-titlen kom til undervejs og det
samme gjorde en plads på det svenske landshold, som han har repræsenteret ved fire OL og ved to EM
for hold.
Hans hidtil bedste år var 2002,
hvor han for andet år i træk vandt
det åbne mesterskab for Hamburg
med en formidabel præstationsrating
på over 2800, ligesom han var med
til at vinde Bundesligaen for Lübeck
og samtidig blev bedst scorende
blandt samtlige med 9/10. Hermed
var det slet ikke slut, idet han også
vandt sit første individuelle svenske
mesterskab og nåede over 2600 i
rating – kun fremtiden kan vise, om
der var tale om en gæstevisit i
superstormestrenes rækker – dags
dato er han sendt et godt stykke under den magiske grænse.

I dag ligger medlemstallet på cirka
300 og kontingentet er nu sat op til
100 kroner om året, men flere giver
mere.
Gennem årene er foreningen blevet betænkt med betydelige donationer, således arvede den i 1987
600.000 fra læge Kaj Kirk Rasmussen fra Herlev, og sammenholdt med
andre mindre bidrag har det skabt
grundlag for en betydelig støttevirksomhed, der inden for de sidste
få år alene beløber sig til over
150.000 kroner til internationale turneringer og enkeltpersoner.
Juniorarbejdet har som skakspillets vigtigste fødekæde altid været prioriteret højt i Støtteforeningen,
som i slutningen af 80’erne via AS04
fik mulighed for at oprette Juniorfonden, som kom til veje for midler
fra Johannes Gundertoftes fond. Den
har siden ydet værdifuld støtte til
unge skakspillere, som ønskede at
dygtiggøre sig gennem turneringer i
udlandet.
Siden 1983 har Støtteforeningen

hvert år udgivet et årsmærke, det har
været et populært initiativ, som har
været med til rejse penge til foreningens arbejde. I 1988-89 kom der for
første gang en kendt skakspiller på
mærket, nemlig den største danske
skakspiller til alle tider Bent Larsen.
Hvert år siden har en ny dansk topspiller prydet årsmærket, som er blevet et samleobjekt. I år er der oven i
købet tale om et jubilæumsmærke,
så hvad var mere naturligt end at gå
tilbage til begyndelsen og bringe
Bent Larsen, men nu i farver? Som
tænkt så gjort – mærket er lavet som
etiket og designet af Thorbjørn
Rosenlund og har allerede været i
cirkulation nogen tid. Alle nye medlemmer modtager jubilæumssættet
samt det tilsvarende fra 2002, hvor
IM Bjørn Brinck-Claussen er blikfanget.

www. dsus.dk/
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1. runde:
Peter Heine Nielsen
Anand
Engelsk / A17
1. Sf3 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Dc2
0-0 5. a3 Lxc3 6. Dxc3 b6 7. e3 Lb7 8.
Le2 c5 9. 0-0 d5 10. b4 Se4 11. Db3
dxc4 12. Lxc4 Sc6

t+-W-Tl+
Ov+-+oOo
-Om+o+-+
+-O-+-+-Pb+m+-+
Pq+-Pn+-+-P-PpP
Q R-B-+rK13. Lb2
Derimod skal man holde sig langt
væk fra tilbuddet om at vinde en
bonde med 13. Lxe6?? fxe6 14.
Dxe6† Tf7 15. Dxe4 Sd4!
13... cxb4 14. axb4 Sxd2 15. Sxd2
Dxd2 16. Lc3 Dd8 17. b5 Sa5 18. Lxa5
bxa5 19. Tfd1 Db6 20. Da3 Tfd8 21.
Txd8 Dxd8 22. Dxa5 Dxa5 23. Txa5
Kf8 24. Le2 Ke8 25. Lf3
R

t+-+l+-+
Ov+-+oOo
-+-+o+-+
Rp+-+-+-+-+-+-+
+-+-Pb+-+-+-PpP
+-+-+-K-

25... Lxf3?!
Som påvist efterfølgende af IM Steffen Pedersen ville 25... Tc8! give
Anand noget at spille videre på, idet
hvid efter 26. h4 Lxf3 27. gxf3 Tc7
28. Ta6 Tb7 29. f4 Kd7 30. Kg2 Kc7
31. Tc6† Kb8 32. Tc5 Td7 skal
kæmpe for den halve, som giver sig
selv efter partifortsættelsen.
26. gxf3 Tb8 27. Txa7 Txb5 28. f4 ½-½
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Jonny Hector mod Peter Heine Nielsen i 1. runde. (Foto: Martin Noer)
R

-+-V-T-+
+o+w+oLo+-O-+o+
P-+bT-+o
-P-+-R-P
+-+-P-P-+-+-P-+
+-Rq+-KCurt Hansen - Jonny Hector

Sort har længe befundet sig i forsvarerens rolle og burde fortsætte
med at forholde sig afventende, men
her slipper tålmodigheden op. Teksttrækket prisgiver a-bonden, men lige
så fatalt er det, at Curt nu får indbrudsfeltet c6.
37... b6? 38. axb6 Lxb6 39. Tc6 Ld8
40. Txa6 Lf6 41. Tb6 Tc8 42. Tb7 Tc7
43. Txc7 Dxc7 44. Df3 Dd8 45. b5 Te8
46. b6 De7 47. b7 Le5 48. Txf7
1-0

2. runde:
Viswanathan Anand
Curt Hansen
Fransk / C18
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. e5 c5 5.
a3 Lxc3 6. bxc3 Dc7 7. Dg4 f5
Winawer-varianten i fransk spilles
efterhånden sjældent på stormesterniveau, og Curt fortalte efterføl-

gende, at den var hentet frem for at
overraske Anand... men se, hvem der
havde nyheden parat!
8. Dg3 Se7 9. Dxg7 Tg8 10. Dxh7 cxd4
11. Se2
Teorien beskæftiger sig mere med
11. Kd1, som i to berømte partier
mellem Tal og Botvinnik.
11... Sbc6 12. Dh5
En nyhed! 12. f4 blev spillet i Byrne
- Botvinnik 1968
12... Sg6

t+v+l+t+
OoW-+-+-+m+o+m+
+-+oPo+q
-+-O-+-+
P-P-+-+-+p+nPpP
Q R-B-Kb+r
13. Lg5!
Med løberen uden for bondekæden
får hvid god kontrol over de sorte
felter.
13... Dxe5 14. f4 Dg7
Eller 14... De4 15. Dh7 Sce7 16.
Lxe7 Sxe7 17. cxd4 og hvid står klart
bedst.
15. h4!
Anand mente efterfølgende, at hvid
allerede står til gevinst her. Ud over

at true med at gå i mål, har trækket
den vigtige sidefunktion, at Th1 kan
deltage aktivt i spillet over tredje
række.
15... dxc3 16. Td1!
Forhindrer springerafbytning med
Sc6-d4.
16... d4 17. Df3 e5?!
Giver hvids dronning en alt for
dominerende position efter...
18. Dd5 Sge7
Alternativet var 18... Df7, men efter
19. Dxf7† Kxf7 sidder sort tilbage
med et dårligt slutspil med svage
bønder og manglende koordination
mellem officererne.
19. Dd6 Ld7

t+-+l+t+
Oo+vM-W-+mQ-+-+
+-+-OoB-+-O-P-P
P-O-+-+-+p+n+p+
Q +-+rKb+r
20. Sxc3!! Sc8
Only move!
21. Dc7 dxc3 22. Le2!

Det stille træk med den store virkning, som tvinger Curt til...
21... Th8 23. fxe5 Df7
Forhindrer det truende e5-e6, hvor
mattemaet på d8 spiller en vigtig
rolle, og dette betændte felt dukker
også op i svikmøllevarianten efter
23... Sxe5?? 24. Dd8† Kf7 25.
Txd7† Sxd7 26. Dxd7† Kg8 27.
Lc4† Kh7 28. Dxf5† Dg6 29. Dd7†
Dg7 30. Ld3† Kg8 31. De8† Df8
32. Dg6† 33. Lc4† Kf8 34. Df5†
Ke8 35. Lb5† Dd7 36. Lxd7 mat.

t+m+l+-T
OoQv+w+-+m+-+-+
+-+-PoB-+-+-+-P
P-O-+-+-+p+b+p+
Q +-+rK-+r
24. Lc4! Dxc4
Eller 24... Le6? 25. Dd8† og mat i
næste træk.
25. Dxd7 Kf8 26. Dxf5 Ke8 27. Dd7
Og Curt opgav, før tårnet ville gøre
sin dødelige entré i f-linien.
1-0

R

-+-+-L-+
O-O-+o+-O-+-+-+
+-O-+r+o
-+-+pK-+
+-+-+-PpPp+-R-+
+-+t+-+t
Jonny Hector - P. H. Nielsen

Det dobbelte tårnslutspil så længe ud
til at ebbe ud i remis, men her får
Peter lov til at spille sin bonde lidt
for langt frem
29... h4! 30. Kg4
Alternativet var 30. gxh4 Txh4† 31.
Ke3 Th7, hvorefter hvid intet truer,
mens sort har gode fremtidsudsigter
på dronningfløjen.
30... hxg3 31. Txf7 Ke8 32. Tf8 Ke7
33. T8f7 Ke6 34. T2f6+ Ke5 35. Tf5
Kxe4 36. Te7 Kd4 37. Td7 Kc4 38.
Txd1 Txd1 39. Kxg3 Td2! 40. Tf2 Txf2
Afvikler til et nemt vundet bondeslutspil.
41. Kxf2 Kd4 42. Ke2 c4 43. c3 Ke4
44. Kd2 Kf3 45. a3 b5 46. Kc2 Ke2 0-1

3. runde:

tT-+-+-+
+-O-+-+o
-+-OpL-+
+-Mp+o+-ObR-P-+
+p+-+k+-+-+r+-P
Q +-+-+-+Curt Hansen - P. H. Nielsen

Anand i afslappet
variant-snak med
turneringens
kommentator,
GM Sune Berg
Hansen.
(Foto: Niels Erik
Andersen).

Sort har lige trukket 37... Kf6, og
Curt fortsatte med...
38. Tdd2?!
38. Te3! var ifølge Anand et bedre
gevinstforsøg
38... Ta3 39. Tb2 Sa4 40. Tbc2 Sc5 41.
Tb2 Sa4 42. Tbc2 Sc5 43. Tb2 ½-½
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Viswanathan Anand
33 år, Elo 2764
Af Niels Erik Nielsen
Viswanathan Anand, Indien blev
FIDE-verdensmester, da han juleaften 2000 i Teheran vandt det fjerde
af seks stipulerede partier i VM-finalen mod Alexei Shirov, Spanien,
og med en føring på 3½-½ ikke længere kunne hentes. Samtidig var der
tale om lidt af en skakhistorisk milepæl, idet det var Asiens første verdensmester.
Han voksede op i trygge kår i Madras og lærte i en meget ung alder
spillet af sin moder, og udviklede
siden færdighederne ved at spille
med andre medlemmer af familien,
der er stor, og som tæller mange
skakspillere i sin kreds.
Anand vandt allerede som 14-årig
sit første asiatiske juniormesterskab
for spillere under 20 år og han gentog bedriften året efter. I 1987 vandt
han juniorernes verdensmesterskab
og blev samme år udnævnt til stormester – verdens yngste på det tidspunkt. Siden er det gået slag i slag
med sejre i begivenheder af alle
slags, og han kom til Middelfart med
en frisk sejr i bagagen, nemlig førstepladsen i den prestigefyldte
Melody Amber-turnering i Monaco,
hvor han i slutstillingen var et helt
point foran Leko og Morozevich.
At Anand er en af Indiens populæreste sportsmænd har længe stået
klart, og et synligt bevis kom her i
april, hvor han blev kåret som årets
sportsmand i Indien. I opløbet distancerede han klart de øvrige nominerede, hvor to cricketspillere og
tennisstjernen Bhupathi kom ind på
de følgende pladser. Det var de indiske sportsjournalister, som gav
Anand prisen, og det er da også den
tidligere verdensmesters bedrifter,
der for alvor har fået skakken på
medielandkortet i Indien, hvor hans
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deltagelse i de store turneringer dækkes tæt af indiske journalister, der
følger ham verden rundt. Denne karavane dukkede dog ikke op i Middelfart, hvilket var ærgerligt, da det
kunne have været spændende at se
dem i aktion.
Anand er især berømt/berygtet for
sit lynhurtige spil, som i partier med
almindelig betænkningstid ofte har
bragt modstanderne i tidnød op til
flere gange, og evnen til at se det
hele i en fart, gør ham naturligvis til
en endnu mere skræmmende modstander i partier med kort betænkningstid, og han regnes da også for
at være verdens stærkeste i denne
disciplin, så her ligger naturligvis
en del af forklaringen på den behandling, som Curt, Jonny og Peter
blev udsat for i Middelfart – Eloforskellen mellem dem er kun 150200, men når hastigheden øges, gør
styrkeforskellen det uden tvivl også,
hvilket nok især Curt gerne vil
skrive under på.
Han er desuden kendt som skakkens gentleman, der altid optræder
sportsligt korrekt, opfylder sine kontrakter og trækker sig baglæns, hvis
han føler, at han kan misbruges i en
sammenhæng. Når det handler om
VM, har mystiske alliancer og
brudte løfter desværre mere været
reglen endt undtagelsen det sidste
tiår, og i det igangværende forsøg
på at samle VM under en hat, er det
da også lykkedes for stærke kræfter
at koble Anand ud på et sidespor,
men med de bulletiner, der indløber
om projektet, er det måske ikke det
værste sted at opholde sig!
På Kongebrogården mødte vi et
menneske, som virkede i god balance, præget af det mentale overskud, den tilstand ofte giver, og man

Turneringens tekniske direktør, Svend Novrup,
interviewer Anand om turneringsforløbet. (Foto:
Martin Noer).

kunne spøge med ham og ikke
mindst udveksle sort humor – også
om emner, man ofte ville omgås med
en vis varsomhed, når folk af andre
religioner var i nærheden.
Ironien fejlede heller ikke noget,
således gav han følgende karakteristik af David Norwoods Anand-biografi: ‘Af en bog om Norwood at
være, var der egentlig usædvanlig
meget Anand i den!’
Han og hans hustru fortalte også
Svend Novrup en del om de tusindvis af indiske forældre, for hvem
håbet om social opstigning er knyttet til, at børnene bliver skakstjerner.
Når de så i deres børns nærvær spørger Anand, hvor meget han arbejder, specielt analyserer, dagligt, gør
han dem som oftest vrede ved at
svare højst 3-4 timer dagligt, og at
det er vigtigt også at slappe af. De
vil have, at han skal sige 11-12 timer! Han synes i det hele taget, at
børn ikke skal satse på en skakkarriere, medmindre den opstår helt
naturligt. Det er jo ikke et job med
mange profitable arbejdspladser.
Her taler en mand, som ikke er
forblændet af egen succes, men godt
er klar over, at virkeligheden for
langt de fleste professionelle skakspillere mest består i at få til dagen
og vejen.

Andendagen
På andendagen af det perfekt gennemførte arrangement på Kongebrogården fortsatte Anand, hvor han
slap om lørdagen, og fejede al modstand til side, det gik efter tur ud over
Jonny Hector, Curt Hansen og Peter
Heine Nielsen – i alle tre partier blev
man vidne til besnærende spil fra
inderens side, udført med en lethed,
så det ellers i mange sammenhænge
skamredne ord ‘opvisning’ trænger
sig på, når der skal findes et dækkende ord for oplevelsen.
4. runde:
Anand - Jonny Hector 1-0
P. H. Nielsen - Curt Hansen ½-½
I søndagens første runde ventede
Jonny Hector, som var blevet sat helt
til vægs med de hvide brikker dagen
forinden. Det kunne kun gå fremad,
og i modsætning til dagen før, afstod Jonny da også helt fra at ofre
materiale, men modstanderen kan jo
opnå fordel på anden vis. Partiet forløb i positionelle baner, og Anands
behandling af stillingen var en nydelse, hvor Hectors dårlige bondestruktur blev det gennemgående
tema. Desværre for ham var der ikke
skyggen af modspil, og efter omhyggelig forberedelse slog Anand til
med et smukt kvalitetsoffer. Der var
andre lige så lovende fortsættelser,
der også ville udbygge fordelen, men
teksttrækket førte forceret til et klart
vundet tårnslutspil, så her blev såvel
praktikeren som æsteten tilgodeset!
Peter Heine Nielsen og Curt Hansen mødtes i samme runde, og her
ville en vinder stå med gode kort på
hånden i kampen om at blive bedste
dansker, og samtidig lægge beslag
på andenpladsen, da Hector indtil
videre stod noteret for et stort rundt
nul. Peter Heine førte de hvide brikker og fik klar fordel, men da den
skulle realiseres valgte han en forkert plan, og Curt holdt uden problemer remis.
5. runde:
Curt Hansen - Anand 0-1
P. H. Nielsen - Jonny Hector ½-½

I 5. runde gik Curt igen på scenen
for at møde Anand, og da han denne
gang førte de hvide brikker, ventede
de fleste en noget sejere omgang, end
det var tilfældet i skønhedspartiet
lørdag, thi Curt med de hvide brikker har ofte vist sig som en særdeles
vanskelig modstander, og det har en
hel del spillere fra verdenseliten også
måttet sande i tidens løb. Derfor kom
det nærmest som et chok, at det var
slut efter blot 19 træk, hvor Curt
valgte at opgive, da matten i to træk
ikke kunne pareres. En enkel alvorlig fejl få træk tidligere var nok til at
vælte læsset, herfra var der reelt ikke
mere at spille om mod en mand som
Anand, der efterfølgende havde svar
på rede hånd, når det gjaldt forsøg
på at redde Curts stilling. Det var
ellers ikke fordi han faldt i staver
undervejs, thi han brugte selv præcis 4 minutter og 24 sekunder på
eksekveringen!
Peter Heine formåede ikke at udnytte Curts nederlag, men måtte
tværtimod kæmpe for remisen mod
Jonny Hector, der i 20-30 træk spillede med en bonde mere, men det
begrænsede materiale betød, at Peter skulle dumme sig for at tabe, hvilket ikke skete, selv om vi så småt
bevægede os ind i området med kronisk tidnød.
6. runde:
Anand - Peter Heine Nielsen 1-0
Jonny Hector - Curt Hansen 0-1
Anand var med resultatet vinder af
SIS-MH Masters allerede inden sidste runde, og den kendsgerning kunne godt forlede en og anden, vistnok
også vores ellers så træfsikre spåmand Sune Berg Hansen, til at spille
på krydset i det afsluttende møde
mellem de to analysekammerater
Anand og Peter Heine, da remis ville
være fint for begge parter, men i sidste runde viste inderen igen formatet, og kreerede endnu et parti, som
denne turnering vil blive husket for.
Peter Heine spillede Caro-Kann
mod Anands 1. e4, og valgte at gå
ind i 4... Sd7 varianten, men fik problemer med kongestillingen, da han
undlod en retræte efter Anands gif-

tige udfald 16. Sf5. Herfra var det
spil til et mål, nemlig Peters konge,
men alligevel kom det afsluttende
tårnoffer, der fangede den sorte
konge i et matnet, som lidt af en
bombe, da man også skulle have set
det aldeles dødbringende 34. f6!,
som afsluttede trækserien.
Curt Hansen bragte sig a point
med Peter Heine ved at vinde over
Hector i sidste runde. Det skete efter
et forløb, der sendte analyseprogrammet Fritz ud i de store pendulsvingninger efterhånden som partiet
skred frem – på et tidspunkt var det
vundet for Curt, siden for Jonny,
derefter lød vurderingen på remis,
men i en kaotisk slutfase, hvor begge
parters minimale tid var en vigtig
medspiller, trak Curt det længste strå,
og dermed sluttede feltet fuldstændig splittet, trods de få runder.
Selv om Anand med et Elo-tal
omkring 2750 naturligvis var klar
favorit, kom måden han sejrede på
bag på de fleste, idet den nordiske
trio nøgternt vurderet var så godt som
chanceløs i fem af de seks møder med
FIDE-verdensmesteren fra 2000.
Den indiske hurtigtænker viste sig
at være et yderst behageligt bekendtskab, der virkelig gav det store publikum fuld valuta for pengene. Ved
den afsluttende pressekonference
svarede han beredvillig og med humor på mange skak-relaterede
spørgsmål, men inden det kom så
vidt, gennemgik han lørdagens gevinst mod Curt Hansen krydret med
så mange varianter og generelle stillingsbetragtninger, at selv stærke
skakspillere var ved at tabe pusten.
Man forstår til fulde, hvorfor de
ovenud tilfredse tilskuere hyldede
ham med minutlangt bifald, da seancen var forbi. Den slags er ikke
hverdagskost i skakverdenen, men
arrangementer på Anand-niveau er
også sjældne i Danmark, vi skal faktisk tilbage til 1990 og Curt Hansens
møde med Kasparov på Valdemars
Slot for at finde noget lignende, og
så mener jeg oven i købet, at der var
betydelig mere at begejstres over i
Middelfart, hvor publikum fik en
mere komplet oplevelse. Rammerne
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på Kongebrogården var helt ideelle,
ligesom initiativtagerne og arrangørerne fra Dansk Skak Unions Støtteforening sørgede for, at der ned til
mindste detalje var kræset for såvel
deltagere som publikum. Men det var
selvfølgelig især Anands fortjeneste,
at turneringen blev uforglemmelig.
Slutstilling i SIS-MH Masters:
1. Viswanathan Anand, Indien, 5½
af 6 mulige point, 2.-3. Peter Heine
Nielsen og Curt Hansen, begge 3,
4. Jonny Hector ½.

4. runde:

-+-+-Tl+
+-O-+-Oo+tMo+m+
P-O-O-+-On+p+-O
+-+p+-P-PpN-PkP
Q R-+-+r+Anand - Jonny Hector
Begge spillere har et rigtig godt
kendskab til spansk, og på dagen
valgte Anand en rolig opstilling med
7. d3, og vi kommer ind, hvor der
stadig er en del officerer på brættet,
men som det ses, har Jonny pådraget
sig en bondestruktur fuld af kroniske svækkelser, hvilket bliver temaet
resten af partiet...
32. Se3!
Hvid kunne naturligvis ikke drømme
om at bytte på d6, men spotter tværtom det uheldigt placerede tårn på c6
– en plan kunne på længere sigt være
Tac1 fulgt af c3, men foreløbig løber det tårn ingen vegne!
32... Kf7 33. Sdc4 Ke7 34. f3 Th8 35.
Tf2
Anand er klar til f4.
35... Th5 36. Tg1 Sh8
36... hxg3? 37. hxg3 ville give hvid
h-linien, og tårnet på c6 ville herefter for alvor være offside 37. gxh4
Sxc4 38. Sxc4 Sg6 39. Kf1 Kf6 40.
Tg5 Th6
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41. Txg6!
41. f4 og 41. Tfg2 vandt også, men
Anand forstår kunsten at spille for
galleriet!
41... Txg6 42. f4! Th6 43. Sxe5 Td6 44.
Sg4 Kg6 45. Sxh6 Kxh6
Afvikler til et let vundet tårnslutspil.
46. Ke2 c4 47. dxc4?!
47. Ke3! var en endnu lettere gevinstvej.
47... Td4 48. b3 Txe4 49. Kd3 Te1 50.
Kd4 Ta1 51. Te2 Txa5 52. Txe6 g6
53. c5 Ta2 54. Kd3 Kh5 55. Tc6 a5
56. Txc7 a4 57. bxa4 Txa4 58. Kc4
Kxh4 59. c6 Kg4 60. Kb3 Ta8 61. Tf7
Ta6 62. Tf6 g5 63. fxg5 Kxg5 64. c7
Ta8 65. Tc6 Tc8 66. Kxb4 1-0
R
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Q +r+-R-KP. H. Nielsen - Curt Hansen
I prestige-opgøret mellem Danmarks
to stærkeste spillere greb Peter Heine
initiativet allerede i åbningen og
tvang Curt i defensiven, hvorfra han
fik lov at undslippe, da der her kom...
20. Te3?
Efter 20. Txb6! Sd7 21. Tb7 var der
bare risikofrit en bonde ekstra på
kontoen, ligesom 20. Te4 for at spille
på kongeangreb med Tg4 så lovende
ud i efteranalyserne.
20... b5!
Nu er der til gengæld intet på færde.
21. Tbe1 Dc8 22. Df4 Sc6 23. h4 Sxe5
24. Txe5 Txe5 25. Txe5 Lc6 26. Df3
Lxd5 27. Txd5 Dc4 28. Dd3 Dxd3 29.
Txd3 g6 30. Td5 Tb8 ½-½
Viswanathan Anand
Peter Heine Nielsen
Curt Hansen
Jonny Hector

•
½
0
0

•
0
0
0

½
•
½
0

5. runde:
Curt Hansen
Anand
Engelsk / A29
1. c4 e5 2. Sc3 Sf6 3. Sf3 Sc6 4. g3
Lb4 5. Sd5 Lc5 6. d3 Sxd5 7. cxd5 Sd4
8. Sxd4 Lxd4 9. Lg2 0-0 10. 0-0 d6 11.
e3 Lb6 12. a4 a5 13. Ld2 Ld7 14. Lc3
f5 15. Kh1 De8 16. b3 Tf6 17. f4 Th6
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18. e4??
Taber på stedet – 18. fxe5 dxe5 19.
De2 er uklart, Anand havde planlagt
19... Lc5, der opererer med såvel et
senere Ld6, som at få det sidste tårn
med i angrebet via a6, hvorfra det
skal til g6. 18. Ta2 var måske det
bedste forsvar, mens Fritz er mest
varm på 18. Df3!?
18... Dg6! 19. fxe5
19. De1 fxe4 20. h4 Tf8 vinder ifølge
Anand også for sort.
19... Dxg3
Alle tilskuerne i salen kunne herefter få øje på 20. h3 Txh3† 21. Lxh3
Dxh3 mat. 0-1

6. runde:
Anand
Peter Heine Nielsen
Caro-Kann / B17
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4
Sd7 5. Sg5 Sgf6 6. Lc4 e6 7. De2 Sb6
8. Lb3 h6 9. S5f3 c5 10. c3 Dc7
1
•
½
½

1
½
•
0

1
½
•
0

1
1
1
•

1
½
1
•

5½
3
3
½

Curt Hansen - Anand blev kun på 19 træk. (Foto: Niels Erik Andersen).

11. Ld2 a6 12. Se5 Ld7
12... cxd4 13. cxd4 er bedst for hvid.
13. Sgf3 cxd4 14. Sxd4 Ld6 15. Sxd7
15. Sxf7?? Kxf7 16. Sxe6 Lxe6 17.
Dxe6† Kf8 holder ikke i byretten.
15... Sbxd7 16. Sf5
16. Lxe6 fxe6 17. Sxe6 Dc6! og sort
er ovenpå.
16... Lf4?
Retræten 16...Lf8 var nok nødvendig, men psykologisk har tilbagetoget aldrig været i høj kurs blandt
skakspillere!
17. Lxf4 Dxf4 18. Sxg7 Kf8 19. Sh5
Sxh5 20. Dxh5 De4 21. De2 Dxg2
Peter vandt bonden tilbage – et kig
på de respektive konger gør det imidlertid klart, at sorts går vanskelige
tider i møde.
22. 0-0-0 Dg5 23. Kb1 Sf6 24. f4 Dc5
25. Df3 Dc7 26. De3 Tg8 27. f5 e5 28.
Dxh6 Ke7 29. The1 e4 30. Lc2 Tg4

t+-+-+-+
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+-+-+p+-+-+o+t+
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Q +k+rR-+-

31. Lxe4!! Sxe4 32. Txe4 Txe4 33.
Dg5 Ke8 34. f6!
R
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Så enkelt kan skak være – galgenhumoristiske Fritz er her på banen med
34... Dc5 og man må jo lade maskinen, at det udskyder matten længst
muligt!
1-0
R
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Jonny Hector - Curt Hansen

Sidste runde I SIS-MH Masters markerede en flot afslutning på en helt
igennem vellykket turnering, hvor
publikum fik mere smæk for skillingen end selv de største forhåndsoptimister kunne drømme om. Da Peter Heine opgav, kunne den tætpakkede sal koncentrere sig om nabobordet, hvor Jonny var sluppet skidt
fra åbningen, og Curt høstede nu
belønningen i form af en kvalitet
med...
23... Lxf3!?
Som der ikke kan indvendes det store
imod, men med 23... Db4! med truslen b5 ville han for alvor have udstillet det hvide møbellager.
24. gxf3 Sh3?
Hvad skal den her? – 24... Db4 var
igen godt.
25. De4 Lg5 26. Ld3 g6 27. Lf1
Nu står hvid pludselig til gevinst!
27... Td2?
Rækker ikke – derimod var 27... f5!
en giftig mulighed, men hvid har
trods alt de bedste udsigter efter:
28. exf6 28. Lxh3 Lxe3 29. Dxe3 Txc2
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30. Tg1??
30. Lxe6!! var dåseåbneren til den
sorte konge, som efter teksttrækket
når at få hjælp af dronningen.
30... Kg7 31. Df4 Dd8! 32. Se4 De7
33. Sf6 Th8 34. Dd4 Td8 35. Dxh4 Th8
36. Dg3 Txb2 37. Lg2 Db4 38. Se4 Th5
39. Sf6 Th8 40. Dg5 Tb1 41. Se4 Db6
42. Lf1 Dd8 43. Df6?! Dxf6 44. exf6
Kf8 45. a4? Th5!
... og Curt vandt efter 71 træk.
0-1
www. sis-mh-masters.dk/
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BENT LARSEN

Uden for
al logik
At skrive skakartikler
kan være livsfarligt, men
Bent Larsen er kommet
over chokket. Forklaring
følger, men læserne skal
have chancen:

t+-+-VtL
+v+-+o+o
o+-OoP-+
+-+-O-P-Ow+p+-Q
+-+r+-+pPp+n+-P
Q +-K-+b+r
Hvids stærkeste træk?
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Det var vistnok i Tyskland, og det
var vistnok i 1920’erne. Deltagerne
i en turnering var inviteret hjem til
mæcenen, og der var mad og drikke
og musik. Den flinke mand havde
desuden en gæstebog, og han bad
mestrene om at forklare, hvorfor de
elskede skakspillet. Den rare Bogoljubov skrev:
– Ich liebe das Schach, weil es logisch ist.
Næst i rækken kom Tartakower, og
han modstod ikke fristelsen:
– Ich liebe das Schach, weil es unlogisch ist.
Jeg kan lige akkurat sige, at jeg har
set dem begge, i Birmingham 1951.
Jeg har endog vekslet nogle ord med
Bogol. Den Tartakower, jeg så, var
en bitter mand, men blandt englænderne var han åbenbart meget populær. Jeg husker Alexander, der nærmest jublede, da han kom op i
analyserummet. Tartakower is winning! Modstanderen husker jeg ikke,
men det var en Budapestergambit
med 1. d4 Sf6 2. c4 e5 3. dxe5 Sg4
4. e4 h5? – I lynturneringen nåede
Tarta finalen, hvor han tabte til Fridrik Olafsson.
Der er flere Tartakower-citater, der
kan bruges mange gange. Et af dem
har at gøre med et ‘simpelt’ dobbelttårnslutspil, hvor hver part kun havde
en enkelt bonde tilbage. Spiller de
på gevinst? spurgte modstanderen.
– Det er brikkerne, der gør det!

Denne fornemmelse havde jeg i det
følgende parti fra 5. runde af turneringen i Bad Homburg 1998. Næste
dag hilste Eugene Torre mig ved
morgenmaden med:
– You played af very nice game
yesterday!
Jeg takkede selvfølgelig for komplimenten, men den overraskede mig
meget. Jeg mente slet ikke at have
spillet et godt parti. Måske slutfasen,
men da var det brikkerne, der havde
overtaget ledelsen!

Bent Larsen
C. Gabriel
Kongeindisk / E97
1. c4 g6 2. Sf3 Lg7 3. d4 Sf6 4. Sc3 0-0
5. e4 d6 6. Le2 e5 7. 0-0 Sc6 8. d5 Se7
Her havde jeg nok valgt enten min
egen specialitet 9. Kh1 eller også det
gode gamle 9. Se1. Men det er analyseret frem til 20. træk i nogle forgreninger. Efter 9... Sd7 påstår jeg
ganske vist fordel for Hvid med 10.
Le3 f5 11. f3 f4 12.Lf2 g5 13. Sd3
Sf6 14. a4!, og vistnok også med 10.
Sd3 f5 11. Ld2 – men hvem kan være
helt sikker? I 1958 havde jeg en aftale med Børge Andersen, der troede på Sort. Men efter, at han havde
fået Hvid mod mig flere gange, gik
den i glemmebogen.
9. a4?! a5!
John Nunn havde sagt, at dette træk
ikke var godt. Han havde desværre

ikke afsløret hvorfor. Hvis Sort spiller noget andet, er a4 efter min påstand bedre end det højmoderne 9.
b4, bl.a. er Sc3 jo garderet!
10. Se1 Sd7 11. Sd3 f5 12. exf5 gxf5
13. Ta3!?
Jeg kunne ikke finde andet, og det
kan jeg stadig ikke. Det skulle da
lige være 12. Ta3. Efter 12... f4 13.
Lg4 taber Hvid ikke, men jeg tror
heller ikke, at han vinder!
‘Betydningen af 3. række’, var et af
Jens Enevoldsens yndlingstemaer.
Men i det foreliggende tilfælde har
det hvide tårn mange vanskeligheder at slås med.
13... Sg6 14. Kh1
Dette træk kunne spares, men det
kunne Sorts svar også. Da både f4
og g4 er blandt Hvids planer, skal
kongen nok ind i hjørnet.
14... Tf7 15. f4 b6
Af en eller grund overraskede dette
træk mig. Det skrappeste svar er 16.
g4, men det turde jeg ikke.
16. Sb5 Sf6 17. fxe5
Hvad ellers. Men jeg var pessimist.
17... dxe5 18. Sf2 Lf8 19. Tb3
En slags falliterklæring. Men det
bedste træk!
Meget interessant er 19. Tg3 f4 20.
Tf3 e4 21. Txf4, men hvis Sort spiller et fornuftigt træk som 20... Lf5,
hvad så?
Og i nogle varianter med d5-d6 står
tårnet skam rigtigt på b3!
19... Ld7 20. Lg5 Lc5
Solidt var 20... Le7, og det fortryder
Sort snart, at han ikke spillede. Efter
21. d6 er stillingen meget rodet. Men
medens jeg tænker, opdager Sort 21.

Flere læsere, som åbenbart ikke sov
autoritetstroens søde søvn, gør opmærksom på en kikser i ‘Symmetri’
i nr. 3. Timman - Larsen, efter 1. Sf3
Sf6 2. c4 b6 3. g3 Lb7 4. Lg2 c5 5.
0-0 g6 6. b3 Lg7 7. Lb2 0-0 8. Sc3
Sa6 9. d4 d5, og hvis nu 10. dxc5
kom jeg for skade at foreslå 10...
dxc4 11. cxb6 Dxb6? 12. Sa4! Db4
13. Lc3 Da3, hvilket taber materiale
efter 14. Se5! – Undskyld!

Tf3!? Det er vist også det rigtige
træk, men det skænkede jeg ikke
mange tanker. Et interesant svar er
21... Lxb5 22. axb5 22. axb5 Lxf2
23. T3xf2 f4, f.eks. 24. g3 Df8
21. Db1(?)
R

t+-W-+l+
+-Ov+t+o
-O-+-Mm+
OnVpOoBp+p+-+-+
+r+-+-+-P-+bNpP
+q+-+r+k

Nu kunne Sort tage sit sidste træk
tilbage og spille Le7. Det er ganske
tiltalende, for Hvid har ikke svaret
d6, og 22. Td1 duer ikke pga. Sg4.
21... e4??
Utroligt! Men lærerigt! Sort er ikke
kommet sig over, at han ved det foregående træk ikke havde taget 21. Tf3
i betragtning. Men det er jo fortiden!
Jeg vil ikke påstå, at han spiller e4
for at forhndre Tf3. Han er bare ikke
rigtig i form til at se, at det spillede
træk er langt værre end at sige Pas.
Lige pludselig ved de hvide brikker,
hvor de skal hen. Til en begyndelse
tager den vildfarne Sf2 naturligvis
kontakt med feltet f4, som den helt
ufortjent har fået tilbudt.
22. Sh3 Le7 23. Dc1 Se8 24. Tg3!
Man kan godt sige, at dette var planen ved 9. træk.
24... Lxg5 25. Sxg5 Tf6 26. Sd4 Sg7
Navnlig Sort var ved at have dårlig
tid. På Hvid-holdet indskrænkede
min indsats sig til små beregninger
som 26... f4 27. Txf4 Txf4 28. Sge6
Df6 29. Dxf4! Det gjorde mig lidt
nervøs, at springeren aldrig kom til
f4.
27. c5 Kh8 28. c6 Lc8 29. Lc4 Se5??
Desuden havde jeg set, at det kunne
han i hvert fald ikke spille. Men hvad
kunne han spille? Mod h6 har jeg
Sf7†. Mod en del mere eller mindre
neutrale træk må Dc3 være godt.
Videre!

30. Th3 h6 31. Sxe4 fxe4 32. Txf6 Lxh3
33. Txh6 Kg8 34. d6 opgivet.
Et i allerhøjeste grad ufortjent point.
Eller rettere tre. Systemet var nemlig tre for gevinst, et for remis og nul
for tab. Det er en udmærket idé, men
den havde ikke nogen større indflydelse på spillernes kampgejst eller
spillestil.
Allerede i 1. runde af den turnering
var den helt gal med logikken.

Bent Larsen
Zhu Chen
Siciliansk / B21
1. e4 c5 2. f4 d5!?
Ja, det var selvfølgelig et dumt åbningsvalg. Siden mit parti med Peter Heine i Års 1995 er det kendt, at
jeg ikke ved, hvordan Hvid kan spille
på gevinst efter 3. exd5 Sf6 4. Lb5†
Ld7 5. Lxd7† Dxd7 6. c4, e6.
3. Lb5 Ld7 4. Lxd7 Dxd7 5. d3 e6
Den kinesiske pige rspektererda i det
mindste min spillestyrke uden dronninger.
6. Sf3 Sc6 7. 0-0 Sge7
Denne stilling er udmærket tilfreds
med. Men nu skal jeg vælge mellem
en 7-8 træk, og næste gang vælger
jeg sandsynligvis ikke det samme.
8. Sa3 g6 9. Le3 Lg7!?
Eller her: Måske forsøger jeg 10. e5.
10. Lxc5 Lxb2 11. Tb1 Lg7 12. Sb5 0-0
13. e5
Konsekvenserne af 13. c4 er heller
ikke ganske klare.
13... b6 14. Lxe7
Det ville jeg bestemt ikke spille igen.
14... Sxe7 15. De2 Sc6 16. c3 Tfc8
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Hvad skal jeg gøre? Måske 17. Sd6
Tc7 18. Sb5!
17. h4!? Lf8 18. h5 a6 19. Sbd4 Sxd4
20. cxd4 Da4?
En temperamentfejl. Efter 20... b5
var det blevet svært for Hvid. Nu,
derimod, sker et mirakel: Det ensomme hvide dronningtårn kommer
til at samarbejde med resten af styrken.
21. Txb6 Tc2 22. De1 Txa2 23. Dg3!
Udråbstegnet skyldes, at damen forbinder lumske trusler med dækningen af g2. Men stop! 23. hxg6 hxg6
24. Dh4 er skam også uklart, både
efter 24... Dc2 25. Dh3 Dxd3 26.
Txe6 og efter 25. Dh2. Udråbstegnet ved Dg3 bedes slettet.
Muligvis undervurderede jeg den
hvide stilling. Jeg var ikke helt klar
over, hvor grov Sorts fejl i 20. træk
var. Og jeg havde den i og for sig
meget fine idé, at jeg ikke skulle forhaste mig med afbytningen på g6,
for der kunne tænkes varianter med
h5-h6.
23... Da5??

t+-+-Vl+
+-+-+o+o
oR-+o+o+
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+-+p+nQt+-+-+p+
Q +-+-+rKDen kinesiske pige er en strålende
angrebsspiller, men hun havde åbenbart endnu ikke lært det lille trick
med at se på stillingen fra modstanderens side.
Jeg er ikke i tvil om, at hvis hun var
blevet præsenteret for diagramstillingen, havde kun løst denne
kombinationsøvelse. (Jeg kan ikke
finde partilisten og husker ikke,
hvordan vi havde det med uret. Jeg
tror, vi begge havde en lille halv time
til at nå 40).
24. hxg6! hxg6
Eller 24... Dxb6 25. gxh7 Kxh7 26.
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Sg5† Kg8 27. Se4† Lg7 28. Sf6†
Kf8 29. Sd7†. Eller her 27... Kh8
28. Dh4† Kg7 29. Dg5† Kh8 30.
Sf6 Dxd4† 31. Kh1.
25. Txe6! Tb8!?
Eller rettere ?! Sort havde nemlig en
sidste chance. Ikke 25... fxe6 26.
Dxg6† Kh8 27. Sg5 Ta7 28. Tf3
De1† 29. Kh2 Txg2† 30. Kxg2 De2†
31. Kh3 med afgørende fordel, eller
26... Lg7 27. Dxe6† Kh8 28. Sg5
med samme resultat, f.eks. 28... Dd2
29. Dh3† Kg8 30. Dh7† Kf8 31.
Se6† Ke8 32. Dg6† osv.
Men derimod 25... Ta1! F.eks.
26.Txa1 Dxa1† 27.Kh2 fxe6 28.
Dxg6† Kh8, og nu eksempelvis 29.
Sg5 Ta7 30.Df6† Kg8 og hvor er
gevinsten?

Fischer:

Hvis du ser et godt træk,
så find et bedre!

Med partitrækket håber Sort på modchancer med Tbb2. Men nu var tiden ved at være knap, og hvorfor se
på varianter som 26. f5 Tbc2 27. Sh4
og 26.... Ta1, når den direkte vej fører til målet?
26. Txg6! fxg6 27. Dxg6 Lg7
Den direkte vej var følgende: 27...
Kh8 28. Sg5 Tb7 29. Tf3 De1† 30.
Kh2 Txg2† 31. Kxg2 Tb2† 32. Kh3
Dh1† 33. Kg4 Tg2† 34. Kf5 Txg5†
35. Dxg5 Dxf3 36. Ke6!
R
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– og Hvid vinder. Hovedtruslen er
37. Kf7.

28. Sg5 Ta1
Eller 28... Db6 29. Df7† Kh8 30.
Tf3 Db1† 31. Kh2 Txg2† 32. Kxg2
Tb2† 33. Tf2 Txf2† 34. Kxf2 Dc2†
35. Kg3 Dxd3† 36. Kh4 og vinder.
29. Dh7 Kf8 30. Se6 Ke8.
Eller 30... Kf7 31. Dxg7† Kxe6 32.
f5 mat!
31. Dg6(!) Kd7 32. Sc5 Kc7
Efter 32... Kd8 33. Dd6† går turen
tilbage til g8.
33. Dd6, opgivet.
Nimzo klagede engang over, at de
førende danske mestre lod til at være
allergladest, når de havde vundet et
parti på fup og svindel. Men jeg
mener at huske, at han selv havde en
rem af huden. Og det er da ikke min
skyld, hvis modstanderen kikser.
Det følgende eksempel er mere kompliceret. Det er fra Las Palmas Open
1992, og jeg er faktisk slet ikke sikker på, at den er gal med logikken.
Der er bare det ved det, at logikken
er meget svær at få øje på. Men man
kan prøve med tænkemåder, der
normalt regnes til ‘sund fornuft’, selv
om nogle af dem lyder, som om man
er fornærmet.
Eksempelvis:
– Hvad er der i vejen med 10. a4 –
det fik min jugoslaviske modstander til at tænke 38 minutter!
– Hvad er der i vejen med 14. a5 –
jeg kunne simpelthen ikke finde andet! Skulle jeg passivt se på, at Sort
kom til at stå bedre og bedre? I øjeblikket er det mig umuligt at afgøre,
hvor mine tårnet skal stå.

Bent Larsen
Strikovic
Siciliansk / A00
1. g3 g6 2. Lg2 Lg7 3. Sc3
Bryder i hvert fald symmetrien! Jeg
har spillet sådan nogle gange, og
ingen har svaret Sc6. Det er den rene
Philidor, man kan ikke få sig til at
spærre for c-bonden.
3... c5 4. d3 Sc6 5. f4 b6(!)
Jeg tror, dette er det nøjagtigste! Man
kunne indvende, at i den Lukkede

Sicilianer skal der spilles b7-b5, men
det er ikke rigtigt!
6. Sf3 Lb7 7. 0-0 d6 8. e4
Jeg finder mig i min skæbne, Siciliansk. Og citerer Beljavskij: – Boris
Spasskijs mange triumfer med denne
åbning skyldtes slet ikke, at han fik
åbningsfordel. Men senere i spillet
orienterede han sig bedre end modstanderne!
8... Dd7 9. Le3 Sd4 10. a4!?
Der er selvfølgelig masser af træk,
f.eks. Tb1.
10... Sh6 11. h3
Dette er en sjældenhed i mine partier. Jeg foretrækker i lignende stillinger Kh1 med mulighederne Lg1.
For h3 svækker jo!
11... f5 12. Kh2 0-0 13. Dd2 Sf7
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Mod et træk som Df2 er 14... e5 godt.
Det er det vist også nu! Men hvorfor
ikke skabe ro på dronningfløjen
først?
14... b5(?) 15. a6! Lc6 16. Lxd4!

Prøv at sætte dig i Sorts stol. Efter
alt, hvad du har lært, er det vanvittigt, hvad Hvid foretager sig. Den
gode løber! Selvmordsskak!
16... cxd4 17. Se2 e5
17... fxe4 18. Sfxd4 viser en af de
mange grunde til 15. a6!
18. exf5 gxf5 19. c3 dxc3 20. Sxc3
– men den vigtigste grund er, at Sort
ikke kan spille a6, og på 20... b4 er
21. Sa2 generende.
Men Sort er selvfølgelig superoptimist. Han ser ikke de små hvide
fordele:
– Sf7 står besynderligt.
– f5 kan blive svag.
– feltet d5.
– den kunstige isolering af b5 og a7,
måske kommer der pludselig et
dronninghop til b7!!
20... Tae8 21. Sh4 e4 22. dxe4 fxe4
23. Tad1!?
Spillet efter en længere tænketur og
et forsøg på at leve op til Bobby
Fischers:
– Hvis du ser et godt træk, så find et
bedre!
Det gode træk var 23. Sd5. Om tårntrækket virkelig er bedre, er uklart.
Men det er snedigere! Sort spiller
intetanende...
23... Lf6?
Et computertræk! I hvert fald indtil
for nylig var de kære apparater gode
til at forstå ‘isoleret dobbeltbonde’
og knap så gode til det dér med kongens sikkerhed.

-+-+tTl+
O-+w+m+o
p+vO-V-+
+o+-+-+-+-+oP-N
+-N-+-Pp
-P-Q-+bK
Q +-+r+r+24. Sd5 Lxh4
24... Lxd5 25. Dxd5 er heller ikke
godt.
25. gxh4 Lxd5

Det var vist ikke planen, men mod
Dd8 eller Df5 er 26. Tg1 meget
stærkt.
26. Dxd5 De7 27. Dd4!
Det næstbedste var 27. Lxe4, Df6.
Dronningtrækket tillader 27... Sh8!?,
der elegantest besvares med 28. h5.
Med 16 minutter tilbage foretrak
Sort:
27... Sh6 28. Lxe4 Df6 29. Tf2
Fordelen i slutspillet er meget stor.
Ikke så meget pga. merbonden, men
løberen er bedre end springeren, og
d6, b5 og a7 er sværere at holde.
29... Te7 30. Dxf6 Txf6 31. Td4 Kf8(?)
Den bedste chance var 31... Sf5 32.
Lxf5 Txf5 33. Txd6. Men nogen god
chance var det ikke.
32. Ld3 Tc7 33. Td5
Meget uvenligt mod den sorte springer.
33... b4 34. Tb5 Sf7 35. Tb7
Det var hensigten med 15. a6...
35... Te7 36. Tc2
36. Lxh7 var ikke noget dårligt træk,
men 36. Tc2 Txf4 37. Tc8† Te8 38.
Txe8 Kxe8 39. Txa7 er mere i stilen.
Jeg havde endnu 5 mintter. Sort
havde siden sit 31. træk kørt på de
sidste 2.
36... Te3 37. Lxh7 Th6 38. Lf5 Tf6 39.
Lg4 Txf4
Endelig erobres feltet e5 til springeren.
40. Txa7 b3 41. Tg2 Se5 42. Tb7 Sc6
43. h5, opgivet.
Summa Summarum, skak er et svært
spil. Efter 14. b5 er jeg tilfreds med
at have de hvide brikker, men hvad
jeg mener om stillingen efter 14...
e5! ved jeg ikke rigtig. Måske vil jeg
aldrig mere spille 10. a4, eller måske
er 12. Kh2 overflødigt.
Men nu til Reykjavik 1985. Der kørte
alt på skinner, efter at jeg i første
runde reddede et tabt slutspil mod
Helgi Olafsson. Til slut havde jeg 8
point af 11, og et par af remiserne
var meget nære ved give mere.
Spasskij og Petursson scorede 7.
Men de fleste ‘eksperter’ vil være
overbeviste om, at jeg stod dårligt i
det følgende parti:
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Jon L. Arnason
Bent Larsen
Siciliansk / B66
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 d6 6. Lg5 e6
Den danske specialitet 6... h6 har jeg
aldrig turdet spille. 6... Ld7 derimod
en del gange, 6... Db6 en enkelt gang.
7. Dd2 Le7 8. 0-0-0 a6!?
Helt usædvanligt i denne stilling.
Men hvorfor egentlig? Er det logisk,
at 7... a6 og 8... Ld7 er bedre? Og i
Najdorf-Varianten har selveste
Kasparov da spillet 2... d6 3. d4, cxd4
4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6 6. Lg5 e6 7. f4
Dc7! desuden kan vi sammenligne
med 4. matchparti i 1969-matchen
mod Tal, hvor jeg kom godt fra 8...
0-0 9. Sb3 a6!? i stedet for det forsigtige 9...Db6. Efter 10. Lxf6 gxf6
11. Le2 Kh8 12. Lh5 opstod en meget uklar stilling. Arnason tænkte på
dette parti og mente egentlig, hans
springer ville stå bedre på f3 end på
b3.
9. f4 Dc7 10. Lxf6 gxf6 11. Sf3 b5 12.
f5 0-0!?

t+v+-Tl+
+-W-Vo+o
o+mOoO-+
+o+-+p+-+-+p+-+
+-N-+n+pPpQ-+pP
Q +-Kr+b+r
Chokerende!
13. g4 Kh8 14. Dh6
Måske 14. g5 eller 14. h4.
14... Tg8 15. g5 b4!
Ikke 15... fxg5 16. h4.
Nu er 16. gxf6 Lf8 17. Dh5 bxc3 18.
Sg5 h6! ganske ufarligt!
16. Se2 Se5
Det eneste træk, jeg virkelig overvejede. 16... fxg5 17. h4 taber langsommere end 15... fxg5 16. h4, men
det skal vi overhovedet ikke diskutere! Næh, for ‘vi’ spiller nemlig
positionsspil! Nimzo:
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– At spille positionsspil er at fremsætte en påstand og derefter forsøge
at bevise den!
Og medens vi er ved det instruktive:
forhistorien er ligegyldig!
Det vil nok dukke op nogle gange i
denne serie. Og her betyder det, at
det rager mig en papand, hvis nogen
påstår, at jeg stod håbløst til tab efter
8... a6 eller i hvert fald efter 12... 0-0
nåja, tillykke! Nu drejer det sig om
stillingen efter 16... Se5, og påstanden er, at Sort står fint –
17. Sxe5 fxe5!?
– så fint, at den nemmeste løsning
var 17... dxe5. Men jeg kunne altså
ikke dy mig: Bonden fra g7 er nu
nået helt ind i det egentlige centrum,
selvfølgelig lidt længere væk fra
kongen.

Nimzowitsch:

At spille positionsspil er

at fremsætte en påstand
og derefter forsøge at
bevise den!
18. f6 Lf8 19. Dh4 Lb7

t+-+-VtL
+vW-+o+o
o+-OoP-+
+-+-O-P-O-+p+-Q
+-+-+-+pPp+n+-P
Q +-Kr+b+r
Dette er alt for indviklet. Begge parter står jo elendigt. Logikken har ikke
en chance. I helhedsbedømmelsen!
Der er masser af små detaljer, som er
superlogiske. Eksempelvis kan vi
udnævne 20. Sg3 til årets citron: 20.
Sg3?? Dc5! truer De3†, og 21. Te1
Df2 gør det bare værre.
Så er der selvfølgelig misforståelser
som 20. Lg2? Dc4. Men hvordan
forholder det sig egentlig med 20.
Td3...

I mange år har jeg været glad for
varianten 20... Dc4 21. Lg2 Tc8!,
den er da også virkelig komisk. Men
hvis Skakbladets fineste løsere kaster et blik på denne stilling, så laver
de vel nærmest en udgave af scenen
mellem Nunn og Mestel: 21. Sd4!!
Oops! Hvid truer jo 22. Th3 h6 23.
Dxh6†. For længe siden kommenterede jeg, at 20. Kb1 var Hvids bedste chance. Men nu er jeg pludselig
bange for 20. Td3.
20... Tc8 21. c3 Dc4 22. Sd4 bxc3
23. b3 Db4 24. Th3 Da3† 25. Kd1
duer heller ikke, så her er 23... Dxd4
sidste chance, men næppe god nok.
Hvis Sort skal til at indskyde Tg6
eller h6 i 20. eller 21. træk, så kan
jeg ikke rigtig lide det.
---Dette skrev jeg i går. Men nu begynder jeg at kunne lide 20. Td3 h6! Det
hele er selvfølgelig meget indviklet.
Knivens æg, linedans, afgrundens
rand, frit valg. Det er kommet så vidt,
at hjernen bare morer sig. Analyserne
står fingrene for. Eksempelvis 21.
Th3 Tg6 22. b3 (plan Kb1, Sc1 og
Ld3) a5! 23. Kb1 Dc6! 24. Lg2 a4
25. Sc1 Tc8! eller 25. Tc1 Da6! 25.
c4 er der vel ingen, der tror på? 25...
bxc3 26.Sxc3 axb3 27. axb3 og nu
muligvis Kg8!? (28. Tg3(?) Db6!!).
Der var også 20. Td3!? h6! 21. Th3?!
Tg6! 22. Kb1 Tc8 23. c3 Dc6! og en
virkelig godbid: 22. gxh6 Tc8 23.
c3 Dc4! 24. Sf4 Dxa2 25. Sxg6†
fxg6.
Dette blev først sat på papiret som
‘uklart’ men det var lidt svært at finde
et træk for hvid.
Eksempler: 26. Tg1 bxc3 27. Txc3
Txc3 28. bxc3 Lxe4 29. Dxe4 Lxh6†
og det samme, men den anden vej
rundt: 26. Dg4 bxc3 27. bxc3 Txc3†!
28. Txc3 Lxh6†.
Fingrene pegede så på 22. Sg3, hvilket fik hjernen til at bidrage til morskaben:
– Denne sammenpakning af hvide
brikker minder mig om opgavekunstens værste udskejelser. Men jeg må
indrømme, at valget mellem 22... a5
23. Ld3 a4 og 22... Dd8 er svært.
Hvid har sandsynligvis bedre træk

Bogoljubov  elskede skakspillelt, fordi
det er logisk.

Tartakower  elskede skakspillelt, fordi
det er ulogisk.

end 21. Th3, men så har han jo hele
tiden truslen Txg5 at tage hensyn til.
Det hele er jo bare et flimmer af
usædvanlige stillinger med tilhørende usædvanlige kombier og små
fine dansetrin. Hvad jeg ville have
spillet mod 20. Td3 er umuligt at
sige.
---20. Sg1
Han er ikke bange for at blive til grin!
Han vil kunne besvare 20... Tc8 med
21. Ld3. (Pegefingeren: Tc8 og Ld3
udgør et ‘par’, men Ld3 er selvfølgelig meget nyttigere end Tc8)
(OBS! NB! PS: Tårnet står i mange
varianter rigtigt på a8).
Igen en tanke til David Bronstein,
det er jo en Queen’s Knight der på
g1.
Og nu er partiet måske alligevel logisk:
20... Dc5 21. Te1
Hvad ellers? I hvert fald ikke 21.
Td3? Tc8!
21... a5! 22. Sf3 a4 23. Kb1
I hvert fald heller ikke 23. g6? Txg6
24. Sg5 Lh6.
Men jeg har noteret, at 23. Ld3 var
bedre. Kb1 kan måske fortjene et par
spørgsmålstegn? Tiden var knap.
Husker nogen endnu Poul Hages
elegante læserbrev, da en eller anden havde kaldt Tchigorin en drukkenbolt? Lægen påpegede, at dengang var dette det eneste råd, en læge
kunne give en patient med sukker-

syge. Drik! Hage sluttede så med de
smukke ord, der vel også kan bruges
om de tidnødplagede:
– Tout comprendre, c’est tout pardonner. (At forstå alt er at tilgive alt).
I øvrigt, jeg kan ikke se andet, end at
23. Ld3 b3 må vinde for Sort. Hovedtruslen er La6.
23... a3

t+-+-VtL
+v+-+o+o
-+-OoP-+
+-W-O-P-O-+p+-Q
O-+-+n+pPp+-+-P
Q +k+-Rb+r
24. Tg1?
Vistnok logisk. 24. g6 Txg6 25. Sg5?
er endnu mere logisk, men 25... Txg5
26. Dxg5 Dd4 27. Dc1 Lh6 er flot.
Også 27. Kc1 axb2† 28. Kb1 b3!
Men efter 24. g6 Txg6 25. Sg5 Txg5
(h6 vinder også) 26. Dxg5 Dd4 27.
bxa3(!) bliver varianterne lidt længere. En af Sorts gevinstvarianter er
27... bxa3 28. Kc1 Lxe4 29. Txe4
Dxe4 30. Lg2(!!) Lh6 31. Dg7†!
Lxg7 32. fxg7† Kxg7 33. Lxe4 d5
34. Lg2 Tb8 og Sort vinder slutspillet. Eller her 34. Tg1†(!) Kh6 35.
Lh1 og nu f.eks. 35... f5. Centrumsbønder!

24... Tg6!
Stop! Det er i hvert fald det mest
praktiske træk. Tårnet står værre end
nogensinde, det kommer aldrig til c8.
Men Hvids trusler er meget langsomme nu, f.eks. 25. Tg3 axb2
26.Th3 h6, og hvad så? Måske 27.
gxh6 Tc8 28. Ld3 b3!
– Som kniven gennem smørret, som
der vist slet står i nogen gammel saga.
25. Tg2 axb2 26. Df2 Dc7!
Truer d5 (til forhindring af Lc4, som
svar på Da5) og det er der ikke rigtig
noget forsvar imod. (27. Kxb2 Dc3†
28. Kb1 b3. Eller modangreb: 27.
h4 d5 28. h5 Da5.
27. Dg3 Ta3 28. h4 Dc3
Tårnet truer med at slå på a2, og vingen truer med at falde.
29. Sxe5 dxe5 30. Dxc3 bxc3 31. opgivet!
Pyhha! Men jeg kan da godt gøre
det værre endnu: Jeg skrev for et par
år siden nogle korte kommentarer til
dette parti, og de lyder lidt underligt
nu. Afslutningen var nemlig denne
svada:
– Var det altsammen korrekt? Jeg er
ikke sikker. Men jeg spillede det hele
uden meget tvivlen og skælven
(... without much doubting and
trembling).
Jamen, er det ikke hybris? Hvis
Arnason havde spillet 20. Td3, og
hvis jeg så uden angst og uden respekt for min modstander havde svaret Dc4, så var jeg vel blevet ramt af
Nemesis?
Nej! Jeg tror det ikke. Hvis Hvid
virkelig havde spillet 20. Td3, havde
han selvfølgelig set Dc4. Så var det
bare med at søge over hele brættet,
alle lovlige træk, og så havde jeg
selvfølghelig opdaget 21. Sd4. Jeg
var jo netop ikke i dårlig form! Og
nogen lang variant kan man ikke
kalde det.
I ‘pennefejden’ mellem Bogol og
Tarta er jeg selvfølgelig på Tartas
parti. Men Bogol var en strålende
mester med en sund portion robust
optimisme.
Og PEGEFINGEREN: glem aldrig
respekten for modstanderen!
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Kombinationer

Tag stilling

t+v+-Tl+
Oo+-+wO-+m+-+-O
+-Po+o+-+-+-+-+
P-P-BnQ-+p+-PpP
Q R-+-R-K-

3. Sort trækker!
R

t+-+-+l+
Ow+-O-V-+-O-+oO
+-O-+t+-+pM-+-+
+-+q+-Np
pP-B-P-+
+r+r+-K-

Kan modstanden brydes?

Bedste træk?

Tårnet er truet!

4. Hvid trækker!

5. Sort trækker!

6. Hvid trækker!

-+-+-Tl+
+v+-+o+oW-O-Po+
+-Mp+-Po
-OpB-+b+
+p+-+-+q
p+-+-+-+
Q +-+-R-K-

R

-+-+tT-L
O-O-+-Oo
vOm+-+-+
+-+oP-+w
-P-P-+-+
P-+-B-P-+-Q-+-P
R-+-Kb+r

t+-+-Tl+
+-+-Oo+o
oW-O-MpQ
+-+-+-+v+-+p+-+
+bO-+p+pPp+-+p+
Q +-Kr+-+r

H-bonden er lige gået to frem!

Løberafbytning?

Mat eller dronninggevinst!

7. Hvid trækker!

8. Hvid trækker!

9. Hvid trækker!

t+-+-+l+
+t+w+-+o
-+-Vm+-+
B-+q+oOpO-P-+-+
+p+-+-P-+-+pP-P
Q +-R-+rKTre bønder for en officer.
Og hvad så?
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2. Hvid trækker!

1. Hvid trækker!

-+-+v+-+
O-+-T-T-+pLoO-+
+p+o+-+o
-+-+-P-P
+-+-P-+-+-Kb+-+
Q R-R-+-+-

Løsninger side 38
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-+-W-Tl+
TvMmVoOo
-O-O-+-+
+pOpP-+n+q+-Pp+
+-+n+-+p
-+-B-+b+
Q R-+-+rKEr der et afgørende 'hug'?

-+tWtL-+
Ov+-OoV-OmO-+o+
+-+-+-N-+p+-+-Q
Bp+-+-Pb
p+-+pP-P
Q +-+r+-KEt tårn er ofret. Er der gevinst?

Debat
Om Skak på Tværs
Det er med meget stor glæde, at jeg
har læst ‘Skak på Tværs’ af Svend
Novrup.
Jeg er enig i, at bogen er perfekt,
hvis en gruppe vil arbejde med
skakspillet for at aflokke det sine
hemmeligheder, lære at spille det og
undersøge dets natur.
Bogen er et sandt mesterværk, ja,
alle Svend Novrups skakbøger er alle
tiders!! Svend Novrup er i sandhed
en polyhistor!!
Ex-DM og IM, Jens Kristiansens
kritik af bogen er helt ved siden af,
for bogen er fremragende skrevet!!
Bjarne Bæk (63 år),
skakforfatter

Amok i fejlfindingsrus
Jens Kristiansen mener ikke, at
DSUs nye tilbud til studiekredse og
skoleklasser, bogen ‘Skak på
Tværs’, vil opfylde sit mål. Det er et
legitimt synspunkt, som han må antages at kunne argumentere bedre for
end i sin anmeldelse, der dels citerer
bogens hensigter, som de er beskrevet i ‘alt det oppustede reklameblær’,
dels bruger tre af fem spalter på en
højst tvivlsom opremsning af påståede sagfejl i bogen.
Det havde været rimeligt, hvis
Jens Kristiansen havde brugt nogle
få ord på at skrive, hvad bogen indeholder ud over fejl og lidt skak i
kulturhistorisk sammenhæng. Hvorledes man kan benytte bogen, hvis
man vil hjælpe de mange, der i dag
ved for lidt om historie og geografi,
i gang med at studere skakspillets
vej hen over kloden, eller hvordan
dets historie har været knyttet til
samfundsklasser, folk og religioner.
Hvorledes bogen viser, at man kan
bruge skakbrættet til figurøvelser og
matematikopgaver, af hvilke nogle
viser sig at være øvelser i logik.
Hvorledes skakspillet er blevet brugt
symbolsk/allegorisk til støtte for religioner eller samfundssyn. Hvorledes skak som område for computereksperter er blevet udlagt som en
trussel for menneskeheden, mens

computere, der er skakmestre overlegne, snarere er beviset på, hvilke
vidunderlige ting mennesker kan
konstruere til hjælp for menneskeheden. Hvorledes bøger og film er
fulde af skak, og hvordan spillet har
fået mange af verdens mest intelligente, magtfulde eller kunstneriske
væsener til at reagere, bl.a. med
maleriske citater. Hvorledes skak
kan benyttes i et stort tværfagligt
samarbejde og være et egnet emne
for en skoleklasse, etc.
Det oppustede reklameblær er en
bagsidetekst af helt samme slags,
som alle andre bøger har, og den
kolossale fejlliste er et eksempel på,
at en anmelder kan se sig så sur på et
produkt, at han går amok i fejlfindingsrus, som moderne redaktionssekretærer vil udtrykke sig, og
i farten får et væld af urimeligheder
og diskutable ting med – om end
fremsat som kendsgerninger.
Mange af de anførte ting er simple
ordkløverier. Andre er mildest talt
tvivlsomme. ‘Dansk Arbejderskak er
ikke stiftet i 1924, men i 1932’, skriver Kristiansen. Det modsiges ikke
af bogen, hvis formulering er: Fra
1924 til sidst i 1960’erne fandtes et
selvstændigt arbejderskakforbund,
som ikke... Det første danske arbejderskakforbund blev stiftet i 1924,
hvor arbejderskakken følte sig stærk
nok til at danne sit eget forbund. At
der var huller i perioden, og at selve
Dansk Arbejder Skakforbund først
holdt fra 1932, er ikke en historisk
overvejelse, der kræver en minutiøs
redegørelse. Ideen er at fortælle, at
der var modsætning mellem den borgerlige skak og arbejderskakken i

hele denne periode, og det vil Kristiansen næppe nægte.
Hvor stor ære von der Lasa havde
for oprettelsen af Københavns Skakforening, vil næppe heller påvirke
en studiegruppe meget, men flere
klubber var gået ned, bl.a. pga. af en
selskabsskat, før von der Lasa kom
til København som preussisk gesandt
i 1865. Han opsøgte det københavnske skakliv, og det opsøgte ham.
Resultatet blev den første levedygtige danske skakklub, uanset hvor
stor en del af initiativet der var hans.
Der står faktisk ikke i min bog, at
Bilguer ikke var medlem af Plejaderne, men at samtidig med, at
Plejaderne var en gruppe meget stærke spillere, var det kun et af gruppens medlemmer, Bilguer, der satte
sig og skrev skakhåndbogen. At den
efter hans alt for tidlige død blev
færdiggjort af von der Lasa, er en
historisk fodnote, der ikke er nødvendig i en appetitvækker til skakspillet.
Kongen kom i Rusland til at hedde
‘Korol, opkaldt efter Karl den Store’.
Kristiansen mener, at den ikke er
opkaldt efter Karl den Store, men at
Korol er afledt deraf. Hvor er modstriden?
Etc. etc. Jeg er klar over, at min
bog ikke er faldet i Kristiansens
smag, men jeg mener nok, han kunne
give bogen en chance hos de mange,
der nysgerrigt nærmer sig skakspillet. Faktisk gav jeg den til en række
personer fra målgruppen, før jeg lod
den gå i trykken, og hos dem tjente
den sit formål. Jeg håber, den ved at
gøre det for andre kan blive en meget vigtig bog for DSU på et tidspunkt, hvor medlemstallet endelig
går den rigtige vej.
Svend Novrup
Svar: For det første mener jeg ikke
det er normalt at en udgivers bagsidetekst betegner en bog som ‘perfekt’
til en eller anden form for brug, hvis
det da ellers drejer sig om en seriøs
udgivelse. Dette er ‘anprisning’ af
eget produkt, og må få enhver anmelder ekstra op på mærkerne. For,
hvis denne bog er ‘perfekt’, hvad er
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Juniorskak
så de trods alt andre skakbøger der
udgives på dansk? Carlsberg måtte i
sin tid heller ikke kalde deres øl for
verdens bedste.
På denne måde – sammen med
indholdet i præsentationspjecen, forordet m.m. – sætter bogens udgiver
selv en meget høj standard, hvorefter den skal bedømmes. Og ganske
særligt når det skulle dreje sig om
‘Dansk Skak Unions tilbud...’ udgivet med støtte fra undervisningsministeriet.
For det andet mener jeg ikke mine
påvisninger af mange faktuelle fejl
er ‘simple ordkløverier’ eller ‘tvivlsomme’. Sådan set synes jeg netop
de af Novrup fremdragne eksempler
taler deres eget tydelige sprog.
For det tredie mener jeg, at mange
faktuelle fejl, mystificerende og fejlagtige formuleringer samt meningsforstyrrende diagram- og trykfejl er
en ganske særlig alvorlig misere i en
bog, der angiveligt skulle værre rettet mod ‘...de mange, der nysgerrigt
nærmer sig skakspillet’. Den slags
personer må jo netop formodes ikke
at have forudsætningerne for at bedømme sådanne forhold. Jeg forstår
således slet ikke, hvorfor man i beretningen om KS’s oprettelse kan
indføre en person som von der Lasa,
og så påstå, at hans rolle ikke vil
‘...påvirke en studiegruppe meget’.
For det fjerde mener jeg – som jeg
også skrev i anmeldelsen – at bogen
med sit indhold kan være en ganske
god ‘appetitvækker’ for nogle, der
har fået interessen vakt for skak –
men dog langtfra for alle. Og måske
kan læsning af den føre til interessante problemformuleringer, der
som bekendt er udgangspunktet for
projekter og studier. Men er man nået
dertil, forstår jeg simpelthen ikke,
hvordan ‘Skak på tværs’ kan anvendes.
Skulle nogle alligevel kaste sig ud
i noget sådant med ‘Skak på tværs’,
anbefaler jeg at have andre, virkeligt fortræffelige opslagsværker ved
hånden, såsom Lademanns Skakleksikon og Politikens Skakbog –
begge redigeret af Sven Novrup.
Jens Kristiansen
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Sjællandsmesterskabet
for juniorer
Af Verner Christensen
Hvert år i starten af maj måned spilles turneringen om Sjællandsmesterskabet for børn og juniorer. I år
stod Allerød Skakklub for arrangementet lørdag den 3. maj på Egeholmskolen i Allerød.
104 drenge og piger havde kvalificeret sig til stævnet gennem Junior
Grand Prix turneringer i hhv. 1., 2.
og 8. Hovedkreds. De tre hovedkredse omfatter foruden Sjælland
også Lolland-Falster, Møn og Bornholm.
Mesterskabet spilles i 6 aldergrupper A-F med A som den ældste
gruppe. Vinderne blev:
Gruppe A (5 runder, 8 deltagere):
1. Kristian Hovmøller, Dianalund,
5, 2. Jakob Aabling-Thomsen,
Brønshøj, 4, 3. Søren Nielsen, Forlev, 3.
Gruppe B (5 runder, 10 deltagere):
1. Nokolaj Korolev, Tåstrup, 4½,2.
Martin Lee Lauritsen, 4, 3. Jimmy
Carlsen, Gislinge, 3.
Gruppe C (6 runder, 22 deltagere):
1. Benjamin Skjoldan, Skovlunde,
5½,2. Alexander Rosenkilde, Tåstrup,5 3. Miriam F. Olsen, Skovlunde, 4½.
Gruppe D (6 runder, 22 deltagere):
1. Alexei Cherstiouk Hansen, Tåstrup, 6, 2. Peter Skovgaard, Skovlunde, 5, 3. Janus Olsen, Tingsted, 4.
Gruppe E (8 runder, 22 deltagere):
1. He He, Amager, 7½, 2. Dara
Akdag, Skovlunde, 6½, 3. Frederik
Jensen, Jyderup, 5½.
Gruppe A (8 runder, 20 deltagere):
1. Steffen Petersen, Forlev, 7, 2.
Martin Haubro, Ballerup, 6, 3. Paw
Petersen, Forlev, 5½.
Enkeltresultater, billeder og videoer
kan ses på www.8-hk.dk/junior/
sm2003.htm.

Dansk Skak Unions
styrkeliste

Juniorer og kadetter pr. 12 maj 2003.

Juniorstyrkeliste
Spillere født efter den 1. jan. 1983.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Davor Palo
Allan Stig Rasmussen
Christian K. Pedersen
Kristian Hovmøller
Jakob Vang Glud
Anders Bodh. Nielsen
Nikolaj Mikkelsen
Andreas Wive
Jakob Aa.-Thomsen
Anders Helledie
Morten Kjær Poulsen
Peter Martin Leimand

2478
2388
2264
2256
2174
2168
2080
2112
2111
2095
2041
2050

Kadetstyrkeliste
Spillere født efter den 1. jan. 1987.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Jakob Vang Glud
Nikolaj Mikkelsen
Benjamin Skjoldan
Miriam Olsen
Peter Skovgaard
Bjarke Andreasen
Kasper Pedersen
Alexander Kasper Rhee
Alexei Hansen
Martin Lee Lauridsen
Kristoffer Dyrgård
Lars Haahr Jepsen

2174
2080
2022
2007
1934
1895
1845
1773
1684
1754
1752
1751

Per Andreasen

Hold-DM i Skoleskak
Årets finale i skoleskakkens holdDM blev spillet på Haderslev Realskole med 200 deltagere.
A-rækken: 1. Parkskolen fra
Struer, 2. Jetsmark. 3. Kjellerup.
B-rækken: 1. Zahles Gymnasium,
2. Parkskolen, 3. Jetsmark.
Gymnasie-rækken: 1. Middelfart
Gymnasium, 2. Middelfart
Gymnasium.

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

13206.
Erik Hansen.
Originalopgave.

13207.
Ole Løppenthin.
Originalopgave.

13208.
Berno Hansen.
Originalopgave. Debut.

13209.
Erik Hansen.
Originalopgave.
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Mat i 2 træk.

C+ 5+5

Mat i 2 træk.

Månedens opgaver
Lutter danske originalopgaver. Den
ene af disse er komponeret af Berno
Hansen, der hermed debuterer i denne gren af skakspillet og dermed gør
sig fortjent til et kort portræt.
Berno Hansen blev født i Langå
pr. Rygård på Fyn i 1954. Han lærte
det kongelige brætspil at kende allerede som 3-4-årig, men det var håndbold, atletik og fodbold, der udfyldte
fritiden i barn- og ungdommen. Det
blev den stærkt omtalte VM-match
mellem Spassky og Fischer i Reykjavik 1972, der for alvor vakte hans
interesse for skakken. Det blev til
medlemskab af først Randers 46 og
derpå Randers Skakklub. Fra 1976
og næsten helt frem til i dag har han
været medlem af Viby Skakklub. For
tiden er han dog enkeltmedlem af
DSU.
Berno Hansen har spillet langt
over hundrede koordinerede turneringer, og selv om han altid har 'måttet nøjes' med at være basisspiller,
har han dog inden for firmasporten
været Århus mester i skak. Hans
store forbillede er Michael Tal.
Det er i kredsen af problemister i
Viby Skakklub, Børge Hansen og
Bent O. Kristensen m.fl., at interessen for problemskak er blevet vakt.
Som løser foretrækker han direkte
2- og 3-trækkere, der kan relateres
til praktisk skak. Først inden for det
seneste år har han selv komponeret
problemer, især ‡3-miniaturer.
Der er mange gode ideer i de opgaver, jeg har set fra hans hånd, blot
mangler der til de fleste viden om

C+ 11+6

Mat i 3 træk.

problemskakkens strenge æstetiske
krav, som f.eks. at førstetrækket ikke
må fratage sorts konge et flugtfelt
uden at give den et andet. Sådant kan
læres - talentet er klart til stede.
Løsninger bedes være redaktionen
i hænde senest 1. juli 2003.

Løsninger til nr. 3
13201. (Makaronez) 1. Sf4. Truer 2.
Sg6‡. 1... Sxf5 (Selvblokade på f5
og dermed frigørelse af Sd4). 2.
Sc6‡. 1... Se4 (Selvblokade) 2. Td5‡.
1... Se2 (Valve: Linjeåbning for Tg2,
men linjespærring for Df1) 2.Sd3‡.
1... Dxf4 (Selvblokade på f4 og dermed frigørelse af hvids dronning) 2.
De7‡. 1... Ke4 2. Te7‡. Den sidste
variant er med sin korssymmetri problemets clou.
13202. (Groeneveld) A) Skinspil:
1... Kxh3 2. Th1‡. Løsning: 1. Txa2!
Træktvang! 1... Kxh3 2. Sg1‡. 1...
Kh1 2. Sg3‡. B) Skinspil: 1... Kxh3
2. Th1‡. Løsning: 1. Shg1! Træktvang! 1... Kh1 2. Sf3‡.
13203. (Makaronez) Skinspil: 1...
bxa5 (Selvblokade) 2. Txe6‡. 1... e5
2. Txb6‡. 1... Sf2~ 2. Dxb6‡. Løsning: 1. axb6! Træktvang! 1... Kxb6
2. Txe6‡. 1... e5 2. Da1‡. 1... Sf2~
2. Ta2‡. Smuk analogi mellem skinspil og løsning.
13204. (Schmidt) Løsningen på denne opgave vil blive bragt i næste
nummer. Jævnfør næste afsnit.

Fejl og definitioner
Der tales meget om telefonselskabernes uheldige gøremål i disse år.
Og nu har de også formidlet en mis-

C+ 4+2

Mat i 5 træk.
C+ 5+2
B: ÷ hBe5.
forståelse mellem redaktøren af
Problemskak og redaktøren af Skakbladet. I sidste nummers opgave af
Leif C. Schmidt lød fordringen ganske rigtigt ‘Hjælpepat i 4 træk’. Derimod var den ledsagende forklaring i
afsnittet ‘Månedens opgaver’ forkert. Lad mig derfor bringe tre af
problemskakkens definitioner:
I en mat i to træk begynder hvid
(dette træk kaldes ‘nøgletrækket’),
og efter sorts svar sætter hvid mat.
En sådan opgave indeholder 3 halvtræk pr. variant.
I en hjælpemat i to træk trækker
sort først, og med sit andet træk sætter hvid sort mat. En sådan opgave
indeholder 4 halvtræk pr. variant.
Tilsvarende gælder det for en hjælpepat i to træk, at sort trækker først,
og hvid med sit andet træk sætter
sort pat. En sådan opgave indeholder ligeledes 4 halvtræk pr. variant.
De, der er blevet vildledt af den
forkerte forklaring i nr. 3, skal naturligvis ikke snydes for muligheden af at løse opgaven til tiden, hvorfor tidsfristen for indsendelse af løsning på opgave nr. 13204 er 1. juli
2003.

Dansk Skakproblem Klub
DSK afholder sommermøde i Kaare
Vissings kolonihave, Brønshøjholm
Haveby nr. 16 i Brønshøj, søndag
den 15. juni kl. 13.00. Deltagerne
bedes hver især medbringe en eller
flere opgaver. Alle er velkomne!
http://hjem.get2net.dk/skak/
dansk_skakproblem_klub/
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Kommende
turneringer
Indbydelser:
Sendes til Skakbladets redaktion.
Indrykningspriser og øvrige vilkår
findes på www.dsu.dk og i Skakhåndbogen.
Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).
Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

www. dsu.dk

+ 'Indbydelser'

K
H
J
A

=
=
=
=

Koordineret turnering
Hurtig- og lynskak
Juniorturnering
Andre arrangementer

Chess House
Fredags Lyn (gratis)
H
Hver fredag – Lynskak på Silkeborgvej 11-13, Århus, fra kl. 20.00. –
Intet indskud. Se mere om Fredagslyn på www.chesshouse.dk eller ring
på tlf. 86 19 76 47.
Lørdagslyn i Chess House
H
7/6. – Lørdag 7/6 er der lynskak i
Chess House, for sidste gang i lokalerne på Silkeborgvej 11-13, Århus,
kl. 15.00-18.00. Indskud 50 kr. Præmier til hver 4. (min. 100% af indskuddet). Ved min. 10 spillere garanteres en 1. præmie på 500 kr. Mere
info på www.chesshouse.dk eller ring
på tlf. 86 19 76 47.
Solvognturnering 2003
H
6/7. – Nykøbing Sj. Skakklub indbyder for 33. gang til 6 runders halvtimes hurtigskak søndag den 6. juli
2003 i Nordgårdshallen, A. Ladingsvej, Nykøbing Sj. – Cafeteria er åben.
– Spilletid 10-18; indskrivning fra
9.15. – Klasser efter rating (grupper
pr. ca. 200 ratingpoints). – Indskud
100 kr., begynderklasse 80 kr., kan
betales på stedet. – Præmier: Mindst
80% af indskud fordeles. Til nr. 1 i
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hver gruppe: den traditionelle Solvognplatte. – Tilmelding senest 3. juli
til Villum Sejersen, Nørregade 1 A,
4500 Nykøbing Sj. tlf. 59 91 31 57. –
Nykøbing Sj. Skakklubs giro: 1 55
09 85.

Skødstrup
Sommer EMT 2003
K
21/7 - 25/7. Skødstrup Skakklub indbyder til den 23. koordinerede Sommer EMT på Lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej 701, Skødstrup. –
Der spilles 5 runder Monrad med
færdigspil den 21., 22., 23., 24. og
25. juli kl. 18,30 til 23,30. 2 t. til 40
træk, ½ time til resten. Tæller med i
6. HK-Grand Prix. Indskud 150 kr. –
Ved 16 spillere i grupperne vil 1. præmien være 1000 kr. Gode ratingpræmier. – Tilmelding senest 14. juli
til Willy Møller Nielsen, Bondehaven
30, 8541 Skødstrup, tlf. 86 99 24 61,
wmn@ofir.dk.
Horsens Lang
Weekend EMT 2003
K
24/7 - 27/7. Horsens Skakforening
indbyder atter til Horsens Lang
Weekend EMT. Der spilles 7 runder
i én åben gruppe efter FIDE-schweizer systemet. Turneringen Elo-rates,
hvis det er muligt. – Spillested: Højvangskolen, Højvangsallé 20, 8700
Horsens. Gode busforbindelser til
spillestedet. Overnatning: Med bad
for kr. 100 plus depositum på ligeledes kr. 100. – Kantine: Fuld forplejning, deriblandt morgenmad, frokost
og ‘Dagens ret’. – Spilledage: 24. juli
- 27.juli. Torsdag, fredag, lørdag 1016 og 17-23. Søndag 10-16. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter 1 time + opsparet tid til resten af
partiet. – Indskud: Kr. 250,- for alle
deltagere. – Præmier: Turneringsvinderen og andre vindere af delgrupper får kr. 2500,-, nr. 2 får 1000
og nr. 3 får kr. 500. Mere end 100%
af indskuddet går til præmier! – Tilmelding: Enten horsensskak@sol.dk,
eller til Eigil Straarup på tlf. 75 62 32
40. Oplys navn, klub, rating og fødselsdato. Tilmeldingsfrist: torsdag
den 17. juli. Af pladshensyn er der et
loft på 96 deltagere. – Find mange
flere informationer om turneringen
på www.horsensskakforening.dk/
langweekend.htm, hvor der løbende
opdateres omkring tilmeldinger og
nyheder.

Bornholm Sommer Skak
K
25/7 - 27/7. Bornholms Skakklub
indbyder til 5 runders koordineret turnering, der afholdes i Aakirkebyhallen, Grønningen 3, Aakirkeby
i tidsrummet 25-27/7 2003. – Der
spilles i 6 mandsgrupper, der spiller
alle mod alle, nederste gruppe evt.
Monrad. – Turneringen Elo-rates hvis
det er muligt. – Der er rygeforbud i
spillelokalet. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter en halv time
+ opsparet tid til resten. – Spilletider:
Fredag d. 25 kl. 19.00-24.00 – Lørdag: 10.00 - 15.00 og 15.30-20.30 –
Søndag: 10.00 - 15.00 og 15.30 20.30 – Indskud: 120 kr. – Mad og
drikke kan købes på spillestedet. –
Tilmelding til Per Rasmussen tlf. 56
49 51 13 eller e-mail post@8-hk.dk
senest d 20/7. – Se også http://
www.bornholms-skakklub.dk.
Brændesgårdhave
turneringen
H
3/8. – Bornholms Skakklub indbyder til den årlige hurtigskakturnering
i Brændesgårdhaven (Joboland). –
Tilmelding og yderligere information
hos Bent Schiøtt Hansen på tlf. 56 95
14 53. Tilmelding kan også ske på
stedet senest kl. 09.30. – Skakspillere
har den dag fri afgang til Brændesgårdhaven.
Skanderborg EMT 2003
K
6/8 - 17/9. Herved indbydes til EMT
i Skanderborg med afvikling på følgende onsdage: 6/8 - 13/8 - 20/8 27/8 - 3/9 - 10/9 - 17/9, alle dage kl.
19.00. – Turneringsregler: Der spil-

Vesterhavsturneringen
Sommerens store skakfestival,
Esbjerg 4.-12. juli.
GM-turnering hele perioden,
og åben koordineret turnering
6.-12. juli. Desuden veteranklasse 8.-12. juli.
Tilmelding senest 15. juni til
Brian Isaksen, email: brisak@esenet.dk.
Se indbydelsen i Skakbladet
nr. 3, eller find information på
www.northseacup.dk.

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

Stærkeste danske open
Turneringen er et led i DSU‘s 100 års jubilæum og tegner til at blive den
største og stærkeste åbne turnering i Danmark i mange år.
Top-ti vil holde et Elo-snit på +2600.
Topnavne er bl.a.: GM Sasikiran (Indien), GM Sakaev (Rusland),
GM Yussupow (Tyskland), GM Zhang Zhong (Kina), GM Beljavski
(Slovenien), GM Peter Heine Nielsen (Danmark) 2625, WGM Kataryna
Lahno 2417 (Ukraine – 13 år), FM Magnus Carlsen 2330 (Norge – 13 år,
VM-sølvinder og et af de største talenter i Norden nogensinde).
Der vil være et kommentatorrum, hvor IM Jacob Aagaard underholder.
Live-internet dækning af op til 10 partier dagligt.
Praktiske oplysninger, se Skakbladet nr. 3.

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 2003

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

Betaling helst på giro nr. 269-7289.
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les i 8-mands grupper, evt. Monrad i
nederste. Der spilles efter DSU’s regler for koordinerede EMT. FIDE regler. Turneringen Elo-rates og indgår
i 6. HK’s Grand Prix ordning. –
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer
og derefter ½ time + opsparet tid til
resten. – Spillested: Skanderborg
Sundhedscenter, Sygehusvej 7, Skanderborg. Røgfri spillelokaler. Rygning i tilstødende lokaler. – Deltagerbetaling: Mesterklasserne 150 kr.,
Basisklasserne 125 kr. GM -IM -FM
- WIM - WFM er fritaget for betaling. – Faste præmier: Meterklasserne: 1.pr. 1.500 kr., 2.pr. 500 kr., 3.pr.
200 kr. Basisklasserne: 1.pr. 1.000
kr., 2.pr. 400 kr., 3.pr. 200 kr. Ved
ligestilling deles præmierne. – Bonuspræmier: I alle klasser gives en tillægspræmie oven i normalpræmie:
Ved 7 p. gives 500 kr., 6½ p. 400 kr.,
6p. 300 kr, 5½p. 200 kr., 5p. 100 kr.
– Præmien udbetales som gavekort
til Brugsen og Kvickly. – Andre præmier: Vinder af Mester 1 får oven i
normalpræmie og bonus ekstra 2.000
kr. (omkamp ved ligestilling - to partier hurtigskak). Vinder af Mester 2
får oven i normalpræmie og bonus
ekstra 1.000 kr. (omkamp ved ligestilling - to partier hurtigskak). – Tilmelding: Senest d. 1/8 til Bjarne
Berring Rasmussen, Mursejlervej 8,
8660 Skanderborg, 86 52 35 28 eller
40 75 21 54, email: berring@rasmussen.mail.dk, eller til Hans Buttenschøn, tlf. 86 52 23 35, email:
Hans.Buttenschon@mail.dk. Eller
www.skanderborgskakklub.dk.

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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Herning Byturnering 2003
K
11/8 - 22/9. Herning Skakklub indbyder hermed til 7-runders koordineret EMT følgende 7 mandage:
11/8, 18/8, 25/8, 1/9, 8/9, 15/9 og
22/9. – Turneringen spilles i røgfri
lokaler og Elo-rates. – Spilletid: kl.
19-24.00. (ingen hængepartier). –
Spillested: Vestervangskolen, Kantinen, Vestergade 82, 7400 Herning.
– Turneringsform: Der spilles Monrad med 12-16 deltagere i hver
gruppe, evt. 8 deltagere i mesterklassen. – Betænkningstid: 40 træk i
2 timer + ½ time + opsparet tid til
resten af partiet. – Indskud: 120 kr.
pr. person. – Præmier: Hele indskuddet går til præmier. – Kantine: Der
kan købes kaffe/te, øl/vand, brød og
slik. – Tilmelding senest: søndag, den
3. august til Jens Lund Jensen, Kaj
Munks Vænget 21, 7400 Herning. –
pr. tlf. 97 21 68 48 eller meget gerne
pr. email til følgende adresse:
hamborg@post10.tele.dk. – Vel mødt
i Herning.
Gladsaxe
Skak Forening 70 år
K
26/8 - 7/10. Klubben indbyder til
jubilæumsturnering over 7 runder, i
klubbens lokaler, den gamle Jernbanestation i Bagsværd. – Turneringen
afvikles som en stor gruppe efter
Schweizer systemet. Max 40 deltagere. – Spilledage: 7 tirsdage: 26/8
- 2/9 - 9/9 - 16/9 - 23/9 - 30/9 - 7/10
med start kl. 19.00. – Spillested: Til
Jernbanen 20, 2880 Bagsværd (5 min.
gang fra Bagsværd Station). – Betænkningstid: 2 timer pr. spiller pr.
parti. – Indskud: 125 kr., som går
ubeskåret til præmier. Betales ved 1.
runde eller giro 5520223. Forhøjede
præmier, med en garanteret 1. præmie på 2.000 kr. Øvrige præmier efter deltagerantal, og oplyses ved 2.
runde. – Rygning er ikke tilladt i
spillelokalerne. – Tilmelding: med
oplysning om navn, fødselsdato, klub
og ratingtal til: Poul E. Harders,
tlf. 44 94 19 65, email: peharders
@worldonline.dk, eller Frank Rostved, tlf. 38 60 71 91, email: frank_
rostved@vip.cybercity.dk. – Tilmeldingsfrist: 11/8-2003. – GSF hjemmeside www.danex-exm.dk/gsf.
NM for seniorer 2003
11/10 - 19/10. – Sønderborg, spillere
over 60 år, se Skakbladet nr. 5.

Tag stilling!
Løsninger til øvelserne side 32.
1. Magchielis Euwe, Holland
Hans Johner, Schweiz
International holdturnering, Vevey
1955. Sort havde lige begået den elementære fejl at flytte blokadetårnet
fra c7 til e7 og derved frigjort fribonden. Det blev straffet: 40. c7! fik
håndklædet frem, for 40... Txc7 41.
Ta6† etc. koster en bondegård. 1-0.
2. Vassily Smyslov
Adrian Swaine Hollis
Hastings 1962-63. Ikke 19. Lxh6?
f4! 20. Dg5, som ganske vist er godt
nok efter 20... Kh7? 21. Dh4! gxh6
22. Sg5†, men som taber løberen
efter 20... Lf5! 21. Se5 Sxe5 22. Txe5
Lg6! Smyslov nøjedes med at stå
godt med 19. Lf4! (med ideen 19...
Ld7 20. Tab1 Sd8 21. Se5 +-) og
blev belønnet med fejltrækket 19...
Le6?, hvorefter 20. Lxh6 alligevel
kan ske: 20... f4? 21. Dxg7† Dxg7
22. Lxg7 og sort opgav. 1-0.
3. Paul Mross
Kurt Richter
Mesterskabsturneringen for Berlin,
1949. 26... Txf2! Den tyske stormester gik under kælenavnet ‘Der
Scharfrichter’. Kongen må slå: 27.
Kxf2 Tf8† 28. Kg1. For 28. Ke1
Dg2! 29. Tdc1 Tf3 er heller ikke
opmuntrende. 28... Sf3† 29. Kh1
Sxd2† 30. Dd5† Dxd5† 31. cxd5
Sxb1 32. Txb1 Tf2. En bonde og
snart to er nok for sort. 33. b4 c4 34.
Tc1 c3 35. Se4 Tf3 36. Kg2 Te3.
0-1.
4. Teimour Radjabov
Merab Gagunashvili
Juniorturnering, Baku 1999. Enpassant-slaget 39. gxh6 ville sikkert
også føre til gevinst, men virker lidt
banalt i forhold til et ‘offer’. 39.
Lxh5! Dd8. Eller 39... gxh5 40.
Dxh5 Dc7 41. g6 fxg6 42. f7† samt
mat i næste træk. 40. Lxg6 fxg6 41.
f7†. 1-0.

5. Ivan Farago
Gennadij Kuzmin
Rubinstein Mindeturnering, Polanica Zdroj 1977. Den stakkels urokerede hvide konge ligefrem råber
på et linjeåbnende offer, og faktisk
kunne sort vælge mellem to af slagsen. I partiet kom 20... Sxe5!, men
det andet, 20... Sxd4! havde været
lige så godt, f.eks. 21. Dxd4 (eller
21. Lxd4 Txe5† 22. Lxe5 Dxe5†) 21...
Txf1†! 22. Kd2 De2† 23. Kc3 Txe5
24. Ld2 c5 25. bxc5 bxc5 26.Dxc5
Dd3† 27. Kb4 Dxd2† etc. til mat.
Tilbage til partiet: 21. dxe5 Dxe5
22. Tc1. Andre muligheder: A. 22.
0-0-0 Da1† 23. Kc2 Da2† 24. Kc1
Dxa3† 25. Kc2 (25. Db2 Dxe3†) 25...
Txe3 26. Lxa6 Tf2 27. Dxf2 Da2†
28. Kc1 Tc3† etc., og B. 22. Td1
De4 23. Lg2 Dxe3† 24. Dxe3 Txe3†
25. Kd2 Te2† ligeledes med sort sejr.
22... De4 23. Tg1. 23. Lg2 Dxe3†
24. Dxe3 Txe3† 25. Kd1 Lc4. 23...
Df3 24. Lxa6 Txe3† og hvid opgav.
0-1.
6. Peter Graves
Jens Nording
Viborg Skakklubs klubturnering,
marts 2003. Man ser straks, at kvalitetsgevinsten 19. Lxf7† Txf7 20.
gxf7† Kxf7 ikke giver hvid noget.
Efter en halv times overvejelser fortsatte hvid med 19. g7 Tfb8 20. g4.
Nu overtog sort dog midlertidigt
angrebet. 20... Lxb3 21. axb3 Da5
22. bxc3. 22. Kb1 cxb2 23. Kxb2
De5† 24. Kb1 Dc3. 22... Dxc3. Eller
22... Txb3 23. Td3 Txc3 etc. 23. Td3
Da1† 24. Kd2 Da5† 25. Ke2 Tc8
26. c4? Lidt bedre var 26.c3! Txc3
27. Dd2 Sxe4! 28. fxe4 De5 29. Txh7
Dxe4† 30. Kf2 Dxh7 31. Dxc3 Dxg7,
dog med sort fordel. 26... Tab8? Her
var 26... Tc5 det rigtige træk. 27. g5
Txb3 28. gxf6. Efter 28. Txb3 Da2†
29. Ke1 Dxb3 30. gxf6 Dc3† var der
også evig skak. 28... Tb2† 29. Ke3
Dc5† 30. Kf4 De5† 31. Ke3 Dc5†
32. Kf4 De5† 33. Ke3. ½-½.
Nå, tilbage til diagramstillingen,
hvor hvid kun fandt 19. g7? Det var

selvfølgelig datamaten, der senere –
på 5 sekunder – kom frem til supertrækket 19. Td5!! At det truer mat i
6 træk ses altså ikke nemt. Heller
ikke at sorts eneste parade er 19...
fxg6, som taber damen efter 20.
Tb5†! E-bonden kan sort jo ikke
bruge pga. 20. gxh7† Kh8 21. Dxf6
mat. På alt andet, fx 19... Lxb3, fremkommer den smukke mat ved 20.
gxh7† Kh8 21. Dg7†!! Kxg7 22.
h8D†! Txh8 23. Tg5† Kf8 24. Txh8†
Sg8 25. Txg8 mat.
7. Valery I. Zilberstein
Alexander Kuindzhi
USSR-mesterskabet, semifinale i
Tbilisi 1973. 24. Lc7! Man må nyde
alle de bindinger, der pludselig viser sig. 24... Taa7? Sort kunne have
nøjedes med at give en kvalitet med
24... Txc7 25. Dxa8† etc. hvor abonden dog bliver trumf. Nu koster
det en hel officer, hvorefter hvid har
sine merbønder at vinde på. 25. Tc6!
Txc7 26. Txd6 Df7 27. Dxe6 Dxe6
28. Txe6 Tc3 29. Tb1 Td7 30. Te5
Txd4 31. Txf5 g4 32.e3 Td2 33. Tf4
h5 34. Txb4 Tcc2 35. Tf4. 1-0.
8. Attila Groszpeter
Jens Ove Fries Nielsen
Nørresundby Bank Skak Cup 1992.
27. Saxc5?! ser fristende ud, men
burde nok være erstattet af det prosaiske 27. Sc3! Ta8! 28. Txa8 Dxa8
29. Te1 med en lille overvægt. 27...
Txa1? Nu får stormesteren alligevel ret. Sort kunne have fået en god
stilling med 27... Lxd5! 28. Lxd5
Txa1 29. Txa1 (29. Sb7 Txf1† 30.

Kxf1 Db8 31. Sxd6 Sxd5 32. Dxd5
Lxd6 33. exd6 Sf6) 29... Sxc5 30.
Sb4 dxe5 31. fxe5 S5e6. 28.Sxb7
Txf1† 29. Kxf1 Db8 30. exd6 Sxd5.
Vi kan allesammen se de frygtelige
følger af slag på b7! 31. Dxd5 Lh4
32. Dc6 De8 33. Se5 Sxe5 34. Dxe8
Txe8 35. Lc6! Te6 36. fxe5 Txe5
37. d7 h5 38. g5. 1-0.
9. Zoltan Ribli, Ungarn
Bachar Kouatly, Frankrig
VM for landshold, Luzern 1985. Sort
havde lige flyttet sin konge til f8.
Og så kom 19. Se6†, der vinder dronningen, eftersom 19... fxe6 20. Lxe6
Se5 (20... Sd4 21. Txd4) 21. Dh7
Sf7 22. Lb2 fører til mat. Ulempen
er, at det bliver vanskeligt at vinde
partiet. Var der noget bedre? 19. Le6
vinder også damen, men der er ingen mat. Efter sorts 19... Kg8 trak
hvid 20. Sg5, og efter 20... Kf8 var
man tilbage i (diagram)stillingen
igen. Efter formodentlig nye svære
overvejelser valgte Ribli endelig at
gentage 21. Se6† og nøjes med damen:
Den skjulte vej til målet var 21.
Dh7! e6 22. Lxd6† Se7 (Her kan sort
også give damen men står til tab efter fx 22... Dxd6 23. Txd6 Tc7 24.
Lxe6! etc.) 23. Lxe6 fxe6 24. Dxg6
Kg8 25. Df7† Kh8 26.Td4 Sf5
27.Th4† Sxh4 28. Dh5† samt mat. I
partiet vandt hvid alligevel: 21... Kg8
22. Sxd8 Tcxd8 23. Lg2 Lf6 24. Dh6
e6 25. h4 d5 26. h5 Lg7 27. Dg5
dxc4 28. Txd8 Txd8 29. bxc4 gxh5
30. Lb2 e5 31. Ld5 Td6 32.Dxh5
Td7 33. Df5. 1-0.
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Play Winning Chess
The ...a6 Slav
Glenn Flear, Everyman Chess
2003, 176 sider. Pris: 219,-

Denne åbning er et relativt nyt
fænomen, og igennem de
sidste par år har den tiltrukket
flere og flere topspillere, bl.a.
Shirov og Kasparov. I denne
første bog om varianten
forklarer forfatteren hemmelighederne i de taktiske
ideer for både sort og hvids side. Bogen er ideel for
klub- og turneringsspillere.

Nimzo-Indian
Kasparov Variation
Chris Ward, Everyman Chess
2003, 160 sider. Pris: 219,Nimzo-Indisk er en af de store
plager for d4-spillere. Dette
bundsolide forsvar er populært
på alle spilleniveauer, og 1.d4
spillere har kæmpet hårdt og
længe for at finde en fordelsgivende måde imod det.
Hvordan kan Hvid slå en Nimzo-Indisk spiller ud af
kurs på et tidligt tidspunkt? Et godt bud er Kasparovvarianten. Spillere med Hvid kan give sig selv et nyt
og farligt våben i kampen mod Nimzo-Indisk.

Winning Chess Tactics
Yasser Seirawan, Everyman Chess 2003, 254 sider.
Pris: 219,I denne bog har forfatteren delt taktikken op i flere
forskellige temaer, som alle bliver grundigt gennengået og diskuteret. Hvert kapitel starter med en debat
om grundformen for det enkelte tema, og undervejs i
kapitlet bliver eksemplerne mere og mere komplekse
og sværere. Hans ønske er, at bogen henvender sig
til lettere øvede samt klubspillere.
Men han er dog klar over ulemperne ved at henvende sig til så bred en gruppe. Derfor er visse
grundlæggende færdigheder en forudsætning. Hvert
enkelt kapitel afsluttes med øvelser omhandlende de
enkelte temaer.

Yasser Seirawan, Everyman Chess 2003, 222 sider.
Pris: 199,Denne bog henvender sig til den lettere øvede
spiller. Den handler især om Seirawans egne fire
grundprincipper: Styrke, plads, tid samt bondestrukturen. Bogen starter med en generel gennemgang af skakspillet, og derefter bliver hans grundprincipper forklaret grundigt i hver sit kapitel. Han
anbefaler, at man læser bogen med et skakbræt
foran sig, så man kan ‘spille med’ og se, hvordan
hans principper passer ind i hinanden.

Gå sommeren i møde...
Udnyt den danske sommer og bestil allerede nu
skakbrikker til udendørs brug.
Balkonmodel: Kongehøjde 31 cm. Pris: 699,Bræt: Plastic, feltstørrelse 15 x 15 cm. Pris: 895,Parkmodel: Kongehøjde 62 cm. Pris: 3.350,Bræt: Plastic, feltstørrelse 35 x 35 cm. Pris: 1.995,Der må påregnes to til tre ugers leveringstid.

Nye CD-rom'er
ChessBase Reader følger med på disse tre nye CDrom'er fra Chessbase, så man kan læse samtlige
data. Systemkrav: PentiumPC, 32 MB RAM,
Windows95/98/2000/Me/XP.

William Steinitz, The first world champion
Af Thorsted Heedt – 1000 partier samt database med
specielle temaer og spørgsmål. Pris: 225,-

World Champion Fischer
Af Robert Hübner – 1000 af Fischers bedste partier,
Fischer-videoer, tekst og mange fotos. Pris: 275,-

The Isolated Queen’s Pawn
Af Reinhold Ripperger – isolerede bønder
har afgjort VM-partier, se teknikker
og manøvrer. Pris: 195,-
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