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Skak i 100 år

Dansk Skak Union blev stiftet 6. september 1903, og præcis
100 år senere byder jubilaren velkommen til Nordisk
Mesterskab i Århus. Sommerens store skakbegivenheder,
Vesterhavsturneringen, Politiken Cup og Aarhus Chess
Summer var således den værdige afslutning på de første
100 år med Dansk Skak Union. Samtidig med NM, i Høvelte
på Sjælland, afvikles NATO-skakkens internationale turnering.
Jubilæums-programmet slutter med stormesterskak og
festival i Skanderborg, 1. Samba Cup, samt Nordisk
Mesterskab for seniorer over 60 år i Sønderborg.
NATO-Championship

NM 2003 er Dansk Skak Unions officielle jubilæumsturnering. Den
spilles i Storcenter Nords teatersal i
Århus og starter lørdag den 6. september, som præcist er Unionens
100-års dag.
Unionen og turneringen modtages
i den anledning officielt på Århus
Rådhus inden 1. runde.
Der spilles dagligt fra kl. 15.00 til
21.00, med fridag torsdag den 11.
september. Sidste runde er onsdag
den 17. september hvor der spilles
kl. 13.00 til 19.00.
Teatersalen har plads til 200 tilskuere, som skulle sikres nærmest
ideelle tilskuerforhold. I det tilstødende konferencelokal leverer Bent
Larsen løbende kommentarer til partierne. Feltet er i skrivende stund ved
at være på plads:

NATO's skakmesterskaber blev til
på dansk initiativ for 25 år siden, så
der er to gode jubilæumsgrunde til,
at turneringen også i 2003 er placeret i Danmark.
Turneringen spilles 8.-12. sept. på
Høvelte Kaserne med Den Kongelige Livgarde som vært. Turneringsformen bliver en individuel, 7 runders schweizer med et pointsystem,
der gør det muligt også at kåre en
vinder af holdkonkurrencen.
Følgende NATO-lande har tilmeldt spillere: Danmark, Norge
Tyskland, England, USA, Tyrkiet,
Polen, Canada, Holland og Italien.
Danmark stiller med otte deltagere
anført af mesterskabernes iniativmand, holdkaptajn Finn Stuhr, som
har arbejdet utrætteligt for at kunne
afholde denne jubilæumsturnering
på dansk grund.
Turneringens hjemmeside fortæller turneringens historie og bebuder
foruden resultater også live-visning
af partier.

NM 2003

Nordisk Mesterskak 2003

Danmark: Curt Hansen
Lars Schandorff
Davor Palo

Færøerne: Flovin Tor Næs

Curt Hansen
Topseedet ved NM  med 600 kJ økologisk
brændstof til hjernen. (Foto: Claus Qvist)

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 Chess Summer 27/7-4/8
International åben turnering
• Nordisk Mesterskab
i Aarhus 6/9-17/9
• NATO Skak 8/9 - 12/9
Int. turnering for militære

Sverige:

Evgenij Agrest
Jonny Hector.

• 1. Samba Cup 10/10 - 19/10
GM-turnering i Skanderborg

Island:

Hannes Stefansson
Helgi Olafsson

Finland:

Tomi Nybäck
Heikki Lehtinen.

• Nordisk Mesterskab
for seniorer (over 60 år)
Sønderborg 11/10-19/10

Norge:

Einar Gausel
??

www. natochess.org

www. dsu.dk

+ 'SKAK 1903-2003'
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1. Samba Cup –
Festival i Skanderborg
Skanderborg Skakklubs første GMturnering, 1. Samba Cup, 10. - 19.
oktober bliver både en af de stærkeste skakturneringer i Danmark gennem tiderne og en ægte skakfestival
med turneringstilbud for skakspillere
i alle aldre og ratinghøjder (se indbydelsen side 36). Turneringen har
sit navn efter den kendte Samba-flødebolle fra hovedsponsoren, Elvirasminde A/S.

GM-feltet så ved redaktionsslut
således ud (verdensranglisteplacering i parentes): Vassily Ivanchuk,
2710, Ukraine (13) – Nigel Short,
2701, England (16) – Rustam Kasimdzhanov, 2664, Uzbekistan (29)
– Victor Bologan, 2650, Moldavien
(42) – Julio Granda Zuniga, 2641,
Peru (52) – Peter Heine Nielsen,
2636 (59) – Curt Hansen, 2618 (76)
Evgeny Alekseev, 2613, Rusland
(83) – Davor Palo, 2510 (533). De
seneste internationale resultater har

gjort feltet endnu mere spændende,
idet Victor Bologan har vundet
superturneringen i Dortmund foran
bl.a. Kramnik, Anand og Leko.
www. skanderborgskakklub.dk/
gm2003

Nordisk Mesterskab
for seniorer
Nordisk Mesterskab for seniorer,
spillere over 60 år, afrunder på en
god og hyggelig måde jubilæums-

Bestyrelsen anno 2003.
Forrest fra venstre
formanden Erling
Hansen, Renny Carlsen,
og Preben Sørensen.
bagest Anders
Berggreen og
Jørgen Mikkelsen.

Skak i Middelfart i 100 år
Middelfart Skakklub var en af de
første klubber i Dansk Skak Union
og kan den 14. september fejre 100
års jubilæum.
Der er næppe mange skakklubber, der som Middelfart Skakklub
har så godt tjek på sin fortid, for i anledning af jubilæet udgiver klubben
en skrift med glimt fra klubbens liv.
Det begyndte med, at en skakspillende lærervikar i 1903 flyttede
til byen og mødte en kantor og en
læge. De havde skak som en fælles
interesse og stiftede klubben, som
gennem årene har haft sine op- og
nedture.
Det var en borgerskabets klub, der
tog imod skakkoryfæer som tyske
dr. Lasker, den amerikanske mester,
Mr. Marshall, og den lettiske flygtning, Aron Nimzowitsch, der kom
til at betyde meget for dansk skak i
1920’erne og 30’erne.

4
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Men det var også en klub med et
dagligliv med turneringer, telefonmatcher i telefonens barndom og
problemer med værterne på spillestedet, som hævede priserne mere,
end medlemmer syntes var rimeligt.
I slutningen af Anden Verdenskrig og i to kortere årrækker derefter
gik klubben nærmest i opløsning.
Den blev dog holdt i live ved, at en
håndfuld medlemmer mødtes og
spillede privat.
Nyt liv kommer der i klubben i
1962, hvor den bliver sluttet sammen med Middelfart Arbejderskak.
Arbejderskakklubben havde medlemmerne, men manglede naboklubber at spille med. Det var der i Dansk
Skak Union. Men uden dramatik
foregik sammenlægningen ikke. Der
berettes således om, at et af medlemmerne i arbejderklubben var så ræverød, at han hvæsede og spruttede

Behrendts Hotel i begyndelsen af
1900-tallet. Her blev Middelfart Skakklub
stiftet den 14. september 1903.

på generalforsamlingen, hvor den
historiske beslutning blev truffet.
Han fulgte ikke med over i den borgerligere klub, som i øvrigt også
mistede sin borgerlighed.
Nu var det maskinarbejdere fra
kabelfabrikken NKT og plejere fra
byens anden store arbejdsplads,
Statshospitalet, der var flest af på
medlemslisten.
Efter sammenslutningen var der
et godt fundament til en stabil klub,
som i mange år havde omkring 30
medlemmer.
I de senere år har klubben mærket
den mindre interesse for klubskak.
I 2000 indgik Middelfart og Strib
Skakklubber et samarbejde og dannede en fælles overbygning, Skakklubben Nordvestfyn, hvor alle
skakaktiviteterne foregår i dag.
Poul Christensen

Foto: tr.

året 2003. Turneringen spilles i Sønderborg 11.-19. oktober 2003 med
fine forhold på Quality Hotel og
plads til både seriøs skak, udflugter
og samvær.
Turneringen er åben for alle spillere født tidligere end 1.1. 1943, og
indbydelsen kan findes i Skakbladet
nr. 5 og på turneringens hjemmeside.
Arrangør af Senior-NM er Sønderjydsk Skak i samarbejde med
Nordisk Skak Forbund og Dansk
Skak Union, og turneringens hovedsponsor er Danfoss.
www. seniorskak.dk

Vesterhavsturneringen
Topgruppen i årets skakfestival i
Esbjerg, 18. Vesterhavsturnering,
blev vundet af GM Alexey Dreev,
Rusland, GM Krishnan Sasikiran,
Indien, og GM Luke McShane, England, alle med 6½ point af 9.
GM Curt Hansen blev bedste dansker med 4½ point, mens GM Peter
Heine Nielsen fik 4 point og GM
Lars Schandorff 3½ point. Festival-

len omfattede foruden GM-gruppen
og en perspektivgruppe også en
veteranklasse, fire mesterklasser, ti
basisklasser og skoleskakturnering.
www. northseacup.dk

Politiken Cup
GM Krishnan Sasikiran, Indien, fortsatte i København, hvor han slap i
Esbjerg, og i Politiken Cup / Copenhagen Open behøvede han ikke at
dele turneringssejren med nogen af
de øvrige 241 deltagere i den rekordstore turnering.
Slutstilling i toppen: 1. GM Krishnan Sasikiran, Indien, 9/11, 2-6. GM
Alexander Beljavskij, Rusland, GM
Luke McShane, England, og GM
Michal Krasenkow, Polen, GM Artur Jussupow, Tyskland, og IM Tomi
Nyback, Finland, alle 8½.
Blandt spillere på 8 point var fire
danskere: GM Lars Schandorff, IM
Karsen Rasmussen, IM Rasmus
Skytte og IM Tobias Christensen.
www. politikencup.dk

Den unge indiske stormester Krishnan
Sasikiran vandt både Vesterhavsturneringen og Politilken Cup. (Foto: tr)

Aarhus Chess Summer
GM-turneringen i århusianske Chess
House's nyindviede lokaler blev
vundet af GM Hannes Stefansson,
Island, 6½, foran GM Artur Jakubiec, Polen, 5½, og IM Davor Palo,
Danmark, 5.
www. chesshouse.dk/sommerskak/
Mere om sommerens turneringer i
næste nummer.

DØDSFALD

Sven Jardorf
Tidligere danmarksmester i korrespondanceskak, Sven Jardorf, døde
4. juli 2003, 64 år gammel.
Trods sin spillestyrke og store
evner for skakspillets analytiske
side var Sven Jardorf næppe kendt
af flertallet af danske turneringsspillere. Han var personligt medlem af Dansk Skak Union og spil-

lede udelukkende k-skak. På et højt
niveau. Da døden pludselig indhentede ham i skikkelse af et hjerteanfald, var han deltager på det danske landshold i 14. OL-finale i
k-skak.
Som helt ung havde han spillet
nærskak i Gentofte Skakklub – på
førsteholdet – men derefter holdt
han en skakpause på op mod 25 år,
hvor han passede sine jurastudier,
og senere jobbet i Københavns
Amt samt sin familie. Først i 1983
meldte han sig atter til skak –
Dansk Skak Unions pokalturnering i korrespondanceskak.
Det blev til en 3. plads i semifinalen, men turneringen havde givet ham smag for det rolige og systematiske hjemmearbejde med
analysebrættet. Pokalturneringen
1984 blev vundet, og med sejren

også en billet til landsholdsklassen
i k-skak.
Debuten i LH 1989 gav 9 point
af 18, men igen behøvede han blot
en enkelt prøveturnering, før han
var i stand til at matche sine mere
rutinerede konkurrenter: Landsholdsklassen i k-skak 1990 blev
vundet af Sven Jardorf med 7 point
af 10. Siden har han udelukkende
deltaget i internationale k-skak turneringer, bl.a. Korning Memorial
og to olympiader.
At samarbejde med Sven Jardorf
om skaklige gøremål var en glæde.
Skak var næppe det vigtigste i tilværelsen for ham, men på sin stilfærdige, akademiske måde holdt
han meget af spillet. Trist at liv og
skakpartier blev brudt, før alle træk
var spillet.
Thorbjørn Rosenlund
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Europamester 2003
Zurab Azmaiparashvili
Åben række (13 runder):
1 GM Azmaiparashvili 2678 GEO 9½
2 GM Malakhov 2672 RUS 9
3 GM Graf 2630 GER 9
4 GM Georgiev 2647 MKD 8½
5 GM Kharlov 2581 RUS 8½
6 GM Sakaev 2664 RUS 8½
7 GM Iordachescu 2550 MDA 8½
8 GM Kobalia 2639 RUS 8½
9 GM Sulskis 2578 LTU 8½
10 GM Sutovsky 2652 ISR 8½
11 GM Aronian 2606 ARM 8½
12 GM Ivanchuk 2704 UKR 8½
13 GM Galkin 2591 RUS 8½
14 GM Moiseenko 2627 UKR 8½
15 GM Van Wely 2675 NED 8
16 GM Aleksandrov 2650 BLR 8
17 GM Grischuk 2701 RUS 8
18 GM Dautov 2611 GER 8
19 GM Agrest 2591 SWE 8
20 GM Nisipeanu 2606 ROM 8
21 GM P.H. Nielsen 2625 DEN 8
........
112 IM Palo 2472 DEN 6½
118 GM Schandorff 2563 DEN 6½
131 IM N.V.Pedersen 2508 DEN 6
........
I alt 207 deltagere
Kvinderækken (13 runder):
1 WGM Cramling Pia 2470 SWE 8½
2 WGM Cmilyte 2430 LTU 8½
3 WGM Kosintseva 2457 RUS 8
4 WIM Sebag 2394 FRA 8
5 WGM Socko 2381 POL 8
6 WGM Galliamova 2489 RUS 7½
7 WGM Stefanova 2550 BUL 7½
8 WGM K.-Gersinska 2444 GER 7½
9 WGM Radziewicz 2428 POL 7½
10 WGM Peng 2433 NED 7½
11 WGM Kosintseva 2417 RUS 7½
.......
I alt 115 deltagere

www. tsf.org.tr/english/
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EM 2003 i Tyrkiet var med sit massive opbud af
stormestre en af de stærkeste åbne turneringer
nogen sinde. De fire danske deltagere stod for
presset, og Peter Heine Nielsen var endda helt
fremme i opløbet om medaljer
indtil næstsidste runde.

EM Istanbul 200

Til bords med
Af Peter Heine Nielsen
Europamesterskabet er en turnering
af nyere dato, og dette var den fjerde
udgave. Som i 2001, hvor jeg var
eneste danske deltager i Makedonske Ohrid, var turneringen kvalifikation til FIDE's VM. Til trods for
at FIDE-VM ligner en uklar størrelse,
kan man med rette sætte spørgsmåltegn ved, om Prag-aftalen (se Skakbladet nr. 7, 2002) bliver gennemført.
Denne aftale, hvis mål var at genforene VM-titlerne, forudsatte en
snarlig afvikling af matcherne Kramnik - Leko og Ponomariov - Kasparov (som spilles 18/9 - 7/10 i Ukraine), såvel som en genforeningsmatch mellem disse matchers to vindere.
Denne usikkerhed til trods mødte
størstedelen af den europæiske subelite op i tiltro til, at vandt man en
billet, blev den brugbar før eller senere. Desuden var toppræmierne
ganske attraktive, så direkte VMkvalificerede som f.eks. Ivanchuk og
Grischuk deltog også. Alt i alt formentlig den stærkeste åbne (for europæere) turnering nogen sinde.
Turneringen var rent faktisk åben
for enhver europæisk skakspiller, og
modsat zoneturneringerne, hvor vi i
min tid havde fire danske pladser,
kan alle nu frit tilmelde sig. En ganske sympatisk tanke, om end bagtanken er ganske åbenlys. Jo flere

deltagere, jo flere penge kommer der
ind. Deltagelse i EM, er lig med accept af at bo på det officielle hotel,
samt betale den fastsatte pris gennem arrangørerne. En pris der lå på
80$ dagligt for hotel med fuldpension. I forhold til dansk niveau
ingen urimelig pris, men sammenlignet med det tyrkiske prisniveau
virker det oplagt dyrt, specielt taget
i betragtning, at man har 4-500 mennesker, der bor der i 17 dage. Det
burde kunne udløse lidt rabat, skulle
man mene.
Dette førte til spillerprotester, og
underskriftsindsamlinger primært
arrangeret af de østeuropæiske deltagere, som naturligvis var hårdest
ramt. ECU holdt en slags pressekonference den sidste dag, hvor de svarede på protesten, og kom med deres
syn på sagen.
Min sympati ligger naturligt nok
mest på spillernes side, om end man
må give ECU, at uden deres initiativ
havde vi slet ikke haft noget EM,
såvel som deres pointe om, at der
klages til de forkerte personer. De er
valgt af forbundene, så påvirk dem i
stedet, lød det. Så enkelt er det næppe
at få ændringer. Den europæiske
præsident Kutin virker til at stå ganske stærkt, og studehandeler og
vennetjenester ser ud til at være dagsordenen i europæisk skak. Det bliver spændende om den spiller-

Medaljetagerne ved EM  Flankeret
af to arrangører står fra venstre:
Malakhov (åben række, sølv),
Graf (åben række, bronze),
Kosintseva (kvinderækken, bronze),
Azmaiparashvili (åben række, guld),
Cramling (kvinderækken, guld),
Cmilyte (kvinderækken, sølv).

03:

den europæiske elite
forening, der blev forsøgt dannet, på
nogen måde får indflydelse, og om
den magter at favne de ganske forskellige interesser, der præger topspillerne imellem. Fjernelsen af den
efter min opfattelse ganske berettigede tvivl om, at spillerne eller deres forbund selv finansierer EM gennem for høje hotelregninger, er et væsentligt skridt på vejen til forståelse.

Fire danskere
Fra Danmark deltog Davor Palo, Nicolai V. Pedersen, Lars Schandorff
såvel som undertegnede. Davor fik
sine udgifter dækket via juniorkontoen, Lars og jeg 50% fra seniorkontoen, mens Nicolai deltog for
egen regning, da hans tilmelding
kom i sidste øjeblik, p.g.a. uklarhed
om tidspunkt for eksamen. En sådan
klarede han for øvrigt via email under turneringen! Jeg forsøgte at få
fuld dækning via et forslag om, at
det tilsvarende beløb, der var afsat
til mit Hotel under NM i Århus, hvor
jeg er bosiddende, blev flyttet til mit
hotel i Istanbul – men uden held.
Turneringen kom i gang planmæssigt, og at det ikke var nogen normal
Open, fik man at føle fra start. Jeg
mødte f.eks. spanske Arizmendi med
pænt over 2500 i Elo, og at ratingskillelinien midt i feltet lå så højt,
betød at både Davor og Nicolai fik
hårde modstandere i 1. runde, trods

deres nye elo-tal på 2500+. Davor
spillede remis mod Dizdarevic, mens
Nicolai måtte ned i et hårdt kæmpet
parti mod tyske Dautov. For Nicolai
blev turneringen meget op og ned,
og selv om han af og til snusede til
norm-chancer var det aldrig rigtig tæt
på. Niveauet var dog højt nok til at
der er grund til at tro, at GM-titlen er
på vej til det nordjyske snart.
Lars Schandorff fik sort mod en
lavtratet tyrker, hvilket blev starten
på en mareridtsagtig turnering for
Lars. Ved OL klarede han sig glimrende med den nye betænksningstid,
som benyttes i alle de officiuelle turneringer, (dog ikke Pono - Kasparov)
men her gik det helt i den anden grøft.
Min forklaring på det er, at den betænkningstid forstærker trenden, og
her var formen dårlig, hvilken altså
bliver forstærket. Lars startede med
at tabe med sort i ovennævnte parti,
og selv om han kom igen et par
gange, foretrækker han utvivlsomt,
at den turnering hurtigt bliver glemt.
Davor kom frygteligt tæt på normen,
og kommenterer selv fra turneringen.

Taktisk forarbejde
Jeg fik en let sejr i 1. runde og kom
dermed godt i gang. Sporene fra sidste EM skræmte, og jeg havde brugt
en del tid på at tænke på taktikken til
dette EM. Jeg har gennem en periode
arbejdet med en sportspsykolog og

fulgte et par af hans råd med stor
succes. At 8 af 13 eller +3. om man
vil, var nok til at kvalificere sig, anså
de fleste for givet, og sidst så man, at
folk på +3 blot tog remiser for dermed at „safe“ deres billet hjem. Jeg
kom på +2 sidst for bare at droppe til
-1 med 3 nederlag i træk. +3 kan
virke som en magisk grænse, men
medfører også en masse pres. Derfor var målet at komme på +4, hvorfra man så kunne tillade sig at gå
efter guldet, om man så må sige. Det
var måske på et drømmeplan, men
en god effekt er, at +3 nu blot er et
skridt på vejen, ikke det ultimative
mål. Desuden har jeg haft en tendens til ikke at forsøge at få point på
nogle småchancer og var bevidst om
at prøve, når muligheden var der.
R

-+w+-+l+
+o+-+oOo
-P-+oV-+
+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-BqP-+-+pP-P
+-+-+-KGabriel Anastasian
Peter Heine Nielsen
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... EM ISTANBUL 2003
Dette var stillingen mod den armenske GM Anastasian i 5. runde efter
hans 27. b6!? Min gode start var fulgt
op af tre ikke imponerende remiser,
de to sidste med hvid, så nu ventede
to sorte. Hvid har et vist pres, da min
b7-bonde jo er fastlagt uheldigt, men
jeg bør holde ved solidt spil.
27... Dd7 28. h4 Dd5
En fin idé, slutspillene uden dronninger er fordelagtige for mig, idet
b6 pludselig bliver en svaghed, når
der ikke længere er tryk mod b7.
29. Df4 h5 30. Dc7 Ld8 31. Dc2 Lf6
32. Da4 Kh7 33. f3!?
Eneste måde at komme videre på, sorts
dronning skal tvinges i passivitet.
33... g6 34. Lf2 Kg7 35. Kg2 Le5 36.
Dc2 Lf6 37. Dc8 Le7.
Bonde-b7 falder efter e4, så det er
vigtigt at kunne besvare e4 med Dd2
og igen Dxb7 med et løbertræk til
g1-a7 diagonalen. Derfra kunne den
selvfølgelig gå fra f6, men andre træk
svækker.
38. Le1 Lc5 39. Lc3 e5 40. De8
Min modstander har fastholdt sit
inititativ længe, men har bevæget sig
i tidnød i forsøget på at få det
maksimale. Nu er 40... Ld4 41. Lb4
Lc5 nemt remis, men en væsentligt
faktor med den nye tidkontrol er, at
der kommer gaver af og til.
40... f6!
7. række kan se svag ud, men der er
ingen vej ind. Nu er b6 svag, desuden er Dd1 irriterende.
41. Db5 Dd6 42. f4?
Men med b6’s fald var det allerede
skidt. Men igen, tidkontrollen forstærker trends.
42... Dd5 0-1

Remiszone
+2 efter 5 runder var nu helt anderledes positivt, og Sort mod hollænderen Friso Nijboer på 2562 var en
udmærket parring. Han er en giftig
taktiker, men har det efter min opfattelse med at gå en anelse for langt.
Jeg fik nærmest fordel efter åbningen som sort i berliner-forsvaret,
men da en af pointerne med varianten er, at sort spiller på, at remiszonen
er ret bred i skak, må man trods alt
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påregne at det også gælder den anden vej. Det hele var ved at ebbe ud
i remis, da han pludselig regnede galt
i bondeslutespillet.
Nu var jeg så på +3, endda efter to
sorte gevinster i træk. Ikke uheldigt,
men på den konto kan man fratrække
en kikset gevinst i 2. runde som Sort
mod Nataf. Med hvid mod Agrest
skete der ikke det store, jeg forfulgte
lidt chancer i et uligefarvet midtspil,
men bange var han nok aldrig. Mod
Sulskis fik jeg afprøvet endnu en
Berliner, og var optimistisk, da jeg
vandt en bonde, men opdagede ret
sent, at det var et offer, hvorfor jeg
var på vej i vanskeligheder, da jeg
fik modspil nok i tårnslutspillet til,
at vi tog remis.

Vent på chancen
Med fem runder igen kom fristelsen
til at forsøge at spille resten remis
naturligvis nærmere, men en hage
ved den taktik er, at man formentligt
ville føle sig ret dum, når man sad
med de sorte brikker i sidste runde
mod en allerede forhåndskvalificeret
Ivanchuk.
Når min største force sikkert er forberedelser, er den oplagte taktik at
vente på, man får noget ud af åbningen. Det skete i 9. runde mod
Sargissian, hvor min bedste (eneste)
kreative præstation ved EM havde
skaffet mig denne stilling:

-+t+-+-T
+-+-+oL-+-+-Oo+
+q+-O-W-+-+-+-+
+-+-+-+r
-+-+-Pp+
Q +-+r+bKPeter Heine Nielsen
Gabriel Sargissian
Jeg fornemmede, at han var ved at
slippe af krogen og brugte over halvdelen af min resterende tid på den
følgende kombination, som giver
mig en vis stolthed, da jeg ikke min-

des at have set en lignende før og
derfor selv måtte opfinde den. Men
under indtastningen af disse linier har
Fritz fundet den for længst – Fritz
regner jo på alt uden at spekulere på
om det er nyt.
33. Td7! Txh3 34. Txf7 Kg8
34... Kxf7 35. Dd7† er trivielt. 34...
Kh8 35. Dd7 Df5 36. Dxf5 gxf5 37.
gxh3 har den afgørende forskel til
partifortsættelsen at hans konge ikke
truer mit tårn på f7.
35. Tc7!!
35. Dd5 var egentlig min tanke men
er kun remis efter f.eks. 35... Thc3
35. Dd7 Th4 36. Te7 Df5.
35... Txc7
35... Td8 36. Dc4† Kh8 37. Tc8 er
en af pointerne. Jeg vinder tårnet
igen. 35... Tc3 36. Lc4†! duer ej
heller.
36. Db8 Kg7 37. Dxc7 Kh6 38. Dc8
Truer mat på h8, samt tårnet på h3.
Min modstander var ikke glad efter
Tc7, men til hans ros skal det siges,
at han bliver ved med at kæmpe, og
den slags belønnes ofte.
38... Df5 39. Dh8
Jeg sendte stort set dagligt rapporter
hjem til DSU’s hjemmeside via mail
og telefon og forrykkede vist også
redaktørens nattesøvn i den forbindelse. Fik flere venlige mails fra folk,
der fulgte med, tak for det. En del
gik på, hvorfor pokker jeg ikke slog
på f5 her med dronningen. Svaret er,
at jeg troede, det var remis, at sort
kunne opstille nogle uindtagelige
fæstninger. Ved brættet kunne jeg
ikke overskue det, men problemet
med disse fæstninger er en nøjere
undersøgelse værd. Teksttrækket fejler dog ikke noget, men i 49. træk
missede jeg gevinsten og måtte nøjes med remis. ½-½

Revanche
Passende fik jeg sort mod Milov,
Schweiz, i 10. runde. Lidt af en straf
syntes jeg på det tidspunkt. Milovs
rating har på det seneste dykket
væsentligt, til 2574, og jeg anså ham
for den værste modstander af de mulige. Lidt et dårligt tegn psykisk set,
men jeg var muggen over ikke at

Fotos: Peter Dürrfeld.

Nicolai V. Pedersen

Lars Schandorff

Peter Heine Nielsen

komme på +4, når nu det var tæt på,
og risikoen for pludselig at være på
+2 var nær. Milov mødte jeg sidst
under VM i Buenos Aires, hvor han
trods sejren over mig i sidste runde
måtte se titlen gå sin næse forbi, da
Zarnicki samtidig slog Miladinovic.
Milovs achilleshæl er et ret stift
åbningsrepetoire, som dog indeholder masser af gift. To runder tidligere havde teoristærke russiske
Smirnov fået en nem remis som sort,
og jeg gik i hans fodspor og fulgte
det parti længe. Efter 24 træks forberedelse havde vi følgende stilling:

-+-T-+l+
O-+w+-O-+v+o+-O
+-+mQt+-O-+n+-+
+-+-+-+pP-B-PpP
Q R-+-R-KVadim Milov
Peter Heine Nielsen
25. Dd4?
Med remistilbud. 25. Dg3! Sf6 26.
Sxf6† Txf6 27. Lxb4 Kh7 er af Lars
Bo Hansen analyseret til remis i et
Chessbase Magazine, hvilket passede mig glimrende.
25... Sf4
Jeg kunne ikke se, hvordan han nu
helt fik udlignet og besluttede mig
for, at dette var en af de løse chancer,
der skulle forfølges.
26. Dxd7 Txd7 27. Lxf4 Txf4 28. Sc5
Td2 29. f3 Tc4 30. Tec1 Txc1 31. Txc1
Ld5 32. a3 b3 33. Sa4 Tc2 34. Tb1 Lc6
35. Sc3 Le8 36. h4 Lg6 37. Td1 Txc3
Gik nemmere end man turde drømme om. Men når hvid har planlagt at
spille risikofrit på gevinst og tilby-

Davor Palo

der remis en anelse for sent, sker den
slags. 0-1

Finaledrømmen
+4 var pludselig en realitet med tre
runder igen. Jeg var hvid mod Van
Wely, der havde vundet et slutspil
med en bonde mindre mod en ellers
stærkt spillende Aleksandrov, og
drømmen om at gå helt til tops begyndte at vokse.
Jeg var på besøg hos Laura og
Bent i Buenos Aires relativt kort før
turneringen og blandt de mange emner, jeg fik inspiration om, var Larsens indstilling under partierne. Min
pointe om, at det er en god idé at
lægge svagere spillere under pres,
om end det indeholder en risiko, har
den indbyggede pointe, at mod stærkere spillere er det okay at spille remis. Og den blev ikke købt af den
gamle mester: „Det er altid rigtigt at
lægge modstanderen under pres!“
Lettere sagt end gjort, men Van
Wely tilbød remis på et tidspunkt,
hvor jeg ikke så bedre for ham end at
forsøge at holde en stilling med uligefarvede løbere med en bonde mindre. Det fik han nu lov til alt for nemt,
og drømmen om et topopgør mod
Azmaiparashvili med to runder tilbage og begge på +5 forblev en
drøm. Brat blev opvågningen som
sort mod Malakhov, Rusland (2672)
dagen efter:

Vladimir Malakhov
Peter Heine Nielsen
Nimzoindisk / E46
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 0-0
5. Sge2 d5 6. a3 Le7 7. cxd5 Sxd5 8.
Ld2
Malakhov har næsten aldrig spillet
nimzoindisk før som hvid, men skriver i New In Chess, at jeg lignede
én, der burde overraskes i åbningen...
Desuden har Ponomariov slået

Kramnik med tekstrækket, og da Malakhov samarbejder med den russiske af verdensmestrene havde de fået
sig en snak om trækket.
8... Sd7 9. g3 S5f6 10. Lg2 e5 11. 0-0
c6?
11... exd4 12. Sxd4 c5! var bedre.
Pointen er 13. Sf5 Se5! med fint
modspil, men efter: 13. Sf3 Foretrækker jeg dog klart hvid.
12. Dc2 exd4 13. Sxd4 Sb6 14. Tad1
Lc5 15. Se4 Lxd4 16. Lb4!
Ikke nogen rar overraskelse, men jeg
havde de sidste par træk anet, at det
ikke var nogen stor dag, der var i
sigte.
16... Te8 17. Txd4 Sbd5 18. Sd6 Te5
19. Sc4 Te8 20. Dc1
Havde jeg overset. På 20. Dd2 gik
b6, men nu hænger c6 efter 21. Sd6,
og jeg er helt færdig.
20... Dc7 21. Ld6 Dd7 22. e4 Sb6 23.
Lc5 Dc7 24. Sd6 Td8?
Men uanset hvad, er ydmygelsen ved
at være total.

t+vT-+l+
OoW-+oOo
-MoN-M-+
+-B-+-+-+-Rp+-+
P-+-+-P-P-+-PbP
Q +-Q-+rK25. Sb5 cxb5 26. Df4!
Vinder dronningen, og videre modstand er håbløs.
1-0

Rørt brik
Noget af et antiklimaks. Tilbage på
+3 og selv om lysten til at komme på
+4 og en glimrende præmie var i
behold, sagde fornuften remis i sidste runde og en VM-billet til, hvad
det nu end ender med. Jeg var hvid
mod Neverov, og modsat mange
andre aftalte vi ikke remis aftenen
inden, hvilket jeg egentlig var lidt
splittet omkring. Efter reglerne må
man ikke den slags, men reelt sker
2003 /6/233
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... EM ISTANBUL 2003
det i sådanne situationer og er generelt accepteret. Så at jeg gav ham en
urolig nat var vel ukollegialt. Han
var tydeligt nervøs, da jeg ankom til
runden og spurgte straks om jeg ville
spille på gevinst. Det ville jeg ikke.
Sidste runde bød ikke på den store
dramatik, Graf skulle vinde som sort
mod Azmaiparashvili og prøvede
lidt, men tilbød remis da han begyndte at stå uldent. Azmai blev dermed Europamester, men ikke nogen
just populær vinder. Kontroversiel
var hans gevinst over sølvvinderen
Malakhov i 9. runde. Azmai skulle
bytte tårne på d1 fulgt af Le5, men
kom til at røre sin løber først, hvorefter hans tårn ville stå direkte i slag.
Det korrekte er efter min opfattelse
at give op, men Azmai spurgte, om
han måtte bytte tårnene først, hvilket en forvirret Malakhov accepterede. Senere burde det være blevet
remis, Men Azmai overspillede ham
og vandt. Azmai foreslog for øvrigt
,da Malakhov gav op, at de kunne
tage remis, hvilket var en fin gestus,
som dog blev afslået!
R

-+t+l+-+
OoO-+o+-+-+-Po+
+-+n+-+-+-+p+-+
+-+-+rVpPp+-+-+
+-Kr+-+t

Malakhov var senere ved at nå op,
men da Azmai vandt over Van Wely
i 12 runde, var det kun Graf der
kunne stoppe ham, fra hans fortjente
sejr, hvis man ser bort fra episoden
mod Malakhov. Malakhovs sølv var
bestemt også i orden, og Graf, der
tog bronze efter at have tabt omkampen mod Malakhov, skal roses for
sit mod. Med hvid mod en satsende
Grischuk i runde 12, slog han kontra på det rigtige tidspunkt og udnyttede situationen klogt. Ivanchuk
og Grischuk skuffede noget, førstnævnte forblev ubesejret, men nå-
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ede kun +4 gennem en sejr i sidste
runde, og prægede på ingen måde
turneringen. Grischuk var ved at nå
op, men kiksede som sagt i 12 runde.

Davor Palo

kommenterer:

Krunoslav Hulak
Davor Palo
Dobbeltfianchetto / A00
Jeg så EM som en stor udfordring.
Jeg mødte tretten stormestre og lavede 50%. Jeg spillede på gevinst i
alle partier, og resultatet var otte afgjorte partier og fem halve. Altså tilfredsstillende, men så heller ikke
mere. Efter min mening spillede jeg
alt i alt bedre end mine modstandere.
Der var stillinger, der kunne have
givet mere (også omvendt selvfølgelig). Men alt det kan man ikke bruge
til noget. Det, der tæller, er det der
kommer på tabellen!!
9. runde, modstanderen er den erfarne stormester Krunoslav Hulak fra
Kroatien på rating 2563.
1. g3 d5 2. Lg2 Sf6 3. Sf3 c6 4. b3
Altså dobbelt fianchetto. Efter min
mening kan hvid ikke håbe på åbningsfordel, men jeg tror heller ikke,
Hulak gik efter det.
4... Lg4 5. Lb2 Sbd7 6. 0-0 e6 7. d4
Hvid kunne også overveje en opstilling med c4 og d3 fulgt af Sbd2.
7... Le7 8. c4 0-0 9. Sc3
Begge parter færdiggør deres udvikling, og nu skal man til at lægge planer for midtspillet. Formationen i
centrum er let fordelagtig for hvid,
som skal prøve at opretholde spændingen og forberede e4.
9... Tb8!
For at opnå ligevægt i centrum skal
sort enten tvinge hvid til at slå på d5
eller spille c6-c5. Da det sidste ikke
er godt i øjeblikket, må man jo spille
på „det første“.
10. a3
Nu kan b7-b5 besvares med c5 uden
hvid skal frygte b5-b4.
10... Db6
Dronningen øjner b3.
11. Sd2 Tfc8

Okay, det kan være, vi spiller c6-c5
alligevel...
12. h3 Lh5
Hvid skal faktisk allerede tænke på
at udligne. Det kunne han formentlig opnå med b4!
13. Tc1 a5 14. g4
Svækker kongestillingen, men det er
svært at se en plan for hvid. Fra nu af
bliver hvid gradvist udspillet.
14... Lg6 15. e4 dxe4 16. Sdxe4 Td8
17. c5?
Hvids stilling er shaky, men han kunne kæmpe efter 17. Te1, mens teksttrækket er en alvorlig positionsfejl.
17... Dc7 18. Df3 Sxe4 19. Sxe4 Lxe4
Da strukturen er fastlagt, har sort intet
imod at give løberparret. Nu sender
han springeren til d5.
20. Dxe4 Sf6 21. Dc2 Sd5 22. Tfe1 Lg5
23. Tcd1 Lf4 24. Td3 De7 25. Lxd5
Hvid blev åbenbart træt af at se på
den springer, men nu er hans problemer med kongen endnu mere
åbenlyse.
25... Txd5
Sort står til gevinst.
26. Lc3 Lc7 27. Dd2 b6 28. b4
Hvid gør, hvad han kan, for at skabe
dynamik.
28... axb4 29. axb4 Ta8 30. Ta1 Txa1
31. Lxa1 h5
Kongeangrebet startes.
32. Da2 Kh7 33. Da8 bxc5 34. bxc5
hxg4 35. Dxc6 Lf4 36. Da8 Dh4
37. Da3 Tg5

-+-+-+-+
+-+-+oOl
-+-+o+-+
+-P-+-T-+-P-VoW
Q-+r+-+p
-+-+-P-+
Q B-+-+-KSort har naturligvis afgørende angreb. Stillingen minder om noget,
hvor begge parter er aktiv på hver
sin fløj, men hvor den hvide konge
altså er endt på den „forkerte“.
38. Kf1 g3 39. fxg3 Dxh3 40. Kf2

efterhånden begyndt at ligne en skuffelse. I 13.runde kom jeg tilbage på
50%, modstanderen er den ungarske GM Robert Ruck på rating 2561.
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5
Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7. Lc4
Populært for tiden.
7... c5 8. Se2 Sc6 9. Le3 0-0 10. 0-0
Lg4 11. f3 cxd4
11... Sa5 bliver anset som en anelse
mere præcist, for i partiet havde hvid
muligheden 13. Ld5. Om man skal
frygte det, er et andet spørgsmål.
12. Ld3 (12. Ld5 Ld7 13. Tb1 Dc7)
12... cxd4 13. cxd4 er trækomstilling til partiet.
12. cxd4 Sa5 13. Ld3 Le6 14. d5
Et kvalitetsoffer. Tidligere anså man
det ikke for at være farligt, men der
er fundet nye ideer for hvid. 14. Tc1
(med truslen d5) bliver besvaret med
14...Lxa2!
14... Lxa1 15. Dxa1 f6 16. Lh6 Ld7?
Bedre 16... Te8.
17. Lxf8 Db6 18. Dd4!
Mindre klart er 18. Sd4 Txf8 19. Tb1
Dc5.
18... Dxd4 19. Sxd4 Kxf8 20. Tc1 Tc8
21. Txc8 Lxc8

Nu skete der noget uforklarligt. Jeg
havde set, at 40. Ke2 tabte glat p.g.a.
40... Dg2† 41. Kd1 Th5. Men hvorfor skulle Kf2 være bedre? Sort har
da bare en ekstra mulighed: Lxg3†?
R

-+-+-+-+
+-+-+oOl
-+-+o+-+
+-P-+-T-+-P-V-+
Q-+r+-Pw
-+-+-K-+
B-+-+-+-

40... Lxg3?
Jeg havde omkring 7 min. (plus 30
sek. pr.træk) så dette er svært at forstå. Sort kan tvinge hvid ind i overnævnte variant med Dh2†. Sort bør
naturligvis stadig vinde, men...
41. Ke2 Dg2 42. Kd1 Th5 43. Td2
Løberen dækker jo ikke d2 længere...
43... Th1 44. Kc2 Dg1 45. Dd3 f5
46. Lb2 Db1 47. Kb3 Dxd3 48. Txd3
Tg1 49. c6 Lc7 50. d5 exd5 51. Txd5
Tg6 52. Txf5 Txc6 53. Tf7 Tb6
Et parti, jeg forståeligt nok ville have
været stolt af, hvis det altså havde
fået sin logiske afslutning. Der gik
historier om, at jeg var påvirket af
ting uden for brættet, men det er
næppe tilfældet. Det er rigtigt, at jeg
kunne have lavet GM-nom ved at
vinde dette parti, men den slags påvirker mig ikke. Ikke negativt i hvert
fald. ½-½

-+v+-L-+
Oo+-O-+o
-+-+-Oo+
M-+p+-+-+-Np+-+
+-+b+p+p+-+-+pP
Q +-+-+-K-

Davor Palo
Robert Ruck
Grünfeldindisk / A00

Centrum har tendens til at være meget værd, når der er mange brikker
på banen. Centrumsbønder tager jo
vigtige felter fra modstanderen. Her
er det lykkedes sort at bytte næsten

I 10. runde tabte jeg unødvendigt til
Anastasian, der opførte sig som en
abe under partiet. Turneringen var
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alle brikker, men han er alligevel i
store problemer. Mærkeligt? Det er
et spørgsmål om bøndernes mobilitet.
22. f4 Kf7 23. Kf2 a6
23... e6 med det samme gik ikke pga.
24. Sb5. Svækkelsen af b6 viser sig
dog at være fatal.
24. Ke3
Jeg overvejede 24. e5, men mente
ikke, at sort kunne spille e6 alligevel, så...
24... e6
Med remistilbud. Hvad?? Han påstod efter partiet, at han slet ikke
havde overvejet den plan, jeg valgte,
så måske har det ikke noget at gøre
med manglende respekt for modstanderen.
25. dxe6 Lxe6 26. Sxe6 Kxe6 27. Kd4
Jeg vurderede slutspillet som vundet.
27... Kd7
27... Kd6 28. e5† fxe5† 29. fxe5†
Ke6 30. Le4 Sc6† 31. Lxc6 bxc6
32. Kc5 er naturligvis også håbløst.
28. Kc5 Kc7 29. Kd5
Slutspillet vinder, men der skal spilles præcist. Det er væsentligt, at sorts
springer ikke kan komme i spil med
det samme.
29... Kd7 30. Le2! h5
Efter 30... Sc6 31. Lg4† skal han
vælge side, og hvids konge går til
den anden.
31. e5 fxe5 32. Kxe5 Ke7 33. Kd5 Kd7
34. Kc5
34. Ld3 Sc6
34... Kc7 35. Ld3
De resterende træk var ikke nødvendige – sort kunne have opgivet.
35... Sc6 36. Lxg6 b6 37. Kc4 h4 38.
Le4 Se7 39. g4 Kd6 40. Kd4 Ke6 41.
Lb7 a5 42. Kc4 Kd6 43. Le4 h3 44. Kb5
Sd5 45. Lxd5 Kxd5 46. g5 Ke4 47. g6
1-0
Modstandernes...
Rating
Titler
2582
2564
2463
2583

12 GM
13 GM
5 GM
12 GM
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I anledning af 100 års
jubilæet inviterede
Dansk Skak Union alle
tidligere danmarksmestre
over 50 år til hurtigskak
under DM i Horsens.
Fem tidligere danmarksmestre nyder en øl og fællesanalyse  fra venstre Ulrik Rath,
Jens Kristiansen, Bo Jacobsen, Svend Hamann og Bjørn Brinck-Claussen. (Foto: tr)

Af Jens Kristiansen

D for dinosaur

I efteråret kom der henvendelse fra
Steen Juul - ham der nu er formand
igen - men det var han ikke dengang
og han påtog sig diverse petitopgaver. I forbindelse med unionens
100-års jubilæum - og fordi der derfor skulle ske noget ekstraordinært
ved påskestævnet i Horsens 2003 indbød man til en eksklusiv turnering for tidligere Danmarksmestre.
Kriterierne for at kunne være med
var dog at man var fyldt 50 - og det
er jeg jo...Ha! Sat på museum som
en anden dinosaur? Nåja, det er man
vel til dels selv ude om...
Ved granskning af de faktuelle
forhold er jeg nået frem til at 11 personer ville kunne deltage - inklusive
Palle Ravn (DM 1957) og Gert Iskov
(DM 1975), som vist ingen har hørt
fra i skaksammenhænge i mange år.
Seks meldte sig klar, Sejr Holm (DM
1965), Bjørn Brinck-Claussen (DM
1966, 1970, 1977), Svend Hamann
(DM 1972), Ulrik Rath (DM 1974),
Bo Jacobsen (DM 1976) og overtegnede (DM 1979, 1982, 1995). De
sidste tre kvalificerede var Bent Larsen (DM 1954, 1955, 1956, 1959,
1963, 1964), Bent Kølvig (DM
1962) og Ole Jakobsen (DM 1969,
1971, 1980).
Ingen af deltagerne er dog helt ude
af sagaen endnu og spiller vel i hvert
fald holdskak, så vi mødes da stadig
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rundt omkring i skakmiljøet. Således var der ikke tale om det helt store
nostalgiske gensyn, men vi synes vist
nok allesammen at ideen med turnerigen var ganske sjov og interessant. Og det blev virkelig til en rigtig hyggelig lille turnering, hvor vi
dog også sloges i partierne.
Nåja, vi meldte os selvfølgelig nok
også fordi forholdene var særdeles
gode. Vi er jo nogle gamle krukker,
ikke? Indkvartering, startpenge og
ganske gode præmier – og så blev vi
endda også inviteret til den fine (og
dyre) stævne/jubilæumsfest. Faktisk
tror jeg, at dette var den første turnering arrangeret af DSU, hvor jeg absolut ikke kan finde noget at brokke
mig over. Mærkedag!
Ved åbningen af turneringen var
Sejr Holm ikke kommet, og det var
mig, der efter lodtrækningen skulle
spille mod ham – altså 1-0. Efter
cirka en halv times tid kom der så en
skriftlig meddelelse der lød: ‘Sejr er
kørt i stykker ved Odense. Han kommer ikke!’ og uhyggen bredte sig.
Nåja, det var dog vist nok ikke så
slemt endda, men selvfølgelig kunne
Sejr (desværre) ikke komme og
spille. Og således spillede vi i realiteten fire runder, og Bo vandt ganske overbevisende. Nu er fire runder
ikke meget at afgøre en turnering på,
men det virkede helt klart som om

Bo væsentlig mere end os andre stadig var oppe på mærkerne i hurtigskakdisciplinen.
Vi spillede med 45 minutter til
hele partiet. Ved sådanne seancer
noterer jeg aldrig, men da jeg sad
sammen med koryfæerne, konstaterede jeg at Brinck, Ulrik og Svend
noterede på livet løs. Det prøvede
jeg så også (jeg var jo dog den yngste!) i mit parti mod Bo, hvorefter
jeg blev narret i en oplagt gevinststilling, og så droppede jeg det med
noteringen.
Men noget kan man da stadig huske – ikke mindst min gevinst fra
sidste runde mod Brinck, som indbragte mig en udelt andenplads.
Alle deltagerne i denne specielle
turnering er for mig venner på den
ene eller den anden måde. Brinck og
jeg har utallige gange i fællesskab
forsøgt at vende verden på hovedet
– og så langtfra kun i skaksammenhænge. Lad mig på dette sted afsløre
hemmeligheden bag vores vigtigste
kampråb: ‘Det er din tur!’ Det betyder, at man har brug for en øl og en
snak. Og hvis tur er det så? Det ved
vi ikke – vi har glemt, hvem der startede...
Og så er der vores mange, mange
indbyrdes partier. Jeg mener at jeg
har en plusscore, men Brinck benægtede det for nogle år siden... og in-

gen af os gider i grunden tjekke det
– who cares?
Men... første gang var i 1970, hvor
jeg som junior og 1. bræt for GSF
skulle spille mod den nykårede Danmarks-mester. Og jeg havde ham helt
nede i posen, før end han narrede
mig ind i et remisslutspil.
Tjae... uanset venskab har vi altid
spillet som død og helvede i vores
indbyrdes partier. Og vi har stor set
altid været dybt uenige om forløbet
og bedømmelsen af stillingerne undervejs, uanset hvor meget vi har
efteranalyseret og hvor mange bajere vi fået i den anledning. Også
derfor var det ganske specielt morsomt at lave det følgende nummer
med Brinck i sidste runde:

Bjørn Brinck-Clausen
Jens Kristiansen
Siciliansk / B57
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lc4 Db6 7. Sb3 e6 8.
Lg5 Le7 9. 0-0 a6 10. Lxf6 gxf6 11.
Dh5
Sådan spillede vi også i Erik Pedersens mindeturnering, 2000. Da prøvede jeg 11... 0-0 12. Kh1 Kh8 13.
f4 Tg8 14. Tf3 Ld7 15. Th3 Tg7,
der selvfølgelig er meget risikabelt,
da sort jo næsten – men også kun
næsten – bliver mat. Partiet endte
remis efter meget godt spil og diverse horrible fejl fra begge sider.
11... Sd4!?
Men dette er en anden, mindre kendt
mulighed: Nu får sort efter springerafbytningen fjernet noget af hvids
pres fra kongefløjen. Til gengæld
styrkes hvids bondestilling på dronningfløjen.
12. Ld3 Sxb3 13. axb3 Dc5 14. De2
Ld7 15. Kh1 0-0 16. f4 Kh8 17. b4!?
Helt ærligt – den kom bag på mig!

Nu kunne man selvfølgelig bakke
med dronningen, men sådan leger
Brinck og jeg altså ikke. Det er din
tur!
17... Dxb4 18. Sd5!? exd5 19. exd5
Tae8
Som det fremgår af det følgende, er
dette træk udmærket. Brincks offeridé er stort tænkt og ville vel også
virke i mange hurtigskaksammenhænge. Men helt bund i den er der
altså ikke. Man kunne også have forsvaret sig med 19... Ld8 og efter 20.
Lxh7 Kg7 21. Ta3 Th8 22. Tg3†
Kf8 23. Dh5 Dd2 etc.
20. Lxh7
Selvfølgelig – har man sagt A... og
jeg var faktisk ret opkogt i dette stadium af partiet.
20... Kg7 21. Ta3 Th8 22. Tg3 Kf8?
Jaja, jeg vil her bekende, at jeg har
ladet mit analysemodul arbejde med
stillingerne efter hjemkomsten fra
Horsens. I mit tilfælde drejer det sig
stadig kun om Junior-6 – købt før
den anden intifada brød ud! Og her
vil min lille hjælper simpelthen spille
22... Kh6!, hvorefter den påstår, at
alle hvids angrebsforsøg løber ud i
sandet. Ha! Et sådant træk – Kh6!! –
havde jeg ikke engang spekuleret på
i to sekunder – og åbenbart heller
ikke Brinck i henhold til vores efteranalyser.
23. Dh5 Tc8 24. Dh6?
Og her vinder hvid med 24. Te3!
efterfulgt af almindelig opstabling i
e-linjen. Nu løber sorts konge fra alle
regninger.
24... Ke8 25. Dg7 Tf8 26. Te3 Kd8 27.
Tfe1 Kc7 28. Txe7 Tce8 29. Dg3 29...
Dxb2 30.Lf5?
Her lugtede jeg så småt blod og
havde set vendinger som den afsluttende i partiet. Hvordan vi egentligt
stod, sådan objektivt set, anede jeg

Bo Jacobsen
Jens Kristiansen
Ulrik Rath
Svend Hamann
Bjørn Br.-Claussen
Sejer Holm

1
•
0
0
½
0
-

2
1
•
0
½
0
-

3
1
1
•
0
0
-

4
½
½
1
•
1
-

5
1
1
1
0
•
-

6
1
1
1
1
1
•

pts
4½
3½
3
2
2
0

imidlertid ikke. Efteranalyser synes
dog sjovt nok at vise, at hvid efter
dette træk har det meget svært.
30... Txe7 31. Txe7 Dc1 32. Te1 Dd2
33. Lxd7?
Den er faktisk så gal for hvid, at bedste forsøg er det triste 33. Te7 Dd1†
34. Te1 Dxd5. Og så turneringens
sidste træk:
R

-+-+-T-+
+oLb+o+o+-O-O-+
+-+p+-+-+-+-P-+
+-+-+-Q-+pW-+pP
+-+-R-+k

33... Tg8!
Og efter at have afleveret den, rejste
jeg mig op og gik langt væk fra brættet. På afstand kunne jeg se – jaja,
jeg kender ham! – at der rundt omkring Brincks ører kom små røde
pletter. Dog, dog... han giver sig ikke
så let, så der gik små ti minutter før
overgivelsen kom. Koncentration og
ærgrelse blev dog hurtigt overtaget
af almindelig glæde over skakspillets mange vidunderlige tildragelser.
Jeg udbrød umiddelbart ved det resignerende håndtryk: ‘Ha! – dér fik
jeg dig!!’, hvilket indbragte mig en
meget mild reprimande fra Steen
Juul (med glimt i øjet – han kender
os!).
Efter de første hurtige analyser ville
Brinck vist godt have udbrudt vores
kampråb, men jeg kom ham i forkøbet ved hurtigt at invitere ham og
Svend Hamann, der havde fulgt afslutningen tæt, på øl i kantinen. Undervejs mødte vi imidlertid Bo med
favnen fuld af præmiebajere sammen
med Ulrik. Og så endte det hele alligevel i turneringslokalet med festlige fællesanalyser og nogle gode
skåle.
Jaja, nogle kaldte godt nok turneringen for ‘Dinosaur-DM’, men jeg
synes nu ikke, at vi er helt forstenede endnu.
2003 /6/237
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Politikens
skønhedspræmie
Bo Garner Christensen vandt Politikens skønhedspræmie, et eksklusivt
skakspil, for ‘turneringens smukkeste parti’. Bo Garner Christensen leder til daglig skakskolen ‘Skakstudio’, som man kan læse mere om
på www.skakstudio.dk, og vinderpartiet, som her følger med hans egne
kommentarer, viser, at skaktrænerens eget mod og blik for taktiske
muligheder er på et højt plan.

Bo Garner Christensen

kommenterer:

Partiet var topopgør i 3. runde i Kandidatklassen, idet Christian og jeg
var de eneste med maksimum. Mine
hjemmeforberedelser til partiet bestod i grundige studier af Vasiukov
- van Wely, Moskva 2002, hvor
Vasiukov fik skovlen under verdensstjernen med et herligt officersoffer
(se ‘Bedste parti fra foregående volume’ i Informator nr. 85). Det ville
jeg selvfølgelig gerne gentage.....

Bo Garner Christensen
Christian Kyndel Pedersen
Siciliansk / B53
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Dxd4!?
Når man sidder over for en stærk og
talentfuld junior, kan det ofte bedst
svare sig hurtigt at forlade de mest
betrådte, teoretiske stier...
4... Sc6 5. Lb5 Ld7 6. Lxc6 Lxc6 7. Sc3
Sf6 8. Lg5 e6 9. 0-0-0 Le7 10. The1
Da5
Her afviger partiet desværre fra mit
ovennævnte stamparti. Vasiukov -
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Van Wely fortsatte: 10... 0-0 11. Kb1
Da5 12. Dd2 Da6 13. Sd4 Tfc8 14.
f4 h6N 15. h4!? med gevinst til hvid
efter en række fantastiske manøvrer
og 32 træk.
11. Kb1 Dc5 12. Dd2
Skal man bytte eller vige pladsen for
sorts aktive dronning? Jeg var selv
meget i tvivl, fordi slutspillet efter
12. Dxc5 dxc5.13. Se5 Tc8 14. Sxc6
Txc6 må være svagt fordelagtigt for
hvid på grund af udviklingsforspringet og den dermed nemme adgang til kontrol af d-linien. Men med
tankerne stift rettet mod mit stamparti
besluttede jeg mig til at bruge dagen
til ‘taktisk offerspil a la Vasiukov’,
men hvordan skulle jeg få partiet
drejet i den retning?
12... Td8 13. h3?!
Et lidt kunstigt ventetræk for at få
partiet sendt i retning af stampartiet.
I nogle varianter kan trækket dog
godt bruges i forbindelse med opbygningen af det hvide fløjangreb
(g4-g5 etc.)
13. 0-0 14. Le3 Dc4 15. b3 Da6
Endelig begynder der at tegne sig et
mønster, som jeg kunne genkende
fra stampartiet... van Wely’s dronning kom her ligeledes til at stå lidt
offside i forhold partiets brændpunkt.
16. Lg5 b5 17. Sd4 b4

-+-T-Tl+
O-+-VoOo
w+vOoM-+
+-+-+-B-O-Np+-+
+pN-+-+p
p+pQ-Pp+
Q +k+rR-+18. Sd5!
Det klassiske og tematiske sicilianske springeroffer, der baner vej for
den anden springers placering på f5,
og som åbner e-linien for de hvide
tårne.
18... exd5 19. Sf5 Td7 20. Dxb4 Ld8
21. e5 dxe5 22. Txe5

R

-+-V-Tl+
O-+t+oOo
w+v+-M-+
+-+oRnB-Q-+-+-+
+p+-+-+p
p+p+-Pp+
Q +k+r+-+Så er vi fremme ved den stilling, som
er gået landet rundt i mange forskellige dagblade og skak-hjemmesider.
Man kan ikke bebrejde Christian, at
han ikke fornemmede faren, for den
hvide angrebsopstilling ser jo ikke
ved første øjekast ud til at være noget særligt. Men faktisk er der her
kun et eneste træk, der redder sort!!
22. Se4?
Med det fantastiske forsvarstræk
22... h5!! kunne sort have sat spørgsmålstegn ved, om hvid har nok for
den ofrede officer! Næsten alle andre træk (end at flytte h-bonden)
fører til mat i højst 6 træk!! Prøv selv;
førstetrækket i alle varianter er det
følgende træk:
23. Sh6!! opgivet.
På grund af 23... gxh6 24. Dxf8†
Kxf8 25. Lxh6† Kg8 26. Te8† mat.
Min medfødte beskedenhed forbyder mig at fortælle, at en af mine gode
skakvenner har nævnt selveste
Aljechin i forbindelse med denne
afslutning!
1-0.

Foto: tr

Bo Garner Christensen
 mod belønnes.

Bedst i basis
Dansk Skak Journalistforenings
skønhedspræmie i basisgrupperne, et
gavekort på 250 kr. til Dansk Skaksalg Aps, havde meget få indleverede kandidater. Beskedenhed uden
grund at dømme efter standarden hos
vinderen Tue Bach, Nordthy Skakklub. I det følgende parti fra sidste
runde i Basis-7, gr. 3, viser han
konsekvent presspil og afslutter med
en klassisk matkombination.

Thor Hammershøj
Tue Bach
Fransk / C02
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Sc6
5. Sf3 Db6 6. Le2 cxd4 7. cxd4 Sge7
8. Sc3 Sf5

Stærke
kandidater
Af Allan Stig Rasmussen
Kandidatklassen 2003 bestod af 18
spillere og var ganske stærkt besat i
toppen med hele tre personer over
2400. At de tre øverstplacerede spillere i gruppen ville kvalificere sig til
næste års landsholdsklasse (LH), var
nok ikke en ubetydelig grund til dette
fremmøde.
Samtidig var klassen præget af en
svag bund, pga. juniorreglen (8 juniorer over 2000 i rating har ret til at
deltage, og et forslag om at hæve
grænsen til 2150 er i øvrigt nedstemt
for nylig).
Spilleforholdene var ganske glimrende, med fine brikker, brætter og
digitale ure, god plads, og live-dækning af 4 partier, og tilhørslokale lige
ved siden af LH. Så det eneste, man
kunne ønske sig, var vel egentlig at
præmierne blev sat op – IM’erne i
LH fik trods alt mere end 2/3 af vores 1. præmie, blot i startpenge...
Efter fire runder var der sket en
hel del overraskelser, f.eks. var der

Sort udvikler, mens han bekvemt
angriver roden i den hvide bondekæde. Hvids næste træk viser, at han
allerede er i problemer.
9. Lb5 Ld7 10. Lxc6 bxc6 11. 0-0 Le7
12. a3 a5 13. b3 0-0 14. Se2?
Men først nu går det for alvor galt.
Hvid kunne endnu nå at hæmme den
sorte fremmarch med 14. Sa4.
14... c5 15. Lf4 Lb5!
Med hvert træk øger sort trykket mod
centrum.
16. dxc5 Lxc5 17. Sd2(?) Sd4!
Vinder en kvalitet.
18. Sxd4 Lxd4 19. Dg4 Lxf1 20. Txf1 f6
21. Sf3 fxe5 22. Lxe5 Lxe5 23. Sxe5
Tac8!
Godt træk med en fælde, som får
hvid til at overse truslen.
24. Sd7?

R

ingen af de fire højestratede der var
med i top-4, til gengæld lå Daniel V.
Pedersen alene i front med 3½ point
efter at have nedspillet Bo Garner
Christensen, der ellers var startet med
3/3. Så Bo delte nu 2. pladsen med
Anders Bodholt Nielsen, der havde
sat tempoet op med tre sejre på stribe,
samt undertegnede. Mads Boe havde
mødt 4 af sine 5 værste konkurrenter, på papiret i hvert fald, mens Allan Holst nu havde haft tre sorte
kampe i træk, og minsandten fik én
mere af slagsen i 5. runde. Velkendte
problemer med Monrad-systemet,
men ikke desto mindre uheldigt og
trist for de implicerede parter, specielt i en så kort turnering. Det kunne
måske være interessant at høre, hvad
folk ville sige til at bruge Schweizersystemet i stedet?!
Før sidste runde lå Daniel stadigvæk alene i front, med 5 point men
skulle møde sin første 2400-modstander, Erik Pedersen, med sort.
Erik havde fået gang i maskinen, og
høstet tre point i de sidste fire runder. Med en sejr ville han have en
rimelig mulighed for at få en af de
tre første pladser, idet han også ville
nå op på de 5 point. Selv lå jeg på en
udelt 2. plads med 4½ point, og
skulle have de sorte brikker mod Bo

Garner, der lå på 4. Jeg forventede
det ville blive en alt-eller-intet kamp,
men var allerede tilfreds med turneringen, og ganske sikker på at blive
juniordanmarksmester (man kan kun
vinde denne titel ved at spille med i
kandidatklassen, og Davor Palo er
nok tilfreds nok med, at han brugte
sin plads i LH), så medmindre der
kom et hurtigt remistilbud, skulle
kampen spilles fuldt ud. Endelig var
der Mads Boe, som med en sejr også
kunne nå op på de 5 point.

-+t+-Tl+
+-+n+-Oo
-W-+o+-+
O-+o+-+-+-+-+q+
Pp+-+-+-+-+-PpP
+-+-+rK-

24... Dxf2! 25. opgivet.
Der er mat efter 25. Txf2 Tc1† 26.
Tf1 Txf1† 0-1
Jens Palsberg, tidligere Horsens-spiller nu bosiddende i USA, havde udsat en skønhedspræmie, som gik til
Steffen Pedersen for sejren over Lars
Schandorff (se Skakbladet nr. 5).

Og sådan gik det...
Daniel kom tilsyneladende fint nok
ud af åbningen, men det kostede på
uret, og Erik sluttede af med et par
fine kombinationer – dermed endte
de begge på 5 point. Mads Boe vandt
stille og roligt med de sorte brikker
over Anders Bodholt Nielsen, og fik
således også 5 point. Det lykkedes
dog for undertegnede at hive sejren
i land mod Bo, og sluttede dermed
på en udelt 1. plads, ‘æt så ring
enddaw’. Så hvem der tog 2. og 3.
pladsen skulle altså afgøres ved korrektion. Der havde Mads den bedst
mulige han kunne få, så 2. pladsen
til ham. Daniels var bedre end Eriks,
så han kvalificerede sig således også
til næste års knock out-turnering.
2003 /6/239
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Surt for Erik, men han har dog prøvet at være med i de høje luftlag før,
ja endda vundet LH!
Jan Pedersen og Lars Borbjerggaard nåede aldrig rigtig med i topstriden, men man kan jo ikke have
en god turnering hver gang. Imens
var der et par af juniorerne, som
valgte at høste en masse erfaringer,
frem for point... Hvad kan jeg sige –
been there, tried that.
Til slut vil jeg gerne lige nævne,
at årets DM blev mit hidtil kedeligste, da jeg var 100% seriøs hver dag
– man må jo prioritere. For mig er
langtidsskak ikke noget, der er sjovt,
men derimod interessant og smukt
(indimellem), hvor det gælder om at
performe og vinde. Til gengæld vil
jeg frem til næste år have det sjovt
med at træne noget lyn, for elevator(tor)turen op i LH bliver næppe
højdepunktet til næste DM...

Lars Borbjerggaard
Allan Stig Rasmussen
Hollandsk / A80
1. d4 f5 2. Lg5 h6 3. Lh4 g5 4. e3 Sf6 5.
Lg3 Lg7 6. Ld3 d6 7. Sd2 Sc6 8. Sc4
Ser ud til at være en nyhed, og trækket kom da også noget bag på mig.
Ved første øjekast står springeren
mærkeligt på c4, specielt hvis jeg kan
få lov til at jage den væk med f.eks.
b5. Den har dog en åbenlys funktion: forhindrer e5. Et interessant
træk, om end jeg tvivler på, det vil
blive spillet igen...
8... e6 9. c3 De7 10. Dc2 Ld7 11. Se2
Sd5
Kostede mig en halv time på uret, så
der nu kun var en time tilbage. Tåbeligt, men jeg havde svært ved at
finde en god plan, eftersom 11... 00-0 12. b4 giver hvid en dejlig stilling. Det var det her jeg sad og regnede på i lang tid, men fandt ikke
noget, der gav tilfredsstillende modspil. Direkte 11... 0-0 var selvfølgelig et alternativ, men jeg brød mig
heller ikke om det, pga.. 12.0-0-0
12. a4
Naturligt, men giver mig det angrebsmål/svækkelse jeg håbede på,
i tilfælde af at hvid skulle rokere
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langt. Lars brugte heldigvis også en 23. Lxe7 var helt klart en nødvendel tid, og han havde nu brugt tre dighed. 23... Dxe7 24. g4 er faktisk
kvarter. 12. e4 fxe4 13. Lxe4 0-0-0 interessant! Fritz siger tæt på afgøvar det, jeg havde forventet, og er rende sort fordel, men det ser ikke
nok også en bedre fortsættelse for just nemt ud – og da slet ikke med
hvid. Det ser dog ud til at kunne give kun et kvarter tilbage til resten af
partiet.
et godt slagsmål!
23... Sf5 24. b3 g4 25. Thf1?
12... 0-0 13. f3
Et forsøg på at straffe sorts frembus- Så er det ved at være slut, det var det
ende spil, og en plan imod e5. 13. e4 forkerte tårn.
f4 14. exd5 exd5 var en vigtig de- 25... Dh5 26. Tf2 Sxe3 27. Kxe3 Dg5
talje.
28. Ke2 gxf3 29. Lxf3?
13... e5 14. e4 fxe4
14... Sf4 15. d5 brød jeg mig ikke R
-+-T-Tl+
frygteligt om, men Fritze-bassen finO-O-+-Vder 15... Sxg2† 16. Kf2 Sf4 17. Lxf4
fxe4 18. Lxe4 gxf4 19. dxc6 Dh4†
-O-+v+-O
20. Kg1 bxc6 og siger afgørende sort
+-+-O-Wfordel... Jeg tror, jeg vil undersøge
mulighederne for at få implanteret
p+p+-+-+
den lille fætter.
+p+-+bP15. Lxe4
-+qNkR-P
15. fxe4 Sf4 er behageligt for sort.
R-+-+-+15... Df7
En halv time tilbage, måske man
Sidste og afgørende fejl; med 10 min.
skulle overveje at sætte farten op?
på uret misser hvid den følgende
Hvid har en time. 15... Le6 16. Lxd5
kombination. 29. Sxf3 Lg4 ser ubeLxd5 17. Se3 anså jeg for at være
hageligt ud, meneh – der er spil
dybt ubehageligt, da 17... Lf7 18. d5
endnu.
er uspilleligt. 15... Sf4 16. d5 syntes
jeg stadigvæk så ubehageligt ud, men 29... Txd2 30. Dxd2 e4 31. Dxg5 hxg5
Fritz bliver endnu en gang lalleglad 32. Td1 exf3 33. Ke3 c5 34. Td6 Ld4
pga. 16... Sxg2† 17. Kf2 Sf4 18. 35. Txd4 cxd4 36. Kxd4 g4 37. Ke5
dxc6 bxc6, men 19. h4 ser dog far- Kf7 38. h3 gxh3 39. Txf3 Ke7
0-1
ligt ud.
16. dxe5 dxe5 17. Lf2 Le6
Kandidatklassen:
18. Sd2
Lidt en overraskelse, troede
1. Allan Stig Rasmussen, Jetsmark, 5½
den skulle til e3.
2. Mads Boe, Skolernes Skakklub, 5
18... Sce7 19. Lc5
3. Daniel Vesterbæk Pedersen, Århus, 5
4. Erik Pedersen, Nordthy, 4½
For langsomt, der skulle nok
5. Bo Garner Christensen, 4
have været en krikke til g3,
6. Lars Borbjerggaard, Sydøstfyn, 4
eller en konge over på g1.
7. Allan Holst, SK 1968, 4
19... Tad8 20. c4
8. Anders Bodholdt Nielsen, Viborg, 4
Hvid er nu nede på et kvar9. Casper Rasmussen, Skolernes Sk., 3½
ter tilbage.
10. Jesper Skjoldborg, Viby, 3½
20... Sf4 21. g3
11. Jan Pedersen, Århus Skakklub, 3½
21. Sxf4 exf4 22. Lxb7 Tb8
havde jeg ikke meget tiltro 12. Jacob Vang Glud, Skolernes Sk., 3½
til, og 22. Lxa7 i stedet kan 13. Christian Kyndel Pedersen, Nordre, 3
umuligt være godt. Dog ikke 14. Morten Kock Møller, Bornholm, 3
utænkeligt at begge træk er 15. Peter Martin Leimand, Ribe, 3
16. Per Skjoldager Andersen, Evans, 1½
bedre end teksttrækket.
17. Niels Bindzus, Evans 1½
21... Sxe2 22. Kxe2 b6 23.
18. Jakob Aabling-Thomsen, Brønshøj, 1
Le3?

Divisionsturneringen:

Omkampen
og den ny sæson
DM-omkampen mellem de forsvarende mestre, Helsinge Skakklub, og
Skolernes Skakklub, Århus, blev så
spændende og jævnbyrdig, som det
var at vente af landets to suverænt
stærkeste hold.
Efter en ret hurtig remis på 2. bræt
bragte Simon Bekker-Jensen på
8. bræt Helsinge foran ved at parere
Finn Pedersens angreb, er var indledt med et optimistisk kvalitetsoffer:

t+-M-Tl+
OoOw+oVo
-+-O-+o+
+-+-O-+m
-+p+p+-N
+p+pN-Pv
pB-Q-PbP
Q R-+-K-+r
14. Shf5?! Lxg2 15. Sxg7 Lxh1 16.
Sxh5 f6 17. 000 Lxe4 18. dxe4 gxh5
19. Sf5 Kh8 20. Dh6 Df7
Optisk står hvid fint, men Lb2 kan
ikke komme med, og sort vandt på
sit materiale.
Så fulgte remiser på bræt 3, 4 og 6,
den sidste efter et rodet forløb, hvor
Mads Boe kunne have udlignet. Nu
blev det i stedet Helsinge, der kom
to point foran efter et tidnøddrama
på 5. bræt mellem Klaus Berg og Jens
Kjeldsen.
På 7. bræt havde Niels Jørgen
Fries Nielsen efterhånden fået et par
bønder i overvægt mod Uffe Vinther-Schou, og han kunne så sikre
matchsejren ved at tilbyde remis.
Dermed var resultatet på topbræt-

Helsinge Skakklub  Danmarksmestre i holdskak 2003.
Fra venstre klubformand Allan Rasmussen, Emanuel Berg, Klaus Berg, Peter
Heine Nielsen, Simon Bekker-Jensen, Steffen Pedersen, Niels Jørgen Fries
Nielsen, Lars Schandorff og Tomas Hutters. (Foto: Martin Noer).

tet mellem Peter Heine Nielsen og
Davor Palo ligegyldigt, og man tog
remis i en stilling, hvor stormesteren
havde måttet ofre kvalitet, men til
gengæld havde angrebschancer.
Alle partier og resultater er tilgængelige på Internettet, og dér kan man

også se udkastet til den 42. divisionsturnering, 2003-04.
Ifølge udkastet spiller 1. division
følgende datoer: 15/11, 16/11, 7/12,
11/1, 1/2, 28/2, 29/2. De øvrige syv
divisonsgrupper spiller 2/11, 16/11,
7/12, 11/1, 1/2, 29/2, 14/3.

paul-edgar-chess.com
paul-edgar brikker

CLUBLINE COMPETITION NATURAL GRAINED*
CLUBLINE COMPETITION EBONIZED*
LIBRARY NATURAL GRAINED*
LIBRARY EBONIZED*
LIBRARY ROSEWOOD*
PROLINE COMPETITION NATURAL GRAINED*
PROLINE COMPETITION EBONIZED*
PROLINE COMPETITION ROSEWOOD*
AMERICAN EBONIZED 4 QUEENS
PRESTIGE ROSEWOOD 4 QUEENS
*) upgrade 4 queens +15%

299,399,399,499,599,599,799,899,999,1199,-

paul-edgar brætter
CLUBLINE COMPETITION MAHOGANY
PROLINE COMPETITION MAHOGANY
PRESTIGE LAQUERED
LIBRARY DRAWERBOARD

299,499,699,1199,-

paul-edgar komplette sæt
CLUBLINE 4 QUEENS+BRÆT+POUCHE, fra
PROLINE 4 QUEENS+BRÆT+POUCHE, fra
LIBRARY 4 QUEENS+DRAWERBOARD, fra
PRESTIGE 4 QUEENS+BRÆT+BOX

699,1199,1499,1999,-

alle priser i dkk, inkl. 25% moms

HELE SEPTEMBER MÅNED GRATIS OPGRADERING TIL 4 QUEENS !
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Alle troede DM-pokalen var
på vej til Århus, men begge
Skolernes hold kollapsede,
og Jetsmark strøg forbi.

Jetsmark vinder 4-0 over Frederiksberg i sidste runde.

Jetsmark pokalvinder
Af Niels Erik Nielsen
Siden 1999 har finalestævnet i Dansk
Skak Unions pokalturnering fundet
sted i pinsen på Hotel Nyborg Strand,
hvor de godt 160 deltagere atter
kunne glæde sig over gode spilleforhold krydret med en overdådig buffet, som mange flere burde lægge
billet ind på ved kommende stævner.
Her dystede 40 hold i rækkerne
Elite, Bredde og Junior over 6 runder efter Monrad-systemet, og som
altid sørgede det kompetente TLteam under John Rendboes ledelse
for en perfekt afvikling af det store
stævne, der som noget nyt kunne
følges på internettet.

Eliterækken
På forhånd var det svært at udpege
en decideret favorit blandt de 14
hold, men de forsvarende mestre fra
Brønshøj lignede atter et godt bud,
da eneste ændring i forhold til sidste
år var, at IM Kim Pilgaard forstærkede holdet på førstebrættet, men der
var lagt op til hård modstand fra især
det jyske, hvor Skolernes Skakklub
fra Århus, der vandt i såvel 2000 som
2001, stillede med hele to hold, som
så ud til at kunne gå hele vejen, en
anden mulighed fra hovedlandet
kunne være de unge talenter fra Jetsmark, som i 2002-udgaven spurtede
sig til andenpladsen, men denne
gang var svækket af at mangle det
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ordinære 1. bræt, IM Jens Ove Fries
Nielsen.
Allerede i 1. runde endte Brønshøj - Jetsmark 2-2, mens de to hold
fra Skolerne lagde hårdt ud med 2 x
4-0. Det betød internt klubopgør i 2.
runde, hvor Skolerne 2 vandt 2½1½, hvilket ikke kom bag på kendere, da de også var bedst i det lokale kvalifikationsstævne, mens
Brønshøj overraskede negativt med
1½-2½ mod outsiderne fra Sydøstfyn, og især var der problemer for de
forsvarende mestre på topbrætterne,
hvor det samlede udbytte for de to
titelholdere efter de to første runde
blot var en enkelt remis. Skolerne 2
affærdigede runden efter Esbjerg
med 3½-½, og hermed var der allerede midtvejs skabt et hul på hele to
point ned til de nærmeste forfølgere,
hvortil Brønshøj efter en skidt start
atter fik kontakt via 4-0 over Kjellerup.
Efter 4. runde troede mange DM
afgjort, da Skolerne 2 fortsatte hvor
de slap og sendte Aalborg ud af medaljekampen med 3½-½ og samtidig øgedes forspringet til tre point,
da Skolerne 1 ved nabobrættet vandt
med de for førerholdet perfekte cifre
2½-1½ over Brønshøj, som forståeligt nok efter nederlaget blev dømt
ude af topstriden af TL John Rendboe, som for øvrigt satte en ny og
fremragende standard for internet-

formidling af en sådan begivenhed ved
at være ude med en runde-til-rundeberetning for alle tre rækker så hurtigt,
at alle som fulgte med var opdateret
inden næste runde gik i gang!

Jetsmark satte spurten ind
I næstsidste runde løb hidtil suveræne Skolerne 2 ind i uventede vanskeligheder mod Jetsmark, da et par
tidnøddramaer resulterede i boller,
og dermed var dagens første nederlag en kendsgerning; cifrene blev på
hele 1-3, så gruppen var igen en helt
åben sag mellem Skolerne 1 og 2,
Jetsmark og de forsvarende mestre
fra Brønshøj, der med en 4-0 sejr atter
var med i opløbet. Det lå dog stadig
til Skolerne 2, der var 1½ point foran
forfølgertrioen, men efter 1-3 mod
Brønshøj blev de sendt ned på en
samlet tredjeplads, mens københavnerne måtte se Jetsmark storme forbi
via en 4-0 sejr over Frederiksberg,
og da Skolerne 1 samtidig måtte tage
til takke med 2-2 mod Sydøstfyn,
var begge ude af medaljekampen.
Både Skolerne 1 og Skolerne 2
var hurtigt ude af døren efter sidste
runde, hvilket er til at forstå, da de
afsluttende runder blev en massiv
nedtur for århusianerne, men de triste omstændigheder til trods kunne
de godt have ventet på præmieoverrækkelsen i stedet for at lade et sæt
bronzemedaljer eftersende.

Guld: Jetsmark 17 pts.: 1. Allan Stig
Rasmussen 4½, 2. Stefan Christensen 4, 3. Bjarke Jensen 5, 4. Jakob Ratlev 3½.
Sølv: Brønshøj 16 pts.: 1. IM Kim
Pilgaard 3½, 2. GM Carsten Høi 3,
3. Jacob Carstensen 5, Nikolaj Palm
4½.
Bronze: Skolerne 2 15½ pts.: 1.
Henrik El-Kher 2, Mads Boe 3, Andreas Hagen 4, Martin Bækgaard 5,
Jacob Vang Glud (R).
Da der modsat tidligere år ikke blev
uddelt topscorerpræmier, blev
mange enkeltresultater ikke noteret
ned undervejs. Det var forhåbentlig
en enlig svale, da noget af det mest
egnede at formidle fra et sådant
stævne rent mediemæssigt netop er
de bedste individuelle scorer.
Et finaleparti:
R

-+-R-+-+
+-+-T-+oT-+-+-O
Ko+-O-+-+-+bLp+
+-P-+p+pP-+-+-+
+-+-+-+Kim Pilgaard, Brønshøj
Henrik El-Kher, Skolerne 2

Stillingen efter 36. Ka5.
I modsætning til hvids dominerende
løber er den sorte kvalitet ikke til
megen nytte, så det er Pilgaard, der
har alle de behagelige muligheder:
36... Tf6 37. a4 bxa4 38. Kxa4 Ke3 39.
Td3! Ke2 40. c4 Tc7 41. Tc3 Tb6 42.
b4 Kd2 43. Td3 Ke2 44. c5 Tf6 45.
Tc3 Kd2 46. Tb3 Td7 47. Ka5 Td4 48.
Lb7 Kc2 49. Te3 Tff4 50. Txe5 Txb4 51.
Le4! Kc3 52. c6 Tf8 53. Tc5 Tc4 54.
Txc4 Kxc4 55. Lf5 Tf7??
Stillingen var selvfølgelig også tabt
uden denne buk.
56. Le6 1-0.

Bredderækken

Juniorrækken

Her stillede 16 hold til start, og der
herskede på forhånd stor spænding
om forløbet, da turneringens største
anstødssten netop var blevet fjernet
med indførelse af en maksimumgrænse på 1800 i rating, uden at der
knyttede sig særlige betingelser til
sammensætningen, således kunne
man udmærket møde op med en
stærk top og en svag bund, bare
grænsen blev holdt.
Det gav sig mest markant udtryk
hos SK 1968, hvor to stærke mesterspillere var sat sammen med et par
spillere med under 1500 i rating, men
skulle nogen tro at det var en gangbar taktik til en podieplads, leverede
deres bedrifter i hvert fald ikke beviset her, primært fordi topbrætterne
ikke var nær så dominerende, som
man skulle tro.
Jævnbyrdigheden var meget stor
hele vejen, men Viby lagde sig i front
efter 2. runde og holdt sig stabilt i de
højere luftlag turneringen ud, selv
om andre var oppe og snuse til førstepladsen undervejs, således lå de
7(!) bedst placerede hold efter 4.
runde inden for en afstand på blot
1½ point.
Da man gik ind til sidste runde,
var Læseforeningen nyt tophold med
Odysseus og Viby lige efter, men det
blev der vendt helt op og ned på, da
Viby slog Herning 3-1, mens
Odysseus kun fik 2-2 mod Esbjerg
og Læseforeningen tabte 1½-2½ til
Nykøbing F., hvilket akkurat var nok
for Viby, som sikrede sig guldet et
halvt point foran Odysseus.

Blandt de 10 mandskaber skilte
Taastrup sig ud som klar favorit efter at være gået til tops i rækken de
to foregående år, ligesom det bestemt
ikke forringede deres muligheder, at
tre af de fire pokalmestre fra 2002
stadig kunne være med, heriblandt
to 2000-folk. De lagde hårdt fra land
med to 4-0 sejre, men blev fulgt til
dørs af Nr. Aaby, som sammen med
Frem og Viby på forhånd blev anset
for de eneste hold, der på en god dag
kunne true Taastrup.
Spændingen om udfaldet overlevede også det indbyrdes møde, som
endte 2-2, men allerede i 4. runde
var Taastrup tilbage i vanen med at
gøre rent bord, og det forsatte de med
turneringen ud og blev med 22 den
mest suveræne vinder i pokalturneringens historie.
De øvrige konkurrenter kom halsende langt bag efter, men der herskede stor spænding om sølv og
bronze, hvor Viby til sidst sad med
sorteper, da Nr. Aaby og Frem i sidste runde pressede sig forbi.

Guld: Viby 15 pts.: 1. Jesper
Skjoldborg, 2. Morten Kjær
Poulsen, 3. Andreas Sørensen,
4. Jens Olaf Fogh.
Sølv: Odysseus 14½ pts.:
1.Thorlejf Meyer, 2. Peter
Tjørnsted, 3. Benny Pedersen,
4. Casper Emeke Michael.
Bronze: Læseforeningen 14
pts.: 1. Peter Chr. Grau, 2.
Johnny Holler Johansen, 3.
Jens Rasmussen, 4. Søren Kristiansen.

Guld: Taastrup 22 pts.: 1. Michael
Nielsen, 2. Nikolaj Korolev, 3. Alex
Hansen, 4. Martin Lauritsen.
Sølv: Nr. Aaby 17 pts.: 1. Martin
Lund, 2. Martin Jørgensen, 3. Marie
Frank-Nielsen, 4. Lars Carstensen.
Bronze: Frem 1 16½ pts.: 1. Kristoffer Dyrgaard, 2. Jon Bonde Eriksen, 3. Anton Kjeldsen, 4. Nicolai
Rindal.

Taastrup (tv.) vinder topopgøret i
juniorrækken over Nr. Aaby.
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BENT LARSEN

For publikum
Seriøs skak er oftest
underholdende, og
opvisningsskak seriøs.
Denne sjette artikel i
Bent Larsens jubilæumsserie er viet til skak,
der blev spillet for
at blive set.

-+-+-Tl+
O-Ov+-+o
-OmW-Vo+
+-+o+o+ê
-+-Pt+-+
+nPb+n+pPq+rPpP
Q +-+-R-KBent Larsen kendte gendrivelsen,
men tror ikke på telepati!
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I årenes løb har jeg været indblandet
i en del opvisningspartier af forskellig art, bl.a. spillet for radio, fjernsyn og aviser. Første gang var i 1952,
hvor jeg fik frygtelige bank i en slags
Hübner-variant af Nimzoindisk – af
Palle Nielsen. Næste gang gik det
bedre.
Partiet blev spillet i København i
begyndelsen af juli 1954 og udsendt
8. september. Det blev først kommenteret i Skakbladets januar-nummer. Her benyttede redaktør Axel
Nielsen bl.a. lejligheden til at slå et
slag for radiopartier med et træk om
dagen. Som Einar Haave - Bjørn
Nielsen i 1947. Han skrev om jævne
spillere, der ikke spillede i klub og
ikke var vant til notationen. Det
kunne han have ret i, men denne lille
vanskelighed har da ikke fået legetøjsbranchen til at lade være med at
sælge skakmaskiner.
Desuden muggede han over, at det
lod til, at det næsten altid skulle være
en spiller fra Unionen mod en fra
Forbundet, når der skulle være skak
i Rosenørns Allé.
Og om partiet skrev han, at det ikke
blev det store sus, dertil var den ene

Bent den anden Bent for overlegen.
Jeg syntes nu ikke, det var noget let
parti. Foruden min modstander
havde jeg også det problem, at jeg
ikke havde kunnet få køjeplads på
Ålborg-båden. Det var kun blevet til
fire timer i sovepose oppe på dækket.

Bent Larsen
Bent Kølvig
Kongeindisk / E64
1. Sf3 Sf6 2. g3 d6 3. d4 g6 4. Lg2 Lg7
5. 0-0 0-0 6. c4 c5 7. d5 e5 8. dxe6
Lxe6 9. Sg5 Sc6
Kvalitetsofferet med 9... Lxc4 var
ikke kommet på mode endnu, men
desuden er der det ved det, at det
ikke duer i denne stilling! Hvid har
jo ikke spillet Sc3, og 9... Lxc4? 10.
Lxb7 Sd7 11. Sa3! er helt elendigt
for Sort.
10. Sxe6 fxe6 11. Sc3 Dd7
Et forsøg på at forstærke Reshevsky
- Czerniak, Helsinki 1952. (11...
De7).
12. Da4 Se5 13. Db3 Tad8 14. Lf4 Sc6
15. Tad1 Sa5
Eller 15... De7 16. Da4!

-+-T-Tl+
Oo+w+-Vo
-+-OoMo+
M-O-+-+-+p+-B-+
+qN-+-PpP-+pPbP
Q +-+r+rK16. Db5! Dxb5 17. Sxb5 Sxc4 18. b3
e5 19. Lg5 Sa5
– 19... a6 taber kvalitet efter 20. Sc7.
Det skrev jeg i 1954. Men i 2003
synes jeg egentlig, det må være Sorts
bedste chance.
20. Sxd6 h6 21. Lc1
Dengang så jeg vist ikke meget på
21. Lxf6 Txf6 22. Sxb7 Sxb7 23.
Lxb7 Tfd6 24. Txd6 Txd6 25. a4
a5. Det ville jeg gøre nu, men der er
tekniske vanskeligheder, og Lc1 er
derfor bedre. Nu er 21... b6 ikke rart,
af to grunde. 22. Lb2 og 22. Sb5.
21... Td7 22. Se4! Tfd8
At opgive d-linien med Tc7 var heller ikke behageligt.
23. Txd7 Sxd7 24. Td1 Sc6
Sort håbede nu på 25. Lxh6 Lxh6
26. Txd7, hvilket også vinder uden
problemer for Hvid.
25. Lh3 Sf6 26. Txd8 Sxd8 27. Sxc5
Kf7 28. Lb2
– De hvide brikker samarbejder udmærket, og Sort kan ikke ret længe
undgå at tabe endnu en bonde.
Tilføjelse 49 år senere: ? i parentes
ved Kf7, lidt bedre var b6.
28... Sd5(?) 29. Lg2 Sb4 30. a3 Sbc6
31. Sxb7 Ke6 32. b4 Lf8 33. Sxd8
Sxd8 34. La8 Kd6 35. e4 Se6 36. Kf1
Sd4 37. f4 Lg7 38. Lxd4 exd4 39. Ke2
g5 40. Kd3 gxf4 41. gxf4 h5 42. e5
Ke6 43. Ke4! opgivet.
Mod d3 har Hvid Ld5† parat.
Et parti med et træk om dagen, der
står temmelig uskarpt i min erindring, var mod Sveinn Johannessen.
Jeg fik Sort og prøvede at få sat lidt
fut i fejemøget med Moderne Benoni. Men de taktiske fupnumre, som
Sort skal leve af i denne åbning, blev

der slet ikke lejlighed til. Den i nærskak meget fornøjelige Sveinn spillede højvidenskabeligt, og jeg var
hårdt presset, men holdt remis.
Hårdt presset var jeg også i det følgende parti fra 1967, men det var
spillet med normal betænkningstid
og blev udsendt på tre kvarter, så vidt
jeg husker. Det har faktisk alt, hvad
lyttere kan forlange. Først Sorts
kamp mod en stærk hvid løber på
b2, og senere en masse kombinatoriske vendinger.

Tajmanov
Bent Larsen
Hollandsk / A85
1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. Sc3 e6 4. e3 Lb4 5.
Dc2
Tajmanov var ekspert i denne opstilling, havde bl.a. spillet den i matchen mod Botvinnik i 1952.
5... 0-0 6. Ld3 Sc6
Jeg vidste naturligvis, at Botvinnik
havde fundet frem til 6... c5, men
netop derfor ville jeg spille noget
andet.
7. Sge2 d6 8. 0-0 Lxc3 9. Dxc3 e5 10.
dxe5
Eigil Pedersen angav i Tidskrift för
Schack 10. b4 som mere konsekvent.
Det hænger på svaret 10... a4 11. Lc2
d5. Med teksttrækket sikrer Hvid sin
dronningløber en strålende fremtid.
10... dxe5 11. b3 De7 12. Lb2 a5 13.
a3 Le6 14. Sg3 Sd7 15. f4 Tf7

t+-+-+l+
+oOmWtOo
-+m+v+-+
O-+-Oo+-+p+-P-+
PpQbP-N-B-+-+pP
Q R-+-+rKHer angav jeg bagefter 16. fxe5 Dg5,
hvilket vist går. Men EP har ret i, at
det rigtige træk for Hvid er 16. Tf2!
Hvilket er ganske instruktivt. (Hvad
er det sværeste i skak? At opretholde spændingen!)

16. Tae1 Td8 17. Dc2 Sc5!
Giver tilstrækkeligt modspil. Den
første pointe er 18. Sxf5?? Df8!
18. Lxf5 Lxf5 19. Sxf5 Df8!
Mod 20. fxe5 har Sort Sd3†. Derefter er 21. e4 nærmest dårligt efter
Dc5†, men 21.g4 er uklart.
20. Sg3 Sd3 21. Td1 Sxb2 22. Dxb2
Txd1 23. Txd1 Dc5 24. Sf1 exf4 25. Td5
Df8 26. exf4 Txf4 27. Sg3
R

-+-+-Wl+
+oO-+-Oo
-+m+-+-+
O-+r+-+-+p+-T-+
Pp+-+-N-Q-+-+pP
+-+-+-K-

Sort har klaret problemerne og kunne
nu spille Df6, f.eks. 28. Dxf6 Txf6
29. Se4 Tf7! eller 28. De2 Da1†
29.Td1 De5.
Hvad der fik mig til at spille noget
mere kompliceret, det lader sig ikke
rekonstruere. Jeg må have overset et
eller andet meget simpelt. Det var
selvfølgelig ikke planen at holde remis helt ude over afgrunden, med en
fin serie ‘eneste træk’.
27... a4? 28. bxa4! Txc4 29. Db3 Df4
30. Se2 Dh4!
Truer mat på e1. Mod Kf1 har Sort
ingen problemer efter Kh8 (32. Dxb7
Tf4†), medens derimod fælden 31.
Kf1 De4?? 32. Td4?? Dxe2† fører
til øjeblikkelig katastrofe efter 32.
Tc5!
31. g3 De4 32. Td4
Efter 32. Tc5 Sa5! 33. Txa5 Dxe2
34. Tc5 De1† er der evig skak.
32... Sxd4 33. Dxc4 De6!
Kh8 duer ikke, fordi Hvid er klar til
at sætte mat i bunden, og efter 33...
Kf8 34. Sxd4 De1† går damen uheldigvis imellem med skak.
34. Dxd4 Dxe2 35. Dd8 Kf7 36. Dxc7
Ke6 37. Db6 Ke5
Et kongeangreb! 38. Db5† taber for
hvid.
38. Dc5 Ke4 39. Db4 Kd3
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Der er to grunde til ikke at gå til f3.
40. Db1 Ke3
Og her har Hvid en meget god grund
til ikke at slå på b7 eller h7. Remis!
Og så videre, og så videre. I 1969
var der junior-VM i Stockholm, der
tilfældigvis blev vundet af Anatoly
Karpov. Tilfældigheden bestod i, at
Eugenio Torre kiksede en mat i to
træk mod ham i forgruppen, den
sovjetiske repræsentant var altså
uhyggeligt nær ved at havne i B-finalen. Der spilledes i en gammel
købmandsgård fra 1792, som TVmanden med det smukke sølvgrå hår,
Bo-Teddy Ladberg, havde fået lokalpolitikerne til at restaurere og overlade Stockholms Schackförbund.
Han havde desuden fået den idé at
skære et parti mellem Spasskij og
mig i tre stykker, som gik på tre dage
i halvtimers udsendelser, efter den
sidste TV-avis. Der var seermålinger,
og det var helt utroligt: 90% af dem,
der havde set nyheder, sad også og
så skak! Heri naturligvis medregnet
alle de mennesker, der aldrig havde
spillet dette mystiske brætspil.
Vi spillede desuden et udendørs
parti, med jernvejenes skakklubs
tunge brikker, der var kendte helt ned
i Monaco. Men i den populære del
af dagspressen var det mest opsigtsvækkkende, at Manolito fra ‘High
Chaparral’ var en af de ivrigste tilskuere.
Men lad os hoppe til 1988: Den 2.
og 3. august spillede jeg to partier,
hvoraf det sidste bør være velkendt
af danske spillere på over 23 år. Men
det første...
Sagen var, at i Reykjavik planlagde
man en GMA-World Cup-turnering,
og blandt opvarmningsbegivenhederne havde Thorsteinsson og Einarsson fået den idé at bringe et parti
mellem Johann Hjartarsson og undertegnede. Altså troppede jeg op i
den islandske ambassade i København ved 13.25-tiden. Man havde
allerede åbnet telefonforbindelsen
med Island. Betænkningstiden var
40 træk på to timer og derefter 20 i
timen. Hjartarsson fik de hvide brikker.
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Johann Hjartarsson
Bent Larsen
Nimzoindisk / E48
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 0-0
5. Ld3 c5 6. Sge2
Av! Han er ude på at spille en stilling, Kasparov har vundet et par
gange. Jeg må finde på et eller andet.
– Det kostede 5 minutter.
6... d5 7. cxd5 exd5 8. 0-0 Te8
Men nu når mit samlede tidsforbrug
op på 19 minutter. Tårntrækket er
muligvis en nyhed, men meget logisk. Tårnet skal altid stå på e8,
dronningspringeren venter lidt med
at vælge.
9. a3 cxd4 10. exd4 Ld6
Jeg bruger for meget tid. Men fidusen 11. Lg5? Lxh2† er god nok.
11. f3 Sbd7
Nu har jeg brugt 45, min modstander en trediedel.
12. Lg5 Sb6 13. Dc2
Endelig bruger han tid, en snes minutter.
13... h6 14. Lh4 Ld7 15. Tae1 Tc8
Jeg tror ikke, Hvids sidste træk er
noget. Så længe Sb6 kan hoppe til
c4, er den ikke til grin. Tae1 giver
afkald på b2-b3. Islændingen tager
nu føringen på uret! I København
går han op til en time og 15, i
Reykjavik har han nok brugt et par
minutter mindre.
16. Lh7 Kf8!

-+tWtL-+
Oo+v+oOb
-M-V-M-O
+-+o+-+-+-P-+-B
P-N-+p+-Pq+n+pP
Q +-+-RrKDen belærende pegefinger: h8 duer
ikke, det er langt fra centrum, og f7
mangler dækning. Men jeg må indrømme, at jeg forsøgte i 10 minutter
at finde ud af, hvad der dog var i
vejen med Kf8.

17. Lf5 Lxf5 18. Dxf5 Dd7 19. Dd3 Sg8!
20. Sd1
Vist nærmest en overseelse.
20... Dc7 21. Lg3 Lxg3 22. Sxg3 Txe1
23. Txe1 Dc2
Mit ur siger 1.27, Hvids 1.32.
24. De3 Sc4 25. De2 Dxe2 26. Sxe2
Se7 27. Kf2 b5 28. g4 a5
1.44 siger mit ur. Hvids siger 1.47,
men det er jo uret på Sagaøen, der
gælder for ham.
29. Sdc3 b4 30. Sa4?
Temmelig vanvittigt. Jeg troede faktisk, at 30. axb4 axb4 31. Sa4 holdt
remis. Muligvis ikke efter 31... Ta8
32. Sc5? Sxb2 33. Tb1 Ta2 34. Kf1
Sc6 35. Sc6 Sc4!, men sandsynligvis efter 32. b3!
30.... bxa3 31. bxa3 Tb8
Det spillede jeg hurtigt, i stedet for
at bruge kostbar tid på 31... Sxa3 32.
Sb6 Tc6
32. Sc5 Tb2 33. a4 g5 34. Kg3 Sg6 35.
f4
Her faldt Hvids vinge i København,
men fra Reykjavik meldtes halvandet minut. Jeg var en rig mand, fem
gange så meget!
35... Kg7 36. f5 Sh4 37. f6
Spillet med få sekunder tilbage. Men
hvad ellers? 37. Sc3, Tg2† 38. Kh3
Tf2 39. f6† Kh7! er slut.
37... Kxf6 38. Sc3 Kg7 39. Tf1??
Hvid kørte nu på de sidste 30 sekunder. Sxd5 var eneste forsøg. Jeg ved
ikke, hvad jeg havde spillet. Der er
eksempelvis fordel med 39... Tg2†
40. Kh2 Txh2†, men gevinsten er
ikke let. Og efter 40... Tf2 41. Se4
Tf3† 42. Sg3 Td3 er muligvis også
fordel, men det er en skør stilling.
STOP! 42...Sb2 vinder!
39... Tg2 40. Kh3 Se3 41. opgivet.
Halvandet år efter, i Akureyri, spurgte en af byens stærkeste spillere, om
jeg var klar over, at partiet aldrig var
blevet udsendt. Han sagde bl.a., at
ophavsretten måtte være gået tilbage
til mig!
Men næste dag stillede jeg op i
Rosenørns Allé kl. 13. Til et parti
med samme betænkningstid, men til
udsendelse med et træk om dagen.

R

Johann Hjartarsson var på hjemmebane i
Reykjavik, mens Bent Larsen spillede fra
den islandske ambassade i København.

Danmark mod Norge! Eller rettere
omvendt, for Simen fik Hvid. Men
apropos Ålborg-båden, han var faktisk kommet med Oslo-båden den
morgen. Jeg tror dog ikke, han havde
sovet på dækket.
Åbningen var jeg ikke rigtig tilfreds
med. En slags gummistilling, men
uden en hvid springer på c3.

Simen Agdestein
Bent Larsen
Dronningindisk / E16
1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. c4 b6 4. g3 Lb7
La6 spillede jeg en enkelt gang,
længe før det blev moderne.
5. Lg2 Lb4 6. Ld2 Lxd2 7. Sbxd2
Hov!
7... 0-0 8. 0-0 d6 9. Dc2 c5
Jeg kan ikke rigtig lide det, jeg er
bange for det svage punkt d6. Men
en plan med Sbd7 og e5 har også
sine skyggesider. Om den slags stillinger sagde Petrosjan:
– Jeg ved det godt, Lg2 er dårlig.
Men Lb7 er heller ikke nogen
skønhedsåbenbaring.
10. e4 cxd4 11. Sxd4 a6 12. Tac1 Sbd7
13. b4 Tc8
13... De7 er muligvis interessant, for
at beholde tårnet på a8 indtil videre.
Nu sidder jeg hele tiden og er bange
for et hvidt a2-a4.
– Det er det eneste, jeg er bange for
i disse stillinger, siger Erling Mortensen.
14. Dd3 Tc7 15. S4b3 De7 16. a3 Tfc8
17. Tfe1 h6 18. Lf1 Df8 19. Dd4

-+t+-Wl+
+vTm+oOoO-OoM-O
+-+-+-+-PpQp+-+
Pn+-+-P-+-N-P-P
+-R-RbK-

Hvid bygger sig meget langsomt op.
Men hvilken brik kan Sort forbedre?
19... Lc6!
Jeg troede ikke rigtig på det, og det
tog mig 14 minutter.
20. f3 La4
Den truer da i hvert fald springeren
på b3. Og hvis Hvids planer er noget
med d-linien... Og fremfor alt: den
blokerer den hvide a-bonde!
21. De3 a5!
Yderligere 6 minutter, nu har jeg
brugt 1.20. Jeg burde have spillet
noget hurtigere. Simen har selvfølgelig ikke lyst til at slå to gange på
a5, Sort må stå fint efter 23... Sc5.
22. Sd4 b5!
Der er ingen vej tilbage. Hvad jeg
nu er bange for, er den hvide bonde
på a5. Men 22... axb4? 23. axb4 b5
24. Ta1 duer ikke.
23. bxa5 Se5
Jeg brugte 5 minutter på at forkaste
23... d5 – uden nogen klar grund!
Men jeg var bange for 24. exd5 exd5
25. c5. – Jeg havde 27 minutter
endnu, men Simen havde 38.
Nu er 24. c5 Txc5 25. Txc5 Txc5
26. S2b3 Sc4! gunstigt for Sort.
24. Dc3 bxc4 25. Db4
Jeg var bange for 25. f4 Sd3 26.Lxd3
27. Dxc7 Txc7 28. Txc7, men efter
28... Dd8! 29. Tec1 Lc2 eller 29. Tc3
d5! har Sort de bedste chancer.
25... c3 26. Txc3
Hjælp, er jeg ved at vinde?
Simen var kun 3 minutter om at beslutte sig. Jeg var klar til 26. Sb1 Tc4!
og 26. S2b3 Lxb3 27. Dxb3 d5 (28.
exd5 Dc5!)
26... Txc3 27. Dxa4 d5
Det skal være godt. Men nu havde

jeg kun 17 minutter.
28. exd5 Txa3 29. Db5 Tc5 30. Db6
Txd5

-+-+-Wl+
+-+-+oO-Q-+oM-O
P-+tM-+-+-N-+-+
T-+-+pP-+-N-+-P
Q +-+-RbK31. Txe5!?
I stedet for 31. opgivet.
Jeg brugte flere minutter på 31...
Txe5 32. Sc4 Te1 33. Sxa3 Dxa3
34. Sc2 Txf1† 35. Kxf1 Dd3† 36.
Ke1 Dxc2 37. a6 Sd5. Det vinder,
men det er næsten alt for spændende.
Og da der ikke er noget i vejen med
den anden variant, foretrak jeg den:
31... Sd7 32. Sxe6 Sxb6 33. Sxf8 Txe5
34. axb6 Te7
Jeg har 5 minutter endnu. Næsten et
minut pr. træk. Men lytteren har 24
timer!
35. Sc4 Ta1 36. Sd6 Tee1 37. b7 Txf1
38. Kg2 Tfb1 39. Sd7 Ta6 40. opgivet.
38... Sf8 fik lov at komme ud – for at
gå tabt på b8.
Dette parti hører til dem, jeg endnu
tror, jeg kan lære noget af. Men jeg
ved bare ikke rigtig, hvad det skal
være.
Det følgende parti fra Canadian
Open 1970 skal også med, men hvorfor nu det? Det er da fra en rigtig
seriøs turnering. Nej, det mener jeg
ikke! Nogle af mine kommentarer i
Chess Canada er vist rent til grin i
dag – men det er jo Verden 2003,
der er skæv!
– Schweizerturneringer med deltagelse af stormestre er meget sjældne
i Europa.
– Den kortere betænkningstid, 40
træk på to timer? Er en fordel for
mig, men jeg undgår omhyggeligt
at komme i tidnød. Jeg spiller usædvanlige åbninger, og nogle af mod2003 /6/247
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... BENT LARSEN: FOR PUBLIKUM
standerne bruger en masse tid til de
første træk. I ti partier kan der være
et par stillinger, jeg gerne ville se på
i 45 minutter, men med kun to timer
lader jeg være.
– Mindre seriøst? Ja, lidt. Men for
tilskuerne muligvis mere spændende! – Uden fridage bliver en turnering meget trættende, hvis man
spiller partier på 80 træk. Jeg vil
gerne sove otte timer, og jeg hader at
spille om morgenen.
– Mit parti i 2. runde var sådan et
publikumsparti, men i en mere seriøs turnering var det aldrig blevet
spillet... Næste dag var der dobbeltrunde, startende kl. 10!

L. Piasetski
Bent Larsen
Hollandsk / A80
1. Sf3 f5 2. d4 Sf6 3. Lg5 e6 4. Sbd2
Le7 5. Lxf6 Lxf6 6. e4 0-0
Godt nok til lige spil. Alt for lige.
Med omvendte farver, med rokaden
allerede spillet, havde Pirc i et svagt
øjeblik påstået, at d2-d4 var gunstigt
for Hvid. Det troede jeg aldrig på.
(Varianten 1. f4 d5 2. Sf3 Sf6 3. Lg4
var et stort problem for mig. Jeg var
på nippet til at forsøge 4. h3 Lxf3 5.
Dxf3 Sbd7 6. g4!? Henrik Danielsen gjorde det mange år senere, i en
turnering af Pommern til. Han vandt
både partiet og turneringen).
7. Ld3 d5 8. exf5 exf5 9. 0-0 Sc6 10.
c3 Dd6 11. Dc2 g6 12. Tfe1 Ld7 13.
Sb3 b6 14. Te2 Tae8 15. Tae1
Det bedste træk, men jeg var blevet
mere ked af Txe8.
R

-+-+tTl+
O-Ov+-+o
-OmW-Vo+
+-+o+o+-+-P-+-+
+nPb+n+pPq+rPpP
+-+-R-K-

15... Te4?!
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Dette kom efter hele to minutters
betænkningstid og chokerede min
modstander, der var 18 år og allerede ved at blive kendt.
Det er et af de sjældne tilfælde i min
produktion, hvor jeg har spillet et
ukorrekt offer og kendt gendrivelsen. Det er derfor, jeg ikke tror på
telepati.
16. Lxe4 fxe4 17. Sfd2 Lh4 18. Sf1?
18. Tf1! skriger til Himlen.
18... Sd8 19. c4
Muligvis ikke nogen fejl, men når
det begynder at gå galt, ser det ud,
som om alt, hvad man har lavet, var
forkert. (Jeg ved godt, at det har jeg
allerede skrevet).
19... c6 20. Se3 Se6 21. Tf1? Ld8!
Tak for 19. c4. 22... Lc7 er en alvorlig trussel.
Forhistorien er jo ligegyldig: Det
svækkende f5 har nu givet Sort den
åbne f-linie og et stærkt centrum. Den
dårlige løber på d7 er med i angrebet. Selv dronningspringeren er
kommet med. Og kvalitetstabet?
Hvad udretter de hvide tårne?
22. Td1 Sf4 23. Tee1 Lc7
Med fordel!
24. Sf1 Lg4 25. Td2?

-+-+-Tl+
O-V-+-+o
-OoW-+o+
+-+o+-+-+pPoMv+
+n+-+-+pPqR-PpP
+-+-RnK25... Sxg2
Hvid glemte at se på stillingen fra
Sorts side: 26. Kxg2 Lf3† 27. Kg1
Dd7 er ikke nogen lang variant.
26. Te3 Sxe3 27. fxe3 Df6 28. Tf2 Lf3
29. Sg3 Dh4
Hvid opgav. Ifølge Karpovs definition af en miniature, skulle dette parti
altså høre til denne kategori.
Det er jeg ikke enig i. Men seriøs
skak vil jeg heller ikke kalde det. En
værre gang fup og svindel....

Yasser Seirawan  ham fik de de fynske
festivalgæster ikke at se.

Det bliver værre og værre. Nu kommer et hurtigskakparti. Det indeholder efter min mening et meget instruktivt eksempel på noget, der er
mest kendt på åbne linier: hvis man
ikke i længden kan opretholde
‘spændingen’, er den bedste chance
sandsynligvis fra starten at opgive
kampen om den linie.
Her er der tale om et vidunderligt
felt i centrum. Og om en dekorativ
springer. Sort kæler for den springer. Alt for meget. Partiet er fra Santa
Clara 1993, Dette Santa Clara ligger
ikke på Cuba, men en snes kilometer nord for Mar del Plata. Syv runder på to dage. 30 mintter til hver pr.
parti. Jeg delte førstepladsen med
Granda. Derefter til MdP. Der delte
jeg førstepladsen emd Granda. I MdP
kan man ikke lide delinger, men efter at tre korrektionssystemner, udtaget ved lodtrækning under runden
mellem i alt fem, havde givet ligelige-lige-, ja så bøjede man sig altså
for denne tilfældighed, der ikke
skulle kunne forekomme én gang i
en million.
Åbningen er et problem. 8. a4 er ikke
efter min smag, men Dxc4 vinder
heller ikke i vore dage.

Bent Larsen
Zarnicki
Katalansk / E05
1. c4 e6 2. g3 d5 3. Lg2 Sf6 4. d4 Le7
5. Sf3 0-0 6. 0-0 dxc4 7. Dc2 a6 8. a4?!

Ld7(!) 9. Dxc4 Lc6 10. Td1 Ld5 11. Dd3
Sc6 12. Sbd2 Sb4 13. Db1 Lxf3 14.
Sxf3 a5 15. e4 c5!
Utrolig frækt. Men det dér med
løberparret i en åben stilling er ikke
den fulde sandhed.
16. Le3 Sg4 17. Ld2 cxd4 18. h3 Sf6
19. Lxb4 Lxb4 20. Txd4 De7 21. e5 Sd5
22. Dc2!
En fin detalje. Hvid er interesseret i
at bytte et tårnpar.
22... Tac8 23. Tc4 Sb6 24. Txc8 Txc8
25. De2 Sd5

-+t+-+l+
+o+-WoOo
-+-+o+-+
O-+mP-+pV-+-+-+
+-+-+nPp
-P-+qPb+
Q R-+-+-KSort installerer sin smukke springer
på det smukke felt og tilbyder remis!
Jeg afslår, og ikke kun fordi jeg har
flest minutter tilbage.
26. Sd4 Dc5 27. Td1 Td8 28. Sb5 Dc6
Limer den hvide springer til b5, hvis
jeg da ikke vil tabe bonden på a4.
b2-b3 er Hvid er selvfølgelig ikke
parat til. Men jeg har nu 13 minutter
til resten, Sort knap 7. Og hvor er
Sorts spil? Hvordan kan han forstærke sin stilling?
Hvid har masser af gode træk, i hvert
fald i denne stilling to: Le4 og h4.
Det er ikke værd at spilde tid på. En
hurtig mental lodtrækning blev vundet af Karpov-trækket. Jeg ved ikke
rigtig hvorfor, men det er nok kun
trækomstilling. Måske er Spasskij og
Larsens 29. h4 bedre! Men Hvid
spiller faktisk på en fælde!
29. Le4!? g6 30. h4 Kg7 31. Df3!
h5??
Han havde regnet med h5 og havde
vel nærmest fortrudt, at han ikke selv
spillede h5 i stedet for Kg7.
Nu kommer der minsandten en kombination:

-+-T-+-+
+o+-+oL-+w+o+o+
On+mP-+o
pV-+b+-P
+-+-+qP-P-+-P-+
Q +-+r+-K32. Sd6! Td7
Ja, efter 32... Lxd6 33. Lxd5 De8
34. Df6† Kh7 kan Hvid vælge mellem 35. exd6 og 35. Lxe6, de vinder
begge to.
33. Se8 Kf8 34. Sf6 Te7 35. Lxd5 exd5
36. Txd5 Kg7 37. Df4 Tc7 38. Kh2 Le7
39. Txa5 Lxf6 40. exf6 Kh7 41. Tb5
Td7(?)
Han skal trække øjeblikkeligt, og
stillingen er tabt. Men feltet d7 havde
kongen brug for!
42. Txh5 gxh5 43. Df5 opgivet.
Jeg har faktisk alle partilisterne endnu! Jeg kan ikke lide de ‘professionelle’, der er så professionelle, at de
ikke gider spendere tid på at notere
trækkene.
Men hvordan jeg i sidste runde vandt
et slutspil mod Quinteros med en
bonde i undervægt, den nydelse under jeg ikke læserne. Det var noget
med, at jeg havde flest minutter...
Og så videre. Mod Sloth i en slotspark. Mod Jens Kristiansen i Tivoli
(han var så sportslig at tage solsiden).
Mod publikum på rådhuspladsen, i
kraftig blæst på et stillads. (Peter
Heine tog imod Folkets forslag, men
Folket bestod mest af et par meget
stærke spillere i højre hjørne. Desuden er det svært at snakke og tænke
samtidig.
Det erfarede jeg også under et radioparti, hvor Hamann siede bommerterne fra. Pludselig var en 13-årig
dreng fra Esbjerg i telefonen. Hvem
sidder du sammen med?
– Jeg sidder alene. Jeg er nemlig lillebror. De andre sidder et andet sted
og vil ikke have mig med.
Jaja, det var Jens Ove Fries Nielsen,

få år senere blev han to gange delt
tredie ved junior-VM.
Og så var der matchen med alt det
elektroniske grej, der forbandt Midtfyns Jazzfestival med Seirawan, der
sad og yassede i Seattle. Men faktisk
var Tom Juul rasende, for billedforbindelsen svigtede! Vi så aldrig
denne Seirawan, der sad mageligt på
sit kontor sidst på eftermiddagen,
medens jeg sad og halvfrøs til kl. 2
om natten. Men publikum morede
sig alligevel.
Og Sportslørdag, hvor Curt var anbragt så uheldigt, at han kunne se
damehåndbold på en monitor. Ellers
kunne han da umuligt have tabt en
Rauzer med Hvid, med dobbelt fbonde og kort rokade.
Der var også TV2 mod Curt i 88, og
Miss Blue i 93, og BBC-turneringerne, det må altsammen vente. Og
apropos BBC må jeg ikke glemme,
at jeg har fået en brevkasse.
Brevkassen
Poul E. Flarup Kristensens nysgerrighed er blevet pirret af min kommentar til Sorts 8. træk i Timman Larsen, i nr. 3. (Det er en stilling, der
eksempelvis kan opstå efter efter 1.
Sf3 Sf6 2. g3 b6 3. b3 g6 4. Lb2 Lg7
5. Lg2 Lb7 6. c4 c5 7. 0-0 0-0 8. Sc3
Sa6).
– Mod 8... Sa6 har man set 9. e3,
som simpelt hen er et dårligt træk
p.g.a. 9... d5 10. Se5 Db8.
– Er det stillingen efter 9... d5, der er
gunstig for Sort, eller er det først efter 10... Db8?
BL: 9. e3 er et træk, der gør livet
lettere for Sort. Efter 9... d5 kan Hvid
selvfølgelig spille 10. Sxd5, som du
skriver. Men det ærgerrige træk er
10. Se5, og efter 10... Db8! med
pointen 11. f4 dxc4 12. bxc4 Lxg2
13. Kxg2 Sd7! skal Hvid til at passe
på. Det skete altsammen i Pfleger Larsen, står disse BBC-partier ikke i
din computer? At et nongame
Smyslov - Karpov fra 1976 står der
(givet remis fire træk efter 9. e3 d5),
skal jeg være den første til at brokke
mig over. Det er ikke skak!
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Kombinationer

Tag stilling
1. Sort trækker!
R

R

-+-+tT-L
Oo+v+oOo
-+oO-M-+
+-+-WpP-+-+p+-+
+bN-+-+r
pPp+q+-P
+-+-+rK-

v/ Bent Kølvig

3. Sort trækker!

2. Hvid trækker!

-+-+tMl+
+-+vVoOo
-W-+o+-+
+-+oP-+-+oP-+n+
M-P-+-Np
-+bBqPp+
Q R-+-+-K-

R

-T-+-+l+
R-+-+oO-+-+-+-O
+-+pMp+-+-+o+-W
+-P-+-+p
-+b+-+k+
+-Q-+-+-

Hvor skal springeren hen?

Kan der ofres?

Er der noget afgørende?

4. Sort trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!

t+-+-Tl+
+-O-+oOo
o+-V-+-+
+o+pMv+-+-+-+-W
+-P-R-+p
pPbP-Pp+
RnBq+-K-

t+-+-+-+
OoW-V-L-+o+-+oR
+-+-+-M-+p+pO-+
+-+-+b+pP-+nPk+
Q +-Q-+-+-

-+-Mt+l+
+-+n+oOv
-+-+-+-O
+o+p+-+-+-B-+-+
Vw+-+-P-+-+-PbP
Q Q-R-+-K-

Den hvide stilling ser solid ud!

Hvad med tårnet?

Igen et tårn i slag!

7. Hvid trækker!

8. Hvid trækker!

9. Hvid trækker!

t+-T-+l+
OoO-WoO-Mv+o+-O
+-+-+-+-V-Pn+-+
+-+q+nPpP-+pPbP
Q +-Rr+-KTilsyneladende en rolig stilling!
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-+tW-Tl+
Ov+-Mo+-O-+oVo+
+-+-+-No
-+-P-+-P
B-Pb+-Qp+-+-Pp+
Q R-+-R-KBør man ofre her?

t+-+-+l+
O-OrT-Om
vOp+o+qO
+-W-+-+p+o+-O-+
+-P-+nP-+-+-PbP
Q +-+-R-KEr det klogt at slå på e6?

v/ Steffen Pedersen
Den årlige Czech Open i Pardubice
er sædvanligvis meget stærkt besat.
I år deltog mere end 1500 i den samlede skakfestival; hovedattraktionen, den store Open, havde 350
deltagere og deriblandt ca. 50 stormestre. Den blev vundet udelt på
7½ point af Babula (Tjekkiet). Jacob Sylvan (Helsinge) endte midt i
feltet med 4½ point, men det var dog
et halvt point mere end en af forhåndsfavoritterne, den unge Peter
Acs fra Ungarn. Acs, ratet 2606,
havde en rigtig skidt turnering og
kom for eksempel i 8. runde ud for
følgende:

Acs
Anka
Siciliansk / B42

7. 0-0 d6 8. c4
Jeg ved ikke helt, hvor stor betydning trækfølgen har. Vil hvid være
sikker på at kunne komme til at
fremtvinge g7-g6, kan han spille 8.
Dg4 med det samme. Han kan også
vælge lidt hurtigere officersudvikling med 8. Sc3 men dermed også
lidt mindre kontrol med centrum.
Samtidig virker det jo også logisk,
at tage c-bonden med, nu når man
har spillet 5. Ld3, og muligheden er
der.
8... Sd7
Vil sort undgå Dg4, kan han spille
8... Sf6. Partitrækket beholder en vis
fleksibilitet, men endnu mere fleksibelt er måske 8... b6, som sort nok
vil spille under alle omstændigheder.
9. Sc3 b6 10. Dg4 g6 11. De2 Se5 12.
f4 Sxd3 13. Dxd3 Lb7 14. f5?
Hvids udvikling er bedre, og derfor
er det logisk at udnytte dette ved et
hurtigt angreb. Her viser det sig dog
hurtigt at være forfejlet. Løberen på
b7 bliver simpelthen for stærk, og
samtidig kan hvid ikke nå at lægge
tilstrækkeligt pres på svagheden, der
opstår på e6. Det mere forsigtige 14.
Le3 skulle foretrækkes.
14... gxf5! 15. exf5 Sf6 16. fxe6 fxe6

1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
a6 5. Ld3 Lc5 6. Sb3 Le7
Man kan også gå til a7, men dette
tilbagetræk er fint. Det skal jo ikke
betragtes som tempotab, for hvid har
også brugt to træk med sin springer,
der nu er blevet en anelse deplaceret
på b3. Sort ønsker nu en normal siciliansk tre-rækker opstilling, hvor
hvids springer naturligvis ville have
stået mere aktivt i centrum.

t+-Wl+-T
+v+-V-+o
oO-OoM-+
+-+-+-+-+p+-+-+
+nNq+-+pP-+-+pP
Q R-B-+rK-

Turneringslederkursus

Kurset består af 8 lektioner, hvor
der undervises i Monrad-rundelægning, rating, EMT-regler og
FIDE’s regler.
Der afsluttes med en prøve.

Brevkursus starter løbende.

§§

Kursusafgift 150 kr.

Sorts stilling ser hæslig ud – dårlig
bondestilling, kongen stadig i centrum uden noget sikkert skjulested
– indtil man opdager Lb7. Den lange
diagonal er guld værd, og i kombination med den åbne g-linje er der
lagt op til et mægtigt angreb.
17. Sd4 Tg8 18. Tf2 Dd7 19. Dh3?
Ikke noget godt træk, da sorts næste
træk kun er en fordel at få med.
19... Tg4! 20. De3 e5 21. Sf3 0-0-0
21... Txc4 er også godt, men partitrækket vil være en typisk praktisk
beslutning. Der rokeres, det andet
tårn kommer med i angrebet, og så
må man jo se, hvad der sker...
22. Dxb6 Tdg8 23. Lg5?
Taber med det samme, men det er
svært at komme med forbedringsforslag. 23. Sd5 Se4 24. Sxe7† Dxe7
25. Tc2 Df6 går også hurtigt galt.
23... Ld8
Hvid har sikkert håbet på noget i stil
med 23... Lxf3 24. Txf3 T8xg5 25.
Sd5, og når nu springeren slås, bliver c-linjen åbnet – men det vinder
vist alligevel for sort: 25... Txg2†
26. Kh1 Sxd5 27. cxd5 Txh2† 28.
Kxh2 Th5† 29. Kg2 Dg4† 30. Tg3
(30. Kf2 Th2† 31. Ke1 Lh4†) 30...
De4† 31. Tf3 Dg6†! 32. Tg3 Dc2†
33. Kf1 (33.Df2 Th2†; 33.Kg1
Dh2† 34.Kf1 Tf5†) 33...Th1†
34.Tg1 Dd3† med snarlig mat.
24. De3 T4xg5 25. Sxg5 Sg4
PGN-filen siger 25.Dxg5 Dg4, men
dette virker mere troværdigt. Hvid
er færdig; når damen flytter, slår sort
på f2 og g5, hvorefter hvid blot
mangler en officer.
0-1

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

En broget buket
Skakkens facetter, kunst
eller kamp . En ny dansk
skakbog argumeneter for,
at skak er begge dele.
Bogen består af en samling essays,
skrevet af to forfattere, hvis skakinteresser ligger på forskellige felter(!). Danny Kristiansen præsenteres som en af landets bedste kendere
af litteratur og kultur med og om
skak, foruden at han er en rutineret
problemist. Poul Hedegaard Jensen
er, så vidt jeg forstår, mere til nærskak, men også optaget af studier.
Hver af dem har ud fra disse interesser og uafhængigt af hinanden
produceret en række bidrag; man
kommer dermed vidt omkring i
skakkens verden, men til gengæld
må man så give afkald på den røde
tråd. På bagsider af bøger står der
ofte tvivlsomme ting, her således, at
ikke alene mesterspillere, men også
andre, der vil dygtiggøre sig, har
meget at hente. Dette er imidlertid
ikke en lærebog, men et stykke
underholdningslitteratur.
En af de større sektioner udgøres
af en udførlig gennemgang af hele
elleve nyere skakromaner skrevet på
eller oversat til dansk. Første bog i
rækken er Carl Bjerredahls Hvid
Dronning, hvor vi får et langt referat
af en meget indviklet handling. Det
gik dog ikke op for mig, hvad bogen
har med skak at gøre, ud over titlen.
Anmelderen henviser til nogle partier fra VM-matchen i 1921, og det
oplyses, at forbrydernes plan skulle
være udklækket ved skakbrættet,
men hvori sammenhængen mellem
planen og partierne består, gøres der
ikke rede for. Noget er i gærde, står
der på side 10. Hører gærder ikke
snarere hjemme i kricket?
Anden omtale har denne udgangsreplik: ‘Det skaklige islæt er minimalt.’ Her bliver jeg så lettere des-
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orienteret. Er pointen en slags dekonstruktion?
Hvorfor omtale en skakroman,
som ikke er det alligevel? Også tredje
værk i rækken lider under skaklige
mangler: ‘Det skaklige stof er en form
for pseudoskak.’ Tilsyneladende er
bogen desuden oversat af en ikke
skakkyndig person.
De fleste af de elleve bøger lider
af den skavank, at skakken virker
som noget påklistret, noget udvendigt, og forfatternes kendskab til
skak er gerne temmelig overfladisk.
Det sidste generer måske ikke den
almindelige læser, men for os andre
bliver bog og forfatter dermed utroværdige. Hvis man i egentlig forstand skulle tale om en skakroman,
måtte spillet indgå på integreret og
harmonisk vis i konstruktionen, og
måske ligefrem være et bærende element. Det gør det kun i få af de
præsenterede bøger.
Anmeldelserne gav mig heller
ikke lyst til at læse nogen af dem,
skak eller ikke skak.
I artiklerne om skakproblemer
sættes kompositionerne gerne ind i
en historisk, anekdotisk eller rent fiktiv ramme. Det fungerer gennemgående meget godt. Jeg studsede dog,
da jeg på side 41 stødte på et afsnit
fra dr. Watsons dagbog, dateret 24.
marts 1899. Her beskrives Holmes
som siddende ved sit skakbræt, da
Watson indfinder sig i Baker Street.
Men så vidt jeg husker, spillede
Holmes slet ikke skak, og heller ikke
andre spil; han foretrak sin violin.
Ganske vist omtales spillet i Conan
Doyles opus, men på det sted, der
lige randt mig i hu, var omtalen ikke
just positiv. Om en snedig morder –
og passioneret skakspiller – udtalte
Holmes, efter sagens opklaring:
‘Amberley excelled at chess – one
mark, Watson, of a scheming mind.’
Og scheming mind kan her oversættes med et rænkefuldt sind, så Holmes
har tydeligvis ikke meget tilovers for
dette spil og dets udøvere. Citatet er
fra The adventure of the retired
colourman.
Men tilbage til det foreliggende
værk: Holmes skulle angiveligt have

opklaret et par sager ved at bestemme
sidst udførte træk i nogle skakstillinger! Forbløffende, hvilken mesterdetektiv, tænker man! Men den
forventningsfulde læser bliver snydt.
Det viser sig nemlig, at forfatteren
benytter det lille trick at omdøbe et
skakproblem til en „sag“, og så er
det jo ingen sag. Når vi bladrer om
fra side 41 til 42, brister illusionen
endegyldigt. Her analyserer Holmes
en stilling fra Skakbladet 1924! Og
på side 43 en fra The Guardian 1970.
Så får vi naturligvis også en del af
klassikerne, som nok er værd at genopfriske, Dilarams problem, Samuel
Loyd og Karl d. 12., Hannemans
bogstavhyldest til sølvholdet fra
1927, foruden mange andre problemer, der for mig var ukendte.
Siden følger en del studier, også
fra Skakbladets julekonkurrencer,
hvor der især fokuseres på biløseligheden, et tilbagevendende problem. Andre kapitler handler om
skakblindhed, kombinationer og
dobbeltskak.
Alt i alt meget stof, megen underholdning; det er dog for mig at se
især studierne og problemerne, der
bærer bogen, mens de elleve anmeldelser er mindre inspirerende.
Hans Jørgen Lassen

Danny Kristiansen &
Poul Hedegaard Jensen:
Skakkens facetter, 93 sider,
Vissings Forlag, 2003, 90 kr.

Bognoter
v/ Jacob Aagaard
Iakov Damsky:
Chess Brilliancy
224 sider, Everyman Chess 2002.
I denne bog kommer forfatteren med
sit bud på, hvad skønhed er i skak,
gennem 250 partier. En stor del af
disse er klassikere, og en stor del af
dem er fra top-3 i Informator. Partierne er kommenteret med let hånd,
og man har set de fleste før.

!
Gary Lane:
Ideas Behind
Modern Chess Openings
176 sider, Batsford 2002.
Forfattere skriver sjældent bagsideteksten. Her bliver Lane sikkert overrasket over at 1. d4 kaldes for
‘Kasparov’s favourite move’. Han
har jo spillet 1. e4 i 14 år. Desuden
er 2. Sf3 og 3. Lf4, London-systemet ikke en form for skak, Kasparov
vil spille. Det er nemlig en åbning,
man spiller, når man ikke vil studere
teori. Så her har vi altså en bog om
hvad man spiller, når man ikke vil
læse åbningsbøger.

!
Buckley:
Multiple Choice Chess II
160 sider, Everyman Chess 2002.
En bog hvor man spiller med sammen med en stormester. Til hvert
træk får man op til fire muligheder,
der udløser point. Den slags pointsystemer er altid suspekte, da man
ofte får 0 point, når man spiller bedre
end forfatteren, idet man jo skal
vælge blandt forfatterens ønsker. Bogen skal bruges med et stykke papir
og stor vilje og kan i så fald vise sig
at være ganske nyttig.

!
Panszyk & Ilczuk:
The Cambridge Springs
192 sider Gambit 2002.
En hardcore teoribog om stillingen
efter 1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4.
Lg5 Sbd7 5. e3 c6 6. Sf3 Da5, der er

en anerkendt hovedvariant som
blandt andet Kasparov har spillet.
Bogen behandler også i nogen grad
6. cxd5, som fører til den klassiske
afbytningsvariant i dronninggambit.
Der ruttes ikke med tekst og forklaringer. Fem siders introduktion må
man lade sig nøje med.

!
Simon Williams:
Play the Classical Dutch
128 sider, Gambit. 2003.
En lille bog fra en ung engelsk IM’er
med en stor kærlighed til Hollandsk
med e7-e6. Grundstillingen i denne
åbning kommer efter 1. d4 f5 2. c4
Sf6 3. Sf3 e6 4. g3 Le7 5. Lg2 0-0 6.
0-0. Her ville 6... d5 gøre det til
Stonewall, men Williams behandler
stillingerne efter 6... d6 og 6... Se4,
blandt andre lignende stillingstyper.
Bogen er meget personlig og indeholder mange nye ideer og selvstændige analyser. Meget anbefalelsesværdig til klubspilleren.

!
Yasser Seirawan
(with Jeremy Silman):
Play winning Chess
224 sider, Everyman 2003.
Et genoptryk af Seirawan og Silmans
serie fra midten af 90’erne til udgivelse i Europa. Foruden Play winning Chess omfatter serien Strategies
(256 sider) og Tactics (256 sider).
Bøgerne gennemgår skak for dem,
der ikke ved noget om skak, og er
glimrende undervisningsmateriale til
juniorundervisning og til begynderundervisning generelt.

!
Alexander Beliavsky
& Mikhailchishin:
Modern Endgame Practice
208 sider, Batsford 2003.
Den tredje og ifølge deres egne ord
sidste slutspilsbog fra de to ukrainskfødte stormestre og samarbejdspartnere. Hvor stor indflydelse Beliavsky har haft på disse bøger er ikke
helt til at vide. Jeg har arbejdet noget
med de tidligere bøger og fundet en
del fejl. Men mange af eksemplerne
er interessante og kommentarerne er

rigtig gode, selv om der ikke altid
bliver gået i dybden. Det samme
gælder denne bog.

!
Lie Wenzhe:
Chinese School of Chess
288 sider, Batsford 2003.
En dybt personlig og filosofisk bog
af manden bag den kinesiske skakrevolution, der har ført til OL-guld,
to verdensmestre for kvinder og
nogle af verdens bedste stormestre.
Siden 1986 har den nu 63-årige Lie
været leder af den kinesiske skaklejr, der – hvis nogen skulle være i
tvivl – er helårlig. Han har sine egne
ideer omkring skak og det at tænke,
og bogen kommer helt sikkert til at
være en af de få bøger fra 2003 der
bliver læst også om fem år.

!
Neil McDonald:
Mastering Checkmates
160 sider, Batford 2003.
Niveauet er lidt over de simple taktiske mønstre, der er blevet præsteret
igen og igen. Forfatterens gode forklaringer og spring fra det simple til
det mere komplekse gør dette til en
udmærket opfølger på sidste års
Mastering Chess Tactics.

!
A.J. Gillam:
Starting Chess
176 sider, Batsford 2003.
En skolelærers forsøg på en lærebog
om reglerne. Materialet er simpelt og
godt stillet op og en god guide til at
lære børn grundlaget for vores ædle
spil, hvilket da også er forfatterens
intention med denne bog.

!
A.J. Gillam:
Simple chess tactics
and checkmates
160 sider, Batsford 2003.
Følger op på ovenstående med officersgevinster i ét træk, mat i ét og to
træk og afdækkerskakker, og holder
forgængerens udmærkede overskuelige kvalitet. Igen skal materialets
simplicitet understreges.
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Juniorskak
Klar til vækning...

UL 2003
www. ulaalborg.dk

Sahl Skaklejr
 for 30. gang!
Århus Skoleskak indbyder for 30.
gang til en af landets hyggeligste
skaklejre i efterårsferien på feriekolonien Sahl, beliggende ved Vinderup i Viborg amt, fra mandag d. 13.
oktober til fredag d. 17. oktober.
På lejren er der plads til 48 deltagere i alderen 8-16 år, der som sædvanlig vil blive styret af en flok erfarne ledere.
Lejren vil byde på daglige skaklektioner i grupper efter spillestyrke,
lejrturnering, simultan, lynskak, teknikmærker, fodbold, bordtennis... og
en meget, meget mere!
Prisen for en uges oplevelser er
500,- kr. som betales på lejren. Trans-

port til Århus betaler du selv. Bustransport Århus-Sahl t/r er med i prisen.
Tilmelding skal ske skriftligt (meget gerne på email!), senest onsdag
den 1. oktober til Jakob Rathlev,
Bystævneparken 19, st., 2700 Brønshøj, Mob. 60 60 14 93, Email:
jrathlev@mail.tele.dk – så vil du
høre nærmere. Pladserne plejer at
blive besat hurtigt, så skynd dig, hvis
du vil være sikker på en plads!
Ved tilmelding skal du opgive
navn, fødselsdato og år, adresse og
tlf.nr, skole/skakklub og hvem du
evt. gerne vil bo sammen med. Det
hele underskrevet af din far eller mor.

Ålborg tog i 1975 initiativ til UL,
internationale ungdomslege for
idrætsudøvere på 13-15 år, og blev
ikke mindst af den grund udnævnt
til Årets by i Europa 1988. Skak var
en blandt 23 discipliner i UL 2003
30/7 - 4/8, og mellem de i alt 1292
deltagere fra 26 venskabsbyer var 22
skakspillere. Med hensyn til skaklig
styrke var de fire deltagere fra
Pushkin i Rusland i særklasse, men
alle fik samme del i nye venskaber.

Dansk Skak Unions
styrkeliste
Juniorer og kadetter pr. 1. aug. 2003.

Juniorstyrkeliste
Spillere født efter den 1. jan. 1983.

Spillested:
Tapeten, Magleparken 5, 1., 2750 Ballerup

1. Davor Palo
2. Allan Stig Rasmussen
3. Christian K. Pedersen
4. Kristian Hovmøller
5. Jakob Vang Glud
6. Nikolaj Mikkelsen
7. Anders Bodh. Nielsen
8. Christian Böhlke
9. Andreas Wive
10. Jakob Aa.-Thomsen
11. Anders Helledie
12. Benjamin Skjoldan

Indtegning:
Fra kl. 9.00 til kl. 9.50

Kadetstyrkeliste

Junior KM 2003
Københavns Skak Union og Tårnet/Ballerup Skakklub indbyder til
Det åbne Junior KM 2003 og ønsker alle børn og unge fra nær og
fjern hjerteligt velkomne!
Tidspunkt:
Lørdag den 27. september 2003 kl. 10.00 - 16.30

Grupper:
A (83-86), B (87-88), C (89-90), D (91-92), E (93-94), F (95-...).
Betænkningstid/runder:
A-B: 25 min./6. – C-D: 20 min./7. – E-F: 15 min./9.
Indskud: 30 DKK og gerne i lige penge – betales inden 1. runde
Præmier: Vandrepokaler, medaljer, pengepræmier og diplomer
Tilmelding: Oplys navn, klub/skole, fødselsår og tlf./email senest
den 23. september til Sigfred Haubro, Høstbuen 39, 2750 Ballerup,
tlf. 44 64 23 80, email: s_haubro@mail.tele.dk, eller til Arild
Rimestad, Bispebjergvej 71, st. tv., 2400 København NV,
tlf. 35 82 45 62 / 21 84 05 53, email: arild@ofir.dk
Velkommen og vel mødt, veltilpas og vel forberedt!

2495
2378
2298
2250
2189
2137
2168
2134
2112
2109
2100
2078

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

2189
2137
2078
1888
1853
1908
1895
1795
1785
1740
1773
1751

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

13215.
13214.
Stanislav Juricek, Tjekkiet. Lars Larsen.
Originalopgave.
Originalopgave.

13216.
Berno Hansen.
Originalopgave.

13217.
Lars Larsen.
Originalopgave.

-+r+-+b+
+-V-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-O-L-+-+
+k+oR-P-O-Q-M-+
+t+-+-+-

-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+l+-+
+-+-+-+-+-+k+-+
+-B-+q+-+-+-+-+
+-+-+-+-

-+-+-+-+
T-+-+-Bk
b+-+-+-+
+m+-+-+-O-Op+-+
+t+l+-+-+o+-O-V
+-+-+-N-

ûû

Mat i 2 træk.

C+ 6+7

-R-+n+-+
O-+-+v+q+-+-N-+
TmM-+-+-+lP-+-R
OtO-+-+kVpP-+-+
+-+-+-+Mat i 2 træk.

De nye opgaver
Denne gang præsenterer opgaverne
såvel dansk som udenlandsk problemskak, samt såvel nyt gåpåmod
som rutine inden for komposition.
Stanislav Juricek fra Tjekkiet er et
nyt bekendtskab, hvad Skakbladets
problemskak angår, Berno Hansen
fra Århus debuterede tidligere i indeværende år, og 84-årige Lars Larsen, der stadig er Danmarks flittigste komponist debuterede sidst i
1930’erne.
Løsninger bedes være redaktionen i
hænde senest den 1. oktober.

Løsninger til nr. 5
13210. (Loustau) 1. Dg6! Truer 2.
Dxf5‡. De tematiske varianter er: 1...
Sf5~ 2. Dxe4‡. 1... Sg3! 2. Sd3‡ (2.
Dxe4†? Sxe4!). 1... Se3!! 2. cxd4‡
(2. Dxe4†? Kxe4! og 2. Sd3†?
exd3!). 1. .. Sd6! 2. Tc5‡ (2. Dxe4†?
Sxe4!). 1... Se7!! 2. Lc7‡ (2. Dxe4†?
Kf6! og 2. Tc5† Sd5!). Der er her
tale om to sorte korrektioner (fortsat
forsvar) med samme sorte officer
(Sf5), endda med samme primære
variation (2. Dxe4†?). Dette tema er
ofte blevet behandlet – især i
1940’rne af bl.a. Kofman, Visserman, Eerkes, Goldschmeding og
Casa), men Jeain-Marc Loustau har
ikke fundet noget problem, der tilnærmelsesvis beskriver temaet, som
det her er tilfældet. Han mener derfor med rette, at skønt opgaven kan
synes lidt gammeldags, er den ikke
http://hjem.get2net.dk/skak/
dansk_skakproblem_klub/

C+ 9+10

Mat i 4 træk.

uden interesse. Ud over de tematiske varianter skal man mærke sig de
to varianter, hvor Sg4 bringes til felter, hvorfra den dækker f5: 1... Sgh6
og 1... Sge3, i begge tilfælde ophæves dækningen af f6, så hvid kan
svare 2. Df6‡ (Ikke 2. Lf6†? Kxe6!).
13211. (Bernleitner & Zajic) 1. Kc4
Kc6 2. Da2 d3‡. 1. Ke4 d4 2. Lxd4
Dxd4‡. 1. Dc3 dxc3† 2. Kc4 Dxb4‡.
Og 1. S4e3 dxe3† 2. Kxe3 Dxe5‡.
Albino med det særkende, at den
tematiske bonde (Bd2) ikke kan røre
sig i diagramstillingen.
13212. (Paradsinski) 1. Db5† Ka7
2. Da5† Kb8 3. Dd8† Ka7 4. Dc7†
Ka6 5. Db7† Ka5 6. Db6† Ka4 7.
Db5† Ka3 8. Dc5† Ka4 9. Tc4† Kb3
10. Tb4† Ka3 11. Tb5† Ka4 12.
Dc4† Ka3 13. Dc3† Ka4 14. Lb3†
Ka3 15. Le6† Ka4 16. Tb4† Ka5 17.
Dc5† Ka6 18. Lc8† Txc8‡. En instruktiv miniature uden bønder,
hvori hvids tre officerer rundt om
egen konge driver sorts konge til
vanvid, så det ellers passive sorte tårn
til sidst må gribe ind og afslutte dramaet i ét hug.
13213. (Bernleitner) A: 1. Db7 Sd7
2. 0-0-0 Sb6‡. B: 1. Tb8 Ld6 2. Td8
Lxh5‡ (Sort tempo). C: 1. Kf8 Lf6
2. Te8 Sd7‡. D: 1. Kd8 Sd5 2. Te8
Lc7‡. E: 1. Tg8 Lxh4 2. Tf8 Ld7‡
(Sort tempo). F: 1. Db7 Sf7 2. 0-0
Sxh6‡. Vi kommer viden om med
bare én ændring ad gangen. Første
og sidste delproblem i denne seksling indleder med samme sorte træk
(1.Db7) og har derpå sort rokade (til
hver sin side). Hjælpematgenren byder virkelig på variationer.

C+ 3+1

Hjælpemat i 2 træk. C+ 5+9
A: Diagram. B: La6à g6.

Tematiske forklaringer
Med ‘fortsat forsvar’ menes, at sort i
første omgang forsvarer sig mod en
trussel alene ved at flytte en bestemt
brik – som f.eks. Sf5 i nr. 13210.
Man forestiller sig blot Sf5 flyttet
fra f5, men ikke sat ned på noget felt.
Dette skrives 1... Sf5~. I nævnte opgave så vi, at dette ville hindre truslen 2. Df5‡. At springeren har forladt f5 tillader dog i stedet 2. Dxe4‡.
Sort kan dog ‘fortsætte forsvaret’ ved
at sætte springeren på g3. Nu er både
den oprindelige trussel 2. Df5‡ og
den nye mulighed 2. Dxe4‡ hindret.
Imidlertid tillades nu 2. Sd3‡. Men
sort kan ‘fortsætte forsvaret’ med 1...
Sd6!!, hvormed både Df5‡, Dxe4‡
og Sd3‡ er hindret, hvorfor hvid må
ty til en fjerde mulighed.
Med ‘albino’ menes en hvid bonde,
der fra sin udgangsstilling (på 2.
række) aktiveres på fire forskellige
måder i lige så mange varianter.
Denne hvide (angribende!) bonde
kaldes en albino. Er der tale om en
sort (forsvarende!) bonde, der fra sit
udgangsfelt (på 7. række) aktiveres
på fire forskellige måder i lige så
mange varianter, taler vi om en pickaninny (negerbarn). Betegnelserne
albino og pickaninny refererer umiddelbart til farverne hvid og sort, men
reelt er der tale om en bondes angrebsmuligheder (albinoen) hhv. en
bondes forsvarsmuligheder (pickaninnyen). I direkte problemer er der
altid tale om, at hvid angriber, og
sort forsvarer sig. Men i et praktisk
spillet parti kan der være tale om, at
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det er en sort bonde, der angriber, og
den må vel derfor ret beset kaldes en
‘sort albino’ og vice versa kan man
tale om en ‘hvid pickaninny’.

Alias Adamas
Jan Mortensen, der døde i maj, var
noget af en spøgefugl. Med sit
enorme kendskab til tusindvis af
skakopgaver kunne han engang
skrive en artikel med titlen ‘Tvillinger med forskellige fædre’, hvori han
parvis behandlede forskellige komponisters problemer, der indbyrdes
kun adskilte sig på ét punkt.
Størst furore i den internationale
problemskakverden vakte Jan Mortensen i 1970’rne. I dette tiår indgik

en række originalopgaver fra en vis
Adamas til diverse problemblade
verden over, især det tyske Feenschach. Nu skulle man tro, at man af
de tilsendte breves frimærker i det
mindste kunne fastslå den anonyme
komponists nationalitet. Men nej!
Brevene med Adamas opgaver var
afsendt fra så vidt forskellige steder
som London, Amsterdam, Frankfurt
og Fagernes i Norge. Der var dog et
overtal af tyske byer blandt afsenderstederne.
Adskillige forsøg på at identificere
personen blev gjort, men han var glat
som en Rød Pimpernel. Mange var
under mistanke, især hvid de bar et
navn, der snerpede derhenad, som

f.eks. Adam Soboy og G. Thomas.
Spekulationer blev gjort i flere
problemblade. Man søgte sågar at
løse ‘problemet’ ad pseudovidenskabelig vej – forgæves.
Spøgen skulle naturligvis have en
ende. Det fik den under FIDE’s problemmøde i Canterbury 1978, hvor
man afholdt en lynkompositionsturnering. Deltagerne fik 2½ time til
at komponere en ‡2 med mindst to
dobbeltbindingsmatter efter sorte
kongetræk.
2. præmien gik til den lige så omstridte som ubekendte Adamas for
den følgende opgave:

Tag stilling!
Løsninger til jubilæumsøvelserne
side 26.
I anledning af Dansk Skak Unions
jubilæum den 6. september er stillingerne i dette nummer en kavalkade over berømte danske triumfer i
løbet af de hundrede år. De der kan
deres danmarkshistorie, vil kunne
nikke genkendende til disse diagrammer og mindes de situationer,
hvor gode skalpe blev taget. Partierne bør bestemt også nydes i deres
helhed, men her må vi henvise til
historiebøgerne.
1. Mario Monticelli, Italien
Holger Norman Hansen, DK
OL Haag 1928. Italieneren havde
nok set frem til 20... Sg8 21. Dh5 h6
22. Lxf7 etc. da han på 20... Sxe4!
havde forberedt offeret 21. Txh7†?
Kxh7 22. Dh5† Kg8 23. g6. Det
skulle så efter 23... Sf6 24. Lxf7†
etc. give hvid materialeoverskud.
MEN: 23... Sg5!! krydsede elegant
hans planer. 24. Dxg5 d5, og hvids
angreb er færdig. Monticelli opgav.
0-1.
2. Jens Enevoldsen
Aron Nimzowitsch
Politikens OL-træningsturnering,
København 1933. Vel nok det mest
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spektakulære parti en dansker nogen
sinde har vundet! Det findes gennemanalyseret i mange bøger og
blade. Især Enevoldsens egen beretning i ‘30 år ved skakbrættet’ er
medrivende læsning. Her nøjes vi
med trækkene:
24. Txa3! Herefter er der ikke
fundet nogen redning for sort. 24...
Lxa3 25. Sh5 Sg6. 25... Db2 26.
Lh6 Da1† 27. Kh2 Lc1 28. Lxg7
eller 25...Kh8 26. Sxg7 Tb8 27. Df3.
26. Sgf6†! Kh8 27. Sxg7! Tg8 28.
Sxh7!! Kxg7. Efter 28... Dd8 har
hvid to veje: A: 29. Lg5 Sf4 (29...
Le7 30. Dh5) 30. Lxf4 Dh4 31. Lg5
etc. og B: 29. Sf6 Kxg7 30. Lh6†
Kxh6 31. Dh5† Kg7 32. Dh7† Kf8
33. Dxg8† Ke7 34. Lxg6 Dxg8 35.
Sxg8†, begge mindre tillokkende for
sort. Og 28... Txg7 29. Sf6 medfører en lang matvariant med 29... Th7
30. Sxh7 etc.
29. Dh5 f5 30. exf6† Kf7 31.Sg5†
Kxf6 32. Df3† Ke7 33.Df7† Kd8.
33... Kd6 34. Dxg8 Se7 35. Lf4†
Kc6 36. Da8†. 34. Dxg8† Sf8 35.
Sh7 Db2 36. Sxf8 Dxc2 37. Sxe6†
Ke7 38.Lg5† Kd6 39. Df8† Kc6 40.
Dxa3, og sort opgav. 1-0.
Nimzowitsch prøvede som bekendt at bilde folk ind, at det ligefrem havde moret ham at tabe dette
parti.

3. Alexander A. Alekhine
Bjørn Nielsen
München 1941. Også en meriterende
sejr, om end af en anden slags. 41...
Sd3! 42. Lxd3. Der er ingen vej
udenom: 42. De3? Tb2 43. Dd2
Txc2! 42... exd3 43. Ta2 De4† 44.
Kg3 Dxd5. Og herefter bliver verdensmesteren udsat for en typisk
Bjørn Nielsen-tortur. 45. Tf2 Td8.
En anden vej var 45... Tc8 46. Dd2
De5†. 46. Dd2 De5† 47. Kg2 De4†
48. Kg3 Td5 49. Tf4 De5 50. Kf3
Df6 51. Ke4 Dd6 52. Kf3 Te5 53.
Td4 Txf5† 54. Kg2 Dg6† 55. Kh2
Tf3. Bjørn Nielsen, der blev danmarksmester fire gange, var lam i
benene, men man sagde, at han
kunne ‘sidde sin modstander ihjel’.
56. Tg4 Df5 57. Kg2 Dd5 58. Td4
Da8 59. Td8† Dxd8 60. Kxf3 Df6†
61. Ke4 Dh4† 62. Kxd3 Dd8† 63.
Ke2 Dxd2† 64. Kxd2 f5 65. Ke3.
Man har endnu aldrig fået point for
at opgive! 65... g5 66. Kd4 g4 67.
Ke3 Kf7 68. h4 g3 69. h5 f4† 70.
Kf3 Ke6. Det eneste turneringsparti
Alekhine tabte til en dansker. 0-1.
4. Daniel Abraham Yanofsky
John Tornerup
Frederiksberg Skakforenings internationale turnering 1947. Tornerup
havde overrasket canadieren med en

13218. ‘Adamas’
Quick Composing Tourney,
Canterbury 1978. 2. Præmie. K.

-+-+r+-+
+-O-Mo+-+-+-V-+
+-Qb+l+k
-+p+-O-+
+-+-M-+-+-+-+-+
Q +-+-R-+Mat i 2 træk. C+ 6+7
A: Diagram. B: Bf7à f3.

ny variant i Marshallgambit og fortsatte med at ofre: 15... Sg4! 16. Te2.
Det gik ikke at modtage: 16. hxg4?
Dh2† 17. Kf1 Dh1† 18. Ke2 Lxg4†
19. f3 Dxg2† 20. Kd3 Lf5† 21. Kd4
c5†! 22. dxc6 Lxc2 23. Dxc2 Tad8!
24. c7 Le7†! 25. cxd8D Txd8† 26.
Ke5 Lf6† og snarlig mat.
Derimod var 16. Tf3 formodentlig noget sejere, f.eks. 16... Lxc2 17.
Dxc2 Tfe8 18. Dd1 De7 19. Te3
Sxe3 20. dxe3 De5 21. f4 De4 med
sort fordel. 16... Lxc2 17. Dxc2 Tae8
18. d4. Og her har vi bivarianten 18.
Dd1 Te7 (eller 18... Sf6) 19. Df1 Sh2
20. De1 Sf3† 21. gxf3 Txe2 22.
Dxe2 Dg5† 23. Kf1 Lh2 24. De4
Dg1† 25. Ke2 Dxc1 og sort gevinst.
18... Dxf2†!! 19. Txf2 Te1† og
matten er der. Hans livs parti! 0-1.
5. Palle Nielsen, Danmark
Fedor P. Bohatirchuk, Canada
OL Amsterdam 1954. Palle Nielsen
havde en kortvarig succeskarriere
først i halvtredserne. Hans landskampsscoringsrekord på over 70%
holder endnu. 34. Sxf4!! Kxh6. Ellers falder også g6, f.eks. 34... De5
35. Txg6† Kf7 36. Lh5. 35. Se6! Nu
truer der også mat på h-linjen! Der
er intet forsvar. 1-0.
Modstanderen var nok en ældre
mand, men ikke en hvem som helst.

‘K.’ står for korrektion. Den oprindelige opgave blev siden tilføjet en
sort bonde på c7 for at hindre
biløsningen 1. Dd6 i B-opgaven.
Løsning: A: 1. Le4† Kxe4 (1... Ke6
2. Lf5‡) 2. Dd5‡. B: 1. Le6† Kxe6
(1... Ke4 2. Lf5‡) 2. Dd5‡. Smuk
symmetri tvillingerne imellem.
Under problemmødets præmieoverrækkelse for dets turneringer opstod
en egen spænding, da ‘Adamas’ blev
kaldt frem for at hente sin præmie.
En stund stod den på mumlen i forsamlingen – som der derpå gik et sus
igennem, da Jan Mortensen tøvende
rejste sig og til stor moro spankulerede op og hentede en mere end sædvanlig velfortjent præmie.

Før Bohatirchuk i 1948 emigrerede
til Canada, tilhørte han den sovjetiske elite og blev Sovjetmester i 1927
(det år den 16-årige Botvinnik debuterede med en femteplads!).
6. Bent Larsen
Efim Geller
Nimzowitsch Mindeturnering, København 1960. Formodentlig Larsens bedste parti på dansk grund. 29.
Lxg7! Lxc1 30. Sf6† Kxg7 31.
Sxe8† Kf8 32. Dh8† Ke7. Eller 32...
Lg8 33. Sf6 Ke7 34. Sxg8† Kd7 35.
Lh3†. 33. d6† Kd7 34. Sf6† Kc8.
Her er alternativet 34... Kxd6 35.
Dxd8† Ke5 36. Sg4† Ke6 37. Dc8†.
35. Lh3† Kb7 36. Dxd8 Dd1† 37.
Kg2 Ld3 38. Lc8† Ka8 39. Da5†.
1-0. Om aftenen blev partiet udsendt
som radioparti.
7. Børge Andersen, Danmark
Wolfgang Unzicker, Vesttyskl.
OL Tel Aviv 1964. 16. Txc6!! Et
ægte positionelt kvalitetsoffer. 16...
bxc6 17. Se5 Df8 18. Sxc6 Te8 19.
a3 Ld6 20. f4 Sd5 21. Sd2 f5 22. e4
fxe4 23.Lxe4 Df6. Tyskeren spræller som en flue i edderkoppens net.
24. Sf3 Sb6 25. Lg6 Tec8 26. Sfe5
Kh8 27. Tf1 Tf8 28. Sg4. 1-0.

Når Adamas alias Jan Mortensen
havde kunnet afsende sine originalopgaver fra så vidt forskellige steder, skyldtes det, at han som farmaceut ansat i medicinalfirmaet Alfred
Benzon blev udsendt til vidt forskellige byer over det meste af Europa.
Endelig var ‘Adamas’ et cigaretmærke med en populær og finurlig
tegnefigur i Jans drengeår.

Dansk Skakproblem Klub
DSK åbner en ny spændende sæson
den 11. september kl. 19.30, hvor
Erik Hansen holder foredraget
‘Hjælpemat i miniature’. Det sker i
Nørrebro Medborgerhus, Blågårds
Plads 3, 3. sal.

8. Curt Hansen
Kiril Georgiev
Junior-VM, Kiljava 1984. 18. Sxe6!
Sådan besejrer man sin nærmeste rival til VM-titlen! 18... fxe6 19. Txe6
Tc7? En bedre praktisk chance var
19... Dc7 20. Ld6 Dxc3 21. Tae1
Tf7 22. Lxe7 Lxd4 23. Txg6† Tg7.
20. Tae1 Tf7 21. Lxg6 Td7 22.
Lxf7† Kxf7 23. Txf6† Kxf6 24.
De5† Kf7 25. De6† Kf8 26. Df6†.
1-0.
9. Steffen Pedersen
Ivan Farago
Forli Open 1991. 22. Txe6! Sf8 23.
Texe7!! Sxg6. Sort kunne undgå
angrebet ved 23... Dxe7 men ville
da få et meget ringe slutspil efter 24.
Txe7 Sxg6 25. Txc7 fxg3 26. fxg3
Lc8 27. Sd4! etc. 24. Txg7† Kf8.
Heller ikke 24... Kh8 25. Txg6 Dh5
standser Steffen, f.eks. 26. Sh4 Tg8
27. Le4 Lc8 28. Th7† Kxh7 29.
Tg5† etc.
25. Tdf7† Endnu skrappere var
25. Sd4! 25... Ke8 26. Lh3 Df8 27.
Ld7† Kd8 28. Sh4?! Igen var 28.
Sd4!! Dxf7 29. Txf7 med mattrussel
det hurtigste. 28... Dxg7 29. Txg7
Sf8 30. Sg6 Sxd7 31. Tg8† Den
16-årige dansker delte andenpladsen
med GM Tony Miles! 1-0.
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Debat
Hvis du ser et
godt træk...
Til Bent Larsen (Skakbladet nr. 4),
Peter Heine Nielsen (Skakbladet nr.
5) m.fl: Mundheldet „Hvis du ser et
godt træk, så vent - og prøv at finde
et bedre!“ er muligvis brugt af Bobby
Fischer, men ifølge adskillige samlinger af skak-citater på internettet
er det nu Emanuel Lasker der er ophavsmanden!
Lau Bjerno

Skakskole.dk
Ny sæson
Onsdag d. 3. september 19.30
genstarter Onsdagstræningen i
Skakskole.dk v/ Christian Christensen. Denne gang med fokus
på åbningsspillets grundprincipper og ideer. Brugen af bøger, computere og sund fornuft
vil blive diskuteret. Undervisningen vil være struktureret
med oplæg efterfulgt af diskussion og opgaveløsning. Kurset
sigter mod spillere fra nystartede i en skakklub til ca. 1500 i
rating.
Yderligere oplysninger på
heraklit@ofir.dk.
Desuden planlægger vi i at afholde seminarer i midten af november med manden med tilnavnet Verdens Bedste Træner,
Mark Dvoretsky fra Rusland.
Flere oplysninger vil være at
finde på www.dsu.dk eller
www.skakskole.dk når vi ved
mere.
VIGTIGT: I år vil Skakskole.dk
afholde vores aktiviteter i Skakforeningen Øbro’s lokaler 3
min. gang fra Trianglen, Rosenvængets Allé 31 (Kælderen),
2100 Kbh. Ø.
På skakskole.dk’s vegne,
Jacob Aagaard
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K-skak
K-skak landskampe
Landskampe mod Schweiz og Holland starter i oktober. Tilmelding
senest 15. september.
Danmark - Schweiz
Kombineret email og post landskamp. Ca. 20 email og 6 post brætter.
Danmark - Holland
Kombineret e-mail og post landskamp. 20 brætter (10 email og 10
post).
For at tilmelde sig skal man indbetale 25 kr. på girokonto 495-0356
og sende en email eller et brev til
mig. Karsten Fyhn, Ahlmannsvej
50, 1. th., 6400 Sønderborg.
Email: kfyhn@tiscali.dk
I k-skak landskampene spiller hver
deltager to partier mod en modstander fra det andet hold. Til foråret
spilles kampe mod Sverige og England. Yderligere oplysninger kan
findes på k-skak hjemmesiden. Nye
såvel som gamle spillere er meget
velkomne.
Karsten Fyhn

Enkeltmandsturneringen
EÅ-02-01: 1. Johannes Vestergaard,
Øster Assels, 4½, 2. Ejvind Hauerberg, København, 4½, 3. Torben
Elleby Hansen, Rønne, 4, 4-5. Henning Pedersen, Gentofte, og Leif
Nyward, Ishøj, 3, 6-7. Martin Møller, Brønshøj, og Björn Nielsen,
København, 1.

Computerfri
Veteran DM 2001
1. Jens Haagen Hansen, København,
10½, 2. Niels Bertelsen, Brøndby,
8, 3.-7. Aksel Ros, Hillerød, Stig
Dresling, Farum, Kurt Stoltze, Ø.
Ulslev, Ejnar M. Kristensen, Esbjerg, og Poul Andersen, Middelfart, 7½, 8. Aage Justesen, N. Alslev, 6½, 9. Kaj Vinding Pedersen,
Nykøbing, S 5½, 10. Hjarne Dyrsting, Virum 4½, 11. Jens l. Hottrup, Birkerød, 4, 12. Knud Horsbøl,
Brabrand, 1½, 13. Asker T. Pedersen, Løsning, 0.
Peter Lindegaard

Indbydelse til
DM-klassen 2003
Der indbydes hermed til
deltagelse i DM-klassen i
k-skak 2003.
Vinderen erhverver sig titlen
Danmarksmester i korrespondanceskak 2003 og modtager en præmie på 2.000 kr.
Turneringen starter i begyndelsen af oktober.
Hvem kan melde sig til DMklassen?
– Spillere fra tidligere
landsholdsklasser med en
score på mindst 45%, og som
ikke i mellemtiden er rykket
ned.
– Spillere fra igangværende
turneringer skal kunne
dokumentere, at de kan opnå
mindst 45%.
– Spillere, som har kvalificeret sig gennem mesterklassen
inden for de seneste 2 år.
– Spillere, som har opnået
et kvalifikationsresultat i
pokalturneringen eller i
internationale turneringer.
Indskuddet på 100 kr
indsættes på girokonto
4950356 eller 6426-4950356
hvis du benytter PC-bank.
Tilmelding, indskud ,
fødselsdato samt dokumentation for kvalifikation til
deltagelse i DM-klassen skal
være undertegnede i hænde
senest den 25. sept. 2003.
Peter Lindegaard

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

www. dsu.dk

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 41, Århus, fra kl. 20.00. –
Intet indskud. Se mere om Fredagslyn på www.chesshouse.dk eller ring
på tlf. 86 19 76 47.
Kom i form
Høstturnering 2003
K
1/9 - 27/10. – Nykøbing Sj. Skakklub
indbyder til 5 - 8 runders koordineret
turnering med afbudsmulighed. –
Mandagene 1., 8., 15., 22. og 29. september, 6., 20. og 27. oktober 2003. –
Spillested: Pakhuset, Vesterbros
Torv, Nykøbing Sj., sidebygningen.
Indgang fra Savværksvej ved Badmintonhallen. – Betænkningstid: 2
timer 30 min. til hele partiet. – Spilletid: 5 timer, fra 19.15 - 0.15 – Rundelægning: Tilpasset Monrad (procentvis score, seedningsgrupper, farver);
afbud senest lørdag kl. 9.00 før runden. – Præmier: Beskedne; Indskud
30.- kr. incl. ratingafgift. – Tilmelding: Senest 28. august til Villum
Sejersen, 59 91 31 57 (tlf.svarer),
email: vse@privat.tdcadsl.dk.

Amagermesterskabet 2003 K
9/9 - 28/9. – Turneringsform: Én stor
schweizergruppe. Runderne lægges
med programmet Swiss Perfect. Turneringen Elo-rates i det omfang, det
er muligt. – Betænkningstid: 2 timer
til 40 træk. derefter ½ time + opsparet tid til resten. – Rygning er ikke
tilladt i spillelokalet. – Indskud: 120
kr. – Præmier: Indskuddet minus EMTafgift. Der vil være ratingpræmier. –
Spilletidspunkt: 9/9, 16/9, 23/9 kl.
19.00, 13/9, 14/9, 20/9, 21/9, 27/9, 28/
9 kl. 13.00. – Spillested: Tirsdage:
Peder Lykkes Dagcenter, Peder
Lykkesvej 65, 2300 København S.
Tlf. i spillelokalet: 32 87 81 24. Lørdag & Søndage: Peder Lykkes Skolen (Peder Lykke Skolen Auditorum,
Brydes Allé 25, 2300 København S.
– Tilmelding: Senest den 2. september med følgende oplysninger: Navn,
fødselsdato, klub, rating, telefon og
evt. email-adresse. Sendes til: Michael Nielsen, Landlystvej 22 c, st.th.,
2500 Valby, tlf. 36 46 48 80. Email:
AmagerSkak@Yahoo.dk. Tilmelding
er bindende. – Betaling på giro: 5131561 – I kantinen vil der være mulighed for at handle øl, vand, kaffe, slik,
kage, håndmadder og pølser eller frikadeller til fornuftige priser.
Hurtigskak
Springeren Kolding
H
13/9. – Springeren inviterer til 7 runders hurtigturnering lørdag den 13/9
kl. 10.00-19.00. – Betænkningstid 30
min. pr. spiller pr. parti. – Spillerne
vil blive inddelt i klasser efter rating,
og så vidt det er muligt i 8 mands
grupper. – Speciel klasse for skoleskakspillere. – Indskud kr. 125, juniorer og pensionister kr. 100, skoleskakspillere kr. 20. – Præmier: Minimum hele indskuddet, men følg udviklingen i præmiestørrelsen på vor
hjemmeside. – Spillested: Munkevænget skole blok h. – NB: Der er
rygeforbud i spillelokalerne. – Tilmelding senest den 10/9 med navn og
rating til Richardt Ebbesen, tlf. 75 53
76 36 email R.ebbesen@stofanet.dk
eller Svend Hansen, tlf. 75 53 46 08.
– Vel mødt i Kolding.
Lars B. Larsens
Mindeturnering
H
14/9. – Hvidovre Skakklub indbyder
til 8 runders hurtigskak for 3-mandshold. – Spilledag: Søndag den 14.

september 2003 med start kl. 9.45.
Holdet bedes møde frem kl. 9.30 til
indskrivning. – Spillested: Risbjerggård, Hvidovrevej 241. Bus 132 &
200S fra enten Frihedens station eller Hvidovre station kører lige til døren. – Turneringsform: 3-mandshold
+ eventuel reserve. Holdene inddeles
efter ratinggennemsnit i seedningsgrupper. Der spilles med 20 min. pr.
spiller pr. parti. – Indskud: 300 kr. pr.
hold, der betales før 1. runde. – Præmier: Alt indskud går til præmier.
Præmierne fastsættes efter 1. runde.
Der vil dog være en hovedpræmie på
1000. kr. Vi vil desuden tilstræbe at
få tre præmier i hver seedningsgruppe. – Tilmelding: Thomas Mørkøre,
tlf. 36 77 67 75. Email: morkore
@webspeed.dk. Med holdnavn +
rating + kontaktperson for holdet senest den 9. sept. – Der vil være en
lille kantine med rimelige priser. Tilmeldingen vil løbende blive opdateret
på Hvidovre skakklubshjemmeside.

Vinterturneringen
i Horsens 2003
K
16/9 - 2/12. – Horsens Skakforening
inviterer til Vinterturneringen, en
EMT i klubbens lokaler, Kildegade
11 i Horsens: 16/9, 23/9, 30/9, 7/10,
21/10, 28/10, 11/11, 25/11, 2/12, alle
dage kl. 19.00-24.00. – Turneringsform: 10-mands grupper, nederste
eventuelt monrad. – Betænkningstid:
2 timer til 40 træk, derefter ½ time +
opsparet tid til resten af partiet. –
Indskud: kr. 120,- for alle. – Præmier:
Horsens Skakforening sponsorerer kr.
1000,- i hver gruppe. – Præmier for
10-mands grupper bliver 1. kr. 1000,2. kr. 600,- og 3. kr. 400,-. – I en eventuel Monrad-gruppe vil der altid være
fire præmier, ligeledes med en 1. præmie på kr. 1000,-. Den ekstra præmie
er enten en 4.præmie eller en ratingpræmie til Monrad-gruppens nederste halvdel afhængigt af ratingforskelle. – Tilmelding: Senest torsdag den 11/9 til Eigil Straarup, tlf. 75
62 32 40 eller email: horsensskak
@sol.dk. – Yderligere oplysninger:
www.horsensskakforening.dk.
Løvfalds EMT 2003
Ringsted
K
19/9 - 21/9. – Skakklubben af 1927
Ringsted indbyder hermed til Weekend-EMT. Der spilles alle mod alle i
6-mandsgrupper efter rating. Tur2003 /6/259
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neringen Elo rates. – Spilledage: Fredag 19/9 kl 18.30-23.30, lørdag 20/9
samt søndag 21/9 kl. 10.00-15.00 og
15.30-20.30. – Spillested: Sdr. Parkskolen, Ahorn Alle, Ringsted. – Betænkningstiden: 2 timer til 40 træk,
derefter 30 min + opsparet tid til resten af partiet. – Indskud: 120,- kr,
som betales ved 1. runde. – Præmier:
100% af indskud efter EMT-afgift.
Vandrepokal til turneringsvinderen.
– Tilmelding: med angivelse af navn,
klub, telefonnummer, rating og fød-

selsdag til Poul Buhl, Tinggade 3, 2th,
4100 Ringsted, tlf. 57 67 45 05 eller
på email: sittingbuhl@games.dk senest onsdag d. 10. september eller via:
http://www.sk1927ringsted.dk/
lovfald2003inv.htm.

VRS Efterår 2003
K
15/9 - 1/12. – Vejlby-Risskov Skakklub indbyder hermed til koordineret
7 runders turnering på følgende mandage: 15/9, 22/9, 29/9, 20/10, 3/11,
10/11 og 1/12 med start kl. 19.00. Evt.

udsatte partier den 6/10 og 24/11. –
Spillested: Vejlby Sognegård, Vejlby
Centervej 25, 8240 Risskov. – Rygning: Ingen rygning i spillelokalerne.
– Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter 30 min., pr. spiller, ingen hængepartier. – Indskud: 150,kr. – Præmier: Højst ratede gruppe:
1. pr. 1000 kr., 2. pr. 500 kr. ratingpr.
300 kr. – Øvrige grupper: 1. pr. 700
kr., 2. 300 kr. ratingpr. 200 kr. –
Turneringsform: 8-mands grupper +
evt. Monrad-gruppe, maksimum 7

1. SAMBA Skakfes
Stormesterturneringen
Spilletider:
Fredag
Lørdag
Søndag
Mandag
Tirsdag
Torsdag
Fredag
Lørdag
Søndag

den 10. okt.
den 11. okt.
den 12. okt.
den 13. okt.
den 14. okt.
den 16. okt.
den 17. okt.
den 18. okt.
den 19. okt.

13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
11.00 - 18.00

Spillested:
Hotel Skanderborghus, Dyrehaven 3, 8660 Skanderborg.
Kommentering af partierne:
Der vil naturligvis være live kommentering.
Entre endagsbilletter:
Voksne 40 kr. / Børn og unge under 18 år 20 kr.
Partoutkort til alle dage:
Voksne 150 kr. / Børn og unge under 18 år 75 kr.

Øvrige arrangementer under skakfestivalen
Åben EMT • to hurtigturneringer • lynskak • fire skoleturneringer • pigeturnering
Spillested
Alle festivalens åbne turneringer spilles på Capri,
som er et anneks til Hotel Skanderborghus, hvor
stormesterturneringen afvikles.
Afstanden mellem Skanderborghus og Capri er
mindre end 50 meter. Hotellet er placeret i Skanderborg Dyrehave ved den gamle Hovedvej 10.
Linie 107 mellem Århus og Horsens har stoppested
uden for spillestedet.

Overnatning
Der kan tilbydes overnatning på Hotel Skanderborghus til meget favorable priser. Se mere på turneringens hjemmeside.
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EMT  5 runder
13. - 17. oktober. Alle dage kl. 18.30.
Der spilles i 6 mands grupper, dog kan sidste gruppe
blive Monrad.
Turneringen spilles efter DSU’s regler for EMT
samt turneringer koordineret hermed, og
FIDE regler.
Betænkningstiden er 40 træk i 2 timer, derefter ½
time + opsparet tid til resten af partiet.
Indskud: 150 kr. Juniorer 100 kr.
Tilmelding via hjemmesiden senest den 10. oktober
eller telefonisk til Hans Buttenschøn tlf. 86 52 23 35.
Deltagerne i EMT’en kan købe partoutkort til
stormesterturneringen til 50 kr.

grupper (56 spillere). – Tilmelding:
Jørgen Thinggaard, tlf. 86 74 01 33 /
29 23 00 62 eller Georg Leth, tlf. 86
21 14 77. – Tilmeldingsfrist: Senest
11. september 2003. – Bemærkning:
Turneringen indgår i 6. Hovedkreds
Grand Prix.

Melfarturneringen 2003
K
19/9 - 21/9. – Middelfart Skakklub
fylder 100 år og inviterer derfor til
koordineret EMT i Østergades
Forsamlingshus, Østergade 33, 5500

Middelfart. – Spilledage: Weekendturnering 19-21. september 2003 –
Spilletider: Fredag kl. 19.00-24.00,
lørdag 9.00-14.00 + 15.00-20.00, søndag 9.00-14.00 + 15.00-20.00. –
Turneringsform: 5 runder i 6-mands
grupper, nederste gruppe evt. Monrad. – Betænkningstid: 40 træk i 2
timer, derefter ½ time til resten af
partiet. – Indskud: Kr. 125,-, juniorer
og pensionister kr. 100,-. – Præmier:
Alt indskud ÷ EMT + sponsorstøtte.
Gode præmier i alle grupper. – Grand

Prix Serie: Turneringen indgår i
Albani Grand Prix 2003. – Hjemmeside: Se evt. grupper og præmier på
hjemmesiden: www.rpiil.dk/nvf/. –
Tilmelding: Senest søndag den 15/9
til Erling Hansen, tlf. 64 41 23 55,
email: enh@stofanet.dk, eller Anders
Berggreen, tlf. 64 41 24 80, email: joan-berggreen@mail.tele.dk.

Lørdagslyn i Chess House
H
20/9 + 11/10. – Første lørdag i måneden er der lynskak i Chess House,

stival Skanderborg
Hurtigskak 1
Lørdag den 11. oktober kl. 9.30-19.30.
25 minutter pr. spiller pr. parti.
9 runder Monrad.
Der spilles i én stor gruppe med 4-6 præmiegrupper
efter rating.
Indskud: 150 kr. Juniorer 100 kr.
Tilmelding via hjemmesiden senest swn 10. oktober
eller 1 time før start ved personligt fremmøde.
Deltagere har fri adgang til dagens GM-skak.

Lynskak
Lørdag den 12. oktober kl. 9.30-21.00.
5 minutter pr. spiller pr. parti.
20 runder Monrad.
Inddeling i 4 eller 6 præmiegrupper efter rating.
Indskud: 150 kr. Juniorer 100 kr.
Tilmelding via hjemmesiden senest den 11. oktober
eller 1 time før start ved personligt fremmøde.

Skoleskak
Fire uafhængige turneringer i skoleskak for hold:
Mandag den 13. okt. Tirsdag den 14. okt.
Torsdag den 16. okt. Fredag den 17. okt.
Spilletid dagligt kl. 09.00-17.00.
Dagens tilmeldte hold spiller 6 runder Monrad.
25 minutter pr. spiller pr. parti.
Se nærmere om turneringen på hjemmesiden.
Indskud: 100 kr. pr. hold.
Tilmelding via hjemmesiden senest 10. oktober eller
telefonisk til Hans Buttenschøn tlf. 86 52 23 35.

Piger
Onsdag den 15. oktober kl. 9.30-18.00.
Piger født efter 1985 kan deltage i en skoleskakturnering, hvor der kun er deltagelse af piger.
Der spilles med 25 minutter pr. spiller pr. parti.
7 runder Monrad.
Deltagerne inddeles i præmiegrupper efter alder
Indskud: 30 kr.
Tilmelding via hjemmesiden senest den 14. oktober
eller telefonisk til Torsten Lindstrøm tlf. 76 76 70 76.

Og så er der igen skak for alle!
Hurtigskak 2
Lørdag den 18. oktober kl. 9.30-21.00
45 minutter pr. spiller pr. parti.
7 runder Monrad.
Én stor gruppe, med 4-6 præmiegrupper efter rating.
Indskud: 150 kr. Juniorer 100 kr.
Tilmelding via hjemmesiden senest den 17. oktober
eller 1 time før start ved personligt fremmøde.
Deltagere har fri adgang til dagens GM-skak.

Flere oplysninger
Ikke alt har vi kunnet få plads til her i annoncen.
Savner du nogle oplysninger, så prøv at gå ind på
vores hjemmeside:

www.skanderborgskakklub.dk/gm2003
Har du fortsat spørgsmål, så kontakt
Hans Buttenschøn tlf. 86 52 23 35.
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Silkeborgvej 41, Århus, kl. 15.0018.00. Indskud 50 kr. Præmier til hver
4. (min. 100% af indskuddet). Ved min.
10 spillere garanteres 1. pr.på 500 kr.
Mere info på www.chesshouse.dk
eller ring på tlf. 86 19 76 47.

Springeren Kolding EMT
K
23/9 -28/10. – Springeren indbyder
til koordineret turnering på Munkevængetskole Blok h, 6000 Kolding. –
Få forbedret dit ratingtal på bare 5
runder. – Spilledatoer: Følgende tirsdage fra kl. 19.00-24.00: 23/9, 30/9,
7/10, 21/10, 28/10. – Der spilles så
vidt muligt i 6-mands grupper. – Betænkningstid 40 træk på 2 timer, derefter ½ time + opsparet tid til resten
af partiet. – Indskud kr. 125. – Hele
indskuddet går til præmier. – Der må
ikke ryges i spillelokalerne. – Tilmelding senest mandag den 15/9 til Richardt Ebbesen tlf. 75 53 76 36, email
R.ebbesen@stofanet.dk, eller Svend
Hansen tlf. 75 53 46 08.
Chess House
5 runders onsdags EMT
K
24/9 - 29/10. – Elo-rates. 5 runder.
Fortrinsvis 6-mands grupper. – Spilledage: Onsdage d. 24/9, 1/10, 8/10,
22/10 og 29/10 kl. 18.30. – Tid: 2
timer til 40 træk + ½ time. – Indskud:
125 kr. – Præmier: 1. pr. 400 kr., 2.
pr. CH-gavekort på 200 kr. – Tilmelding: Senest 14/9 til Aage Olsen, tlf.
86 96 26 55. Email: mra@mail1.
stofanet.dk eller Chess House, Silkeborgvej 41, Århus C., tlf. 86 19 76 47.
– Se mere på www.chesshouse.dk.
BSFs EfterårsTurnering
K
25/9 - 27/11. – Hermed indbyder vi
til vores EfterårsTurnering, der spilles 7 runder Monrad og inddeles i 3
grupper. Elo-rates. Max. 60 deltagere.
– Gruppe A: fra 1900 og op. Gruppe
B: 1600-1899. Gruppe C: under 1600.
Ved mange deltagere i gruppe C deles den i to lige store grupper efter
rating. – Spilledage og -tid: torsdagene 25/9 - 2/10 - 9/10 - 23/10 - 30/10
- 13/11 og 27/11. Start kl. 19.00. –
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer +
½ time til resten. – Bemærk: Rygeforbud i spillelokalet. – Spillested:
Frederikssundsvej 118 A. – Indskud:
120,- kr., betales 25/9 inden 1. rundes start. – Tilmelding: senest 19/9
til Carsten Petersen tlf. 36 47 31 33
(hverdage bedst kl. 20.30-22.30),
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email: b.s.f@post.tele.dk, eller Niels
Erik Andersen tlf. 38 79 06 39.

(58 53 29 46) eller via mail: sdyberg
@tdcadsl.dk.

Faaborg weekend
EMT 2003
K
26/9 - 28/9. – Faaborg Skakklub inviterer til 5-runders koordineret EMT.
– Turneringen indgår i Albani Grand
Prix. – Spillested: Det Gamle Bibliotek, Grønnegade 44, 5600 Faaborg –
Tidspunkt: Fredag den 26/9, lørdag
den 27/9 og søndag den 28/9. –
Spilletidspunkt: Fredag kl. 19.00 24.00. Lørdag og søndag kl. 10.00 15.00 og 15.30 - 20.30. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter
en halv time plus opsparet tid til resten. – Turneringen vil blive forsøgt
Elo-ratet. – Grupper: Monrad. Der
spilles i 12 mandsgrupper. Der vil
max. blive 4 grupper! – Indskud: 125
kr., juniorer 75 kr., titelholdere betaler ikke indskud. – Præmier: Gruppe
1: Nr. 1: 5000 kr., nr. 2: 2000 kr., nr.
3: 1000 kr., nr. 4: 500 kr. Gruppe 2:
Nr. 1: 1500 kr., nr. 2: 750 kr., nr. 3:
375 kr. Gruppe 3: Nr. 1: 1000 kr., nr.
2: 500 kr., nr. 3: 250 kr. Gruppe 4:
Nr. 1: 1000 kr., nr. 2: 500 kr., nr. 3:
250 kr. – Lokaleforhold: Der er rygeforbud i spillelokalet. – Kantine: Der
vil kunne købes lune retter, brød,
kaffe, te, øl og vand. – Tilmelding:
Skal ske til Ove Matras inden d. 14/9
2003 på tlf. 62 61 97 98 eller via mail:
juniorleder@faaborgskakklub.dk.

Chess House
Oktober Weekend EMT
K
3/10 - 5/10. – Elo-rates. 5 runder. Fortrinsvis 6-mands grupper. – Dato:
3/10 kl. 18.30 samt d. 4/10 og 5/10
med rundestart kl. 10.00 og 15.30. –
Tid: 2 timer til 40 træk + ½ time. –
Indskud: 125 kr. – Præmier: 1. pr. 400
kr., 2. pr. CH-gavekort på 200 kr. –
Tilmelding: Senest 14/9 til Aage
Olsen,tlf. 86 96 26 55. Eller Chess
House, Silkeborgvej 41, Århus C.,
tlf. 86 19 76 47. Email-adresse:
mra@mail1.stofanet.dk. – Se mere på
www.chesshouse.dk.

Slagelse Åben 2003
K
29/9 - 1/12. – Slagelse Skakklub indbyder til 7 runders EMT. – Spillested: Slagelse Hallen, Parkvej 33,
4200 Slagelse – Spilledage og -tider:
Mandagene 29. september, 6., 20., 27.
oktober, 10., 24. november og 1. december 2003 i tiden 19.00 til 24.00. –
Bemærk fri i uge 42 p.g.a. efterårsferie. – Betænkningstid: 40 træk på 2
timer, derefter ½ time plus opsparet
tid til resten af partiet. – Turneringsform: Inddeling i alle-mod-alle grupper eller monrad-grupper afhængig af
antal tilmeldinger og ratingspring. –
Indskud: Alle klasser: kr. 150. Betales første spilleaften. 80% af indskuddet går til præmier. – Der er delvist
rygeforbud i lokalet (de to første timer). – Tilmelding: Skriftligt - gerne
klubvis - med oplysning om navn,
fødselsdag og -år samt rating, senest
15. september 2003 til: Søren Dyberg Larsen, Vejlevej 8, 4200 Slagelse

Ringkøbing Weekend-EMT
K
3/10 - 5/10. – Ringkøbing Skakklub
inviterer til 5-runders EMT 3.-5. okt.
2003. – Spilletidspunkt: 1. runde fredag d. 3. okt. 18.30-23.30. Runderne
lørdag-søndag: 10-15 og 16-21. –
Sted: Ringkøbing Gymnasium, Vasevej 24, Ringkøbing. Røgfri spillelokaler. – Betænkningstid: 40 træk i 2
timer, ½ time + opsparet tid til resten.
– Indskud: 150 kr., dog juniorer 100
kr. – Der tilstræbes 6-mands grupper.
1. pr. i M-kl. 1000 kr. Mange ekstrapræmier. – Tilmelding: Senest lørdag
d. 27. sept. til Jørn Sloth, Kløvervænget 22, 6950 Ringkøbing. Tlf. 97
32 35 01; e-mail: j-sloth@get2net.dk.
Nordfalster
Sæson 2003/2004 EMT
K
7/10 - 30/3. – Nordfalster Skakklub
indbyder til en 15-runders alle mod
alle enkeltmandsturnering. – Spillested: Nørre Alslev bibliotek 1. Sal,
Helene Strangesvej 1, 4840 Nr. Alslev. – Datoer: Turneringen afvikles
over 15 tirsdage fra oktober 2003 til
april 2004 på følgende datoer i 2003:
7/10, 21/10, 28/10, 11/11, 25/11,
2/12 og 16/12, og på følgende datoer
i 2004: 6/1, 20/1, 27/1, 10/2, 17/2, 9/
3, 23/3 og 30/3. Evt. udsatte partier
skal afvikles inden sidste runde og
kan afvikles på øvrige tirsdage hos
Nordfalster Skakklub. – Tidspunkter:
Det Åbne Brøndbymesterskab 2003
Hurtigskak søndag den 7. sept.
Se indb. i Skakbladet nr. 5.

Alle runder startes kl. 19.00 - 24.00.
– Betænkningstid: Der er 2 timer til
40 træk, derefter ½ time + opsparet
tid til resten af partiet. – Turneringsform: Der spilles alle mod alle i 16mands gruppe. – Præmier: Indskud
minus EMT-afgift. – Indskud: 100,kr. som betales ved 1. runde. – Rygeforbud: Der vil være rygeforbud i
spillelokalet. – Tilmelding: Senest
tirsdag den 30. sept. 2003. – Bemærk:
De 16 højst ratede kommer i gruppe 1,
resten i gruppe 2, hvor rundeantal tilpasses antal spillere. Max. 32 spillere i alt. Til Henning Jakobsen,
email: h.k.jakobsen@mail.tele.dk,
tlf. 54 85 09 70, eller til Bo Rasmussen, email: skakbo@post.tele.dk, tlf.
54 43 25 42. Adresse: Sølvgade 8,
4840 Nr. Alslev. – Tilmeldingerne
kan følges på Nordfalsters hjemmeside: http://home6.inet.tele.dk/
skakklub/ – Vel mødt i Nørre Alslev.

Silkeborg Byturnering 2003 K
9/10 - 4/12. – Grupper: Der spilles 7
runder i 8-mands grupper. Nederste
gruppe spilles dog evt. som Monrad.
– Spillested: Lunden, Vestergade 74,
Silkeborg. – Spilledatoer: 09/10,
16/10, 23/10, 6/11, 13/11, 27/11,
4/12. – Spilletidspunkt: Fra kl. 19.00
til 24.00. – Betænkningstid: 2 timer
til 40 træk, ½ time + opsparet tid til
resten af partiet. – Reglement: Turneringen afvikles efter FIDE’s regler
for Skakspillet. – Rygning er ikke tilladt i spillelokalerne. – Indskud: Ens
for alle kr. 100,-. – Præmier: Hele indskuddet (bortset fra EMT - afgift). Der
er præmier til nummer 1 og 2 i hver
gruppe: 1. præmie: 450 kr., 2. Præmie: 200 kr. Pengepræmier deles ved
ligestilling i point i alle-mod-alle
grupper. – I evt. Monradgruppe uddeles præmier efter korrektionsberegning ved ligestilling i point. –
Bymester: Vinder af øverste gruppe
kåres som bymester. Dette afgøres
først efter point herefter ved korrektionsberegning. – Tilmelding: Senest d. 30.9 2003. Online-tilmelding,
via opslag i Silkeborg skakklub eller
kontakt Peter Poulsen på 86 84 84 51.
– Turneringen indgår i 6. hovedkreds
Grand Prix serie.
K41 Hurtigskak
H
14/10 - 21/10. – K41 indbyder til 6
runders hurtigskak over to tirsdage i
vores lokaler, Mellemtoftevej 11 lige

ved Valby station. – Spilledage: Tirsdage d. 14/10 og 21/10. – Spilletid:
Begge aftener fra kl. 19.30 til 23.00.
– Turneringsform: ½-times partier i
én stor gruppe efter Schweizersystemet. – Indskud: 100 kr. betales
ved 1. rundes start. – Præmier: Hele
indskuddet går til præmier! – Tilmelding: Roland Greger, Toftagervej 23,
2700 Brønshøj - rrg@ateam.dk - tlf.
38 89 09 49. – Senest 12/10 med angivelse af navn, rating og klub.

Greve Skakklub 
Efterår 2003
K
17/10 - 19/10. – Greve Skakklub inviterer hermed til koordineret EMT
over 5 runder. – Tidspunkter: Fredag,
lørdag og søndag den 17, 18, og 19.
okt. 2003. – Fredag startes kl 19.00
og lørdag/søndag startes kl 10.00 og
kl 15.30. – Spillested: Greve Skakklubs lokaler i Aktivhuset Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670
Greve. – Elo-rating: Turneringen Elorates såfremt betingelserne er opfyldt.
– Turneringsform: I grupper på 6 spillere, dog evt. laveste gruppe som
Monrad. – Betænkningstid 2 timer til
40 træk, derefter 30 min. + opsparet
tid til resten af partiet. – Indskud: Kr.
100. – Tilmelding: Thorkild Thomsen, Koglevej 14, 2680 Solrød Strand.
Tlf. 56 14 35 79, email: ef@greveskakklub.dk eller tbt@e-far.dk. Senest fredag den 10. oktober 2003. – Max. 42
deltagere. – Tilmeldinger kan ses på
Greve Skakklubs hjemmeside
www.greveskakklub.dk under ‘turneringer’. – Rygning er ikke tilladt i
spillelokalerne, men der henvises til
de tilstødende fælleslokaler.
Det åbne K41 Mesterskab
K
28/10 - 9/3. – Hermed indbyder K41
til 9 runders koordineret EMT, som
samtidig er K41 mesterskabet, Mellemtoftevej 11, lige ved Valby station. Turneringen Elo-rates! – Spilledage: Tirsdagene d. 28/10 - 11/11 25/11 - 2/12 - 6/1/2004 - 27/1- 10/2 24/2 - 9/3. – Der spilles fra 19-23, 1½
time til 32 træk. Derefter ½ time +
opsparet tid til resten. Der spilles i én
stor gruppe efter schweizersystemet.
– Indskud: 120 kr. Indskuddet betales ved 1. rundes start. – Præmier: 1.
præmie minimum 1.000,- og gode ratingpræmier pr. 8 deltagere. – Hele
indskuddet går til præmier! – Tilmelding: Roland Greger, Toftagervej 23,

2700 Brønshøj. Email: rrg@ateam.dk.
– Senest 21/10 med angivelse af navn,
rating, klub og fødselsdato.

Post Danmark
Cup 2003
Alle skakspillere indbydes til:
Skakklubben Posten’s
19. hurtigskakstævne
Søndag den 2. november 2003
med start kl. 10.50.
Bryggergårdens Fritidshjem
Angelgade 2, 1765 København V
(2 min. gang fra Enghave station)
Stævnet afvikles over 6 runder
Monrad, med 25 minutters betænkningstid til hver spiller til
hele partiet.
Det tilstræbes, at der spilles i 3
grupper med ca. 26 spillere i hver.
Indskud: 100 kr. pr. spiller.
Præmiesummen i hver gruppe er
2.200 kr. og fordelt som følgende:
1. præmie 1.000 kr.
2. præmie
600 kr.
3. præmie
400 kr.
4. præmie
200 kr.
Derudover kommer evt. ratingpræmier på 500 kr. og 300 kr.
Program: 1. runde starter kl.
11.00. Imellem 2. og 3. runde er
der ½ times frokostpause, hvor
der kan købes smørrebrød, øl,
vand og kaffe.
Der bliver præmieuddeling ca. kl.
17.50.
Tilmelding med angivelse af
rating og indskud skal være
Skakklubben Posten
v/ John Jensen
Gl. Næstvedvej 29, Sandby
4171 Glumsø
tlf. 32 57 02 80
email: jjupl@compaqnet.dk
i hænde senest
torsdag 23. oktober 2003.
Brug girokonto nr. 206-9326
eller check.
Vel mødt og god fornøjelse!
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ABONNENTNUMMER:
Udebliver Skakbladet...
Kontakt venligst det lokale posthus
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Nye bøger
Excelling at
positional chess

Starting Out:
The English

Jacob Aagaard,
Everyman Chess 2003,
176 sider. Pris: 239,-

Neil McDonald,
Everyman Chess 2003, 190
sider. Pris: 199,-

Positionel skak forbliver et
mysterium for mange
spillere, og samtidig er de
små detaljer og finesser
det, der gør forskellen
mellem to lige spillere. Gør
noget ved dit positionelle skak, og du
vil opleve skakken fra en helt ny vinkel. I denne
unikke bog har Jacob Aagaard udvalgt mange
originale eksempler, de bedste som han selv bruger
til træning og studeren. Han bevæger sig også dybt
ind i analyserne og de grundlæggende ideer.

Engelsk er en sofistikeret og
populær åbning, der passer
til alle typer af spillere, og
kan føre til både godt og
taktisk midtspil. Mange af
verdens førende spillere
har taget engelsk med i deres åbningsrepertoire, det gælder bl.a. Kasparov og Kramnik.
Forfatteren Neil McDonald går her tilbage til grundprincipperne bag den engelske åbning og alle dens
varianter.

Starting Out:
The Ruy Lopez

Skakkens
facetter

John Shaw,
Everyman Chess 2003, 144
sider. Pris 199,-

Danny Kristiansen
& Poul Hedegaard Jensen,
Vissings Forlag 2003,
93 sider. Pris 90,-.

Ruy Lopez er en af de mest
berømte af alle åbninger.
Den har en lang og
anerkendt historie med sig.
Den har bl.a. været spillet
af stormestre som Fischer,
Karpov, Kasparov, Kramnik og Anand. Fra
starten har Hvid initiativet og får hurtigt taget magten
over centrum. I denne bog går John Shaw tilbage i
tiden og studerer oprindelsen til af åbningen.
Derefter går han i krig med alle varianterne. Bogen er
meget brugervenlig, og den er fyldt med tips og ideer
samt opgaver. Ideel for spilleren, der vil fremad.

Bogens titel er særdeles
velvalgt. Først gennemgås
en række romaner, hvori
skakspillet indflettes, og
derpå en række slutspil,
dels fra mesterspilleres hånd, dels fra
komponisters ånd. I begge tilfælde rammer ordet
„facetter“ plet. De omtalte romaner demonstrerer, på
varieret vis, hvorledes skakspillet kan gribe ind i
menneskers liv, og præsentationen af slutspil og
studier viser med varianter, der ofte først er opdaget
senere, hvor vanskelig slutfasen er at gennemskue –
netop fordi den er så rig på facetter!

Andre nyheder
John Emms: Play the Najdorf, Scheveningen: 199,Jouni Yrjölö: The Queen’s Indian: 219,Ian Snape: Chess Endings made simple: 179,John Watson: Chess Strategy in Action: 239,Seirawan: Winning Chess: Openings: 199,Seirawan: Winning Chess: Strategies: 219,Seirawan: Winning Chess: Endings: 199,-

Seirawan: Winning Chess: Brilliances: 199,Angus Dunnington: Chess psychology: 199,Læs mere om disse og mange
flere bøger på vores hjemmeside
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