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Påskestævne i Køge
Et initiativ af Finn Stuhr og Køge Skakklub sikrer DM 2004
i den fornyede form, hovedbestyrelsen har lagt op til, med
cup-system i landslandsholdklassen og gode spilleforhold
på Hotel Hvide Hus i Køge for deltagere i alle klasser.
Der bliver alligevel et rigtigt påskestævne i 2004 med landsholdsklasse,
kandidatklasse, mesterklasser og
basisklasser. Og så tyder alt endda
på, at stævnet får det løft, som HB i
januar 2003 principbesluttede.
Efter det triste budskab i Skakbladet nr. 1, at ingen arrangør havde
meldt sig til den ellers spændende
premiere på et DM med landsholdsklasse efter cup-systemet, har gode
kræfter flere steder i landet arbejdet
med løsningsmodeller, og da Finn
Stuhr på vegne af Køge Skakklub
tilbød at gennemføre et komplet DM
på Hotel Hvide Hus i Køge, sagde
hovedbestyrelsen ja tak. Indbydelsen til påskestævnet findes side 28.
Med sit initiativ kommer Finn
Stuhr i 11. time dansk skaks største
og mest traditionsrige enkeltmandsturnering til undsætning. Og visionerne er et DM-stævne, der på mange
måder er positivt forandret. Her præsenterer han selv DM i Køge 2004.

Velkommen til DM og
Påskestævne, Køge 2004
Det er med stolthed, at jeg på Køge
Skakklubs vegne kan bidrage til, at
det traditionelle Påskestævne, som
jo altid har været Dansk Skak Unions og dansk skaks flagskib, kan
fortsætte.
Det er vigtigt med fornyelse, og
derfor har HB netop kigget på et helt
nyt koncept for DM-stævnet. Hovedtanken bag det nye koncept er
klart at højne standarden for Påskestævnet. Dette skal ske gennem udvælgelsen af spillested blandt hoteller, kongrescentre og lignende.
Landsholdsklassen vil som noget
nyt blive afviklet med 16 af landets

stærkeste spillere i en knockout-turnering i meget flotte rammer. Der
vil være spænding om udfaldet hver
eneste dag og ikke én dag vil der
være plads til en fredelig remis over
brættet.
Pressens bevågenhed vil blive
større, partierne vil kunne ses live på
nettet for dem, der ikke kan finde tid
til at følge turneringen på stedet eller selv deltage. For dem der vil opleve den spændte atmosfære på
spillestedet, hvor spillerne kæmper deres kamp, og publikum lever
sig ind i deres favorits vej til tronen,
vil der være demonstrationsrum,
hvor en kendt skakspiller hver dag
vil give publikum en oplevelse forud
for og under partierne.
Kandidatklassens turneringsform
er ikke spillemæssigt forandret, men
spilleforholdene er på niveau med

Foto: Lars Grahn.

Finn Stuhr  gav NATO-skakken
format, og nu DM 2004.

Landsholdsklassen. Mester- og Basisklassernes spillerforhold er ligeledes højnet væsentligt. De smukke
omgivelser i Hotel Hvide Hus lokaler og omgivelserne ved Køge Bugt
kan kun inspirere til deltagelse og
ikke mindst at give spillets taktiske
mulighed på brættet lidt ekstra tid.
Giv forandringen en chance og deltag i Påskestævnet 2004.
Velkommen til Køge.
Finn Stuhr
Køge Skakklub
www. dsu.dk/dm2004/

Copenhagen/Køge
Vi byder alle skakspillere i Dansk Skak Union velkommen til
påskens danmarksmesterskab på Hotel Hvide Hus, Køge, med
fine faciliteter, overnatning og fuld forplejning.
Enkeltværelse
Kr. 500,- pr. pers. inkl. morgenbuffet
Dobbeltværelse Kr. 350,- pr. pers. inkl. morgenbuffet
(Booking og yderligere info via telefon, mail og hjemmeside)
Dagens frokostret kr. 55,- / Dagens varme ret, aften kr. 85,(Bestilles senest dagen før eller via tilmeldingsblanketten)
Herudover vil der være mulighed for at købe alle fornødenheder
som vand, øl, kaffe og kage m.m. til favorable priser.
Hotel Hvide Hus  Strandvejen 111  4600 Køge  Tel.: +45 56 65 36 90
Fax: +45 56 66 33 14  koge@hotelhvidehus.dk  www.hotelhvidehus.dk/DM-skak
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Anand-triumd
i Wijk aan Zee
Viswanathan Anand vandt kategori19 turneringen i Wijk aan Zee foran
et felt, som ikke findes meget smukkere i det aktuelle verdensbillede.
Kun Kasparov og Ivanchuk kunne
gøre feltet stærkere.
Anand 
fjerde sejr i
Det var Anands fjerde sejr i Wijk
Wijk aan Zee. aan zee: 1. Anand, Indien (2766) 8½,
Foto: Niels Erik Andersen.
2-3. Leko, Ungarn (2722) 8, Adams,
England (2720) 8, 4-5. Topalov,
Bulgarien (2735) 7, Bologan,
VM-match
Moldavien (2679) 7, 6-8. Van Wely,
Kramnik - Leko
Holland (2617) 6½, Bareev, Rusland
Endelig ser det ud til, at Vladimir (2714) 6½,Kramnik, Rusland (2777)
Kramnik, som i efteråret 2000 stødte 6½, 9-11. Akopian, Armenien
Garri Kasparov fra VM-tronen, nu (2693) 6, Svidler, Rusland
får mulighed for at forsvare sin titel. (2747) 6, Shirov, Spanien
Det schweiziske firma Dannemann (2736) 6, 12-13. Sokolov, Holhar nemlig købt rettighederne til en land (2706) 5, Zhang Zhong,
match mellem Kramnik og Peter Kina (2639) 5, 14. Timman,
Leko, som vandt Kramniks udfor- Holland (2578) 4.
drerturnering i Dortmund 2003.
I C-gruppen leverede den 13Efter planen skal matchen spilles årige Magnus Carlsen en – hvad
til oktober og gå over 14 partier med man vel kunne kalde lovende –
klassisk betænkningstid. Spilleted præstation ved at vinde gruppen
og præmiesum vil blive offentlig- med 10½ point af 13, 1½ point
over GM-kravet.
gjort i løbet af foråret.

Medier og skak
Opgaven, der indledete artiklen om
desktop præsentationer i Skakbladdet nr. 2, opstod i partiet Mikail Arkhangelsky - Igor Novikov, Berliner
Sommer, Tyskland, 1992. Sort vinder med 1... Sxc3 2. Txc3(?) Ta2†.
Når begge tårne kommer til h-linien,
bliver hvid mat.
På Flemming K. Jensens hjemmeside: www.chess.fkj.dk kan man se
dette og andre eksempler på desktop
præsentation af skak.
En anden ting, der i nok så høj
grad kalder på en forklaring, er den
forkerte figur 1, der ved en beklagelig ombrydningsfejl ledsagede artiklen. Her ses den den rigtige grafik.

DØDSFALD

Charles Olsen
Ved Charles Olsens død har Frederiksberg Skakforening mistet et af
sine æresmedlemmer. Charles blev
97 år.
Charles var en god skakspiller,
men det var som organisator, at han
skrev sig ind i skakhistorien. Han var
organisator af profession, han var
medstifter af Danske Bankfunktionærers Landsforening og dens landssekretær fra 1945 til 1971. Dette organisationstalent kom skakspillet til
gode, først ved at han i 1930’erne
startede Bankernes Skakklub i København, og han var dens formand,
indtil den lukkede i 1968. Han havde
også kræfter til at påtage sig formandskabet for Københavns Skak
Union i perioden 1944 til 1951. Især
slutningen af krigen var en meget

4

2004 /2/52

speciel periode, jeg har ladet mig
fortælle, at nogle skakklubber lukkede for tilgangen af nye medlemmer og oprettede ventelister!
Det er ofte svært at kombinere
organisation med at spille skak, men
det klarede Charles ved at være Bmedlem af Frederiksberg Skakforening fra 1945 til 1951, så det var
naturligt, at han meldte sig ind i FS,
da Bankernes Skakklub lukkede i
1968. I FS fik han heller ikke lov til
bare at spille skak, han blev valgt til
kasserer i 1973 og var kasserer i 5 år.
Det er som bekendt svært at skaffe
gode, velbeliggende lokaler til en
overkommelig pris, men også her var
Charles klubben en god mand, to
gange var han den drivende kraft,
når vi skulle have nye lokaler, og det

var ham, der fandt vore nuværende
lokaler på H. C. Ørstedsvej, hvor vi
nu har spillet siden 1979.
Det var derfor helt naturligt, at
Charles i 1988 blev udnævnt til æresmedlem, men alderen var begyndt at
trykke, og i en årrække så vi ham
kun til generalforsamlingen, og så
holdt det også op, så når vi mindes
ham på næste generalforsamling, vil
mange af klubbens medlemmer
spørge sig selv: hvem var han? Men
vi, som husker ham, mindes en venlig og behagelig mand, som altid var
parat til at hjælpe, hvis vi havde behov for det!
Tak for din store indsats for skakspillet, Charles!
Ole Schøller Larsen

Dansk Skak Unions
delegeretmøde 2004
Dansk Skak Union afholder delegeretmøde på Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge,
søndag, den 11. april 2004 kl. 15.15.

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet for 2003 fremlægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
Hovedbestyrelsen foreslår at kontingentet hæves med kr. 80,- for alle grupper, og derfor fastsættes
til kr. 360,- for seniorer, kr. 280,- for juniorer og pensionister, og for børn til kr. 190,-.
5. Fastsættelse af EMT-afgift
Hovedbestyrelsen foreslår at EMT-afgiften fastsættes uændret til kr. 20,6. Valg af:
a. Kasserer (Henrik Knudsen er på valg)
b. To medlemmer af forretningsudvalget (Erik Mouridsen og Poul Jacobsen er på valg)
c. Et medlem af Skaknævnet (Vagn Lauritsen er på valg)
d. Tre suppleanter til Skaknævnet (Peter Enevoldsen, Morten Fabrin
og Helle Kronborg Petersen er på valg)
e. To revisorer ( Revisionsfirmaet Martinsen, Vejle,
og Ole Gjelstrup er på valg )
f. En revisorsuppleant (Birger Andersen er på valg)
7. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2005
8. Eventuelt
Stemmesedler udleveres ved henvendelse på Hotel Hvide
Hus samme dag fra kl. 12.15. Udlevering vil ikke finde sted
efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation må
forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe fuldmagt
fra klubformanden.
På forretningsudvalgets vegne
Steen Juul Mortensen

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93
www. dsus.dk/

Støtteforeningens
generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i Dansk
Skak Unions Støtte forening, lørdag den
10. april 2004 kl. 17.30 på spillestedet
for DM i skak, Hotel Hvide Hus i Køge.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskabet
Indkomne forslag
Fastsættelse af næste års kontingent
Valg af:
a) Kasserer
b) 2 bestyrelsesmedlemmer
c) 1. og 2. bestyrelsessuppleant
d) 2 revisorer
e) 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Allan Bangsbro, fmd.
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Ingen gentagelse...

Foto: Peter Dürrfeld.

Af Peter Heine Nielsen
Hastings blev på ingen måde noget
succesfyldt titelforsvar fra min side.
Bortset fra i hurtigskak er det for
øvrigt aldrig lykkedes mig at forsvare en titel, gentagelsen er på ingen måde min stærke side.
Få lyspunkter var der dog, f.eks.
slog jeg Katerina Lahno. Endnu et
ukrainsk vidunderbarn, der fyldte 14
år på dagen før første runde. At sammenligne hende med andre end Judit
Polgar giver ikke mening, større talent end de to har man ikke set på
kvindesiden.
Et nederlag med de hvide brikker
mod Kunte sendte mig dog ud af
topstriden. At jeg taber til indere
trods de hvide brikker er ikke noget
nyt, det, der irriterer mig, er, at de
bliver hundrede ratingspoint lavere
år for år! (Anand-Sasikirian-Kunte)
Efter et par remiser, der kunne have
endt galt, men som jeg også burde
have vundet, kom et højdepunkt mod
Cherniaev. En russisk stormester, der

V. Cherniaev
Peter Heine Nielsen
Caro-Kann / B14
1. e4 c6
Jeg har sagt det før, Caro-Kann er et
fremragende gevinstvåben.
2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4 Sf6 5. Sc3
e6 6. Sf3 Lb4 7. cxd5 Sxd5 8. Ld2 Sc6
9. Ld3 0-0 10. 0-0 Le7 11. De2
En træk som Erling Mortensen har
slået Henrik Danielsen med. Det fik
en kort opblomstring, da Kamsky
vandt over Karpov med den i deres
VM-match. Meget kort, Karpov slog
tilbage to partier senere i matchen,
og begravede varianten for en stund,
men nu er der fundet nye ressourcer
for hvid.
11... Db6
11... Sf6 var Karpovs valg. Efter 12.
Se4 Db6 forbedrede han på 12... Ld7

Hasting Premier 2003-04

1. GM Vladimir Epishin
2. GM Peter Heine Nielsen
3. GM Abhijit Kunte
4. GM Stuart Conquest
5. IM Daniel Gormally
6. IM Alexander Cherniaev
7. GM Vasilios Kotronias
8. GM Mark Hebden
9. GM Jonathan Rowson
10. IM Kateryna Lahno
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som han tabte med i det første parti.
Som sagt har hvid fået fordel i de
varianter på det seneste, og jeg prøvede derfor en anden idé.
12. a3!?
En udmærket måde at forhindre
Dxb2 på. Nu besvares dette med
Sxd5 fulgt af Tfb1 med dronninggevinst. 12. a3 er et nyttigt træk, hvid
har haft succes med at spille b4, tage
terræn og blæse på, at man svækker
lidt felter. Alt hvad sort har, er et felt
på d5.
12... Td8
Da jeg gennemgik partiet for publikum var spørgsmålet: Hvorfor ikke
slå på d4? Det engelske publikum er
hårdt, de tog ikke min stormesterlige autoritet alvorligt, da jeg forsøgte mig med intuition, og at det
oplagt er farligt. Det er ret oplagt,
med Fritz’ hjælp når man hurtigt
frem til følgende variant: 12... Sxd4
13. Sxd4 Dxd4 14. Sxd5 Dxd5 15.

er bosat i England og deltager i en
del større og mindre turneringer dér.
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Tad1 Td8?! 16. Le4 Db3 17. Lb4
Txd1 18. Txd1 Lf6 19. Td3 Da4 20.
Lxh7† Kxh7 21. Dh5† Kg8 22. Th3
med matsætning. Og 12... Lf6 13.
Le3 Sxd4 14. Lxd4 Lxd4 15. De4 er
endnu et mislykket forsøg på grådighed fra sorts side.
13. Tad1?
Min modstander var senere af den
opfattelse, at jeg var i alvorlige problemer efter 13. Le3! Det er bestemt
et glimrende træk, og jeg er ikke
voldsomt begejstret for sorts stilling,
men den bør være fuldt spilbar.
F.eks. a la Davor Palo 13... Lf6 14.
Se4 Sce7 for at tillade slag på f6 med
en spændende stilling.

t+vT-+l+
Oo+-VoOo
-Wm+o+-+
+-+m+-+-+-P-+-+
P-Nb+n+-P-BqPpP
Q +-+r+rK13... Dxb2!
Dejligt grådigt. I et praktisk parti er
det naturligvis svært at tage sådanne
beslutninger, men jeg kunne ganske
enkelt ikke se, hvordan han kunne
fange min dronning, og fremfor at
skulle til at lave halvklodsede træk
som Ld7 eller Lf6 tog jeg chancen.
14. Sb5 a6
14... Db3 15. Tb1 Da4 16. Tfc1 a6
17. Lc2 fanger dronningen, om end
sort sikkert står fint efter 17... Dxb5
18. Txb5 axb5.
15. Tb1 Da2 16. Ta1
16. Lc4 Sf4! er en bonde mere uden
komplikationer.
16... Db3 17. Tfb1 Da4 18. Sc3 Da5!
Ser umiddelbart farligt ud, og var det
træk, min modstander havde overset. Men afdækkeren med springeren kan ikke udnyttes til noget fornuftigt. 18... Sxc3 19. Lxc3 truer
Lc2, og efter det kedelige 19... Sb8,
der giver donningen en flugtrute, er
der kraftigt angreb efter 20. Se5.

19. Sb5?!
19. Sxd5!? Dxd5 20. Le4 Dd6 er ikke
voldsomt mere ubekvemt end en
standardstilling, og her har man en
bonde mere. Dog har hvid et vist
initiativ, der sikkert gør, at han har
udmærkede remischancer. Det er
ikke nemt for mig at konsolidere
stillingen. 20... Sxd4 21. Sxd4 Dxd4
22. La5 med kompensation.
19...Db6
Pointen. Igen er der ingen fornuftige aftrækkere.
20. Sd6 Dc7 21. Sxf7
Jeg erindrer et citat om en lignende
stilling. Hvid havde da netop spillet
Se4-g5, og konfronteret med svaret
h6 opdagede han, at der ikke var
andre gangbare felter end e4, hvorefter han omgående ofrede på f7!
‘Hvorfor?’ var spørgsmålet: „We
russians never go back!“ Her er det
praktisk motiveret, alternativet er at
kæmpe i en trist stilling med en
bonde mindre.
21... Kxf7 22. Lxh7 Th8 23. De4
23. Sg5† Lxg5 24. Dh5† Kf8 25.
Lxg5 Sf6 26. Lxf6 gxf6 hvorefter
angrebet på Lh7 fremtvinger dronningafbytning.
23... Sf6 24. Dg6 Kf8 25. Sg5 Ld6 26.
Te1 Sxd4
Fortsætter grådigheden, men det tjener et formål at fjerne bonden på d4,
f.eks. ville: 26... De7 27. d5 Se5?
28. Txe5 Lxe5 29. Lb4 være pinligt.
27. Tac1
27. La5! fortalte min modstander
mig senere ville have vundet. Det er
en overdrivelse, om end det er bedste chance. Han var her i kraftig tidnød, og jeg tog for let på opgaven.
Men sort vinder dog stadig efter 27...
De7 28. Tad1 Sxh7! 29. Ld8! Lxh2†
30. Kf1 (30. Kh1 Dxg5 31. Lxg5 Sxg5
med for meget materiale for damen)
30... Dd7 31. Sxh7† Txh7 32. Dxh7
Db5† 33. Td3 Ld7 men oplagt ville
det have voldt kvaler at finde disse
varianter uden computerens hjælp.
Nu er resten derimod simpelt.
27... De7 28. Lc3 Sxh7 29. Sxh7 Kg8
30. Sg5 Th6 0-1
www. hastingschess.org.uk

Divisionsskak
DM i holdskak afgøres i weekenden 28.-29. februar.
Divisionsturneringen er jo klubbernes turnering. Men selv med 64
divisionshold fordelt i 8 grupper
er det for de fleste klubber stadig
kun et fjernt mål at få førsteholdet
op i divisionsturneringen.
De øjeblikkelige klubber i 1. division er ikke kommet sovende til
succesen. Fem af dem har hold i 2.
eller division og et medlemstal
pænt i oppe i landsstatistikken. SK
1968 er eneste klub med hele tre
hold i divisionsturneringen blandt
klubber med mere end ét hold:
SK 1968: 1. + 3. + 3. (89 medl.)
Skolerne: 1. + 2. (44 medl.)
Brønshøj: 1. + 3. (67 medl.)
Helsinge: 1. + 3. (42 medl.)
Nr. Sundby: 1. + 3. (35 medl.)
Aalborg: 2. + 3. (82 medl.)
At juniorarbejde og aktivitet i klubben giver resultater ses flere steder
i hovedkredsturneringen, f.eks. i
Skovlunde Skakklub med 42 ratede medlemmer og et ungt hold,
som er tæt på 3. division.
Et varmt emne i de senere års debat om divisionsturneringens vilkår
har været adgangen til at bruge spillere uden fast bopæl i Danmark. Om
det er reglementets begrænsninger,
økonomi eller et spørsmål om holdninger kan ikke afgøres, men i årets
turnering er der blandt 512 tilmeldte
spillere kun i alt fire ‘udlændinge’,
nemlig Emanuel Berg (Helsinge),
Einar Gausel (Føroyar), Tiger Hillarp-Persson (Brønshøj) og Stellan
Brynell (Nordkalotten).
En andet tal, som er overaskende
lavt – lavere end for ti år siden – er
styrkelistespillernes deltagelse på
divisionshold. Hele 18 af de 70
højest ratede spiller ikke divisionsskak. Heraf er 5 medlemmer af
klubber uden divisionshold, andre
4 har bopæl i udlandet, men resten
har selv truffet valget.
www. dsu.dk

+ 'Divisionsskak'
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Mark Dvoretsky 

Verdens Bedste Træner
 nu også i Danmark og i bogform
Af Jacob Aagaard
Mark Dvoretsky har nydt stor respekt i skakverdenen i mange år, men
er først blevet et internationalt kendt
navn efter murens og Sovjetunionens fald. Han er forfatter til ti af de
bedste skakbøger, der nogen sinde
er udkommet, og en mand, der har
arbejdet sammen med cirka halvdelen af top-100 på et eller andet tidspunkt. Amerikanerne, der jo altid har
været minimalistiske i deres tilgang
til livet, kalder ham det, han er: Verdens Bedste Træner.
Det er denne autoritet, der i november 2003 besøgte København
for anden gang for at holde et seminar med ganske almindelige danske
klubspillere i Øbros lokaler på Østerbro under overskriften ‘Positionel
Skak’. For dem, der havde forestillet sig en tilknappet og selvophøjet
russisk skakaristokrat, var det med
sikkerhed en glædelig oplevelse af
møde denne åbne og humoristiske
midaldrende mand, der tilfældigvis
bare ved, hvordan man underviser i
skak. Alle spørgsmål blev modtaget
med interesse og besvaret efter bedste evne, da der for en professionel
underviser ikke findes noget mere
interessant end elevernes tankemønstre og det, de ikke ved.
Selve indholdet i dette 4x4 timers
skakseminar handlede først og fremmest om profylaktisk tankegang,
men der var også plads til at gå i
dybden med et mere konkret emne,
organiseringen af dame og tårne i en
åben linje. F.eks. kiggede vi på den
følgende opgave, som de interesserede kan prøve at løse. Løsningen
findes i bunden af artiklen.
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-+-+-+-+
+-+-+oOl
-+-N-M-O
+-P-+p+-P-+-+-+
+-R-+-Kp
-+-+q+p+
+-+-+tWFabri - Hardicsay,
Ungarn 1981.
Sort trækker og vinder

Med profylaktisk tænkning mener
Dvoretsky ikke en defensiv spillestil, men simpelthen at modstanderens ønsker og planer indgår i ens
tankegang, når man udvælger sine
muligheder. Dvoretsky har altid
ment, at de mest æstetiske træk, er
dem, der opfylder ens egne ønsker,
samtidig med at de forpurrer modstanderens. Det følgende eksempel
brugte han i undervisningen som illustration.

tM-Wl+-T
OvOo+-Vo
-O-+-Mo+
+-+p+o+-+-+-+-+
P-N-+nP-P-+pP-P
Q R-BqKb+r
Rowson - Cooper,
Walsall 1997.

Et glimrende eksempel på, hvad profylaktisk tankegang er for noget.
Dette eksempel er taget fra Jonathan
Rowsons meget roste (også af
Dvoretsky) bog The Seven Deadly
Chess Sins. Hvid tænker her, at sort
gerne vil udvikle Sb8. Derfor vil han
ikke spille 9. Lg2 Sa6, der tillader
springeren at komme i spil pga. 10.
b4? Se4! Fordi hvid er opmærksom
på sin modstanders ønsker, er han i
stand til at forpurre dem. I partiet
spillede den skotske stormester.
9. Tb1!! 0-0
Sort kan stadig spille 9... Sa6, men
nu bliver det mødt med 10. b4!, der
forhindrer Sc5. Nu står hvid bedst
efter den taktiske udveksling 10...
Se4 11. Sxe4 fxe4 12. Sg5 Lc3† 13.
Ld2 Dxg5 14. Lxc3 Tf8 15. e3, hvor
sort har problemer med at få sine
brikker til at spille. Læg mærke til at
d5 ikke hænger, så længe Sa6 står
hvor den står.
10. Lg2 a5 11. 0-0 Sa6 12. b4 axb4
13. axb4 c5
Sort bliver nødt til at prøve noget.
13... De7 14. Lf4 Se4 15. Sxe4 fxe4
16. d6 giver også hvid fordel.
14. dxc6 dxc6 15. Sd4 Dd7 16. Db3
Kh8 17. Se6
... og hvid var i stand til at forvandle
sin overlegne fordel til et helt point.
Nemt at forstå, men svært at finde.
Dette er en almindelig karakteristik
ved Dvoretskys eksempler. Det kan
få nogle til at føle sig dumme, men
det ville være en misforståelse. Det,
der nemlig er styrken ved Dvoretskys undervisning, er, at han er i
stand til at ændre den måde, eleven

tænker på, ved at komme med simple
forklaringer på meget avancerede
eksempler.
Det næste eksempel er også let at
forstå, men løsningen stort set umuligt at finde. Det handler som lovet
om, hvordan man bruger tårn og
dame i en åben linje. På seminaret så
vi en del eksempler på dette, blandt
andet fra Alexander Alekhine, men
det eksempel, der gjorde størst indtryk, var nok det følgende.

-Lw+-+t+
+-+vVo+o+mOo+o+
+o+-+-P-+-+pP-+
+pN-Bb+-Pp+-+-Q
Q +k+-+-+r
Beliavsky - Cabrilo,
Lvov 1981.
Hvordan skal man nu gribe det an?
Hvid vil gerne have tårnet foran
dronningen, men det er svært at opnå
uden at tillade ...Th8. Derfor vælger
Beliavsky, der på dette tidspunkt
hører hjemme i den absolutte verdenselite, de svage sorte felter rundt
om den sorte konge til at distrahere
sort.

31. Lg1!!
En ganske ung Judit Polgar foreslog
31. De2 Th8 32. Th6!? med mange
sofistikerede ideer, men en anden
russisk kæphest, ‘kandidattrækket’
gendriver denne idé. Efter 32...Lf6!
fulgt af Lg7 slipper sort helskindet
ud af problemerne i h-linjen.
31... Ld8
31... Ka8 bliver mødt med direkte
angreb. Efter 32. Df2 Th8 33. e5 d5
34. Sxd5! exd5 35. Lxd5 kan sort
ikke både dække kongen og tårnet
på h8.
32. Dd2!
Truer d6-bonden og vinder dermed
et træk.
32... Lc7 33. Th7!
Truer f7. Samme historie som før.
33... De8 34. Dh2
Hvid har opnået omorganiseringen
og dermed forstærket sin stilling.
Han vandt i fin stil efter:
34... Lc8 35. Se2 Lb7 36. Sc1 e5 37.
Sd3 exf4 38. Dxf4 Tf8 39. Df6 Se5?!
39... Lc8 var bedre, men sort er under pres.
40. Sxe5 Dxe5 41. Dxe5 dxe5 42. Lc5
Tg8 43. Txf7 Th8 44. Tf6 1-0.
Mark Dvoretsky kommer til København igen 18-21. marts og vil formentlig i ugen efter tage til Århus.
Emnet i København bliver ‘Kreativ
Skak’.

Mark Dvoretsky ved demonstrationsbrættet i Skakforeningen Øbro.
(Foto: Tom Skovgaard.)

Mark Dvoretsky 

Verdens bedste
skakforfatter?
Men Dvoretsky er jo ikke kun verdens bedste træner. Han er også den
mest respekterede forfatter i nyere
tid. I sommeren 2002 udkom han så
med sin tiende bog ‘Die Endspieluniversitet’. En lille sag på 492 sider
udgivet af det smalle forlag Chessgate i en eksklusiv hardbackudgave,
skrevet på russisk, men udgivet på
tysk. Efter lang tids redigering udkom den så på engelsk i efteråret
2003 på Russell i en flot 384 siders
udgave (med forord af Artur Jussupow og Jacob Aagaard!).
Bogen minder lidt om tidligere
store slutspilsbøger som Batsfords
‘Chess Endings’ og ‘Fundamental
Chess Endings’, men er modsat disse
en undervisningsbog og ikke et opslagsværk. Dvoretsky er jo i virkeligheden ikke en forfatter som sådan. Han er en træner, fuldt og helt.
Og bogen bærer stærkt præg af dette.
Den er struktureret i 15 kapitler, hvor
de første tretten omhandler slutspil,
hvor hver spiller har højst 1 officer.
Kapitel 14 andre materielle konstellationer som f.eks. tårn og løber mod
tårn. Kapitel 15 er en hurtig oversigt
over generelle slutspilsideer som
dominans og fæstninger mv.
Hvert kapitel starter med en beskrivelse af et tema. Dette illustreres
med eksempler, understøttes med
svære opgaver og krydres endelig
lidt med nogle tragikomiske indslag,
hvor stærke spillere er gået helt galt
i byen. Det illustrerer for den almindelige spiller, at skak er svært, også
hvis man hedder Gulko, Capablaca,
Beliavsky eller Tal. Derefter fortsætter man med næste afgrænsede tema.
Opgaverne er som sagt svære, men
de er meget gode til at illustrere den
pointe, Dvoretsky ønsker at illustrere.
Den følgende opgave handler om
opposition, men lad os først se hvordan oppositionen bliver præsenteret
blandt andet med den følgende stilling.
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... VERDENS BEDSTE TRÆNER

-L-+-+-+
+-+-+-+-K-+-+-+
+p+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+
Q +-+-+-+-

2... h3! Hvis man tager bonden, når
kongen h8. Og hvis hvid spiller 3.
g4, opnår han ikke kontrol med nøglefelterne på 6. række: 3... Kd7 4.
Kg3 Ke6 5. Kxh3 Kf6 6. Kh4 Kg6.
2... h3 3. g3!
Nøglefelterne for en bonde på 3.
række er på 5. række og derfor tættere på den hvide konge
3... Kd7 4. Kh2 Ke6 5. Kxh3 Kf5 6. Kh4
Kg6 7. Kg4 og hvid vinder.

Med bonden på 5.række er nøglefelterne ikke alene a7, b7 og c7, men
også de lignende felter a6, b6 og c6.
Hvid vinder, selv hvis han er i trækket.
1. Ka6!
Noter at 1. Kc6?! er upræcist pga.
1... Ka7! hvor hvid bliver nødt til at
returnere til startstillingen med 2.
Kc7 ( 2. b6†? Ka8 med remis.) 2...
Ka8 3. Kb6 (3. b6?? er pat.) 3... Kb8
4. Ka6! osv.
1... Ka8 2. b6 Kb8 3. b7
Og hvid vinder.

Og tragikomedier som denne:

Dette bliver elaboreret med opgaver
som denne:
Studie af Moravec, 1952.

-+l+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+o
-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+p+
Q +-+-+k+Hvid trækker og vinder.
En klassiker.
1. Kf2!
Efter 1. Kg1? kommer 1... Kd7 hvor
det lykkes sort at forsvare bonden.
Nu kommer han for sent.
1... h4!
1... Kd7 2. Kg3 Ke6 3. Kh4 og hvid
vinder.
2. Kg1!!
Det naturlige 2. Kf3? gendrives med

10

2004 /2/58

-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-Ol+
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Løsning til Fabri - Hardicsay, Ungarn, 1981:
1... Sh5!!
Et fantastisk træk der lokker den hvide dronning væk fra forsvaret af f2.
2. Dxh5
Hvid har ikke noget valg. 2. Kh4
Dd4† 3. Dg4 Df6† 4. Kxh5 g6† og
sort vinder.
2... Df2
2...Tf2? duer ikke pga. 3. Df3! Txf3†
4. Txf3 og sort kan ikke vinde imod
det bedste forsvar.
3. Kh2
3. Kg4 Df4 mat!
3... De1!!
Hele pointen. Sort har opnået den
ønskede omorganisering af dronning
og tårn. Hvid kan nu ikke undgå mat.
0-1.

Spielmann - Duras,
Karlsbad, 1907.
Hvid trækker og taber.
1. Tf4?? Kg5! 0-1.
Selvfølgelig hverken overvældende
eller skræmmende, men dette er bare
de første par sider, og opgaverne bliver sværere og sværere igennem
kapitlerne. Stadig er bogen brugbar
for stort set alle, der ønsker at lære
slutspillet bedre at kende. I bogen
præsenteres ca. 200 stillinger, som
man efter Dvoretskys mening bør
kende. Disse er simple at forstå og
godt forklaret. Man skal simpelthen
læse så langt ind i kapitlerne, som
man kan følge med. Derefter kan
man med god samvittighed gå videre til det næste tema.
Desværre har Chessbase i deres
CD-version af bogen ikke lavet en
nem adgang eller nøgle til disse 200
stillinger.
Bogen er en bedrift og selv om
jeg ikke er blind for stedvise irritationsmomenter ved hans stil, er ‘Endgame Manual’ efter min subjektive
mening den bedste bog udgivet om
skak nogen sinde.

Links til mere om Mark Dvoretskys
undervisning og lærebøger:
www.chessgate.de
Chessgate, tysk forlag.
www.chesscafe.com
Russel, amerikansk forlag.
www.skakskole.dk
Her findes bl.a. plysninger om
Mark Dvoretskys besøg i Danmark
i marts med mere.
www.chesscafe.com
Her findes bl.a. Jacob Aagaards
anmeldelse af Dvoretskys samlede
forfatterskab (www.chesscafe.com/
text/review399.pdf) og information om Endgame Manual.
Jacob Aagaard opnåede sin første
GM-norm i nytårsturneringen Rilton
Cup 2003/04 i Stockholm og viser
eksempler fra denne turnering i næste nummer.

v/ Steffen Pedersen
Miniaturepartier opstår faktisk meget ofte i partier mellem stærke spillere. Jeg har vist tidligere været inde
på det.
Grunden er selvfølgelig ikke, at
den ene spiller er så meget bedre end
den anden. Grunden er heller ikke
nødvendigvis, at den ene spiller har
lavet en grov buk.
Derimod skal årsagen ofte findes
i åbningen. Åbningerne er blevet en
så kompleks del af spillet, at det simpelthen er umuligt at følge med i alt,
hvis man vil spille skarpe og kritiske varianter. Og det er nødvendigt,
hvis man fra starten vil lægge pres
på modstanderen. Derfor går det
også en gang imellem helt galt.
Varianten, der bliver valgt, er måske ikke undersøgt helt til bunds,
eller en vigtig finesse er simpelt hen
blevet overset. Det kan også være,
at man stoler på andres analyser eller partier uden en tilstrækkelig kritisk indgang til dem. Det sidste kan
være årsagen til, at en så stærk spiller som Shabalov i følgende parti
må overgive sig i blot 25 træk:

Gelfand
Shabalov
Bermuda 2004
Anti-meraner / D45
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 e6
5. e3 Sbd7 6. Dc2 Ld6 7. g4
Shabalov selv var en af de første til
at lancere 7 g4; nu er det højeste
mode.
7... dxc4
Der er ikke mange i dag, der tager

bonden på g4, selv om der vist ikke
er nogen egentlig ‘gendrivelse’. En
anden spændende mulighed er 7...
Lb4.
8. Lxc4 b6
Sort kan selvfølgelig spille 8... b5,
men også i andre åbninger er sort
blevet mere påpasselig med at gå for
hurtigt frem på dronningfløjen, der
kan skabe svækkelser.
9. e4 Lb7?!
Dette indleder en meget taktisk sekvens men er måske slet og ret dårligt. Alternativet, 9... e5, har dog
ikke givet sort prangende resultater.
10. e5 c5
Dette er selvfølgelig den taktiske
berettigelse for sorts provokerende
åbningsspil. Nu giver 11. Le2 cxd4
12. exf6 dxc3 13. fxg7 Tg8 14.
Dxh7 Sf6 en rodet stilling. Gelfand
vælger en anden vej, der ikke er
mindre kompliceret.
11. exf6 Lxf3 12. fxg7 Tg8 13. Dxh7
Sf6 14. Lb5 Ke7 15. Lg5
R

t+-W-+t+
O-+-LoPq
-O-VoM-+
+bO-+-B-+-P-+p+
+-N-+v+pP-+-P-P
R-+-K-+r

Nu truer helt afgørende Dh6, så sort
har ikke tid til at slå tårnet på h1.
Interessant er det, at partiet Barsov Kohlweyer, Porto San Giorgio
2002, blev taget remis efter sorts
næste træk, der vist også er det eneste, der ikke bare taber.
15... Lf4 16. Dh3!
Eneste måde hvid kan fastholde
presset på. Der kunne i stedet spilles 16. Lxf6† Kxf6 men hvad så?
Sorts konge står sikkert, og 17. Se4†
Lxe4 18. Dxe4 Dxd4 19. Dxd4†

cxd4 giver blot en stilling med uligefarvede løbere, der vel er nogenlunde i balance.
16... Lxh1 17. Lxf4 Dxd4 18. Dg3
Sorts stilling balancerer stadig lige
på kanten af at være tabt. Nu truer jo
19. Td1.
18... Se4 19. Dh4 Df6 20. g5 Df5?

t+-+-+t+
O-+-LoP-O-+o+-+
+bO-+wP-+-+mB-Q
+-N-+-+pP-+-P-P
Q R-+-K-+v
Dårligt ifølge Fritz, der umiddelbart
gerne vil spille 20... Dxg7 21.0-0-0
Th8, men den finder dog hurtigt ud
af, at 22. Sxe4 Txh4 23. Ld6† Kd8
24. Le5† er helt afgørende, da sort
ikke holder til 24... Ke7 25. Lxg7
Lxe4 26. Td7† Ke8 27. g6! Bedst er
21... Tad8! 22. Txh1 Th8 23. Le5
Dxe5 24. Dxe4 Dxg5† 25. f4 Df6,
og sort kæmper endnu.
21.0-0-0 Tad8 22. Txd8!
Gelfand finder en enkel løsning, da
sort nu ikke kan spille 22... Txd8
23. Sxe4 Lxe4 pga. 24. g6† f6 25.
g8S†! og hurtig mat.
22... Kxd8 23. Ld3
Bindingen gør, at hvid vinder springeren på e4 med en simpel teknisk
gevinststilling til følge.
23... Txg7 24. Sxe4 Th7 25. Lc7
En smart afslutning. På 25... Kxc7
kommer 26. Dg3† e5 27. Sf6, og
hvid ender med en officer i overskud. Prøv selv og leg med andre
kongetræk – de duer heller ikke!
1-0
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Miguel den gamle Najdorf.

BENT LARSEN

Måske
naivt
En af forhistorierne er 5. matchparti
Najdorf - Reshevsky 1952:
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Dc2 c5
5. dxc5 0-0 6. a3 Lxc5 7. Sf3 Sc6 8. b4
Le7 9. e3 b6 10. Lb2 Lb7 11. Ld3 Tc8
12. 0-0 h6 13. Tfd1 a5!

-+tW-Tl+
+v+oVoO-Om+oM-O
O-+-+-+-Pp+-+-+
P-NbPn+-Bq+-PpP
Q R-+r+-KDette træk kaldte Euwes Nyhedsblade ‘overraskende’. Hvorfor dog?
Det er da det eneste træk, der har en
idé. Enten duer ideen, eller også står
Sort næstbedst og er henvist til tilfældigt fiskeri.
14. b5 Sb8 15. e4 Dc7 16. De2 d6 17.
Sa4 Sbd7
Om Sort allerede står bedst, er uklart.
18. Tac1 Sg4 ser meget godt ud. Men
Najdorf kom for skade at spille 18.
h3?, hvilket blev straffet med 18...
Lxe4!
Over 30 år senere brugte jeg dette
parti til at stille en fælde for ‘den
gamle’. Det var vel lidt for naivt?
Jah, det var det vel. Men han gik i
den!
En anden forhistorie kunne være en
kommentar af O’Kelly til partiet

12
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Aron Nimzowisch (1886-1935)  det store
navn i den danske skakskole.

Bronstein - Larsen, Amsterdam
1964. Den belgiske stormester mente, at Averbach-varianten med Le2
og Lg5 måske ikke var det bedste
valg mod Larsen, for den blev jo lanceret i 1954, og i de første år skød
jeg op som en raket, så man kunne
gå ud fra, at jeg i de år var med på
noderne. Det er i og for sig en udmærket kommentar, men måske også
lidt naiv. Og hvis jeg havde tabt partiet, var der vel kommet til at stå, at
Kongeindisk skal man ikke spille
mod russerne, i hvert fald ikke mod
David Bronstein.
Men nu er vi altså i Frydman Memorial, Buenos Aires 1983.

Bent Larsen
Miguel Najdorf
Dronningindisk / E18
1. Sf3 Sf6 2. c4 e6 3. g3 b6 4. Lg2 Lb7
5. 0-0 Le7 6. d4
En uge tidligere havde jeg slået
Slipak i den stilling, der kunne være
opstået efter 6. b3 0-0 7. Lb2. Det
fortrød jeg snart, at jeg ikke gentog.
6... 0-0 7. Sc3 Se4 8. Ld2 Lf6 9. Tc1
9. Dc2 spilles også.
9... c5 10. Sxe4
Skarpere er d5.
10... Lxe4 11. Lc3 cxd4 12. Lxd4 Sc6
13. Lxf6 Dxf6 14. Tc3 De7 15. Da4 f5!?
16. Td1 Tfd8 17. Sd4 Lxg2 18. Kxg2
Se5!
Efter springerafbytning ville Sort få
det svært på d-linien. Najdorf havde
brugt 70 minutter, jeg lidt mindre.

Jeg tror faktisk, Hvids bedste træk
her er 19. Sf3(!)
19. h3(?) Dc5 20. f4?! Sf7 21. b4 Dc7
22. Sf3 a5
Som jeg regnede med! 22... e5 er
vistnok svagt gunstigt for Hvid efter
23. fxe5 Sxe5 24. Db5!
23. b5 Sd6
Og her er 23... e5 24. fxe5 Sxe5 25.
c5! interessant, f.eks. 25... bxc5 26.
b6 Db8 27. Txc5 Sxf3 25. Db3†
24. Se5 Se4 25. Te3 Tac8

-+tT-+l+
+-Wo+-Oo
-O-+o+-+
Op+-No+q+p+mP-+
+-+-R-Pp
p+-+p+k+
Q +-+r+-+Sort tror selvfølgelig, han står bedst.
Han er gået i fælden!
– Hvis jeg havde været i lidt bedre
form, havde du sendt mig et postkort med: Opgivet, sagde han bagefter.
Jeg var helt uenig!
Men Sort, som står næstbedst, kunne
måske nok have fået gode remischancer med Sc5...
Et andet træk, som kom i betragtning, var 25... d6, det er nemlig ikke
den store katastrofe at tillade Sc6.
Måske kan Sort få arrangeret et

kvalitetsoffer. Det samme spekulerer Hvid på. desuden har han planen
med g4 eller endog, i visse tilfælde,
et fremstød med h-bonden.
Men jeg vil bare have lov til at fremhæve den lille forskel: Reshevskys
f-bonde stod på f7!
26. Kh2 Db7
Det er der vist ikke noget i vejen med,
og det var også ventet. Najdorf har
nemlig ofte kommenteret noget i retning af følgende: – Hvis modstanderne gør et præventivt træk mod et
af mine træk, så er det et meget stærkt
træk, og så spiller jeg det selvfølgelig alligevel.
27. Td4 Tc7 28. Dd1 h6??
Dette kan eksempelvis være inspireret af varianten 28... d5 29. g4! Tf8
30. gcf5 Txf5 31. Texe4 dxe4 32.
Td8† Tf8 33. Txf8 Kxf8 34. Dd8
mat. Den sorte konge mangler et lufthul. Men Sort havde allerede mange
problemer. Mod Sc5 havde jeg sandsynligvis spillet Td6 med planen
Dd4. 29... Se4 30. Txe6 får fint.
28... Sc5 29. g4 var en anden mulighed.

-+-T-+l+
+wTo+-O-O-+o+-O
Op+-No+-+pRmP-+
+-+-R-Pp
p+-+p+-K
Q +-+q+-+29. Texe4! fxe4 30. Td6
Om dette er et offer, kan man diskutere. Med en simpel optælling har
Sort en kvalitet i overvægt, men ingen af hans tårne er så meget værd
som den hvid springer. Alle Hvids
brikker står godt, og de sorte bønder
på b6, d7 og e4 er svage.
Det hele har selvfølgelig meget at
gøre med ‘blokade’. Men Hvids fordel er så tydelig, at gode spillere sikkert også havde fundet ud af det, før
‘Die Blockade’ af A. Nimzowitsch
udkom på Schachverlag Bernhard
Kagan i 1925. Ifølge H.V. Tuxen var

denne virksomhed i øvrigt et skjul
for guldsmugling, jeg er ikke stødt
på denne påstand andre steder.
30... Tdc8 31. Dd4
Selvfølgelig ikke 31. Sxd7? Txc4 32.
Sxb6 Tc1. Men nu finder Sort ikke
mere.
31... a4!?!? 32. h4!
Det er praktisk at have h3 til kongen. Måske skal bonden videre til
h5. Men hvis han spiller 32... h5, har
Hvid 33. Sxd7! Txc4 34. De5 med
varianter som 34... Tc2 35. Dxe6†
Kh8 37. Td5!
32... Da7 33. Dxe4 Da5 34. Sxd7 De1
35. Sxb6
Nu har jeg i hvert fald tre bønder for
tussen.
35... Df2 36. Kh3
Det syntes jeg var sjovere end Dg2.
36... Tf8 37. Sd7 Tf5 38. Dxe6 Kh8
39. De8 Kh7 40. De4 Df1 41. Kg4
g6 42. De7 opgivet.
Stillingen omkring 25. træk finder
jeg stadig interessant. Hvordan skulle Sort have manøvreret rundt? Han
har åbenbart nogle dejlige felter på
c5 og e4, men han har jo kun én hest.
Og både d7 og b6 kan blive svage.
At tårnet på e3 står rigtigt, får jeg vel
ingen til at tro på.
Det gør heller ikke noget.
Men vi kan godt lige se partiet mod
Slipak. Naiviteten bestod i, at jeg
havde på fornemmelsen, at jeg havde
noget nær gevinststilling efter Sorts
11. træk.

Bent Larsen
Slipak
Engelsk / E17
1. Sf3 Sf6 2. c4 e6 3. b3 b6 4. g3 Lb7
5. Lg2 Le7 6. 0-0 0-0 7. Lb2 d5 8. cxd5
exd5
Mit problem var – og er stadigvæk –
hvordan man kan vinde efter Sxd5.
9. d4 Sa6
En interessant forberedelse er a5.
10. Sc3 c5 11. Tc1 Sc7(?) 12. dxc5
bxc5 13. Sa4 Se4
Eller 13... Se6 14. Lxf6.
14. Sd2 Se6 15. Sxe4 dxe4 16. Dc2 f5
Dette kostede Sort en snes minutter.
Var planen 16... Sd4? Det giver fak-

tisk remischancer i varianter som 17.
Lxd4 Dxd4 18. Tfd1 Dh4 19. a3?
Dxa3 20. Td7 Lg5, men stærkere er
19. Td7! Lg5 (19... Tfe8 20. Sxc5)
20. Txb7 Dxb7 21. Lxe4 De7 22. f4.
Mod 16... Lg5 er det enkleste 17. e3
La6 18. Dxe4.
17. Tfd1 Dc8(?)
Nu var jeg så godt som sikker! Jeg
havde anset De8 for Sorts eneste
chance. Efter 18. Dc4 Df7 19. Td7!?
Lc6 20. Sxc5 Lxd7 21. Sxd7 Tfc8
(21... Tfd8? 22. Se5 Df6 23. Sc6
Dxb2 24. Sxd8 Txd8 25. Dxe6† Kh8
26. Tc8 og vinder!) 22. Dxc8† Txc8
24. Txc8† Sd8! (24... Ld8? 25. Sc5!)
og sagen er endnu ikke helt klar.
Ellers må Hvid nøjes med 19. Db5
eller 19. f3.
Jeg brugte også tid her. Men der er
egentlig ingen tvivl.
18. b4! f4
Efter en ny tænketur. Ren desperation.
18... cxb4 19. Db3 Lc6 ser ikke rart
ud. Hvid har i hvert fald klar fordel
efter 20. Sc5 Lxc5 21. Txc5 Kh8 22.
Te5. En af de bedste chancer for Sort
var vist 18... c3, men efter 19. Lxb7
Dxb7 20. Dc4 Dc6 21. Sxc5 Lxc5
22. bxc5 exf2† 23. Kxf2 Td8 24.
La3! f4 25. Td6 bør Hvid vinde ved
omhyggeligt spil.
19. Sxc5
Jeg havde ingen særlig grund til at
forkaste Lh3. Men pludselig var jeg
tilfreds med ‘det enkleste’.
19... Lxc5 20. bxc5 e3 21. c6 exf2 22.
Kh1 La6 23. Td7 De8
Eller 23... fxg3 24. De4 etc.
24. Ld5 Tf7

t+w+-Tl+
Ov+-V-Oo
-+-+m+-+
+-O-+o+n+-+o+-+
+p+-+-PpBq+pPbP
Q +-Rr+-K25. De4 Sg5 26. Dd4(!) Se6 27. De5
Tf6 28. Txg7! opgivet.
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Arbejdernes Skakforening af 1904, i dag kendt
som den københavnske DSU-klub AS04,har flere
gange i historien på afgørende måde præget
udviklingen i dansk skak. Først ved initiativet til
den landsdækkende arbejderskakbevæglse og
siden ved at gå i spidsen ved arbejderklubbernes
indmeldelse i Dansk Skak Union

Arbejderskak i 100 år
Af Kaare Vissing Andersen
Den 31. januar var det hundrede år
siden, at Arbejdernes Skakforening
af 1904 blev stiftet på Müllers Hotel
i Nørre Farimagsgade 55 på Nørrebro. Det skulle blive en af Danmarks
betydeligste skakklubber, ikke så
meget, fordi den blev en af de største og stærkeste, men fordi det blev
den, der tog initiativet til og var førende i Dansk Arbejder Skak Forbund. Dette eksisterede 1932-1970
og formidlede det gamle, kongelige
brætspil til store dele af landets arbejderklasse, og det talte i sin storhedstid op mod 5.000 medlemmer.
Trods forbundets ophør for en menneskealder siden, har dets indflydelse
og inspiration holdt sig til i dag, hvor
en lang række af de gamle arbejderskakklubber er blandt de største og
stærkeste i Dansk Skak Union (Nordre i Århus, Øbro, Brønshøj og AS04
selv m.fl.). Nærværende artikel skildrer ikke alene den jubilerende forenings udvikling og betydning for
dansk skakliv, men også hvorledes
dramatiske begivenheder i den store
verden greb ind i dens egen dagligdag.

De første år
Foreningens stiftelse var et naturligt
led i samfundets udvikling omkring
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århundredskiftet 1900/1901, hvor
arbejderklassen tilkæmpede sig flere
og flere rettigheder og dermed fik
større og større mulighed for at deltage i kulturlivet. Således var Arbejdernes Læseselskab blevet en realitet, og det var som en underafdeling
heraf og med navnet ‘Skakklubben
A. L.’, at foreningen blev stiftet af
16 mænd.
Klubbens første formand var E.
Hedegaard, og at andre end håndens
traditionelle arbejdere kunne optages som medlemmer ses af, at en af
klubbens stiftere og stærkeste spillere var operasangeren Christian
Gerland.
Hedegaard holdt kun et år som
formand, og hans efterfølgere ikke
stort mere. Ledelsen var ikke den
bedste, og i 1913 var klubben nær
ved at måtte lukke, men den blev
reddet af Poul Wandall, der var formand 1913-1916.
Selv om Danmark ikke deltog i
Første Verdenskrig, fik denne betydning for foreningen på to punkter.
Det ene var, at verdenshandelens
begrænsninger medførte restriktioner i Danmark, der bl.a. betød, at
læseselskabet måtte lukke sine lokaler kl. 22. Dette kunne skakklubben
ikke leve med, så på en ekstraordinær

generalforsamling 13. marts 1917
besluttedes det at melde sig ud af
A.L.S. Først dermed blev der tale om
en selvstændig klub, der i øvrigt snart
efter antog navnet ‘Arbejdernes
Skakforening’. Det andet punkt var
Den spanske Syge, der fulgte i krigens kølvand. Sygdommen kostede
flere medlemmer livet, bl.a. N.P.
Larssen, der havde været en svag
formand 1911-1913, men valgt til
posten igen i 1918 – uden dog at få
mange måneder til at revanchere sig.

Gennembruddet i 1920’erne
For trivslen af Arbejdernes Skakforening blev det af afgørende betydning, at den var blevet selvstændig. Medlemstallet steg til op omkring de hundrede – og lå dér de
næste årtier. Og der begyndte for
alvor at ske noget i foreningen. Således aflagde den regerende verdensmester, Emanuel Lasker, visit i 1919.
Han spillede simultan mod 25 med
resultatet 20+, 3=, 2-. Hans besejrere var Leon Jørgensen og Edvard
Jensen, mens F. Thomsen, Th. Bloch
og Viktor Hansen opnåede remis. I
de følgende år fik foreningen lignende besøg af Nimzowitsch og
Sämisch m.fl.
1920’rne blev fremfor noget det

Foto: tr

AS04 fejrede jubilæet ved reception
på Københavns rådhus, hvor
klubbens formand Erik Hedegaard her
er flankeret af DSU-formand Steen
Juul Mortensen og arbejderskakken
fremsynede leder, æresmedlem af
Dansk Skak Union,
Eigil Johansen.

årti, hvor arbejderne i Europa øjnede
lys forude. I Danmark gennemførtes parolen ‘8 timers arbejde, 8 timers hvile og 8 timers fritid’, og
Arbejdernes Oplysnings Forbund
førte an i kampen for kultur og oplysning. I ly heraf blomstrede Arbejdernes Skakforening, der snart
blev en af landets stærkeste klubber,
f.eks. var den i hovedstaden i en
årrække kun overgået af Københavns Skakforening og Frederiksberg Skakforening.

Arbejderskak på
internationalt plan
Omkring 1921 dannede de tyske arbejderskakklubber en sammenslutning, der på en kongres i Berlin i
1923 blev udvidet til Arbeiter
Schach Internationale (ASI) med tilslutning fra Rusland, Østrig og
Schweiz.
Som repræsentant fra Arbejdernes
Skakforening deltog A. Højbjerg i
kongressen, og han vendte begejstret
hjem med tanken om at oprette et
forbund for danske arbejderskakspillere. Den 23. marts 1924 blev Dansk
Arbejder-Skakforbund stiftet med
Edvard Jensen som formand – og
med tilslutning fra klubber i København, Roskilde, Esbjerg, Randers og

Nakskov. Alt tegnede godt, men kun
en kort stund – allerede året efter løb
forbundet ud i sandet.
Da Arbeiter Schach Internationale
(ASI) i 1927 afholdt en turnering
med 10-mandshold i Berlin, blev
Arbejdernes Skakforening inviteret
med. Når man betænker, at konkurrenterne stillede med deciderede
landshold, må det siges, at AS klarede sig godt ved at blive nr. 4 – efter Rusland, Ungarn og Østrig, men
foran Tyskland. Som eksempel på
klassen skal nævnes, at AS’s 2. bræt,
Eigil Hansen, spillede remis mod
Iljin-Genewski, der havde besejret
Capablanca i Moskva 1925. På den
samtidige kongres deltog C. Thomas, der gerne ville have AS indmeldt i ASI, hvis ikke det var, fordi
dennes vedtægter forbød sine medlemmer ethvert samkvem med de
såkaldt borgerlige foreninger.

‘Backhausen-sagen’
– en dråbe
I 1930 havde Dansk Skak Union
oparbejdet en gæld til Backhausens
trykkeri i Horsens, hvor Skakbladet
blev lavet. Derved havde trykkeriets indehaver en klemme på unionen, så han kunne kræve en ublu pris.
DSU’s bestyrelse fik en langt mere

favorabel aftale med Aug. Olsens
bogtrykkeri i Hellerup, men følte sig
et år senere tvunget til at løbe fra aftalen for at gå tilbage til Backhausen.
Dette ‘tilbageskridt’ kunne Arbejdernes Skakforening med formanden C. Thomas i spidsen ikke
acceptere, og andre københavnske
klubledere havde samme holdning.
Det gjorde ikke sagen lettere, at unionens formand, G.A.K. Nielsen, ikke
kunne lide ‘køvenhavnere’ – hvoraf
mange i øvrigt havde været stærkt
utilfredse med ledelsen af DSU.
For AS’s vedkommende endte
sagen med, at klubben på en ekstraordinær generalforsamling den
30. maj 1931 besluttede at melde sig
ud af Dansk Skak Union. Der var
med denne beslutning ingen idé om
at stifte et nyt forbund, men den opstod snart efter hos K.H. Helin, der
var politisk flygtning fra Finland
efter Mannerheim-massakren i 1918.
Søndag den 21. februar 1932 afholdtes stiftende generalforsamling
for Dansk Arbejder Skak Forbund.
AS havde taget initiativet dertil, og
repræsentanter fra en række arbejdervenlige skakklubber var blevet inviteret. Naturligt åbnede AS’s formand
Louis Poulsen mødet, mens C. Thomas blev valgt til dirigent.
2004 /2/63
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... ARBEJDERSKAK I 100 ÅR
Trods frygten for at blive afskåret
fra samkvem med skakklubber i
unionen, blev stiftelsen af forbundet
vedtaget med stor entusiasme. Til
den syv mand store bestyrelse kom
de tre fra AS: Louis Poulsen blev
valgt til formand, Emil H. Nielsen
til kasserer og C. Thomas til menigt
medlem.
Mod slutningen af mødet afslørede Louis Poulsen, at der allerede i
påsken et par måneder senere ville
blive afholdt et forbundsmesterskab
– dette blev overraskende vundet af
K.H. Helin – idémanden til forbundet.

Et led i arbejderbevægelsen
I 1930’rne lykkedes det i skyggen
fra nazisme i syd og arbejdsløshed i
den vestlige verden for Socialdemokratiet med Stauning som formand
at hævde den regeringsmagt i Danmark, der blev vundet i 1929. Og
arbejderkulturen blomstrede som
ingensinde før og efter.
Inspirationen herfra forplantede
sig til Arbejdernes Skakforening og
Dansk Arbejder Skak Forbund. Foreningen ydede store ofre for at få
forbundet søsat og kursen holdt. Ud
over at ‘eksportere’ tre af sine bedste organisatorer til forbundets ledelse lod Arbejdernes Skakforening
sig til en vis grad årelade for nogle
af sine bedste kræfter, der meldte sig
ind i de mange nye klubber for at
hjælpe disse med at træde deres børnesko. Mere kuriøst, men et godt
eksempel på den entusiasme, der
herskede, kan nævnes, at Eigil
Johansen og J.P. Toft kørte Sjælland
rundt på tandemcykel for at oprette
klubber.
At AS virkelig følte sig som en
del af den samlede danske arbejderbevægelse fremgår af, at man i 1932
ekskluderede en skruebrækker, i
1936 underviste lockoutede i skak,
som man i øvrigt det meste af årtiet
underviste arbejdsløse.
Desværre blev den internationale
arbejderskakbevægelse knust, da
Adolf Hitler kort efter sin magtovertagelse i 1933 brutalt standsede
alle initiativer, der blot mindede om
arbejderbevægelse, og netop Tysk-
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land havde været krumtappen i
Arbeiter Schach Internationale.

Skak og fest
Set over et længere stræk blev AS
naturligt den stærkeste klub i forbundet, men var bestemt ikke uden konkurrence. I 30’erne blev det således
kun til to individuelle mesterskaber
– ud over K.H. Helin i 1932 tillige
Eigil Madsen i 1934, og landsturneringen, der blev indført i 1934,
blev kun vundet i 1937.
Sideløbende med det skaklige trivedes det sociale samvær med sammenkomster som ‘Gamle Drenges
Aften’ og ‘Stiftelsesfesten’. Sidstnævnte bød gerne på opførelse af
skuespil, og i 1938 sågar en skakrevy skrevet af medlemmerne Leon
Jørgensen og Bernhard Raasøe, instrueret af den kendte arbejderskuespiller Willy Nielsen og med
nogle af klubbens medlemmer som i
aktion på de skrå brædder.
Sydpå sydede skyerne imidlertid.
Nazi-Tyskland invaderede Polen
den 1. september 1939, og kort tid
efter måtte den årlige venskabsmatch
mod Malmö AS aflyses, da man
frygtede miner udlagt i Øresund.

Under besættelsen
Den 9. april 1940 besatte Adolf Hitler og hans kumpaner Danmark. For
skakken betød det i første omgang,
at en planlagt 100-mands match
mellem DSU og DASF i maj måtte
aflyses pga. mørklægningsforanstaltninger m.m. Senere kom udgangsforbud og lignende restriktioner til at begrænse foreningslivet,
som dog trivedes fint på trods.
Et organisatorisk højdepunkt udgjorde forbundets 10 års jubilæums
påskestævne i København 1942 arrangeret af Axel Jensen og V. Agerholm Petersen, der nyligt begge var
trådt ud foreningens bestyrelse for
at kunne koncentrere sig om det
kolossale arrangement. Dette fik C.
Thomas som turneringsleder, blev
med 430 deltagere i National-Scala
Skandinaviens største skakstævne –
og blev vundet af Eigil Madsen fra
AS. Turneringen blev et lyspunkt for
arbejderskakken i de mørke år. Snart

trængte problemerne sig på. Således
måtte nogle medlemmer gå under
jorden, mens andre blev arresteret af
tyskerne, bl.a. utrættelige J.P. Toft,
der blev interneret i Frøslevlejren –
for så dér at arrangere en skakturnering.
Trods modgangen eller måske
netop pga. denne stod AS så stærkt
som aldrig før med 150 medlemmer.

Efterkrigstiden
Det skulle snart vise sig, at det høje
medlemstal ikke kunne holde. Dertil kom, at den gamle garde af fremragende ledere med C. Thomas og
Louis Poulsen i spidsen blev efterfulgt af knap så effektive folk. Ved
befrielsen var den udmærkede Anders Jensen formand, men han blev
slået ud af sygdom. Og efter ham
begyndte foreningen en jævn tilbagegang, der siden forstærkedes af
forbundets deroute.
På generalforsamlingen i oktober
1948 blev det vedtaget, at klubben
skulle hedde Arbejdernes Skakforening af 1904.
Af større betydning var dog beslutningen om at arrangere en stor
50 års jubilæumsturnering i 1954.
Klubbens tidligere mangeårige formand C. Thomas blev drivkraften
bag det gennem flere år godt forberedte arrangement, hvis øverste
klasse talte fem deltagere fra DSU
og fem fra DASF. Unionen stillede
med de klart mest berømte navne,
bl.a. dansk skaks dengang kommende mand, Bent Larsen, og ene-

F. Thomsen – vel nok foreningen
stærkeste spiller 1920-1930.

ste IM Jens Enevoldsen. Det var derfor fantastisk flot, at Henry Andersen fra Vesterbro AS med disse to
kunne komme ind på den delte 1.
plads.
Til foreningens omskiftelige liv
har hørt dets mange ‘hjem’. Da den
i 1956 havde sit spillelokale i Kommunisternes Hus i Dr. Tværgade,
blev dens liv atter forstyrret af begivenheder fra den store verden. Denne
gang var det Ungarns-krisen, der
skabte et had til kommunismen i
store dele af den vestlige verden, bl.a.
med store demonstrationer til følge
uden for det hus, hvor medlemmerne
sad så fredeligt og spillede skak, og
værre var det for dem at komme til
og gå derfra.

Forbundet opløses
I 1960’erne voksede velfærdsstaten
Danmark frem, bl.a. med det resultat, at arbejdere og borgere nærmede
sig hinanden. Det betød, at arbejderskakklubberne ikke havde samme
betydning som før, og med accelererende fart udmeldte den ene klub
sig efter den anden fra forbundet for
at gå over i unionen.
De gamle ledere magtede ikke at
kæmpe imod tidens tendens. Med
god grund satte de deres lid til den
yngre Eigil Johansen, der 52 år gammel blev valgt til formand i 1967.
Med stor energi kæmpede han i et
par år for at redde stumperne, men
indså realistisk, at slaget var tabt, og
han koncentrerede sig derfor om at
opløse forbundet, hvis lidenhed nu
udgjorde en spændetrøje for foreningen, som engang Arbejdernes Læseselskab havde gjort det. Forbundet
blev opløst i påsken 1970, og dets
tilbageværende klubber blev modtaget med åbne arme af unionen med
formanden Ole Schøller Larsen i
spidsen.

Ene men stærk
Eigil Johansen var blevet formand
for foreningen i 1968, og med opløsningen af forbundet kunne han
lægge hele sin entusiasme og energi
ind i arbejdet for AS04. Særligt tog
han sig af en håndfuld talentfulde
juniorer – Flemming Lund, Per

Auchenberg og Ingolf Clausen, samt
senere Ib Andersen m.fl.
Selv var Eigil Johansen en stærk
spiller, der i 1968 havde delt 1. pladsen i forbundsmesterskabet, men tabt
omkampen mod Bent Nielsen. Han
og de nævnte juniorer udgjorde
stammen på det hold, der i 1978
skulle rykke op i 1. division. Inden
da havde Per Auchenberg markeret
sig som foreningens stærkeste spiller nogensinde – når man ser bort fra
den håndfuld, der har ‘kigget forbi’
som f.eks. den tredobbelte DM og
IM Jens Kristiansen. Per Auchenberg
havde en kometagtig karriere med
en 2. plads i Junior-DM 1971 og en
2. plads i DM 1972. Snart sank han
ned til den gemene hob af danske
mesterspillere, men han er stadig
stærk nok til at spille på klubbens 1.
hold.

Foreningens stolteste stund
AS04’s 75 års jubilæum blev dens
hidtil stolteste stund. Klubben fik
udgivet en bog på 160 sider om sin
glorværdige historie, og den arrangerede en GM-turnering, der skulle
blive et gennembrud for rækken af
internationale turneringer i Danmark.
Turneringen havde deltagelse af
tre stormestre – Bent Larsen, der ikke
havde glemt, at han som forholdsvis
ukendt var blevet inviteret i 1954,
finnen Westerinen og sovjetrusseren
Mihalchisin. Turneringen blev vundet af Bent Larsen, der scorede 8
point af 11. Dertil blev den et gennembrud for IM-normer til danskere,
idet både Carsten Høi, Jens Kristiansen og Gert Iskov scorede sådanne –
og sidstnævnte gjorde sin titel færdig. Fra AS04 deltog Per Auchenberg. Han kunne ikke helt klare sig i
det fine selskab og blev sidst med
1½ point, men han havde Bent Larsen slemt på hælene i et parti, der
endte remis.
Mihalchisin ankom i selskab med
den karismatiske skakleder Jakov
Rochlin. Han og Eigil Johansen indledte under turneringen et frugtbart
arbejde mellem sovjetisk skak og
AS04. Dette udmøntede sig allerede
året efter i, at GM Jussupov deltog i

K.H. Helin – initiativtager til Dansk
Arbejder Skak Forbund.

Vesterhavsturneringen, og Mihalchisin og eks-VM Smyslov deltog i
Copenhagen Open, hvis 1. plads de
i øvrigt delte. Turen gik også den
anden vej, idet hold fra AS04 blev
inviteret til Sovjet – første gang i
1981 da Eigil Johansen var leder for
et 6-mandshold, der bl.a. spillede en
2-runders arbejderskak landskamp i
Jaroslavl. Danskerne måtte naturligvis ned med nakken, men Ingolf
Clausen vandt sensationelt sit ene
parti mod den stærke russer Arsenev.

Eigil Johansen & Co.
Trods sine mange organisatoriske
gøremål blev det Eigil Johansen, der
skulle bringe det første DM til klubben. Det skete i påsken 1979, da han
vandt titlen for veteraner – et kunststykke han har præsteret i alt tre
gange.
Ligeledes i 1979 lykkedes det førsteholdet at forblive i 1. division, idet
det blev nr. 6 af 8 hold – en præstation der var større end selve oprykningen. Det lykkedes at blive hængende i landets fornemmeste division i nogle få år, men ned måtte
holdet, der i dag spiller i 2. division.
Individuelt har klubbens bedste
mænd ikke gjort synderligt væsen
af sig – i hvert fald ikke på højde
med Per Auchenbergs 2. plads ved
DM i 1972. Derimod opnåede Else
Thygesen i 1981 et fremragende resultat i en dameturnering i Hyeres i
Frankrig, hvor hun spillede remis
mod verdens dengang tredje stærkeste kvinde, Iosiliani, USSR, og
scorede en FIDE-masternorm. I
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årene deromkring var hun Danmarks
næstbedste kvinde – Nina Høiberg
var en tand bedre, men blev dog slået
af Else i et parti på det store udendørs skakspil på Israels Plads i 1981.
I slutningen af 1970’erne besluttede et af klubbens gamle medlemmer, Johannes Gundertofte, at
testamentere sin formue til AS04. Og
med Gundertofte-fonden i ryggen er
det lykkedes at afholde en række
betydelige internationale turneringer
i klubbens regie.
I 1985 blev Eigil Johansen, der
siden han blev medlem i foreningen
i november 1932 har levet og åndet
for skak, udnævnt til æresmedlem af
Dansk Skak Union. Sjældent er det
sket så fortjent – først den store indsats for arbejderskakken, hvis resultater er smittet af på unionen, derpå
den lykkelige opløsning af forbundet med overgang til unionen, og
også i tiden derefter en utrættelig
indsats til gavn for skakken i Danmark.
Da Eigil Johansen forlod formandsposten efter 23 års virke, gik
klubben ind i en periode med knap
så iøjnefaldende initiativ. Først nu
med Erik Hedegaard – en navnebror
til foreningens første formand – synes AS04 atter at være bragt på rette
kurs.

gøre Bondetræk søge ved Afbytnings - og Udviklingstræk at forbedre sin Stilling, f.Eks. Sxd4 12.
Dxd4 Lc5, samt 13... De7.
12. Ld3 Sxd4 13. Dxd4 b5 14. Dg4 Dc7
15. The1 Lb7 16. Lxg6!
Hvid benytter det Øjeblik, da alle
Sorte Officererstaar helt eller halvt
uvirksomme, til et korrekt Officersoffer.
16... Tg8 17. Lxf7 Kxf7 18. Dh5 Tg6
19. Sd4!
Truende med Sxe6.
R

t+-+-+-+
+vWmVl+o+-+o+tO
+o+oP-+q
-+-N-+-P
+-N-+-+pPp+-Pp+
+-KrR-+-

Per Auchewnberg – et stortalent.

16. Sd5! Dd8.
Heller ikke slutspillet efter 16...
Dxd2 17. Sxe7† Kh8 18. Txd2 Te8
19. Txd3 Lg7 20. Lxg7† Kxg7 21.
Sd5 letter den sorte stillings problemer.
17. Txh5 Lh8.
Tårnet er tabu: 17... gxh5? 18. Dg5†
Kh8 19. Txd3 Le5 20. f4 e6 21. Se7
osv. 18. cxd3 e6 19. Lg5 f6

Fra F. Thomsen
til Per Auchenberg

19... Tag8
Heller ikke Springer- eller Dronningetræk hjælper.
20. f4 Kf8 21. g4
Dette er Pointet i Offerkombinationen, at Sort er magtesløs overfor
Bondefremrykningen.
21... Db6 22. f5 exf5 23. gxf5 Lc5 24.
fxg6 Lxd4 25. Df5 opgivet.
Belønnet med Skønhedspræmie.

Turneringen om Københavnsmesterskabet 1924.
Kommentarer: Social-Demokraten

t+tW-+lV
Oo+v+-+o
-+-OoOo+
+-+n+-Br
-+-+p+-+
+b+p+p+pP-Q-+p+
Q +k+r+-+-

3. skandinavisk - tyske holdturnering i Grossenbrode 1972

20. Txh7!!
Dermed gik bundproppen!
20... fxg5
Ikke 20... Kxh7 21. Th1† Kg8 22.
Txh8 osv., eller 20... exd5 21. Lxd5†
Kxh7 22. Th1† Kg7 23. Lh6† Kh7
24. Lf8#.
21. Te7!
Pointen, dronningen kommer nu afgørende ind i den sorte kongestilling via g5. Her gik 21. Se7† ikke
pga. 21... Kxh7 22. Dxg5 De8!
21... exd5 22. Dxg5 Kf8.
Nødvendigt, ikke 22... Lg7 23.
Dxd5† osv. 23. Dxd5. Det sidste søm
til sorts kiste! 23... Le8 24. Tf7†
opgivet.

F. Thomsen
P.M. Rafaelsen
Fransk / C13
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7
5. e5 Sfd7 6. h4
Aljechins Træk, som tilsigter at ofre
en Bonde for at faa hurtig Officersudvikling.
6... h6.
I betragtning kom f6.
7. Le3 c5 8. Dg4 g6 9. Sf3 cxd4 10.
Lxd4 Sc6 11. 0-0-0 a6
Sort, som er meget tilbage i Udvikling, skulde hellere i Stedet for at
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Kommentarer: Per Auchenberg.

Per Auchenberg, DK
Podzielny, Vesttyskland
Siciliansk / B79
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 g6 6. Le3 Lg7 7. f3 0-0 8.
Lc4 Sc6 9. Dd2 Ld7 10. 0-0-0 Da5 11.
Lb3 Tfc8 12. h4 Se5 13. h5 Sxh5 14.
Lh6 Sd3 15. Kb1 Lxd4??
Ser fristende ud, men er i virkeligheden en grov fejl. Nødvendigt var
15... Sxb2 16. Kxb2 Lxh6 17. Dxh6
Txc3 18. g4 Sf6 19. g5 Sh5 20. Txh5,
eller 20. f4 med uklart spil.

Taktik

Tag stilling
1. Hvid trækker!

tM-+-Tl+
Oo+-+oOo
-+-+o+-+
Wm+-N-+-+q+-+pP
+-+-Br+pPp+-+-+
Q +-Kr+-+-

R

Løsninger side31
v/ Bent Kølvig

3. Hvid trækker!

2. Hvid trækker!

t+-T-+l+
Oo+-+oVo
-+-O-Mo+
+-W-+-+-+-+pBv+
+-Nb+-QpPp+-+pP
Q R-+-+r+k

t+-+-+l+
Ov+-+-Oo
-+n+-+-+
Q-+-+-+-+-P-+o+
+-+-W-+pPp+-+pP
Q +-+-+r+k

Der er flere gode træk. Hvad
spillede hvid?

Ud af åbningen
og ind i midtspillet!

Sæt punktum!

4. Sort trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!

-+-+-+l+
+-+-+oO-O-+t+w+
+-+-+m+o
-+q+-P-+
+-P-+-+t
p+-+-+p+
+rB-+rK-

t+w+t+l+
+-+-+oVo
o+o+oMo+
+o+-N-+-+-P-+-+
B-P-Pp+p+-+-Kq+
Q +-+-+-Rr

-V-+-+tT
O-+-Ml+w+-+-O-+
+oB-OpO-+-On+-O
+p+p+q+p
p+r+-Pp+
Q R-+-+-K-

Find vejen frem!

Nåda! Her mangler to bønder!

Hvor skal der sættes
et angreb ind?

7. Hvid trækker!

8. Sort trækker!

9. Sort trækker!

-+-+-+q+
+o+-+-O-+-+-+lO
+p+b+-+-+-O-+-+
+-+-+tP-V-+wP-P
Q +-+r+-KEr der mon en hurtig vej
til målet?

R

-+-Tl+-T
V-O-+oOo+o+-+m+
+o+-P-+o
-P-NpWvP
+-P-+-+pBqN-Pp+
R-+-R-KHvilken bonde skal sort tage?

R

t+-+-Wl+
+-+oO-Vo
v+-+-+o+
+-Op+-+pMn+p+-+
+-N-+-+-P-+q+pP
R-B-+-KLøberpar og udvikling
for en bonde!
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Debat
Historien endnu bedre
Det er særdeles glædeligt at Skakbladet igen har motiveret Bent Larsen til at bidrage med artikler, for
ikke blot er han jo den største skakspiller Danmark og Norden hidtil har
frembragt, han har også – i lige så
høj grad som Nimzowitsch – gjort
sig fortjent til titlen ‘Danmarks Skaklærer.’
Hertil kommer at Larsen, trods de
mange år i udlandet, faktisk skriver
et langt mere flydende og levende
dansk end de fleste af Skakbladets
bidragsydere (hvad jeg, som mangeårig udlandsdansker, påskønner).
I den spændende artikel ‘Disse
skoler’ (2004/1) demonstrerer Larsen sin gode historiske hukommelse
ved at korrigere en tidligere skribents
fantasifulde oplysninger om Knud
den Stores regeringstid. Imidlertid
rummer Larsens artikel en besynderlig fejl (lapsus memoriæ?), der antyder at det ofte er lettere at huske ældre åarstal end nyere.
Iflg. Larsen mødte Sosonko for
første gang Botvinnik i Bruxelles i
1967. Botvinnik var da ‘næsten
blind, men da han trådte ind i elevatoren, satte han armene på de to metalgelændere og slog benene vandret ud i luften’ (s. 31).
Absolut en imponerende præstation af den da 56-årige Botvinnik
(1911-95), men kan det være rigtig
at han allerede var ‘næsten blind’?
At den bebrillede Botvinnik havde
svækket syn lyder rimeligt, men han
var dengang stadig en meget stærk
skakspiller, som f.eks. vandt i Hastings (1966/67) foran Uhlman og
Balashov. I 1967 kom Botvinnik og
Smyslov i Palma de Mallorca på en
delt 2. plads efter Larsen, som Botvinnik slog. Året efter i Monte Carlo
var Botvinnik igen på 2. pladsen efter Larsen, med hvem han remiserede. I 1969 delte Botvinnik og
Geller 1. plads i Beverwijk (hvor
Larsen ikke deltog). Og selv i Botvinniks sidste udenlandske turnering, 4-mands turneringen i Leiden
(1970), spillede ‘Patriarken’ godt
nok til at dele 3. og 4. pladsen med
Larsen efter Spassky og Donner.
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Botvinnik remiserede 4 gange med
Spassky og Donner. Af partierne
mod Larsen vandt han 1, tabte 2, og
remiserede 1. Hvis Botvinnik da var
‘næsten blind’, var han åbenbart stadig i stand til at se en hel del, i hvert
fald på de 64 felter.
Et opslag i Sosonkos bog Russian
Silhouettes (2001) viser da også at
Sosonko først traf Botvinnik i Bruxelles, ikke i 1967 men 21 år senere
i 1988 (s. 49). Da var Botvinnik ganske rigtig næsten blind, og da var
det også at han i elevatoren demonstrerede sine gymnastiske færdigheder. At han da var 77 år gammel gør
jo opvisningen endnu mere imponerende – og historien endnu bedre.
Ole Bay-Petersen
Taipei, Taiwan
Svar: Tak for korrektion og venlige
ord. Et nyt kig i Bent Larsens originalmanuskript til ‘Disse skoler’ afslører imidlertid, at der står 1967 og
ikke 1987 som årstal for mødet
(Sosonko lægger yderligere et år til).
Altså redaktionens fejl – undskyld!
Bent Larsens ord når frem til Skakbladet via hans trofaste skrivemaskine og fax, og det var således faxen
fra Argentina, der var udvisket – ikke
hukommelsen.
tr

Der eksisterede en
sovjetisk skakskole
Bent Larsen skriver i sin artikel om
skoler i Skakbladet, nr. 1, 2004, at
den sovjetiske skakskole efter hans
mening ikke har eksisteret. Men
spørgsmålet er, om BL har ret i dette.
Jeg vil gerne argumentere for det
modsatte synspunkt, nemlig at man
godt kan tale om en sovjetisk skakskole.
I udgangspunktet skal man naturligvis holde sig fri af den officielle
sovjetiske propaganda, som ofte bestod af helt meningsløse postulater.
F.eks. gjorde man et stort nummer
ud af at påklistre de sovjetiske skakspillere den „kreative arv“ fra
Tjigorin - ‘grundlæggeren af fædrelandsskolen for skakkunst’, som han
også kaldtes. Og der var meget an-

det af samme skure. Men det forhold,
at propagandaen ofte var meningsløs, udelukker ikke, at der bag de
tomme fraser eksisterede et ‘fænomen’ i samfundet, som man kan betegne som en sovjetisk skakskole.
Hvis man holder denne mulighed
åben, kan man begynde at lede efter
‘skakskolen’.
Et bud kunne være, at skakskolen
indeholdt to komponenter:
1. En fysisk komponent bestående
af det omfattende, systematiske og
helt håndgribelige undervisnings- og
træningsarbejde, som foregik i Sovjetunionen. På dette område lå Sovjetunionen langt foran andre lande
allerede i 1940’erne. Man kan f.eks.
betegne det som et specialskolesystem på skakkens område, støttet
af sovjetstaten.
2. En metodisk / forskningsmæssig komponent bestående af de ny
forberedelsesmetoder, som Botvinnik introducerede, og som blev
spredt til de øvrige sovjetiske mestre. Hovedvægten lå på de dynamiske åbnings- og midtspilstillinger.
Botvinnik skriver herom i sine
erindringer: „Det lykkedes mig at
udarbejde en metode, hvor ‘åbningsnyheden’ var skjult og først viste sig
sent i midtspillet; den havde en stillingsbetinget begrundelse af en ny
type, den havde ingen ‘gendrivelse’
i ordets sædvanlige betydning. Først
efter at man havde ydet et stort arbejde, først efter at man havde overvundet de sædvanlige positionsopfattelser, først efter at man havde
efterprøvet de modvirkende ideer i
praktisk spil, kunne man finde sandheden og dermed en ægte gendrivelse. Således kunne mine systemer
leve i årevis (...) Det forhold, at det
blev offentliggjort, kunne ikke anrette nogen skade på forfatteren, for
dette system kunne kun komme dem
til nytte, der havde et
forskertalent og ikke veg tilbage
for arbejdet (...) Enkelte stormestre
(Boleslavskij, Geller og andre) begyndte at anvende denne metode, og
en hovedgruppe fik de nødvendige
informationer om, i hvilken retning
den grundlæggende teori kunne
bearbejdes.“

Divisionskak og
hovedkredsskak

Mikhail Botvinnik  patriarken.

Det er nok især den anden komponent, som er stridens kerne, hvis
man skal anerkende eller afvise begrebet den sovjetiske skakskole. Bidrog de af Botvinnik introducerede
metoder til noget nyt i skakforståelsen? Ja, det mener jeg da godt, man
kan sige. Der var tale om at bearbejde helt nye systemer, hvis dynamiske muligheder man hidtil ikke
havde haft øjnene åbne for.
Udviklingen af en bestemt forskningstradition inden for et bestemt
område kan udmærket behæftes med
en national eller geografisk betegnelse. Man taler f.eks. om Københavnerskolen inden for fysik (jvf.
Niels Bohr) for nu at nævne
noget, som de fleste har hørt om.
Forskningens genstand vil ofte være
velkendt, men metoderne til at opnå
erkendelse vedrørende forskningens
genstand kan være nye og epokegørende. De sovjetiske forskningsmetoder var nye og epokegørende for
datidens skakopfattelse (1940’erne).
Om man nu vil kalde udviklingen
og udvidelsen af skakforståelsen i
Sovjetunionen for Botvinnik-skolen
eller noget andet, kan være en strid
om ord. Men i betragtning af, at der
var en generation af sovjetiske spillere, der som de første arbejdede efter disse metoder, hvorfor så ikke
bruge betegnelsen den sovjetiske
skakskole?
Erik André Andersen

Det er på høje tid at vores elskede
holdturneringer får sig et tiltrængt
ansigtsløft. Hver eneste sæson er der
et eller flere hold som trækker sig
både i divisionsturneringen og hovedkredsturneringerne. F.eks. har
Sydkysten trukket sit 2. divisionshold i år, og p.g.a. at det ligner to
nedrykkere fra vest i 1. division, så
er der blot en nedrykker fra 2. divivision øst, som jo altså er Sydkysten.
Da samtidig Helsingør er helt suveræne og nemt rykker op, sidder der
seks hold tilbage som spiller om kejserens skæg, jo ikke særligt motiverende for indsatsen.
De to vest-nedrykkere betyder så,
at der bliver fire nedrykkere fra 2.
division vest, hvilket er helt grotesk.
Hele miseren stammer fra det, ja
undskyld udtrykket, latterlige i, at
der er fem 3. divisioner (oprindeligt
lavet p.g.a diverse transportproblemer).
Dette betyder, at der vestpå er
nogle 3. divisionshold, som ikke
engang ville være berettiget i den
københavnske M-række!, dette er da
en udvanding af rang.
Et andet eksempel er fra 8. hovedkreds, hvor vores 2. hold er rykket
ned tre gange på fem år fra M-rækken, vi er dog blevet hængende hver
gang, da der hver eneste år er et eller
to hold som trækker sig.
Vi må bare sande, at vi ikke er
særlig mange medlemmer tilbage i
vores union, og derfor skal divisionsturneringen skæres drastisk ned,
f.eks fra de nuværende otte divisioner til fire, nemlig en 1. division, en
2. division og to 3. divisioner, så ville
der også blive flere spillere frigjort
til hovedkredsturneringerne, som
også er blevet temmelig udvandet de
senere år.
Jeg er godt klar over, at rejseudgifterne vil stige betragteligt, men
vel ikke værre end at hver enkelt klub
kan klare det. (evt ved kontingentstigninger, vi er en af de billigste
sportsgrene i landet, så...)
Jeg kender rigtig mange skak-

spillere, som deler min opfattelse af,
at der skal ske et eller andet med disse
turneringer.
Så hermed en kraftig opfordring
til ledelsen om at få gjort noget ved
sagen, så den nye divisionsturnering
kan starte ud i sæsonen 2005-06!!
Lars Nilsson,
Hillerød skakklub

Seniorskak  Duplik
til en kolik/replik
Formandens fornærmede (for)svar
til mit forsøg på at sætte seniorskak
på dagsordenen – og frem i dagslyset – flyttede ikke mange brikker.
Småkævleriet vil jeg springe over
blot konstatere, at det var Ole’s og
mine oplevelser (på stedet), jeg
refererede og SJM til sine skrivebordsbetragtninger.
Undervejs i SJM’s replik glimtede
håbet, da han syntes at fatte mit
ærinde, som han udtrykker med:
‘Afsættes der nok midler til seniorskakken?’ Mit sigte var dog lidt bredere. Gerne midler, men også interesse og vilje til at gøre noget for og
ved seniorskakken. Mimimum en
debat.
Replikken er en falliterklaring for
ledelsen og for seniorskakken i Danmark! SJM mener, at prioriteringen
(af midlerne) er ganske rimelig, der
er sat 10.000 kr. af til ældrepleje i
2004! Unionen er gerne behjælpelig med støtte og rådgivning – og ser
positivt på lokaee initiatver’.
Hallelujah!
Hjerteskærende. Det er tydeligt,
at man ingen seniorpolitik har, ingen ønsker og slet ikke en debat om
det. Sover de øvrige medlemmer af
hovedbestyrelsen og forretningsudvalg lige så trygt som formanden?
Jørgen Hvenekilde
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Bøger

K-skakkens
gladiatorer
Gedigen bog om turnering
med otte verdensmestre i
årelang kamp går tæt på
k-skakkens store stjerner
I efteråret 2003 udkom noget så sjældent som en smuk og gedigen turneringsbog om en korrespondanceskakturnering, nemlig mindeturneringen om Hans-Werner von Massow
(1912-1988).
Turneringen blev spillet i 19962001 og er historiens hidtil stærkeste k-turnering. Den havde en meget
fin besætning med deltagelse af otte
verdensmestre og syv stormestre,
heriblandt danskerne Jørn Sloth og
Erik Bang. Turneringen blev vundet af Volker-M. Anton og Gert
Timmermann på deling. Netop disse
to udkæmpede et langvarigt og drabeligt parti om førstepladsen, og ved
at holde en vanskelig stilling remis
kunne Anton trække sig ud af turneringen som sejrherre på bedre S-B
korrektion end sin modstander.
Man kan undre sig over, at S-B
korrektion skal være udslagsgivende
i en seriøs turnering, der strækker
sig over mange år, men det er der en
hævdvunden tradition for inden for
k-skakken, idet det er lidt vanskeligt
at arrangere omkampe netop på
grund af tidsfaktoren. Da danskeren
Jørn Sloth blev verdensmester i
1980, skete det jo også på grundlag
af S-B korrektion.
Hvis man overhovedet skal gå ind
på tanken om lyn-omkampe, som det
kendes fra nærskak, kan man foreslå
afvikling per email med et træk om
dagen.
Men hvorfor skal der altid findes
en vinder? Hvis to eller flere spillere
deler førstepladsen med lige mange
point efter hård kamp og en fair fight,
er det så ikke et legitimt resultat?
Med denne fine sejr i ryggen satte
turneringsvinderen Volker-M. An-
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ton sig for sammen med landsmanden, den tidligere tyske verdensmester Fritz Baumbach, at skrive og
redigere en turneringsbog, og det er
der kommet et meget flot resultat ud
af.
De mange fine partier, som bogen
indeholder, er én af grundene til, at
det er en god bog. Dertil kommer, at
mange af de i alt 105 partier er kommenterede. Endvidere er der indflettet en række små kapitler med baggrundsstof om turneringens forløb.
Desuden er der en kort biografisk
omtale af alle spillerne (og om von
Massow), og bogen er forsynet med
portrætfotos og med en udførlig indholdsfortegnelse samt parti- og
åbningsindex. Og endelig må man
fremhæve, at der er tale om en smukt
indbundet bog af fineste kvalitet og
med et tiltalende layout.
Hvis man skal henvise til noget
lignende inden for k-skakken, skal
man formentlig helt tilbage til turneringsbogen om den legendariske
Hans Berliners erobring af verdensmesterskabet (1968). Trods det fine
indhold, hvor især Berliners kommentarer og analyser var af høj kvalitet, var den daværende bog dog
meget dårligt indbundet, så læseren
hurtigt kom til at sidde med et veritabelt løsbladssystem.
Det er der slet ikke tale om med
Anton & Baumbachs nye bog, som
er solidt indbundet; den virker holdbar og er dermed brugbar som arbejdsredskab (eller fornøjelse) for
læseren i mange år fremover.
Hvad angår kommentarerne til de
enkelte partier, har Anton og Baumbach indhentet kommentarer fra alle
spillerne. På denne baggrund kunne
redaktørerne vælge mellem to muligheder. De kunne gengive kommentarerne in extenso, altså at lade
partikommentarerne forme sig som
en ‘dialog’ mellem spillerne og derved belyse partiernes forløb, som det
tegnede sig for de involverede parter. Denne metode har ikke ofte været anvendt, men har undertiden
frembragt ganske fremragende turneringsbøger, som det f.eks. var tilfældet ved stormesterturneringen i
Santa Monica 1966.

Netop i korrespondanceskak, hvor
endeløse analyser står til rådighed,
er denne metode imidlertid knapt så
anvendelig. Spillerne kan i deres
kommentarer forfalde til at vise alle
deres udmærkede pointer indtil den
mindste bivariant, hvorved overblikket går tabt, eller de kan for at undgå
dette nøjes med at gengive hovedindholdet i partiet, hvorved de korte
beskrivende kommentarer efterlader
et utilfredsstillende indtryk hos læseren.
Anton og Baumbach har truffet
den rigtige afgørelse, nemlig at redigere spillernes kommentarer. Der er
skåret ind til benet, således at partierne fremtræder i en passende blanding af dybdegående analyser og
beskrivende kommentarer.
I tillæg til partikommentarerne er
bogen forsynet med små kapitler
med baggrundsstof. Noget af dette
har en lidt for populær karakter, og
det kunne man måske have undværet. Men de fleste andre oplysninger er ganske interessante. Hvis vi
starter med petit-stoffet, er det da
ganske sjovt at få at vide, hvorfor
Erik Bang tabte til Gert Timmermann. I et ret lige stilling skulle Erik
Bang afsende sit næste træk. Han var
lige kommet hjem fra en fest, og få
timer senere skulle han rejse på ferie
til Rom. I denne opløftede stemning
fandt han hurtigt en ‘interessant’
mulighed. Det var den afgørende
fejl!
Det er jo ellers sådan noget, som
man skulle tro ikke kunne ske i kskak, hvor der normalt er god tid til
at analysere det næste træk. Men følelserne spiller åbenbart også en rolle,
om end det er undtagelsen. Og selv i
et så objektivt spil som k-skak kan
psykologien tilsyneladende også
spille en rolle. Samme Erik Bang
vandt et skarpt angrebsparti over
russeren Mikhail Umanskij, hvor
han i sine beregninger forudså (eller
antog), at Umanskij temmelig sikkert ville forsvare sig på en bestemt
måde, der førte til tab.
Spørgsmålet om computernes indflydelse på k-skak på højeste niveau
belyses også. Hovedindtrykket er, at
computerne i k-skak er et udmærket

Tõnu Õim  en k-skak skurk?
(Foto: tr)

værktøj, men det kan ikke erstatte
menneskets visualisering af mulighederne. Det drejer sig bl.a. om stillingsbedømmelsen og den langsigtede strategi. Et eksempel er Umanskijs langsigtede offer i partiet mod
Burger, hvor det for et menneske (en
stærk skakspiller) står klart, at Umanskij må vinde. Og der er flere andre
eksempler på, at computere angiveligt skulle have anført mindreværdige træk, som kun spillernes
egne ‘flittige analyser’ (Anton) kunne korrigere.
Det kan tilføjes, at Gert Timmermann i et interview andetsteds har
gjort opmærksom på, at han efter at
have vundet verdensmesterskabet i
2002 (uden computerhjælp) efterprøvede alle sine træk i hele turneringen ved hjælp af computer, og det
var kun i cirka halvdelen af tilfældene, at computeren ville have spillet det samme som han selv.
Meget overraskende kommer bogen også ind på personlige spørgsmål såsom ‘den dårlige taber’ og
forsøg på at svindle sig til et bedre
resultat. For den uindviede læser er
det en stor overraskelse at læse om
nogle af k-skak topspillernes bedrifter i så henseende. Esteren Tõnu Õim
(i bogen transskriberet til Tynu Yim,
hvilket lyder helt kinesisk) og hollænderen Dick van Geet udnævnes

til skurke på dette område. Dertil
kommer det forhold, at nogle spillere helt unødvendigt fortsætter med
at spille videre på tabte stillinger hinsides enhver rimelig grund. Det
skulle angiveligt skyldes, at spilleren kunne bevare sit ratingtal endnu
et stykke tid, inden nederlaget blev
registreret.
Når man som udenforstående læser dette, kan man ikke lade være
med at undres. Korrespondanceskak
lever sin egen skjulte tilværelse, og
der er langtfra den samme offentlighed, prestige og indtjeningsmulighed, som nærskakspillere undertiden
nyder godt af (især de helt gode), og
som i endnu større grad findes inden
for andre sportsgrene. Man skulle
tro, at idealismen – selve skakspillet
– levede højt i k-skakken. Det er slid
og afsavn i årevis, og kun den stille
glæde ved at arbejde med partierne
er umagen værd. Men netop det forhold, at partierne udkæmpes i årevis, betyder selvsagt, at der må lægges en stor portion energi og personlig identitet i afviklingen af
partierne. Således kan man måske
godt forklare, at der selv inden for
den lukkede og tilsyneladende idealistiske k-skak verden også findes
brodne kar. Det er i hvert fald interessant, at bogen belyser dette
spørgsmål.
Jeg kan kun anbefale bogen på det
allervarmeste. Og dertil håbe, at også
andre internationale k-skak turneringer bliver gjort til genstand for
samme på en gang personlige og professionelle opmærksomhed. Det er
virkelig en milepæl i k-skak litteraturen, som Anton og Baumbach har
sat.
Bogen kan bestilles på på webadressen www.anton-baumbach.de.
eller via email vanton@t-online.de
ellerPris 13,80 • (plus forsendelse
4,50 • ).
Erik André Andersen
Volker-M. Anton og Fritz Baumbach: ‘Gladiatoren Ante Portas’.
Massow-Memorial. 237 sider. Udgivet af forfatterne 2003.

Bognoter
v/ Jacob Aagaard

Angus Dunnington:
Gambit Play –
Sacrificing in the Opening
128 sider, Everymanchess 2003.
Den Engelske IM’er og gode fortæller bruger halvt eller helt fortærskede
eksempler til at beskrive principperne bag gambitspillet i åbningen.
Nogle friske eksempler ville have
gjort bogen virkelig god, men for
den, der ikke har det store skakhistoriske kendskab, er irritationsfaktoren sikkert nul og glæden ved
bogen betydelig.


David LeMoir:
Essential Chess Sacrifices
224 sider, Gambit 2003.
En udmærket tredje bog fra den midaldrende engelske forfatter, som virker som en 2200 spiller, der bare ikke
har et Elo-tal. Bogen gennemgår
mange forskellige standardofre i Siciliansk med eksempler. Der er ikke
den store dybde i forklaringerne,
men det er heller ikke meningen.
Bogen anbefales.


Raetsky & Chetverik:
English ...e5
208 sider, Everymanchess 2003.
Behandler teoristillingerne der opstår efter 1.c4 e5 I den klassiske
Everyman form, hvor teoretiske
overvejelser indlemmes i hele partier. I denne bog er der 80 af slagsen.


Bernd Rosen:
Chess Endgame Training
176 sider, Gambit 2003.
En glimrende lille bog, der oprindeligt kom på tysk i flere udgaver, som
indeholder mange meget relevante
slutspilsopgaver af teknisk karakter.
Anbefales varmt til den, der vil træne
det tekniske slutspil. Rettet mod spillere tæt på mesterklassen og op.
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Juniorskak
Nytårsturneringen i Hallsberg
var meget stærkt besat, men
Davor Palo tog alligevel en
sikker førsteplads.

Hallsberg IM Junior:
Davor Palo. (Foto: Leon Muys).

Ambitionen var sejr
Af Davor Palo
Hallsberg 2003/04 var den 39’te af
slagsen. I modsætning til de tidligere
år var gruppen lukket med 10 deltagere og altså 9 runder. Egentlig en
turneringsform jeg foretrækker.
Som altid er man lidt spændt på,
hvordan feltet ser ud. I starten så det
ud som om, at mange af de samme
ville være med, men der var mange
afbud og komplikationer. Jeg var lidt
irriteret over at de ikke kunne styre
det bedre, og i første omgang havde
jeg faktisk afslået invitationen. Jeg
havde jo allerede deltaget tre gange
i Hallsberg, og jeg overvejede endda

at deltage i Øbro i stedet, men kunne
ikke finde fornuftig indkvartering i
hovedstaden.
Så fik jeg besked om, at de havde
fået et par ‘stærke’ polakker med,
Mista og Heberla. Det var dog alligevel klart, at jeg selv med mine sølle
2510 i rating ville få en høj forventet
score.
Jeg havde opnået en delt andenplads et par gange i Hallsberg, men
aldrig vundet den. Det var selvfølgelig et oplagt mål. Allerede 1. runde
gav grund til en vis optimisme.
Sedlak tabte til Kanep og jeg besej-

Hallsberg 2003/04

1. Daniel Semcesen
2. Dennis Wallin
3. GM Aleksander Mista
4. GM Nikola Sedlak
5. Ruslan Gogin
6. IM Bartlomeij Heberla
7. IM Meelis Kanep
8. IM Davor Palo
9. Hans Tikkanen
10. Linus Olsson
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3
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rede Mista med sort. I den situation
passede en remis mod Sedlak (der
som bekendt snakker samme sprog)
mig glimrende, og derefter vandt
jeg et hårdt parti mod esteren Gogin.
I 4. runde stod den på IM Heberla.
Under aftensmaden kommer Mista
og spørger, om jeg ville remisere det
parti. Højst ejendommeligt, og i stedet for at reagere ‘normalt’ sagde jeg
i forvirringen blot, at jeg ville tænke
over det. Efter at have smadret
Heberla totalt dagen efter, kunne jeg
ikke dy mig: ‘Hvad, var der noget
med, at vi skulle aftale remis?’
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K-skak
IM Davor Palo (2510)
IM Bartlomeij Heberla (2420)
Kongeindisk / E70
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 0-0
5. Sf3
Efter 5. e5 Se8 angriber sort hvids
centrum med d7-d6 og c7-c5. Hvid
har vist ingenting.
5... c6
Et mystisk træk. Heberla spillede det
samme mod L. Olsson i 2. runde.
6. Ld3
Sorts idé er noget med 6. Le2 d5 7.
e5 Se4 8. 0-0 Sxc3 9. bxc3 b6!?, men
giver 6. e5 Se8 7. Le2 (7.h4!?) 7...
d6 8. Lf4 ikke hvid fordel?
6... d6 7.0-0 e5 8. dxe5!?
Ofte et dårligt træk i kongeindisk,
men her kan sort ikke bytte dronninger, ligesom han allerede har spillet
c6. Ved dynamisk spil forsøger hvid
at udnytte sorts manglende udvikling.
8... dxe5 9. Sxe5 Sxe4 10. Sxe4 Lxe5
11. Lg5
En kort analyse i forberedelserne
overbeviste mig om, at denne stilling var chancerig for hvid.
11... Dc7
11... f6 12. Lh6 f5 13. Sg5!
12. f4 Ld4
12... Lxb2 13. Tb1 Ld4† 14. Kh1
13. Kh1 f5 14. c5!?
Alternativet er 14. Sc3
14... Lg7?
Den afgørende fejl! 14... Le6! 15.
Lc2! (15. Lc4?! Lxc4 16. Dxd4 Lxf1
17. Sf6† Txf6 18. Lxf6 er en variant, jeg regnede på, med ting som
Te1 var jeg ikke sikker på, at det bare
var pjat. Men hvid har højst remis).
Derimod vinder 14... fxe4 15. Lc4†
for hvid.
15. Lc4 Kh8 16. Sd6
Hvids lette officer har indtaget dominerende poster – især springeren
på d6. Det er ikke så overraskende,
at partiet kun varer yderligere 7 træk.
16... h6 17. Tf3! Sa6 18. Te3!!
Normalt skal tårnet til h3 i sådanne
stillinger, men denne geniale manøvre er mere effektiv. Tårnet foretrækker e7!!

18... Sxc5 19. Te7 Db6

t+v+-T-L
Oo+-R-V-WoN-+oO
+-M-+oB-+b+-P-+
+-+-+-+pP-+-+pP
Q R-+q+-+k
20. Lxh6!
Hasta la vista, babe!!
20... Se6 21. Lxe6 Lxh6 22. Sxc8 Taxc8
23. Dd7
Der er intet forsvar mod Th7 med
mat. En fin lille miniature, en arbejdsdag på mindre end to timer, og
samtidig revanche! Heberla besejrede mig engang i 1998!
1-0
Så var det nytårsdag. Da Hallsberg
sikkert kandiderer til Sveriges kedeligste by, tog vi til Örebro og festede.
Generelt var der rigeligt med både
hygge og pjat. Dog ikke hver aften –
nogle partier skulle jeg møde frisk
op til... 5. runde var endnu en hurtig
halv, denne gang mod Kanep. Det
betød, at den polske stormester faktisk indhentede mig ved at vinde sit
fjerde parti i træk. Jeg havde dog klart
det letteste program tilbage, manglede kun svenskerne. 3½ point i de
fire partier viste sig at være mere end
nok til at vinde turneringen. 7½/9
var utvivlsomt et godt resultat. Desuden var det et comeback efter nogle
elendige resultater som til NM og
Samba Cup. Godt nok var det kun
en kategori 5 turnering, men en
turneringssejr tæller alligevel for
noget!
Sedlak (som har vundet de sidste
to gange) ødelagde sine chancer for
en andenplads ved at tabe til Heberla
i sidste runde. Kanep vandt over de
to GM’ere, men lavede 50% mod
resten, og delte fjerdepladsen med
Mista.
www. kh72.com/indexhijt.htm

Indbydelse til
Åbent Computerfri
DM 2004
Alle kan deltage i turneringen,
hvor man gennem tilmeldingen
forpligter sig til ikke at benytte
computere til analyser.
• Der er ingen kontante
præmier, men man får
mulighed for at prøve kræfter
med spillere, man normalt
ikke møder.
• Turneringen starter i
begyndelsen af april.
• Tilmelding sendes til
undertegnede senest den
15. marts, og indskuddet på
50 kr indsættes samtidig på
konto 4950356 eller 6426 4950356, hvis man benytter
PC-bank.

Dansk Skak Unions Åbne
Jubilæumsturnering 2003
Slutstilling: 1. Søren Peschardt,
Glostrup, 9, 2. Kim Hansen, Tranekær, 7½, 3. Poul Henning
Nielsen, Roslev, 6½, 4. Aage
Justesen, Nr. Alslev, 6, 5. Jens
Haagen Hansen, København, 5,
6. Michael Madsen, Rudkøbing,
4½, 7-8. Edvard Hess, Herlev,
og Fritz Rasmussen, Frederikshavn, 2, 9. Torben Hansen
Rønne, 1½, 10. Jens L. Hottrup,
Birkerød, 1.
Peter Lindegaard

ICCF E-mail 50
Jubilee Tournament
Det er lykkedes 19 danskere at
slippe igennem til kvartfinaler,
heraf følgende fire med +2400
rating:
Svend Erik Kramer (2499)
Lars Hyldkrog (2494)
Tomas Guldberg Hansen (2412)
Joe Flyckt-Olsen (2460)
www. dsu.dk
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Problemskak
v/ Kaare Vissing, Præstekærvej 18, 4.mf., 2700 Brønshøj. Tlf. 38 80 16 75.

13237.
13236.
Stanislav Juricek, Tjekkiet. Alois Johandl, Østrig.
Originalopgave.
Originalopgave.

13238.
Erik Hansen, Helsingør.
Originalopgave.

13239.
Erik Hansen, Helsingør.
Originalopgave.

-+-K-+v+
+-+-+-+-+r+-+-+
+m+lNp+t
-O-+r+-P
+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-V-+b

-+-+-+-R
L-K-+-+-+-+o+-+
+-+-T-O-O-+w+-+
+-+-+-+-+-+-+vV
+-+-+-+-

n+l+-+-T
+-+-+-B-+-Kp+-+
+-P-+-+-P-+-O-P
+-+-+-+p+-+-+t+
V-+-Q-+v

Hjælpemat i 2 træk. C+ 2+8
2 løsninger.

Hjælpemat i 2 træk. C+ 9+6
2 løsninger.

ûû

Mat i 2 træk.

C+ 7+6

w+-M-+-+
+-VtO-+-+-O-+-+
+-+-+rPr
-No+l+k+
+-P-+-+-O-+-P-+
+-+-+-+Mat i 6 træk.

Månedens opgaver
Fire originalopgaver, der alle er computertestede. De to direkte opgaver
er komponeret af udenlandske problemister, der med jævne mellemrum beriger spalten. Og de to hjælpematter er komponeret af en af Danmarks flittigste problemister, Erik
Hansen, der for godt et år siden blev
portrætteret i forbindelse med sin 70
års fødselsdag. En kort præsentation
af de to udenlandske komponister
turde være på sin plads.
Stanislav Juricek (f. 1952) er mesterspiller i Tjekkiet og har bl.a. opnået
disse resultater: Nr. 8 i Den tjekkoslovakiske Armés mesterskab, 1972,
deltager i Det tjekkiske Mesterskab
1974, 1977 og 1980, 1. pladser i
Poruba 1981, Sumperk 1981, Kolin
1981/82, Roznov 1987, Jesenik
1990 og Sala 1986.
Alois Johandl (f. 1931) debuterede
som komponist i 1950 og udviklede
sig på kort tid til en af sit lands mest
produktive og succesfulde problemister på flertræksområdet, har vundet et par hundrede præmier og er
udnævnt både til International Mester og International Dommer i problemskak.
Løsninger senest den 1. april.
ûû

Løsninger til nr. 1
13231. (Jonsson) Forførelse: 1. Sg2?
Truer både 2. De4‡ og 2. Tc3‡. Men
1... Lb6! Løsning: 1. Sf3! Truer både
2. De4‡ og 2. Tc2‡. 1... Sc5 2.
Txd4‡. Og 1... Lb6 2. Dxe5‡.
13232. (Jonsson) 1. Tg4 Dd1 (Dd5?)
2. Se4 Le2‡. Og 1. Lg4 Dd5 (Dd1?)

26
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C+ 7+9

2. Se2 Le4‡. ‘Grimshaw’ i hjælpemat. I den første løsning spærrer tårn
på g4 for løber, og i den anden løsning spærrer samme løber på g4 for
samme tårn. Hvids dronningtræk tillader i begge løsninger, at sorts springer fra c3 kan oprette selvblokade
og derved frigøre hvids hvidfeltede
løber til matsætningen. Ergo: Smuk
analogi.
13233. (Jonsson) 1. Dc2 Le2 2. dxe2
Ta4 3. Kd3 Td4‡. Og 1. Dc3† Kb1
2.De5 Tc2 3. dxc2† Lxc2‡. I begge
løsninger opretter sorts dronning selvblokade – i den første endda fjernblokade. Og i begge løsninger ofrer
hvid sin ene officer for at sætte mat
med den anden. Problemets centrale
brik er sorts bonde på d3, der modtager de to ofre – i første løsning for
at gøre plads for sin konge, og i den
anden løsning for at åbne en linie.
13234. (Jonsson) 1. Kc5 Tb6(A) 2.
Ld5 Sf6(B) 3. Lc4 Lf2(C)‡. 1. Kd5
Lf2(C) 2. Th4 Tb6(A) 3. Tc4 Sf6(B)‡.
Og 1. Tg3 Sf6(B) 2. Tg7 Lf2(C) 3.
Tc7 Tb6(A)‡. Cykliske hvide træk.

100 års redaktører
I det seneste nummer af Dansk Skakproblem Klubs kvartalsblad, Thema
Danicum, (januar 2004), bringer redaktøren Leif Schmidt en artikel i
anledning af, at Skakbladet i år kan
fejre sit 100 års jubilæum. Bl.a. med
følgende liste over Skakbladets redaktører af problemspalten – en liste
der tæller en række af det 20. århundredes største danske problemister, og
som det derfor er en fornøjelse at
have sneget sig med ind på.

Dec. 1904 - dec. 1905:
Poul H. Mikkelsen (1876 - 1940)
Jan. 1906 - dec. 1909:
Victor Holst (1844 - 1924)
Jan. 1910 - mar. 1914:
Niels Høeg (1876 - 1951)
Juni 1914 - okt. 1914:
Harald Hannemann (1865 - 1937)
Nov. 1914 - dec. 1918:
Einar Knudsen (1889 - 1930)
Jan. 1919 - feb. 1926:
Jørgen Møller (1873 - 1944)
Mar. 1926 - okt. 1927:
Knud H. Hannemann (1903 - 1981)
Nov. 1927 - apr. 1929:
Vilhelm Røpke (1892 - 1978)
Maj 1929 - jan. 1933:
Karl A.K. Larsen (1896 - 1963)
Feb. 1933 - mar. 1959:
Poul Rasch Nielsen (1892 - 1965)
Apr. 1959 - dec. 1994:
Jan Mortensen (1932 - 2003)
Jan. 1995 - dec. 1996:
Danny Kristiansen (f. 1966)
Jan. 1997 - ?:
Kaare Vissing Andersen (f. 1948)

Dansk Skakproblem Klub
DSK afholder en to timer lang løserturnering den 11. marts med start kl.
19.45 og Erik Hansen som leder. Det
sker i Nørrebro Medborgerhus, Blågårds Plads 3, 3. sal. Alle er velkomne til at prøve kræfter med problemklubbens medlemmer.
http://hjem.get2net.dk/skak/
dansk_skakproblem_klub/

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

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

Chess House - Lyn
H
Fredags Lyn. – (Gratis) Hver fredag
aften kl. 20.00 spilles der lynskak.
Lørdags Lyn. – (Indskud 50 kr.) Første lørdag i måneden (6/3 & 3/4). Præmier til hver 4. (min. 100% af indskuddet). Ved min. 10 spillere garanteres en 1. præmie på 500 kr.
Chess House, Silkeborgvej 41, Århus. Se mere på www.chesshouse.dk
eller ring på tlf. 86 19 76 47.
Hurtigskak i Skødstrup 2004 H
13/3. – I anledning af klubbens 26årsdag indbyder Skødstrup Skakklub
til hurtigskakturnering på Skødstrup
Skole, Rosenbakken 4 (lige ved lokalcenter Rosenbakken), Skødstrup, lørdag den 13. marts kl. 9:30 til ca. 17. –
Der vil blive spillet 7 runder Monrad,
betænkningstid 25 minutter pr. spiller pr. parti. Evt. inddeling i grupper
efter rating, denne skal derfor oplyses ved tilmelding. – Indskud: 100
kr. som går fuldt ud til præmier. –
Kantine: Mad og drikke sælges til rimelige priser. – Tilmelding: Senest
den 10. marts til Steffen Strunge,
Grenåvej 681R/120, 8541 Skødstrup,
tlf. 82 50 77 25. Email: SSStrunge

@yahoo.com. – OBS: Husk også tilmelding til vor koordinerede forårsemt Femmeren 2004. Det bliver 5
torsdage fra den 15/4 til 13/5.

Chess House åbent efter
divisionsskak
A
14/3. – Efter den afsluttende runde i
2. og 3. division holder vi åbent på
Silkeborgvej 41, Århus, tlf. 86 19 76
47, kl. 18.00-24.00. Her vil der bl.a.
blive formidlet holdskakresultater,
efterhånden som de indløber.
Tårnet Weekend-EMT XV
K
19/3 - 21/3. – Skakklubben ‘Tårnet’ i
Svendborg indbyder til 5-runders
koordineret Weekend-EMT den 1921/3 2004. – Turneringen indgår i
grand Prix-serien 2003-2004. – NB!!:
Spillested: Haahrs skole, Grubbemøllevej 30, 5700 Svendborg. – Spilletidspunkt: Fredag kl.19.00 - 24.00,
lørdag og søndag kl.10.00 - 15.00 og
15.30 - 20.30. – Betænkningstid, NB:
1½ time til 34 træk plus 1 time til
resten. – Klasser: Der spilles i 6-mands
grupper evt. suppleret med en monradgruppe nederst. – Indskud: 120 kr.
– Præmier: Nr. 1: 300 kr., nr. 2: 200
kr. – Lokaleforhold: Der er rygeforbud i spillelokalerne. – Andre forhold:
Der er spisesteder og overnatningsmulighed (vandrerhjem) 5 minutters
gang fra spillestedet. – Tilmelding:
Senest torsdag den 11/3 til Jens Erik
Pedersen, Mellemvej 12, 5700 Svendborg. Tlf. 62 21 78 87, email: Jens.
Erik.Pedersen3@skolekom.dk eller
Erling Bech Andersen, Myrehøjvej
39A, 5700 Svendborg. Tlf 62 21 86
81, email: easn@mail.tele.dk.
Chess House juniorturnering J
20/3. – Turnering: Chess House GP
2004, 1. etape. – Tid: Lørdag den 20.
marts 2004. – Sted: Chess House, tlf.
86 19 76 47.
Herlev Forårs EMT 2004
K
22/3 - 24/5. – Herlev Skakklub indbyder hermed til 7-runders koordineret turnering i klubbens lokaler, helst
i 8-mands grupper. Turneringen afvikles over 9 mandage. Hver spiller
har således mulighed for 2 afbud, idet
der er afsat to spilledage til udsatte
partier. – Spilletidspunkter: Mandagene 22/3, 29/3, 5/4, 26/4, 3/5, 10/5 og
24/5, alle dage kl. 19-24. Urene startes præcis kl. 19.00. Udsatte partier

afvikles mandagene 19/4 og 17/5, ligeledes kl. 19-24. – Betænkningstid:
2 timer til 40 træk, derefter ½ time +
evt. opsparet tid til resten af partiet. –
Spillested: ‘Marielyst’, Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev. Der er
indgang fra J. E. Pitzners Vej. Bus
350S kører lige til døren. – Indskud:
125 kr., juniorer og folkepensionister
dog kun 75 kr. Hele indskuddet minus EMT-afgift går til præmier. –
Tilmelding og indskud: Telefonisk
tilmelding til Anders Jacobsen, tlf. 36
45 00 45, senest d. 12/3 2004. Hurtig
tilmelding anbefales pga. max. 32
deltagere. Indskud betales ved 1.
runde. – Bemærk: Der må ikke ryges
i spillelokalet.

Chess House
vanvid marts weekend
K
27/3 - 28/3. – Elo-rates. 5 runder.
Fortrinsvis 6-mands grupper. 27/3 kl.
12-17, kl. 17-22, kl. 22-03, 28/3 kl.
03-08 og kl. 08-13. – Tid: 2 timer til
40 træk + ½ time. – Indskud: 125 kr.
– Præmier: 1.pr. 400,- 2.pr. CH-gavekort på 200 kr. – Fortæring: Der

Himmerlandsmesterskabet 2004
Aars Skakklub indbyder hermed
til 7-runders EMT om Himmerlandsmesterskabet. Elo-rates,
om muligt.
Spillested: Erhvervsskolerne,
Aars.
Spilledage: 26/4, 28/4, 3/5, 10/5,
17/5, 24/5, 1/6. Lynturnering og
præmieuddeling 7/6.
Betænkningstid: 2 timer til 40
træk, ½ time + evt. opsparet tid
til resten af partiet. Alle runder
starter kl. 19.00.
Indskud: M-kl. 150 kr., øvrige
klasser 110 kr. Juniorer u/18 og
pensionister 80 kr. Opkræves
første spilleaften.
Præmier: M-kl: 1. pr. 1500 kr.,
øvrige klasser: 1. pr. 600 kr.
Tilmelding: Senest 16/4 til
Henning Larsen,
Løvsangervej 6,
9600 Aars.
Tlf. 98 62 36 72.
Sponsor:
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severes aftens-, nat- og morgenmad
til rimelige priser. – Tilmelding: Senest 11/2. Tlf. 86 40 43 01. Email:
turneringsleder@chesshouse.dk eller
Chess House, Silkeborgvej 41, Århus C., tlf. 86 19 76 47. Se mere på
www.chesshouse.dk.

LVS Forår 2004
K
31/3 - 2/6. – Gå foråret i møde i Lyngby; LVS indbyder traditionen tro til
forårsturnering. – Spillested: Ny Lyngbygaard, Toftebæksvej 17, Lyngby.
Røgfri spillelokaler. – Spilletider:
Der spilles på følgende onsdage:

31. marts, 14., 21., 28. april, 05., 19.
maj samt 2. juni; Alle dage med start
kl. 18.30. – Der vil være mulighed
for at afvikle udsatte partier den 7.
april samt 12. og 26. maj. – Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter
½ time + opsparet tid til resten af par-

Køge Skakklub indbyder unionens medlemmer
til DM og påsketurnering 2004 i Køge:

Dansk Skak Unions 95. enk
Spillested
Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge.
Bemærk: Medbragt mad og drikkevarer må ikke
nydes på spillestedet.
Tidsrum
Søndag den 4. april til mandag den 12. april 2004.
Spille- og betænkningstid
Spilletiden er 7 timer i landsholdsklassen, kandidatklassen og mesterklasserne. Der spilles med 2 timer
til 40 træk, derefter 20 træk den følgende time og ½
time til resten af partiet.
Spilletiden er 6 timer i basisklasserne og veteranklassen. Der spilles med 2 timer til 40 træk og 1 time
til resten af partiet.
Elo-rating
Alle grupper, som opfylder FIDE’s betingelser, vil
blive Elo-ratet.
Turneringsform
Informationsbrev med praktiske oplysninger
fremsendes til alle deltagerne før start.
Landsholdsklassen
16 deltagere spiller efter knockout-system.
Der stilles et enkeltværelse til rådighed på
Hotel Hvide Hus, Strandvejen 111, 4600 Køge,
fra søndag den 4. april.
Værelset er til rådighed for 2 nætter ad gangen.
Tabere af hver knockoutrunde mister samtidig retten
til gratis overnatning. Yderligere overnatninger kan
aftales på forhånd.
Spilletidspunkter: Start søndag den 4. april. Der
spilles fra kl. 13.00 til 20.00. Dog spilles finalens 2.
runde søndag den 12. april kl. 11.00-18.00.
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Taberne af 1. knockoutrunde er berettiget til at spille
i kandidatklassen, der starter tirsdag den 6. april kl.
16.00. Taberne af 2. knockoutrunde er berettiget til
at indgå i kandidatklassens 3. runde den 8. april.
Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales
med arrangørerne senest ved tilmeldingsfristens
udløb.
Kandidatklassen
7 runder efter Dansk Schweizersystem med højest
64 spillere. De tre øverst placerede
er berettiget til at spille i næste års Landsholdsklasse.
De 8 højest ratede tilmeldte
juniorspillere med et ratingtal på mindst 2000 har ret
til at deltage i kandidatklassen.
Bedst placerede juniorspiller får titlen ‘juniordanmarksmester’. Start tirsdag den 6. april.
Mesterklassen
Der kan vælges mellem tre turneringsformer:
MA7: 8-mands grupper, alle mod alle.
M7: 7 runder Monrad med højst
32 deltagere pr. gruppe.
M5: 5 runder Monrad med højst
16 deltagere pr. gruppe.
MA7 + M7 starter tirsdag den 6. april,
og M5 starter torsdag den 8. april.
Basisklassen
Der kan vælges mellem to turneringsformer:
B7: 7 runder Monrad på 5 dage med dobbeltrunder
torsdag og lørdag, højest 32 deltagere pr. gruppe.
B5: 5 runder Monrad med højst 16 deltagere pr.
gruppe.
Begge med start torsdag den 8. april.

tiet. – Turneringsform: Flest mulige
8 mands grupper, alle mod alle, nederste gruppe dog eventuelt Monrad.
– Indskud: Kr. 125,-, som betales senest på første spilledag. – Præmier:
Indskuddet (minus EMT afgift) går
ubeskåret til præmier. Ved point-

lighed deles pengepræmier; der foretages ikke korrektion. – Elo: Såfremt
betingelserne er til stede, vil turneringen blive Elo-ratet. – Tilmelding:
Til Jan Petersen, tlf. 45 89 13 37,
email: jan-petersen@post.tele.dk,
senest torsdag den 25. marts 2004.

Femmeren 2004
Koordineret Forårs-EMT
K
15/4 - 13/5. – Skødstrup Skakklub
indbyder hermed til den 14. koordinerede Forårs-EMT på Skødstrup
Skole, Rosenbakken 4, Skødstrup.
Skolen ligger lige ved lokalcenter

keltmandsturnering
Veteranklassen
5 runder Monrad med start torsdag den 8. april.
Deltagerne skal være født senest den 8. april 1949.

Stævnefest
Påskedag, søndag den 11. april afholdes
Dansk Skak Unions stævnefest i restauranten.

Spilletidspunkter

Tilmelding
Tilmelding sker på lister, der tilsendes
klubformanden, eller til:

Dato

6. april
7. april
8. april
9. april
10. april
11. april
12. april

Kandidat,
MA7 og M7

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

M5

Veteran
og B5

B7

Finn Stuhr, Elmebjergvej 27A, 4180 Sorø.
Tlf. 25 34 12 04.
Eller på email: tilmelding@skak-dm.dk

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

Indskud
300 kr. i alle klasser.
Præmier
Præmier er, landsholdsklassen undtaget, ikke
længere kontantpræmier.
Forplejning
Al forplejning kan købes på spillestedet.
Indkvartering
Hotel Hvide Hus tilbyder overnatning til favorable
priser: 500 kr. pr. person i enkeltværelse eller 350
kr. pr. person i dobbeltværelse. Tlf. 56 65 36 90.
Danhostel Køge Vandrerhjem, tlf. 56 65 14 74.
Vallø Camping, nær spillestedet, tlf. 56 65 28 51.
Køge Turistbureau, værelser, tlf. 56 67 60 01.

Eller på hjemmesiden www.skak-dm.dk/2004/
Indskud sendes til Nordea Bank,
reg.nr. 1436, kontonr. 8476-515-638.
Tilmeldinger skal være modtaget senest mandag
den 15. marts 2004.
Ved tilmelding efter denne dato tillægges et beløb på
kr. 100,-, hvis tilmeldingen godkendes.
Bemærk at pladshensyn på spillestedet kan gøre det
nødvendigt at sætte en begrænsning på antallet af
deltagere.
Der spilles i røgfri lokaler.
Velkommen til Køge
og Hotel Hvide Hus i påsken 2004.
På Køge Skakklubs vegne
Finn Stuhr
På Dansk Skak Unions vegne
Steen Juul Mortensen
Følg med på turneringens hjemmeside:
www.skak-DM.dk/2004/
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Rosenbakken. Sædvanen tro har vi en
god kantine med rimelige priser, og
der er et godt lokale at spille i. –
Turneringsform: Alle-mod-alle, og
eventuelt Monradgruppe. – Spilletidspunkter: Der spilles 5 torsdage fra kl.
18.30 - 23.30, den 15/4, 22/4, 29/4,
6/5 og 13/5. – Spilletid: 2 timer til 40
træk, ½ time til resten. Ingen hængepartier. – Indskud: Mester og basisklasse 150 kr. 6.HK-juniortilskud. –
Præmier: Kontante præmier. Hele
indskuddet går til præmier. – Tilmelding: Senest den 9. april til Willy
Møller Nielsen, Bondehaven 30, 8541
Skødstrup, tlf. 86 99 24 61, Email:
wmn@ofir.dk eller Steffen Strunge,
tlf. 82 50 77 25, Email: SSStrunge
@yahoo.com.

Hillerød Byturnering 2004
K
27/4 - 8/6. – For 18. gang indbyder
Hillerød Skakklub til koordineret
åbent bymesterskab i klubbens lokaler på Ålholmskolen, Teglværksvej
19, 3400 Hillerød. Turneringen er
røgfri og ELO-rates. – Turneringsform: Der spilles alle-mod-alle i 8-

mands grupper, laveste gruppe dog
eventuelt i en monrad-gruppe. –
Spilledage: 7 tirsdage: 27. april, 4.
maj, 11. maj, 18. maj, 25. maj, 1. juni
og 8. juni. Præmieuddeling efter sidste runde. – Spilletid: 19.00 til 24.00.
2 timer til 40 træk, derefter ½ time
plus opsparet tid til resten af partiet.
– Indskud: enhedspris kr. 150,-. Betales inden 1. træk i 1. runde. – Tilmelding: Laurids Paulsen, Rentemestervej 1, 3400 Hillerød. Tlf. 48 24 12
30. Email: hlpaulsen@private.dk,
senest 13/4. Brug gerne telefonsvareren, men husk navn, fødselsdato,
tlf., klub og rating. – Turneringen indgår i NSU’s Grand Prix Cyklus og 5
kr. af indskuddet går hertil.

Køge Forårs EMT 2004
K
4/5 - 1/6. – Køge Skakklub indbyder
til 5 runders koordineret EMT i klubbens lokaler i Dagcentret Blumesvej,
Blumesvej 3, 4600 Køge. – Spilledage: 4/5, 12/5, 18/5, 25/5, 1/6. Udsatte partier spilles på torsdage. –
Spilletid: Der spilles fra 19.00 - 24.00
med betænkningstiden 2 timer til 40

Klaret licensen...?
Tag Dansk Skak Unions
brevkursus og få licens som
turneringsleder.
Kursusafgift 150 kr.

§§

turneringslederkursus@skak.dk

træk og ½ time til resten. – Grupper:
Der spilles så vidt muligt i 6.mandsgrupper. Evt. Monrad i nederste
gruppe. – Præmier: Hele indskuddet
går til præmier og EMT-afgift. – Indskud: 125 kr. for alle. – Rygning:
Rygning er ikke tilladt i selve spillelokalet, men i det tilstødende personalerum. – Tilmelding: Senest den 28.
april med ratingtal, fødselsdato og
telefonnummer til Erik Carlsen på
telefon 56 66 08 76 eller på email:
e-carlsen@oncable.dk. – Betaling af
indskud skal ske ved 1. runde af turneringen. – Vel mødt i Køge.

Ølgod EMT 2004
K
4/5 - 1/6. – Ølgod Skakklub indbyder

Oslo påskesjakkfestival
3.-11. april 2004
Spillested: Scandic hotell Edderkoppen
på St. Olavs plass i Oslo sentrum.
o Det åpne NM (Arnold J. Eikrems minneturnering) 3.-11. april
Gruppe A: IM-kvalifiserende, Elo-ratet open
Premier kr 5000-3000-2000-1200-800 samt 1/3 bokpremier
Gruppe B: Sperret for spillere med over 2000 i rating
Premier kr 2000-1200-800 samt 1/3 bokpremier i hver klasse
Startavgift kr 600 (kvinner kr 400) betales ved frammøte
o Oslo Young Masters 3.-9. april
Sterk, åpen, juniorturnering for spillere født 1984 eller seinere
Det inviteres sterke juniorer fra mange land og byer til å delta
Premier kr 2000-1200-800 samt 1/3 bokpremier
Startavgift kr 400 betales ved frammøte
o Laglyn 4. april (lagturnering med tidshandikap)

Påmelding og informasjon
Victor Hansen
e-post victorh@online.no
tlf. 0047 957 99 891
Innkvartering
Scandic hotell Edderkoppen,
enkelrom kr 695, dobbelrom 895,
bestilling: Victor Hansen
Øvrige alternativer, se Internett:
vichan.home.online.no
Ankomst
Til og fra Oslo er det daglige
forbindelser med fly, tog, buss og
båt fra København, fly fra Århus
samt båt fra Frederikshavn og
Hirtshals.

o Tiger hurtig-GP 8.-9. april (hurtigsjakkturnering over to kvelder)
o Påskelyn 10. april (lynsjakkturnering)

Hjemmeside: vichan.home.online.no
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Velkommen til Oslo i påsken!

til 5 runders koordineret EMT på
Aktivitetscenteret, Gartnerpassagen i
Ølgod. – Spilledage: Tirsdag d. 4/5 11/5 - 18/5 - 25/5 - 1/6. – Spilletid: kl.
19.00 - 24.00 med betænkningstiden
2 timer til 40 træk + ½ time til resten.
– Indskud: 125 kr. – Tilmelding: Senest d. 27 april til Flemming Ormstrup, Tyttebærvej 20, 6870 Ølgod. tlf.
75 24 58 82.

Vejleturneringen 2004
K
15/4 - 3/6. – Skakklubben Evans indbyder herved til koordineret turnering
på følgende torsdage: 15/4, 22/4,
29/4, 6/5, 13/5, 27/5, 3/6. – Spilletid:
Kl. 18.30 - 23.30. Ingen hængepartier.
Bemærk spilletidspunktet! – Betænk-

ningstid: 2 timer til 40 træk, og derefter færdigspil med ½ time til hver plus
opsparet tid efter FIDE s regler for
hurtigskak. – Spillested: Hældagerskolen i den nordlige del af Vejle
(Bredballe), Nørremarksvej 157. –
Turneringsform: Der spilles så vidt
muligt i 8-mands grupper. Turneringen vil blive Elo-ratet, hvis det er
muligt. Der er rygeforbud i spillelokalerne. – Indskud: 130 kr. for alle,
juniorer dog 80 kr. – Tilmelding: Med
angivelse af ratingtal senest 1. april
til Preben Sørensen, Skovparken 49,
8722 Hedensted, tlf. 75 89 06 09,
eller til Erik Pontoppidan, Underager
14, 7120 Vejle Ø, tlf. 75 81 55 54. –
Vel mødt i Vejle!

Husk også ...
Følgende turneringer med aktuel
startdato blev annonceret i Skakbladet
nr. 1:
Valby Hurtigskak 2004
6/3
Struer Gymn. & HF
7/3
Viking Cup i Frederikssund
7/3
Vinter EMT 2004, Greve
18/3 - 20/3
Djurslandsturneringen EMT
1/4 - 27/5
Ribe Weekend EMT
16/4 - 18/4

Tag stilling!
Løsninger til øvelserne side 19, alle fra k-skak partier:
1. Wolfgang Zugrav
Fred Feistenauer
K-skak, Østrig 1990. 21. Txf7!
Txf7 22. Dc8†, og sort opgav inden
den kvalte mat: 22... Tf8 23. Dxe6†
Kh8 24. Sf7† Kg8 25. Sh6† Kh8
26. Dg8† Txg8 27. Sf7 mat. 1-0.
2. Hendrik Gert Ligterink, NL
Boris Gulko, USSR
Telex-landskamp 1978. 17. e5!
dxe5 18. Lg5! Angriber den dækkende brik! 18... e4 19. Lxf6 exd3
20. Dxg4 Lxf6 21. Se4 Dxc2 22.
Sxf6† Kg7 23. Dh4 h6 24. Sg4, og
sort fandt det passende at ‘lægge
kongen’. 1-0.
3. Miles
Lillebo
K-skak, USA 1966-67. 1. Dd5†
Kh8 2. Sd8!! Den kære gamle baglinje-kombi igen! 2... Dc1(!) Opfindsomt, men: 3. Sf7† Kg8 4. Sh6†
Kh8 5. Dg8† Txg8 6. Sf7 mat. 1-0.
4. Jakov B. Estrin
Vitas Palciouskas
10. k-VM 1983. 28... Dg3! Den tyggede Estrin lidt på: Der truer 29...
Dh2† 30. Kf2 Tf3† 31. Kxf3 Dg3
mat. At dække f3 med damen tillader jo 29... Te2, så: 0-1.

5. Burn
Toye
Engelsk k-turnering 1988. 1. Sxf7!
Kxf7. Det kunne han selvfølgelig
undlade, men hvad så? 2. Txh7!!
Igen det der med at slå den dækkende brik. Denne gang var der to
brikker at slå! 2... Sxh7 3. Dxg6†
Kg8 4. Dxg7 mat.
6. Ove Ekebjærg
Torger Strand
Julius Nielsen Memorial 1985. 24.
Lxe7 Kxe7 25. Sxf6! Kxf6. Efter
25... Dxf6 26. Db7† er partiet slut
med det samme. 26. Tc6† Dxc6 27.
Dxc6† Kxf5 28. g4† hxg3 29. fxg3.
1-0.
7. Arne Bjørn Jørgensen
Paolo Briao
Paucar Memorial korrespondanceturnering 1997. 39. Td2!! Elegant!
39. Lxf3 Dxf3 40. De6† (eller 40.
Te1 d3 41. De6† Lf6 42. Te3 Dd1†
43. Kg2) 40... Kh7 41. De1 samt
Df1 var en noget mindre elegant løsning. 39... De1†. 39... Dxd2 40.
De6† Tf6 (40... Kh7 41. Le4† g6
42. Dxg6† Kh8 43. Dh7 mat!) 41.
Le4† Kg5 42. De5† Kg4 43. h3†
Kxh3 44. Dh5 mat). 40. Kg2 Tf5
41. Txb2 De7 42. Lf3 Te5 43. Dc4

Dd7 44. Td2 Dxb5 45. Le4† Kf6
46. Dxd4. 1-0.
8. Piotrowsky
Sokolow
K-skak, Polen 1971. 17... Sxh4!
18. g3. Han vil se det. Han får det at
se: 18... Txd4!! Nu bliver hensigten tydelig: 19. gxf4 Txd2, og så
enten 20. Dxd2 Sf3† eller f.eks. 20.
Db3 Lxf2† med matangreb. Hvid
prøver et desperat modangreb: 19.
cxd4 Dxd2 20. Dxc6† Ld7 21.
Da8† Ke7 22. Dxh8 Sf3† 23. Kh1
Dxf2 24. Dxh5 Lg4! 0-1. Flot!
9. Jurij Pinus
Mads Smith Hansen
Østersøturneringen, korrespondanceturn. 1993. 19... Df6! Det drejer
sig om den bundne springer. Hvis
hvid vil forhindre skakken på d4
med 20. Le3, kommer 20... Lxc4
21.Dxc4 Sc2 22.Tf1 Sxe3. Mærkeligt nok angiver vinderen – i sine
ellers udførlige kommentarer – ikke
biløsningen 19... Ld4†! 20. Kh1
Lxc4 21. Dxc4 Sc2 22. Tb1 Df2 (23.
Lh6 Se1!), som måske ellers måtte
være lettere fundet. 20. e5. Heller
ikke dette hjælper hvid. 20... Dh4
21. g4 Lxc4 22. Dxc4 Sc2 23. d6†
e6 24. Tb1 Tf8. 0-1.
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Nye Bøger

Chess Endgame
Training

The Times
Winning Moves

Bernd Rosen, Gambit 2003,
176 sider. Pris: 169,-

Keene & Jacobs, Everyman
Chess 2003, 160 sider. Pris: 169,Den daglige skakspalte i The Times er den mest
læste artikel om skak i England. En del af det stof,
som artiklen bringer, er i stil med The Winning
Moves. I disse opgaver har den spiller, som er i
trækket, mulighed for at vinde med et knockout-slag.
Bogen indeholder de bedste fra samlingen. Hver uge
kan læseren løse en opgave. Det giver en masse
feedback, hvor fans diskuterer de løsninger, de har
fået af de mestre og stormestre der først spillede
dem. Bogen tilbyder både instruktion og underholdning. Brug den til at forbedre din taktiske viden.

It’s Your Move:
Tough Puzzles
Ward, Everyman Chess 2003,
160 sider. Pris: 169,Er du klar til en udfordring? I denne meget originale
opgavebog præsenterer stormester Chris Ward et
udvalg af omhyggeligt valgte opgaver, som du kan
løse. Målet med denne bog er at få selv de mest
erfarne skakspillere til at lægge hovedet i blød.
Opgaverne er måske en smule sværere i denne bog,
men de er af samme slags som dem i de første to
bøger. Læseren får endnu en gang hjælp, da der er
mulighed for at vælge fem forskellige temaer, hvor
der er læserens opgave at vælge det mest sandsynlige.

Chess Software:
User’s Guide
Jacobs, Aagaard & Emms, Everyman
Chess 2003, 128 sider. Pris: 199,Denne bog henvender sig til folk, der bruger skaksoftware, Selv de mest grundlæggende programmer
har mange interessante features, som man kan
udforske. Bogen forklarer de forskellige valgmuligheder godt. Læseren kan analysere sine svagheder og
sine styrker, og på den måde få meget mere ud af sin
software.

Postens retur-adresse

Denne bog gør en forskel, forstået på den måde, at
læseren meget hurtigt bliver involveret i at løse
forskellige opgaver. Løsningerne til opgaverne
indeholder en masse praktiske råd og vejledning i
principperne om slutspil. De omhyggeligt udvalgte
træningsopgaver hjælper læseren til meget hurtigt at
finde sine gode og dårlige sider i slutspil. Alle de
mest almindelige slutspilstyper er præsenteret i
bogen f.eks. bondeslutspil, tårnslutspil, og dronningslutspil. Slutspil er meget strategisk, og det ses
klart i de øvelser, der kræver præcise beregninger.

Decision-Making
at The Chessboard
Viacheslav Eingorn, Gambit 2003,
208 sider. Pris: 199,I skak er man nødt til at træffe beslutninger. Ikke nok
med at man skal beslutte hvert træk, og hvilken
strategi, der skal bruges, man skal også træffe
beslutninger om at spille på intuition i stedet for at
beregne hvert enkelt træk m.m. Bogen vejleder
spilleren i at træffe de bedste valg. Den gennemgår
en række praktiske eksempler og forklarer, hvordan
man træffer de vigtigste beslutninger på den bedst
mulige måde. Den enkelte læser kan lære meget om
beslutningsprocessen i skak.

Creative
Chess Strategy
Alfonso Romero, Gambit 2003,
224 sider. Pris: 219,Den spanske forfatter forklarer, hvordan man kan
bruge sin kreativitet i skak til at overvinde taktiske
forhindringer. Mange spillere tror nemlig, at når de
står bedre på brættet i forhold til modspilleren, er det
kun et spørgsmål om at være bedre rent teknisk, men
man kan dog også bruge sin egen kreativitet.
Læseren lære meget af bogens mange
gode eksempler. Alfonso Romero er
stormester og har ofte vist sin kreativitet
i sine egne partier. Han debuterer som
skakforfatter med denne bog.
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