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Dansk Skak Union har siden Per
Andreasens beslutning om at stoppe
på posten ved årsskiftet været uden
juniorlandstræner. Pers mangeårige
og aldeles fremragende arbejde har
ikke gjort det let at finde en afløser
på den både vigtige og krævende
post. Men det er nu endelig lykke-
des.

Jes Harholm har sagt ja til med
øjeblikkelig virkning at tiltræde som
juniorlandstræner. Han får dermed
ansvaret for Dansk Skak Unions
juniorbudget samt for udtagelsen af
spillere til deltagelse i træning, tur-
neringer og som noget nyt planlæg-
ningen af en række træningssam-
linger på Tjele Efterskole.

Jes Harholm er 37 år og har siden
1999 arbejdet som underviser i en-
gelsk, filosofi og ikke mindst skak
på Tjele Efterskole. Han har i flere
år fungeret som medredaktør på
Dansk Skole Skaks blad, men stop-
per nu i det regi.

Jes er en meget habil mesterspiller
og kender desuden landets bedste
juniorspillere godt fra den populære
årlige sommerskaklejr, som Tjeles
skaklærere arrangerer på efterskolen.
Så såvel de pædagogiske, organisa-
toriske som skaklige kvalifikationer
er til stede for at fortsætte det gode
arbejde med den danske juniorelite.

De ny træningssamlinger på Tjele
Efterskole bliver afholdt over ca. ti
weekender i løbet af året. Fire af disse
er forbeholdt Dansk Skak Unions
juniorelite, medens de øvrige sessio-
ner vil være for de bedste skakelever

på efterskolen, samt eventuelt andre
deltagere uden for den absolutte
juniorelite, herunder hvad der afta-
les med Dansk Skole Skak. Som et
led i aftalen ansætter Tjele Efterskole
en eller to højtkvalificerede skak-
undervisere på timelærerbasis til at
forestå denne træningsaktivitet.

Også som et nyt initiativ opretter
Dansk Skak Union et juniorudvalg
bestående af: juniorlandstræneren,
en repræsentant for Tjele Efterskole,
en repræsentant for FU, en repræ-
sentant for Dansk Skole Skak samt
to af FU udpegede lokale junior-
ledere. Udvalget forventes at holde
mindst et årligt møde og i øvrigt fun-
gere som sparringpartner for junior-
landstræneren i det omfang han øn-
sker det.

Ideen til dette udvidede samar-
bejde mellem Dansk Skak Union,
Dansk Skole Skak og Tjele Efter-
skole opstod som følge af en hen-
vendelse fra Niels Jørgen Fries Niel-
sen, der er formand for Tjele Efter-
skoles bestyrelse, om at skolen øn-
skede at foretage en opprioritering
af sin skaklinie og i den forbindelse
vurderede, at et konkret samarbejde
om juniortræning kunne være til for-
del for alle parter og skakken gene-
relt.

På forretningsudvalgets vegne
Erik Søbjerg
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Juniorlandstræner Jes Harholm:
Tlf. 86 45 04 04
Email: juniorelite@skak.dk

Landsholdsklassen i det første
knock-out DM,  4.-12. april i
Køge (efter rating):

Davor Palo (2501)
Nicolai V. Pedersen (2493)
Karsten Rasmussen (2471)
Erling Mortensen (2467)
Steffen Pedersen (2441)
Henrik El-Kher (2426)
Jens O. Fries Nielsen (2420)
Klaus Berg (2418)
Jan Sørensen (2414)
Niels J. Fries Nielsen (2407)
John Arni Nilssen (2405)
Lars Borbjerggaard (2403)
Mads Boe (2403)
Kim Pilgaard (2401)
Rasmus Skytte (2401)
Daniel V. Pedersen (2369)
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Følg matcher og partier på
DM-hjemmesiden.
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Når Finn Larsen, Randers den 6. maj
fylder 60 år, behøver man ikke alene
at mindes fortiden for at fremhæve
fødselarens store og uegennyttige
indsats for dansk skak. Finn Larsen
blev i 1990 æresmedlem af Unionen
for sin indsats som kasserer i 10 år,
sekretær i et par år og sin store or-
ganisatoriske indsats i øvrigt – bl.a.
medlem af ratingkomiteen og besty-
relsesmedlem af Dansk Skaksalg. I
forbifarten huskes også, at der blev
tid til at arrangere et par DM-stæv-
ner i 1990'erne samt passe finans-
erne i Nordisk Skakforbund.

Ingen ville have undret sig, hvis
tempoet efterhånden var blevet sat
ned, men nye opgaver er blevet ta-
get op. Mest synlig for Unionens
medlemmer er de sidste års indsats
om turneringsleder for divisions-
turneringen, hvor den af Finn Lar-
sen udvikledes hjemmeside – med
tilhørende lynhurtig resultatformid-
ling – udgør en guldgrube af infor-
mationer.

Bag kulisserne er Finn Larsen
manden bag den stadige vedligehol-
delse og udbygning af Dansk Skak
Unions kartoteks- og ratingsystem.
Et arbejde, hvis værdi for Unionen
kan måles i hundrede tusinde kro-
ners klassen.

Finn Larsen var i en årrække med-
lem af både Randers Skakklub og
Aalborg Skakforening som følge af
sin arbejdssituation, og begge klub-
ber havde i de år stor glæde af fød-
selarens initiativer og arbejdsindsats.

Som formand for Randers Skak-
klub har Finn Larsen lagt en stor ind-
sats i at styrke det sociale sammen-
hold i klubben, interessante udflug-
ter, hyggelige skaksammenkomster
og fester i klubben bærer alle præg
af fødselarens organisationstalent og
sans for akkuratesse og præcision.

Undertegnede har i næsten 40 år
samarbejdet med Finn, først i Ran-
ders Skakklubs bestyrelse, dernæst i
Dansk Skak Unions Støtteforenings
bestyrelse og i Unionens forretnings-

Et enigt HB har besluttet at foreslå delegeretmødet
at hæve kontingentet med 80 kr. pr. år for alle
grupper.

Baggrunden for dette forslag er blandt andet, at
Folketinget har besluttet at ophæve portostøtten til
postomdelte blade og samtidig fjernet kravet til
Post Danmark om særligt lave priser på postom-
delte blade.

Disse ny vilkår betyder en merudgift på forsen-
delse af Skakbladet på ca. 26.000 kr. pr. nummer
svarende til en årlig merudgift pr. medlem på 25
kr., som skal lægges oven i den kontingentstigning
på 40 kr., som blev annonceret allerede i forbin-
delse med delegeretmødet i 2003.

I år 2000 udgjorde udgifter til skakaktiviteter
32% af Unionens samlede udgifter. I 2003 var
denne andel faldet til 22%, når der ses bort fra
jubilæumsaktiviteter. Så når HB foreslår en samlet
stigning på 80 kr. og ikke de naturlige 65 kr., skal
det ses i ønsket om efter flere år med nedskæringer
på primært skakaktiviteter, at have mulighed for at
sætte nye initiativer i værk.

Hovedbestyrelsen håber, at delegeretmødet vil
støtte op om muligheden for at dels fastholde det
nuværende niveau, men også skabe mulighed for at
sætte nye initiativer i gang ved at stemme for
forhøjelsen på 80 kr. om året.

Henrik Knudsen
kasserer
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udvalg og i et utal af andre sammen-
hænge. Finn er altid entusiastisk,
konstruktiv og i godt humør, parat
til at smøge ærmerne op.

Hjertelig til lykke med dagen og
held og lykke i fremtiden!

Steen Juul Mortensen
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Basis er stadig dansk, matematik,
naturfag og historie, og Tjele Efter-
skole har endda flere timer i de prø-
veforberedende fag end de fleste fol-
keskoler. Men skolen har også siden
starten i 1985 haft skak med i sit for-
mål, og mange  både helt unge og
snart lidt ældre danske klubspillere
har været på Tjele som elever. F.eks.
Peter Heine Nielsen og den aktuelle
nordensmester i skoleskak, Christian
Kyndel Pedersen.

Skolens forstander Michael Ven-
delboe glæder sig over, tendensen
går i retning af, at flere og flere ele-

ver søger skolen som førstevalg, og
ønsker at gøre skakken til et endnu
bedre tilbud. Fra næste skoleår kan
skak derfor vælges som liniefag li-
gesom filosofi, kunsthåndværk, fod-
bold og bordtennis. Indholdet i skak-
faget vil bl.a. være kurser med nogle
af landets topspillere og planlægges,
så det vil være attraktivt selv for de
allermest ambitiøse unge.

Også på andre fronter er skolen i
gang med udbygning og nye pro-
jekter. Pædagogisk med fleksible
årgangsteams blandt de 11 lærere,
som gør det enklere at flytte timer til

tema- og emneuger, samarbejde med
Dansk Skak Union og lokale for-
eninger, der gør skolen til det natur-
lige kursus- og mødested, samt om-
og tilbygning for 3,5 mio. kr., som
bl.a. betyder, at skolen efter sommer-
ferien for første gang kan byde ele-
verne velkommen i en foredragssal,
som kan rumme alle.

Hvis  man gerne vil være elev på
skolen i 8., 9. eller 10. klasse, skal man
tage kontakt med skolens kontor på
tlf. 86 45 12 11 og aftale et besøg.
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regnskab regnskab budget budget
2003 2002 2004 2003

Indtægter
Kontingentindtægt 1.481.825 1.397.018 1.834.700 1.463.500
Ratingafgift 153.000 138.980 130.000 130.000

Medlemsbidrag i alt 1.634.825 1.535.998 1.964.700 1.593.500

Tilskud fra kulturministeriet 161.230 170.603 165.000 171.600

Tilskud fra fonde 47.289 39.706 43.500 43.500
Sponsorindtægter 15.000 39.250 - -
Andre indtæger 55.882 - - -

Indtægter i alt 1.914.225 1.785.556 2.173.200 1.808.600

Udgifter
Skakaktiviteter 745.903 601.008 541.000 826.800
Informationsaktiviteter 896.860 736.963 1.037.750 917.225
Medlemsservice 81.851 69.819 73.000 68.000
Administration 88.791 98.278 120.000 115.000
Lederudgifter 588.282 139.894 89.500 652.310
Vækstaktiviteter 263.949 234.072 350.000 350.000
Diverse (10.708) (3.308) - -

Udgifter i alt 2.654.928 1.876.724 2.211.250 2.929.335

Over-/ (underskud)
før renter (740.703) (91.168) (38.050) (1.120.735)

Netto renteindtægter 103.141 72.511 45.500 84.375

Over- / (underskud )
efter renter (637.562) (18.657) 7.450 (1.036.360)

Resultatdisponering
Overført netto til fonde
og henlæggelser (809.390) 170.020 27.750 (915.110)
Overført til fri egenkapital 171.828 (188.677) (20.300) (121.250)

Resultat disponering i alt (637.562) (18.657) 7.450 (1.036.360)
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Medlemsudvikling 1996 til 2003
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Årets resultat
Årets resultat er overskud på 171.828
kr., som overføres til den frie egen-
kapital. Overskuddet fremkommer
ved et underskud på 637.562  kr.
efter renter, hvoraf netto 809.390 kr.
dækkes af vedtægtsmæssige  fonde
og formålsbestemte henlæggelser.

Kommentarer til
indtægtsposter
Kontingentindtægten er påvirket
positivt af stigningen på 40 kr. pr. år
og negativt af, at det gennemsnitlige
medlemstal i 2003 i forhold til 2002
er faldet fra 6.692 til. 6.516.
På turneringsfronten har det vigende
medlemstal ikke haft indflydelse i
2003. I 2003 er antallet af deltagere

������������(�����	��

regnskab regnskab
2003 2002

Aktiver
Likvide midler 327.388 583.557
Udlæg og forskud 4.934 22.640
Debitorer 398.229 357.221
Mellemregninger 119.820 (43.679)

Omsætningsaktiver i alt 850.370 919.738
Værdi af depoter 1.369.766 1.901.845
Anparter i Dansk Skak Salg ApS 207.207 207.207

Aktiver i alt  2.427.343 3.028.790

Passiver
Kreditorer og skyldige omkostn. 407.171 359.986
Feriepengeforpligtelse 34.613 41.512
Offentlige kreditorer 2.781 16.951

Gæld i alt 454.564 418.449

Fonde og henlæggelser
Fonde og henlæggelser primo     1.589.927     1.517.545
Årets nettooverføsel       (809.390)        170.020
Andre overførsler          (50.000)        (97.638)

Fonde og henlæggelser ultimo        730.537     1.589.927

Fri egenkapital
Fri egenkapital primo     1.020.414     1.111.453
Overførsel fra årets resultat        171.828      (188.677)
Andre overførsler        50.000          97.638

Fri egenkapital ultimo     1.242.242     1.020.414

Passiver i alt 2.427.343 3.028.790

Prisen for et jubilæum

Internationale turneringer

Sigeman & Co 40.000
Vesterhavsturneringen 100.000
Århus Chess Summer 40.000
Politiken Cup 100.000
Samba Cup Skanderborg 50.000
Nordisk Mesterskab 151.682

I alt 481.682

Andre turneringer

K-skak jubilæumsturnering 25.000
Nordisk seniormesterskab 23.619
Hurtigskak-DM 3.332
Nato Chess Championship 25.000
Turnering for tidl. danmarksmestre 13.293
Jubilæumsturnering (DM-støtte) 61.345

I alt 151.589

Pr og andet

Gaveartikler 13.413
Stævnefest 65.909
Jubilæumskrift og art. i Skakbladet 120.000
SIS-MH Masters 59.413

258.735

Jubilæumsudgifter i alt 892.006

steget til 7.650. I forhold til 2002 er
der tale om en stigning på ca. 700
deltagere, hvoraf 640 kan henføres
til indførelse af rating af divisions-
turneringen.
Andre indtægter 55.882 kr. er tilskud
fra kulturministeriet til bogprojektet
”Skak på Tværs”.

Kommentarer til
udgiftsposter
Jubilæumsaktiviteter indgår i po-
sterne: skakaktiviteter, lederudgif-
ter og vækstaktiviteter med i alt
892.005 kr., hvilket er 138.995 kr.
mindre end budgetteret.

Kommentarer til
henlæggelser og egenkapital
HB har besluttet at tilbageføre hen-
læggelsen til sekretariatsetablering til
den frie egenkapital.

Kommentarer til budget
I 2004 er budgetteret med et samlet
overskud på kr. 7.450.
Omlægningen af portostøtten for-
ventes at betyde en merudgift i 2004
på 108.000 kr. i forhold til hidtil.
For blandt andet at dække disse mer-
udgifter foreslår HB at kontingentet
sættes op med 80 kr. om året fra 1.
juli 2004 mod hidtil forudsat 40 kr.
om året fra 2004.

Næstved, den 14. marts 2003

Henrik Knudsen
Kasserer
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Det fuldstændige regnskab kan hen-
tes på Dansk Skak Unions hjemme-
side www.dsu.dk.
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Den 10. februar døde Niels Granberg
74 år gammel. Niels Granberg var
en ener. Koncertpianist af uddan-
nelse med en fremragende teknik,
men også skakspiller med en stor
karriere, og det er skakspillet, jeg her
vil jeg fokusere på.

Granbergs spillestil var fantasi-
fuld, skarp og meget taktisk anlagt.
Allerede i sine unge dage vandt han
mesterskabet for Frederiksborg amt
fire gange i henholdsvis 1951, 53,
54 og 55. Men derefter var han flere
år ude at sejle med krydstogtskibe
som pianist, og det har utvivlsomt
bevirket, at han ikke nåede helt til
tops blandt skakspillerne.

I slutningen af 50’erne var han
medlem af den legendariske Kamp-
klubben i København, men siden
dukkede han op i Helsingør og satte
snart kolorit på den lokale skakklub
med sit farverige spil i såvel nær-
skak som korrespondance-skak.

Som korrespondancespiller sco-
rede han store triumfer, idet han blev
Danmarksmester tre gange individu-
elt og to gange med Helsingør Skak-
klubs hold. Granberg nåede helt frem
til VM-semifinalen, men Østeuropas
og Cubas postvæsener havde en
posttid, som ikke modsvarede Gran-
bergs tålmodighed, og lysten til
k-skak mindskedes. Men han opnå-
ede at blive international mester –
ganske godt skuldret af en mand der
på det tidspunkt var i midten af
50’erne!

Sine sidste år var han medlem af
Ålsgårde Skakklub, hvor han ofte
tog ‘stødet’ på det vanskelige 1. bræt.

Helsingør Skakklub havde også
stor gavn af hans evne til at skaffe
sponsorer til de store jubilæums-
arrangementer i 1994 og 1999.

Ved to skak-OL, Israel 1976 og
Buenos Aires 1978, var Granberg
tildelt hvervet som holdkaptajn for
det danske damelandshold.

Og så var han i 22 år Helsingør
Dagblads skakekspert. Med sit fly-
dende, elegante sprog blev hans
skakspalte kult på hovedstadens bib-
lioteker, hvor skakspillere hver lør-
dag skulle læse, hvad den store ro-
mantiker nu havde på hjerte.

Danmarks Radio havde også bud
efter ham. I en årrække producerede
han fremragende udsendelser med
fællestemaet: ‘Skak og musik.’

Privat var Niels Granberg i besid-
delse af stor humoristisk sans og et
kolossalt vid. En tur i byen med ham
var altid en oplevelse. Og når han
satte sig til klaveret – ligegyldigt
hvor, Axelhus, Tårnkroen eller an-
dre steder – blev der altid næsten
andagtsfuldt stille, når han slog før-
ste akkord an til Chopins Fantasie
Impromptu. Meget karakteristisk
betragtede han fantasien som et livs-
vigtigt begreb for en dagdrømmer
som ham! En boheme var han, og en
sand kunstner.

Nu vil jeg finde et gammelt ud-
klip med en af hans artikler frem,
sætte en Chopin-CD i maskinen og
mindes ‘de gamle dage’. Farvel,
Niels Granberg – tak for de mange
minderige aftener med skak og kunst
og musik!

Jeg har valgt et eksempel fra Gran-
bergs tidlige K-skakkarriere. En rig-
tig knaldperle.
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Wienerparti / C27
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Den såkaldte Frankenstein-Dracula-
variant! Hvid vinder en kvalitet, men
damen står lidt usikkert.
���	�
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Springeren må selvfølgelig ikke for-

rette yderligere skade, men prøv at
lægge mærke til, hvor længe den får
lov til at være med i spillet!
�����������������������������������
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Her ville en kyniker have spillet 16...
Lxa8, men Granberg var æstetiker
og gik altid efter det smukkeste, selv
om det måske ret beset er at stramme
lidt for meget.
��������������������

Bedre 17. Te1!
������	�����������

Det er nemt at kritisere, men 18. Kf1
Dc5 var heller ikke sjovt!
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Slutangrebet skal sættes ind. Det føl-
gende træk er smukt.
�������������������������

21... Dxd1†!! 22. Kxd1 e2† 23. Ke1
Ld2† mat! er lige så stærkt.
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Det blev aldrig nødvendigt at tage
hesten på a8! Fejende flot.

Ole Bøgh Larsen
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Karl Sønderstrup, Aalborg Skak-
forenings æresmedlem og formand
gennem en menneskealder, døde fre-
dag den 30. januar, 88 år gammel,
efter kort tids sygdom. Karl Sønders-
trup var kendt og respekteret i hele
skak-Danmark, men det var nordjysk
skak, og i særdeleshed Aalborg
Skakforening, der kom til at nyde
godt af Karls store organisatoriske
evner og brændende engagement og
interesse for skakken.

Karl Sønderstrup flyttede til Aal-
borg i 1944, da han efter endt ud-
dannelse ved politiet i København
blev stationeret i byen. Skakinteres-
sen var allerede vakt, og Karl meldte
sig straks ind i Aalborg Skakfor-
ening, hvor han forblev indtil sin
død. Der skulle hurtigt vise sig at
blive brug for Karls organisatoriske
evner. I 1955 blev han første gang
valgt som formand for klubben. I alt
nåede Karl at være formand for for-
eningen i 37 år, og havde han ikke

frabedt sig genvalg 1960, da han
samtidig blev valgt som formand for
hovedkredsen og fik plads i DSU’s
hovedbestyrelse, kunne det være ble-
vet til endnu flere år i formandssto-
len! I Karls formandsperiode udvik-
lede Aalborg Skakforening sig til en
af landets største og mest tonean-
givende klubber inden for Dansk
Skak Union. For sit store og uegen-
nyttige arbejde for skakken blev Karl
tildelt Dansk Skak Unions hæders-
tegn.

I 1985, i forbindelse med sit 25
års jubilæum som formand for for-
eningen, blev Karl udnævnt til æres-
medlen af Aalborg Skakforening,
men med den udtrykkelige klausul,
at han skulle kunne genvælges som
formand, hvad han heldigvis havde
både lyst og energi til!

Da Aalborg Skakforening i 1989,
som en af landets ældste klubber,
kunne fejre sit 100 års jubilæum var
et af højdepunkterne udgivelsen af

jubilæumsbogen ‘Aalborg Skak-
forening i 100 år’ af Karl Sønder-
strup. Bogen repræsenterer et stykke
dansk skakhistorie af de sjældne og
fik meget fin omtale i Skakbladet og
Politiken. I Skakbladet skrev Thor-
bjørn Rosenlund bl.a.: ‘Allerede ju-
bilarens høje alder lover et kig langt
tilbage i dansk skakhistorie, men vid-
ste man det ikke før, bliver man des-
uden under læsningen klar over, at
udsynet næppe har været bedre no-
get sted i landet. En flot præstation
af Karl Sønderstrup, som bør finde
læsere i hele skak-Danmark’.

I jubilæumsbogen fortæller Karl
om de mange stormestre som har
gæstet klubben (Bent Larsen, Tai-
manov, Keene, Simen Agdestein,
Rainer Knaak og mange flere) om
det gode samarbejde i Aalborg Skak-
ring, de mange DM-stævner i byen
og om den sunde konkurrence med
bl.a. Nørresundby Skakklub. Bogen
er krydret med et væld af detaljer,
anekdoter og morsomme episoder
fra et langt skakliv og spændende
fortalt. Karl var en god skribent og
skrev i en årrække også den lokale
skakspalte i Aalborg Stiftstidende,
ligesom han var en flittig bidragyder
til Aalborg Skakforenings medlems-
blad. I sine senere år havde han en
artikelserie under titlen ‘Minderne
har man jo lov at ha’. Nu har vi kun
minderne tilbage, men de vil lyse
længe på den nordjyske skakhimmel.

Da Karl i 1997, som 81-årig, syn-
tes, at nu trængte han til afløsning på
formandsposten, nævnte han, at det
at være formand for Aalborg Skak-
forening efterhånden var blevet en
del af tilværelsen, men det havde
aldrig været en sur pligt, og glæderne
havde altid været i overtal. Det kan
vi kun give ham ret i. Hans hustru
Eva Sønderstrup bidrog også til den
gode stemning og atmosfære i for-
eningen. I en årrække serverede Eva
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Ved Jørgen Mandrup Johansens død
den 21. januar 2004 har Sindal Skak-
klub mistet en trofast og dygtig spil-
ler, der gennem mange år har været
klubbens formand.

Jørgen M. Johansen, der er født i
København og uddannet arkitekt,
blev gift og fik 3 piger. I 1972  flyt-
tede familien til Sindal. I de mange
år i Sindal Skakklub har han bl.a.
undervist i skoleskak. Hans  skak-
talent medførte, at han mange gange
har været klubmester – senest i 2003.
Samme år fik han  overrakt Dansk
Skak Unions Hæderstegn, indstillet
af 7. Hovedkreds.

Hæderstegnet gives til  medlem-
mer, der har udført et stort stykke
arbejde, gennem mange år, inden for
skaklivets fremme.

Hermed vil vi fra Sindal Skakklub
med tak bringe et Æret være Jørgen
Mandrup Johansens minde.

Kristian Christensen

kaffe og hjemmebagt kringle på
klubaftener, ved holdkampe og tur-
neringer!

Rektor Sven Caspersen, Aalborg
Universitet takkede Karl for indsat-
sen som formand med ordene: ‘Flot
– fornemt. Du har styret foreningen
suverænt gennem gode og vanske-
lige år. Aalborg Skakforening har i
din tid opnået mange resultater, som
du altid har været begejstret for og
stolt over, når det lykkedes, men du
var også glad for de beskedne place-
ringer, som en hæderfuld 5. plads.
Du har som formand altid tilstræbt,
at Aalborg Skakforening skulle være
en bredt favnende klub, og ikke en
elitær, der kun tænkte på toppen, og
det har vi alle haft glæde af. Derfor
var det også altid en særlig fornø-
jelse når vi kunne slå Nørresundby!
Du har altid været præget af et ene-
stående engagement og en interesse
for klubben som helhed, men samti-
dig for hvert medlem fra den yngste
til den ældste, og det har betydet utro-
ligt meget for os alle’.

Men det var ikke kun på det orga-
nisatoriske plan, at Karl formåede at
sætte sig varige spor. Karl var selv
en fremragende skakspiller, som bå-
de nåede at vinde Aalborg Bymester-
skab (i 1968) og DM i veteranskak
ved DSU 75 års jubilæumsturnering
i Horsens i 1978, ligesom Karl også
var med på klubbens hold i 1. divi-
sion tilbage i 1960’erne.

Klubmesterskabet vandt Karl fire
gange i alt fra 1956 til 1958 og igen
i 1971, og det var i en periode, hvor
stærke spillere som Jørgen Nielsen,
Torben Kjeldsen, I.E.W. Gemzøe,
Hans Villumsen og Claus Nørregård
var med til at sætte deres præg på
klubben.

Karl havde mange interesser for-
uden skakken. Han var en dygtig
orienteringsløber i sine unge år og
sammen med Eva var han aktiv i
foreningen Fodslaw, hvor det blev
til mange marcher i ind- og udland.
Som pensionist gennemførte Karl
Sønderstrup Hærvejsvandringen på
300 km fra Slesvig til Viborg. Inte-
ressen for litteratur og historie inspi-
rerede i de senere år til talrige høj-
skoleophold rundt i Danmark.

Interessen for skakken forblev
usvækket lige til det sidste. Selv un-
der den sidste svære sygdom kom
der lys i øjnene på Karl, når snakken
drejede sig om skak. Det varmede
utrolig meget med de mange hilse-
ner og blomster, som han modtog
fra nær og fjern under sit sygdoms-
forløb. Han accepterede fuldt ud sin
skæbne og kunne godt tåle at se dø-
den i øjnene med tanke på det gode
liv han havde levet.

Den sidste gang vi så Karl i klub-
ben var i december måned, da klub-
bens 2. og 3. division samt mester-
rækkeholdet spillede hjemme sam-
tidig.

Aalborg Skakforening har med
Karl Sønderstrups død lidt et smer-
teligt tab. Men midt i sorgen er vi
også taknemmelige for alt det, som
Karl har givet os og klubben.

Eva og Karl Sønderstrup skabte
sammen et godt og gæstfrit hjem,
hvilket mange skakspilere i gennem
årene har nydt godt af. Karl efterla-
der sig, ud over sin kone Eva Søn-
derstrup, sine tre sønner Esben, Bjar-
ne og Thue flere børnebørn og olde-
børn.

Æret være Karl Sønderstrups
minde.

Arne Dan Fjordside
Aalborg Skakforening

At Karl selv i sine sene år kunne være
skarp, er nedenstående partiafslut-
ning hentet fra Aalborg Skakfor-
enings medlemsblad maj 1997 et
godt eksempel på.

DM 1997 i Esbjerg, Veteranklassen.
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Karl Sønderstrup, Aalborg Sk.f.
Helge Nielsen, Evans Vejle

Karl beretter. ‘Jeg har bukket en lø-
ber væk for to bønder og skulle have
tabt. Jeg trækker 35. Tf1, og er me-
get spændt på, hvor han vil placere
sin dame. 35... Dc5 vinder med tvun-
gen dronningafbytning. 35... Dd5
holder remis, idet han så har kontrol
med feltet g8. Til alt held for mig
trækker han 35... De4 idet han går
ud fra, at de mattrusler fremtvinger
dronningafbytning, hvorefter også
bonden på e7 falder, og han vinder.
Han så ikke hvids modtrussel. 36.
Tf8† Txf8. Nu fører øjeblikkelig 37.
exf8† ikke til noget, men derimod
37. Dh8†!! og sort opgav’.
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Helsinge Skakklub blev en sikker
vinder af Dansk Skak Unions 42.
divisionsturnering. Så sikker, at man
for spændingens skyld næsten kunne
have ønsket sig lidt vaklen i de nord-
sjællandske geledder. Men alle syv
matcher blev vundet, og afstanden
ned til Skolernes Skakklub, som kun
tabte den indbyrdes match på sidste
spilledag i dobbeltrunden i Århus,
blev så stor som 5 point.

Efter debuten med en 3. plads i
sæsonen 1999-2000, har Helsinge
lagt beslag på 1. pladsen, i alt fire
gange, og kun i sidste sæson var
holdet for alvor truet, da Skolernes
Skakklub tvang dem ud i omkamp
om titlen.

Skolernes 2. plads i år var da hel-
ler aldrig i fare, selv om SK 1968

reducerede afstanden i de sidste par
runder.

I bunden kæmpede Nørresundby
Skakklub og Århus Skakklub hero-
isk men forgæves for at undgå ned-
rykning. Debutanten Føroyar havde
forstærket holdet med den norske
GM Einar Gausel, som scorede 4
point af 6 på førstebrættet, og også
de øvrige midterhold, Brønshøj og
K41, stillede med stormestre  på top-
brættet. Karakteristisk for alle hol-
dene var relativt få, men solide kerne-
spillere. Helsinge anvendte kun ti
spillere, og Nørresundby var helt
nede på ni mand.

Oprykker fra 2. division gr. 1, blev
Helsingør, aldeles suverænt med 7½
points forspring ned til Hillerød, og
det endda med kun seks runder. Syd-

kysten valgte nemlig at trække sit
hold efter tre runder og rykker der-
med helt ud divisionsturneringen.
Helsingør har tidligere spillet i 1.
division en enkelt sæson tilbage i
1967-68.

Oprykkeren fra 2. division, gruppe
2, blev den 13-foldige DM-vinder
Nordre Skakklub fra Århus. Afslut-
ningen var spændende, Jetsmark var
tæt på, men ligesom i fjor, hvor hol-
det tabte en omkamp mod Nørre-
sundby, trak Jetsmark det korteste
strå.

To jyske hold forlader altså 1. di-
vision og erstattes af et sjællandsk
og et enkelt jysk. Det giver næste års
turnering en skæv geografisk forde-
ling med fem sjællandske hold mod
kun tre fra det øvrige land, og samti-

Af Thorbjørn Rosenlund
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hvilket har skærpet konkurrencen,
specielt sidste år var det tæt, vi vandt
først efter omkamp og var tvunget
til at slå dem i sidste runde for at
fremtvinge en sådan. I år var vi hjul-
pet af, at der ikke var overlap med
den tyske liga, og kun en enkelt gang
med den svenske, og uden afbud trak
vi hurtigt fra i tabellen. Et par par
knap så store sejre gjorde det dog
mere tæt, men årets turnering blev
aldrig voldsomt spændende. Hver-
ken i toppen eller bunden. Vi skulle
have 3 point i matchen mod Sko-
lerne for at vinde, men med et trods
alt noget højere ratet hold voldte det
ikke de store kvaler.

På 1. bræt kom følgende parti,
hvor Davor var sig sin opgave be-
vidst: Han spillede kompliceret i for-
søget på at vinde. Men den slags er
ikke uden risici.
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Slavisk / D45
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I skanderborg spillede Davor lidt
overraskende for mig 4. e3. Nu er

dig forplanter den skæve fordeling
sig hele vejen gennem rækkerne. 2.
division gr. 2 siger således farvel til
hele fire hold.

Foruden Sydkystens uvelkomne
udtræden (som redder Øbro i 3. di-
vision) har dette års turnering været
hjemsøgt af flere uregelmæssighe-
der end vanligt. Efter 2. runde smed
Søndersø i 3. division gr. 3 hånd-
klædet i ringen og forlod turnerin-
gen, og det har været nødvendigt at
indskærpe, at et hold altid skal stilel
otte mand.

Selv om det ikke er længe siden,
at reglementet blev revideret på bag-
grund af en høring i klubberne, læg-
ger turneringsleder Finn Larsen der-
for op til nye overvejelser med hen-
blik på at sikre en sportslig afvik-
ling.

Topscorere i turneringen som hel-
hed blev Claus Olsen, Odysseus, og
Brian Schyberg, Næstved, begge
med 6½ point af 7. Nicholas Roland
Nielsen, Helsingør, scorede imidler-
tid 6 point af 6 mulige (Sydkystens
udtræden) og modtog som den ene-
ste et skakur.
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Helsinge samlede effektivt point
gennem hele turneringen. Individu-
elt scorede spillerne således:
Peter Heine Nielsen 6/7, Lars Schan-
dorff 4½/7, Emanuel Berg 4/4, Klaus
Berg 4/7, Steffen Pedersen 5½/7,
Tomas Hutters 4½/6, Niels Jørgen
Fries Nielsen 4/5, Simon Bekker-
Jensen 3/6, David Bekker-Jensen
4/7.

Peter Heine Nielsens 6 point af 7
(remis mod Tiger Hillarp-Persson,
Brønshøj og Henrik Danielsen, K41)
gjorde ham til topscorer, ikke blot
på førstebrættet, men blandt samt-
lige spillere 1. division.
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Helsinge hjemtog sin fjerde titel på
stribe, og jagter nu Nordres rekord
med 7 titler i træk. Vores konkur-
renter har de seneste par år været
Skolerne, men selv om modstan-
derne har heddet det samme, har de
haft markant udskiftning på holdet.
Over halvdelen af Skolernes hold er
nytilkomne i de senere par sæsoner,
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han tilbage ved sin gamle hoved-
fortsættelse. Da vi alligevel ender
tilbage i førnævnte parti, må træk-
følgen skyldes, at han hindrer mig at
vælge de for tiden populære 4... a6
opstillinger. I 6. rundes match så man
den variant på bræt 1 og 2 mellem
Helsinge og Nørresundby. Jeg spille-
de 5. Lg5 med de hvide brikker mod
Per Andreasen og vandt i 15 træk.
Jeg stod dog dårligt efter 13! Et mere
roligt forløb havde partiet mellem
Erik Bentzen og Lars Schandorff.
Bentzen valgte det mere solide 5.
cxd5, hvorefter Schandorff udlig-
nede uden problemer.
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Yderst moderne, specielt Kasparov
har praktiseret dette på det seneste,
men han er dog sent hoppet på tren-
den. Oprindeligt er det Shabalovs
idé, men f.eks. Agrest og Gelfand
har arbejdet meget med varianten og
fundet nye ideer.
��������

Efter mit lynparti mod Kasparov i
‘tidskørslen’ ved Reykjavik Rapid
har jeg mistet noget af tilliden til
trækket, men på dette tidspunkt var
jeg glad og tilfreds. En pudsig de-
talje var, at jeg havde forberedt vari-
anten sammen med Skolernes andet-
bræt Karsten Rasmussen, der forven-
tede at få samme stilling mod Lars
Schandorff! Lars valgte dog en roli-
gere variant, og det blev kun mig,
der fik direkte udbytte af vores ar-
bejde. 7... Sxg4!? er mit bedste bud
for sort p.t. Det neutraliserede jeg
sådant nogenlunde Kasparov med i
Reykjavik, men mere om det senere
(Skakbladet nr. 4! red.)
�����������������

9. Tg1 er Kasparovs valg. Berømt er
hans parti mod Deep Fritz, hvor com-
puteren gladeligt spiste på f2 efter
9... Lxc3 10. Lxc3 Se4 11. 0-0-0!
(en nyhed). Nigel Short sagde, at det
var den slags nyheder, som han ville
finde over brættet ved at tænke selv!
trækket er markant mere logisk end
det tidligere spillede 11. Ld3, sort
vil alligevel slå på c3. Short har en
pointe. Mange er tilbøjelige til at
følge i andres fodspor, det er ofte
nemmere end selvstændig tænken.

11... Df6?! 12. Le2 Sxf2 og Fritz
overlevede mirakuløst. Davor spil-
lede 9. Tg1  mod mig i Skanderborg,
men det var før Kasparov - Fritz.
�������
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Et godt spørgsmål er: hvorfor op-
give løberparret frivilligt? Trods for-
rige note er svaret: Det gør Fressinet!
Den unge franskmand fik en lovende
stilling mod Bareev, og jeg var in-
spireret af dette parti. Pointen er no-
get med, at 9... e5 10. cxd5 Lxc3 11.
Lxc3! og 9... dxc4 10. Lxc4 b5 11.
Le2 Lb7 12. g5 Lxc3 13. bxc3 gør,
at hvid omgående skal tvinges til at
beslutte, hvad der skal slås tilbage
med på c3.
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12. Ld3 er moden p.t. med pointen
12... Lb7 13. e4. Hvid forsøger at
tage kontrollen i centrum. Tager sort
bonden på g4, har man løberpar,
centrum og g-linien som kompensa-
tion. 13... Sxe4 14. Lxe4 f5!? er sorts
bedste bud på modspil. Officeren
vindes tilbage grundet trykket i a8-
h1 diagonalen med store komplika-
tioner til følge.
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Nyt. 17. dxc5 a5 18. a3 Sxc5 19.
axb4 Sxe4 20. De3 Sxd2 21. Dxd2
Tfd8 var glimrende for sort i Bareev
- Fressinet.
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Spillet efter længere betænknings-
tid. Det til trods, såvel som det fak-
tum, at hvids stilling virker løs, kom
jeg ikke på den glimrende idé 18...
f5!? Davor var ret bekymret for træk-
ket, og med god grund. Slår han f6,
slår jeg tilbage med dronningen, og

der er straks problemer i f-linien.
Umiddelbart troede vi, sort stod til
gevinst, men Lars Schandorffs for-
slag 19. Le3 holder sådan nogen-
lunde sammen på stillingen.
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Davor var ganske utilfreds med træk-
ket efter partiet, og jeg gav ham ret.
Det udvikler mine officerer. 19. 0-0
mente vi begge var bedre 19... cxd4
20. Sxd4 Sxd4 21. Dxd4 Sc5 reg-
nede jeg med var fint modspil, dog
havde jeg misset: 22. f3 Sb3 23. Db4.
I analyserne fandt vi intet, men no-
get senere (dog før jeg fik checket
det med computeren!) fandt jeg: 23...
Dc5†!, der vinder øjeblikkeligt.
Derfor er det muligt, at hvids stilling
allerede var kritisk.
������	�
��������������������!��	����

������


22. Dxe4 Sd4 23. Dxd4 Txd4 24.
Sxd4 Td8 fulgt af Txd2 eller Txd4
vinder, da hvid i begge tilfælde er
forhindret i at slå igen pga. Dxg5†.

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

��������


Elendigt. Davor frygtede med rette
22... Sxd2!, hvilket jeg havde forka-
stet pga. 23. Lxb7 Sxf3† 24. Lxf3,
men det enkle 23... Sxf1! vinder øje-
blikkeligt. Derfor må hvid spille 23.
Sxd2, men efter 23... Txc6 har jeg
en kæmpeløber, hvid har svag kon-
gestilling, såvel som jeg er først i de
åbne linier. Klar sort gevinst efter
min opfattelse. Nu har hvid visse
forsvarschancer.
�����������������������������
����

��������������	����������������

28. Txd8† Txd8 29. hxg5 var en
bedre chance. Nu udnytter jeg pro-
blemerne med tårnet på d1.
���������������������������������������
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Hertil er det åbenbart teori. Men nu
afviger jeg med næste træk. Jeg var
lidt i tvivl om, hvad jeg skulle spille.
Men jeg syntes ikke, at min springer
lavede noget, så jeg valgte at bytte
den af.
������	��

En nyhed. Min computer hev føl-
gende partier frem: 18... Lf7 19. De2
Dg5 (19... Lg6 20. f4 e4 21. g4 fxg4
22. Dxg4 Se7 23. Sxe7 Dxe7 24. f5
Lf7 25. Kh1 b4 26. f6 Lxf6 27. Sf5
De5 28. Dxe4 bxc3 29. bxc3 Lg6
30. Dxe5 Lxe5 31. Se7 Txf1† 32.
Txf1 Txc3 33. Sxg6† hxg6 34. Le4,
Cherkasova - Chasovnikova, 1997)
20. f4 exf4 21. Sxf4 Se5 22. Sh3
De7 23. Sxf5 Da7† 24. De3 Dxe3†
25. Sxe3 Sd3 26. Sg5 Lg8 27. Tad1
Txf1† 28. Kxf1 Tf8† 29. Kg1 Sxb2
30. Txd6 Lxc3 31. Sc2 a5 32. Ld5
Sc4 33. Lxc4, Callier - Cecchetto,
2000).
���������	������������

Et behageligt felt til løberen.
���������

Med lige spil. 20... De8 21. Dxe8
Tcxe8 22. Lb7 er derimod lidt bedre
for hvid.
�������

21. f4 Lxd5 22. Txd5 De6 23. fxe5
Lxe5 giver heller ingen fordel.
��������

Jeg tænkte, at min hvidfeltede løber
alligevel skulle byttes af. Så jeg
valgte at stille mine bønder på hvide
felter. 22. f4 exf3 e.p.

��������
������	�
��������
�������

��������
��������
�������
��������

Jeg spillede dette antipositionelle
træk, da jeg mente, at jeg havde nogle
taktiske finesser, som retfærdig-
gjorde det. Men computeren fandt et
hul i min analyse. 22... Ld7 er bedre,
men jeg ville hellere være hvid, selv
om computeren siger lige spil efter
23. Tfd1.
��������

Ikke 23. Lxf3?? Lf7 24. Dxf5 Dxe3†
25. Tff2 Lc4, men hvid står under
alle omstændigheder bedst.
����������������

Det er varianten nedenfor, jeg overså.
24.Td4 forhindrer f4 og giver fordel
efter 24... Tce8 25. Lxe6 Lxe3† 26.
Dxe3 Dxe6.
��������

Her brugte min modstander godt en
halv time, hvilket betød, at jeg havde
15 minutter, mens han havde 20.
�������

25. De4 ligner en sikker remis. F.eks.
25... fxe3 26. Dxe6 Dxe6 27. Txf8†
Txf8 28. Lxe6 med beskeden sort
det fordel.
����������������
���

Nu står hvid til tab. 26. Dd5 redder
det lige, f.eks. 26... Txf1† 27. Kxf1
Tf8† 28. Ke1.
������������������

Her er vi begge i tidnød, hvilket for-
klarer det ikke så præcise spil.
����������������������

En tidnødbrøler. Efter 28... Dc4 29.
Tee1 Dxc8 beholder sort sin fordel.
���������

Måske 29. Ld7!?

6�����������
Kun en enkelt spiller gjorde sig for-
tjent til det skakur, som traditionen
tro er præmien for at vinde alle par-
tier. Sædvanligvis kræver det syv
sejre i syv partier, men da Sydkysten
havde forladt 2. division gruppe 1 i
utide, kunne man jo vanskeligt klan-
dre Helsingørs Nicholas Roland
Nielsen for ikke at have spillet og
vundet også dette 7. parti. Her følge
rdet ene af maximalistens seks
gevinstpartier:

	���
�����
����	��
���
	�����������

Det følgende parti er fra 3. runde i
divisionsturneringen, Helsingør
mod KS i 2. division gruppe 1.
Før matchen førte Helsingør med to
point, så den storsejr i gruppen, som
vi fik, var ikke helt oplagt på dette
tidspunkt. Men vi vandt kampen
mod KS 6½-1½, hvilket bragte os
4½ foran nr. 2, og gjorde det klart
for os, at vi ikke var langt fra opryk-
ningen til 1. division.
Efter min egen sejr i denne 3. runde
begyndte jeg så småt at stile efter
skakur og kandidatresultat, hvilket i
sidste ende lykkedes på trods af, at
Sydkysten ikke turde stille hold.
Jeg forsvarer de sorte brikker på 7.
brættet.

����	������������������������������

�����������������	���	���

��������
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��������
�������
��������
��������

Vinder en officer og partiet. At af-
slutte med Sh1! sker sjældent. Piket
- Kasparov er en klassiker med det
motiv.
�!�
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Her burde han nok overveje at for-
berede en plan, hvor han slår på d2.
��������

Bedre var 38. Tf1!?
��������������������

Flere chancer var der i 39... Dc3!?
40. Ta8† Kg7 41. Ta7† Kf6 42.
Lxh7.
����
�����

Vi får begge overstået tidnøden med
hver 6 sekunder tilbage. Puha.
�����������������������������������

Min egentlige plan bag dette træk
fremgår af næste note.
�����
�����

Men da jeg så, at min plan ikke vir-
kede, spillede jeg dronningen tilbage
igen for at tænke over tingene. Pla-
nen var 44... d3 45. Lxd5 dxe2, men
46. Tf1! holder remis.
����������������
�����������������

����������������������������������

���������

��������
��������
��������
��������
��������
�������
���	����
��������

Her er han sjovt nok i træktvang og
nødt til at rykke en bonde, hvis han
ikke vil tabe med det samme.
������

52. Tg2 Db1† 53. Lf1 Lc3 og hvid
taber bonden på b3.
������������������������������

54. Txe1? Df2† 55. Kh1 Dxe1† 56.
Kh2 Df2† 57. Kh1 Dxg3 duer heller
ikke.
�������������������

Eller 55. Ta2!? Le5 56. Ta7† Kd6
57. Ta6† Kc7 58. Ta7† Kb6 59.
Ta6† Kb7 60. Ta2 og vinder.
�����������������

6��������	
����
��������������������
�����������

I divisionsturneringens 6. runde
skulle AS04 spille mod Helsingør,
der som bekendt næste år er ét af de
nye hold i 1. Division. Ingen er i tvivl
om, at Helsingør i år er det stærkeste
hold i 2. division øst, og heller ingen
er i tvivl om, at Helsingørs 1. bræt er
det stærkeste i hele divisionen: GM
Sune Berg Hansen, som vist ikke
behøver nogen yderligere præsenta-
tion.

Der var da i AS04 heller ikke på
forhånd de store forhåbninger til, at
AS04 skulle kunne hente point på
topbrættet. Der skete imidlertid føl-
gende:

1�������+����������
+
�1������7��	�������

Siciliansk / B31
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Teorien anbefaler 9... d6.
������
��

Efter teksttrækket viser det sig van-
skeligt for hvid at stabilisere de hvide
felter. Både 10. La4 og 10. Lf1!? ville
have været gode og brugbare alter-
nativer.
��������
�����	������������	�����

����	���������	���	
�����������

Set i bakspejlet ville det have været
bedre at bytte sorts hvidfeltede lø-
ber, jf. også kommentaren til hvids
10. træk. Bemærk nu det strategiske
nøglefelt d5:
��������������
���������������������

	�����

Efter partiet var stormesteren selv
meget kritisk over for dette træk, og
de hvide officerer kommer da heref-

ter også til at stå lidt klodset:
������������������	����������������

�����������������������������������

�������������������������

En lidt bedre idé er formodentligt at
plombere det nye strategiske nøgle-
felt g5 med en springer, men så bry-
der sort blot op i h-linien i stedet for
(h7-h6 efter afbytning på g5).
����������������������

Så går det løs!
����	����	��������������������������

���������������������������������
�

��������
��������
��������
��������
��������
�������
�������
��������

�����������

Gennembruddet i h-linien bliver af-
gørende:
��������������������������

Den hvide stilling er tabt, og hvid er
oven i købet nu i begyndende tid-
nød.
�����
�����������������

Interessant at hammeren falder på et
hvidt felt, jf. kommentaren til hvids
15. træk.
������


Der var ikke tid nok på uret til at
give op.
����������������������������#$��

Der er mat i 6-7 træk, f.eks. 40. Ke3
Dg5† 41. Kf2 Dxg2  42. Ke3 Dg5†
43. Kf2 Th2† 44. Kf1 Dg2† 45. Ke1
Th1† 46. Df1 Txf1† mat.
�!�

Men som sagt: Helsingør er selvføl-
gelig den helt rigtige oprykker, og
herfra skal lyde et stort tillykke med
oprykningen, og – held og lykke i 1.
division!

En stor fejl, men partiet er tabt under
alle omstændigheder. Bedste forsvar
er 56. Tg6† Kc5 57. Tg4.
����������������������

Hvid opgav pga. 58. Kh1 De4† 59.
Tg2 Db1† 60. Kh2 Dxa2.
�!�
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Af Bo Garner Christensen

Arbejdernes Skakforening af 1904
fejrer i år som bekendt sit 100 års
Jubilæum med flere forskellige be-
givenheder. Blandt andet den inter-
nationale Open, AS04 Centenary
2004, som blev afholdt i perioden
fra 7.-15. februar 2004.

Med stor indretningsarkitektonisk
snilde og med lidt god vilje fra del-
tagerne havde vi fundet plads til hele
turneringen i vore egne lokaler i
Medborgerhuset Blågården, Blå-
gårds Plads på Nørrebro i Køben-
havn.

De 104 deltagere blev samlet i
salen samt i tre mindre, tilstødende
lokaler på Medborgerhusets 3. sal –
med de førende spillere i salen, hvor
de 12 øverste (til ære for publikum)
blev udstillet på en til lejligheden
indrettet ‘scene’.

AS04 havde gjort et stort arbejde
for at udsmykke turneringssalen med
plakater og grønne planter, og det
lykkedes os at skabe en atmosfære,
hvor alle befandt sig fortrinligt. Dog
blev der til tider urimeligt varmt i de
tilstødende lokaler. Dette var dog i
sig selv en ‘motivations-fremmende
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foranstaltning’, idet man således sim-
pelthen var nødt til at vinde, hvis man
ville ‘forfremmes’ til at spille i sa-
len!

De internationale dommere IA
Arild Rimestad og IA Torben Teimer
Olsen stod sammen med hjælpe-
dommerne Anders Bering, Jens Hin-
richsen og Janus Munck-Rasmussen
fra AS04 for en kompetent ledelse
af slagets gang, og deltagerne ople-
vede dem vist, ligesom man oplever
fornemme overtjenere på en 5-stjer-
net restaurant: En nærmest usynlig,
venlig og diskret elegance udvist
med et rutineret og sikkert blik for,
at det hele fungerer optimalt!

Blandt de 104 deltagere i turne-
ringen var der 5 stormestre, 1 kvin-
delig stormester, 3 internationale me-
stre samt 4 FM’ere. Ikke mindre end
9 forskellige nationer var repræsen-
teret.

Desværre kom der kort før start
afbud fra to stormestre og en IM’er,
men det var alligevel muligt at score
såvel IM- som GM-normer i turne-
ringen. FM Heini Olsen var tættest
på, og kun nederlaget i sidste runde

til IM Emil Hermansson forhindrede
IM-normen. Surt.

Det flotte felt kom i stand gennem
en massiv markedsføring af turne-
ringen fra slutningen af efteråret
2003. AS04 havde besluttet, at store
præmier (førstepræmien lød på kr.
12.000) skulle være eneste trækpla-
ster, idet der ikke blev givet hverken
startpenge, overnatning eller trans-
port til deltagerne. Eneste undtagelse
var, at alle stormestre blev tilbudt
gratis overnatning i form af privat
indkvartering.

Vi fandt hurtigt ud af, at dette kon-
cept var meget anderledes, end hvad
man rundt omkring i Europa har
vænnet sig til: Selvfølgelig gives der
da startpenge og honorarer til stor-
mestre! Blandt andet fik vi på denne
baggrund en lidt spøjs henvendelse
fra en europæisk agent for GM Gel-
fand, GM Akopian samt en række
andre stormestre. Han præsenterede
sig selv som svigersøn til selveste
(afdøde) Lev Polugaevsky. Desuden
anså han vores koncept som den rene
komik! Vi fik således ingen delta-
gelse fra hans stald....

Det flotte antal af deltagere og
titelholdere i turneringen må dog al-
ligevel give stof til eftertanke for
kommende arrangører af internatio-
nale turneringer i Danmark. Er start-
penge overhovedet nødvendige el-
ler er der andre ting, man kan gøre
for at opmuntre stærke skakspillere
til at deltage?

Åbning på rådhuset
Åbningshøjtideligheden for turne-
ringen blev holdt i forbindelse med
AS04’s 100 års Jubilæums-reception
på Københavns Rådhus fredag den
23. januar 2004. Receptionen havde
kultur- og fritidsborgmester Martin
Geertsen som vært og der var del-
tagelse af mange gæster, heriblandt
formanden for Dansk Skak Union,
Steen Juul Mortensen, formanden for
Københavns Skak Union, Lars-Hen-
rik Bech Hansen, tidligere klub-
mestre og formænd for AS04 samt
mange andre gamle venner og be-
kendte af AS04.

Og jo: Det var Lars Overby fra
AS04, der vandt AS04’s 100 års
Jubilæums-konkurrence og dermed

Turneringens hovedpersoner – fra venstre præmietagerne JonnyHector, Nick de Firmian, Emil Hermansson, Thomas Ernst
og Eduardas Rozentalis, samt formand for den arrangerende klub, AS04, Erik Hedegaard. (Foto: Aage Christensen).
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3 flasker rødvin: Han var én af de
dygtige løsere, som fandt det rigtige
førstetræk i en stilling taget fra Ema-
nuel Lasker - W. Napier, Cambridge
Springs, 1904. (Lasker var som be-
kendt regerende verdensmester i det
år, hvor man stiftede AS04, og ver-
densmesteren gav simultan i klub-
ben i år 1918).

Den skakmæssige optakt til tur-
neringen var en 100 års Jubilæums-
lynturnering fredag den 6. februar
2004. Der var 44 deltagere med fa-
voritten GM Sune Berg Hansen som
sikker vinder og med IM Simon
Bekker-Jensen på andenpladsen.

Internationalt niveau
Under selve turneringen sørgede de
to kommentatorer Mads Smith Han-
sen og Roland Greger for at sætte
kompetente ord på begivenhederne
i de vigtigste partier, og kommen-
tatorrummet blev undervejs flittigt
benyttet af både publikum og presse.
Roland Greger sørgede desuden for
et dagligt nyhedsbrev under turnerin-
gen og var dermed med til at løfte
hele arrangementet op på et passende
internationalt niveau. Nyhedsbreve
ne kan læses og downloades på vo-
res hjemmeside www.as04.dk.

AS04 havde udlovet en skønheds-
præmie på kr. 1.000 for turneringens
smukkeste parti, og den blev vundet
af den senere turneringsvinder for
følgende perle:
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Siciliansk / B47   5. runde
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Problemet med hvids 7. træk er, at
det tillader sort at spille løberen ud
til c5, hvor sort får en behagelig ud-
vikling. Mit valg var dog bevidst,
fordi Emil tidligere har forsvaret sig
med Caro-Kann mod e4. Jeg håbede
på at få en sicilianer uden for den
almindelige teori. For de fleste tager
det lang tid at få en føling med en ny
åbning!

������

En interessant idé fundet ved bræt-
tet. Nu får partiet en meget skarpere
karakter, end det man normalt hav-
ner i, når man spiller Taimanov-
varianten af siciliansk. Det umiddel-
bare spørgsmål er, hvordan sort får
springeren ud fra g8.
��������������	���������������

Stillingen minder mere om Keres-
angrebet end Taimanov-varianten,
og når hvid så klart viser, at han vil
sende g-bonden frem, er det bedre at
lade løberen stå på f8 for at forsvare
g7, Senere kan han spille g6 og sende
løberen til g7. Sort skulle hellere
sætte gang i dronningfløjen.
����������������!�!��������������
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Emil mente - måske med rette - at
dette var forhastet. Med naturlig ud-
vikling f.eks. 16. Lg2 lader man sort
sidde tilbage med sine problemer.
Jeg plejer dog at spille skak på en
anden måde. Jeg vil i stedet øge vari-
antberegningen og presse modstan-
deren. Han skal helst ikke have tid
til at organisere forsvaret. Man dan-
ser på afgrunden, både han og jeg.
Efter 16. f5 er der meget at regne på:
Er f6 en trussel, måske fxg6, eller
bliver bonden på f5? Nogen gange
har man succes med denne spillemåde,
andre gange bliver det en katastrofe.

Det plejer dog at blive et spændende
parti!
�������

Emil vælger at handle med det sam-
me.
����	��������������������

I efteranalyserne foreslog Emil 18...
gxf5. Selv om det ser grimt ud, er
det svært at finde en gendrivelse.
Hvis hvid ikke agerer hurtigt, kan
sort bruge sine spredte bønder som
støttepunkter for sine officerer f.eks.
Sce5 fulgt af Le4. Med partiets fort-
sættelse in mente, ser det ud som en
bedre mulighed.
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Nu begynder det!
����������

Efter 19... fxg6 har sort bare en dår-
lig stilling. Spiller man siciliansk, så
er man tvunget til at modtage alle

���	����	�"1�"1�<O	����

Analyser i caféen – Foto: Aage Christensen.
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ofre, som man ikke kan se fører di-
rekte til mat.
�������������������������������
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Ideen er stadigvæk at føre bonden
ned til g8, men ved at bytte om på
g6-g7 og Dc4 har dronningen ad-
gang til sorts konge.
������	�
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En herlig stilling. Hvid kan ofre lidt
overalt og det meste ser ud til at
holde. Det sidste træk forhindrer
sorts konge i at gemme sig bag d-
bonden.
���������

På 23... Tf8 havde jeg planlagt 24.
g7 Lxd6 25. De6† Le7  26. gxf8D†
Kxf8 27. Lc5 Lxc5 28. Lc4, som
fører til mat. Computeren foreslår en
enklere gevinst med 27. Lc4 Ke8 28.
Th1, men så har man flere officerer
tilbage i slutstillingen!
����������������������
��������

Der er forskellige veje til målet, men
det jeg vælger, giver sort færrest
muligheder for en kontra.
����� 	�����������	������� ��� ���
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AS04’s formand  Erik Hedegård,
stod under turneringen i spidsen for
en meget fin turneringsservice, der
havde sin faste base i en lille mini-
café på 3. sal. Herfra blev der knyttet
værdifulde kontakter til fremtidigt
brug, og spørgsmål af mange slags
blev besvaret med såvel tålmodig-
hed som det forkromede overblik.

Denne mini-café sørgede sammen
med det velbesøgte analyse-lokale
for, at der var gode rammer omkring

turneringens sociale liv. Placeringen
af disse to faciliteter i umiddelbar
nærhed af spillelokalerne var et hit,
selv om det for nogle var for fristende
at føre hyggesnakken ud på gangen
foran salen, hvor der af og til var lidt
for højrøstet konverseren. Især i star-
ten af turneringen, indtil der var ble-
vet hængt nogle ‘opdragende’ skilte
på væggene.

Pressen
Pressemæssigt blev turneringen for-
kælet af såvel lokale som nationale
medier, og også udlandet havde et
godt øje til turneringen: Vi nåede så
langt som til en pakistansk skak-
hjemmeside og i Washington Post,
mens omtalerne på ‘TWIC – The
Week In Chess’ og de to norske
hjemmesider for henholdsvis Trom-
sø og Bergen skakklubber nok var
lidt mere forventelige.

Webmaster Erik Sværke Hansen
ydede en helt fantastisk indsats un-
der turneringen med daglige opda-
teringer af hjemmesiden, og beløn-
ningen udeblev da heller ikke i form
af rosende ord og mange besøgende:
Flere tusinde gæster fra talrige lande
var i perioden lige en tur inde på
www.as04.dk!

Ved turneringens 6. runde fik vi
besøg af TV2 /Nyhederne som fyldte
dagen godt op med udstyr og spørgs-
mål og interviews. Om indslaget no-
gen sinde blev sendt, ved jeg ikke,
men vi har fået lovning på en kopi af
en eventuel udsendelse, hvilken vi
naturligvis så vil bruge i PR-mæssig
sammenhæng.

De danske skakspalter i morgen-
aviserne gav os megen omtale, hvil-
ket vi var glade for. Vi har klippet de
fleste artikler og spalter ud, så vi kan
opbevare dem sammen med vores
øvrige dokumentation – som histo-
risk vidnesbyrd om klubbens forbe-
redelse og gennemførelse af 100 års-
arrangementet.

Forløbet
Selve turneringen fik ikke det for-
ventede forløb med stormestrene, der
konstant indtog de førende pladser.
Heldigvis oplevede vi flere overra-
skelser undervejs, hvilket faktisk al-

lerede i 2. runde sendte selveste GM
Nick de Firmian ud af salen til de
tilstødende spillelokaler: I 1. runde
blev det nemlig kun til en remis mod
John Holm Nielsen fra Amager !

Nick de Firmian kom dog stærkt
igen og sikrede sig en fortjent an-
denplads med en dramatisk sejr i sid-
ste runde over stormester-kollegaen
Pogorelov fra Ukraine.

Forhånds-favoritten GM Eduar-
das Rozentalis fra Lithauen gennem-
førte turneringen uden nederlag, og
4 remis og 5 gevinster er da i en
superstormester-turnering (som
f.eks. den netop afsluttede i Linares)
normalt også mere end rigeligt til en
sikker førstepladsà. Men i en sprud-
lende Open med energiske stormes-
tre og frådende, norm-hungrende
opkomlinge, er 7 point ikke altid
nok.

Da TV2 kom på besøg, var der da
nok heller ikke særlig mange, der
havde sat deres sparepenge på, at jeg
selv skulle holde remis mod verdens-
stjernen fra Baltikum (p.t. nr. 67 på
verdensranglisten).

Kommentarerne til partiet er af Bo
Garner Christensen formuleret som
vejledende spørgsmål til en elev i
www.skakstudio.dk:
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Fransk / C00   6. runde
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Hvad bør herefter være hvids plan /
hans valg af eget strategisk nøgle-
felt?
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Et træk, der viser, at hvid fejlagtigt
har stirret sig blind på feltet d6.
������	
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Først nu går det op for hvid, at det
vigtigste positionelle element i stil-
lingen er kontrollen med den åbne
b-linie. Hvor og hvordan kunne hvid
i tide have lagt en passende pro-
fylaktisk strategi for at opnå dette?
����	���	
�������������������	��	
�
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Under partiet følte jeg mig ‘snydt’,
fordi denne såkaldte aktive manøvre
blot får placeret sorts brikker mere
aktive! Dog finder min dronning til
gengæld også vej ind i sorts stilling,
men da der her ikke er nogen iøjne-
faldende svagheder (af hverken per-
manent eller midlertidig karakter!),
kommer hvid hurtigt til at savne en
fornuftig plan.
������	����������	������	
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På dette tidspunkt måtte jeg under
partiet sande, at det nu var et spørgs-
mål om, hvorvidt hvid overhovedet
kunne holde remis. Tabet af hvids
svage a- (b) bonde gør dog ikke den
store skade, idet det ikke er muligt
for sort at avancere sin. Der er sim-
pelt hen for lidt plads på a- og b-
linien til, at bonden kan understøttes
af enten springeren eller kongen, så
jeg lagde nu en forsvarsstrategi ba-
seret på en afart af Bent Larsens be-
greb ‘butiks-lukning’. Tak, Bent!
����������������������	������������
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Efter partiet var Rozentalis selv me-
get kritisk over for dette træk, som
da også kommer til at virke både om
en svækkelse og som et tempotab.
Kan sort gennemføre planen i par-
tiet uden dette træk? Hvorfor eller
hvorfor ikke?
��������	�������	
��	�������	�������

����	���	������	���������	����


��������������������	�������������

�����������������������������	������

	�����������������������������������

	���	�������	�������������	�������

���	������������������������������

Med tilbud om remis, som blev mod-
taget efter nogen betænkningstid.
Dagen efter partiet kom Rozentalis
og foreslog, at hvid godt kunne have
spillet videre: ‘Yes, it is a draw, but
not very easy for black to prove it!’
½-½

Præmieuddelingen blev – om end
lidt forsinket – festliggjort med
champagne til alle præmietagerne,
og salen blev til lejligheden yderli-
gere smukt piftet op af en kæmpe-
mæssig buket blomster, som senere
skulle overdrages til Medborger-
huset Blågården for deres store hjælp
i forbindelse med turneringen.

Af danske stjerner skal nævnes, at
IM Erling Mortensen var med helt
fremme lige til det sidste, men remis
mod bl.a. den lokale Jacob Woge
Nielsen og den (formentligt) kom-
mende IM’er Heini Olsen gjorde, at
et par vigtige skridt blev tabt på ve-
jen op til de gyldne laurbær.

Af positive overraskelser skal
nævnes, at folk som Per Dorff Jør-

gensen, Kasper Wilken Damm og
Heini Danielsen dejligt ofte blev set
helt oppe på eller i umiddelbar nær-
hed af den ‘fine scene’ med de 12
førende topfolk. Ligeledes var det et
godt syn, at så mange juniorer satte
deres præg på turneringen i en posi-
tiv retning.

Som afslutning på turneringen
blev der afholdt stævnefest, som vi
på forhånd havde udråbt til også at
være vores 100 års Jubilæumsfest
søndag den 15. februar 2004 i Med-
borgerhusets café. De tre stormestre
Rozentalis, de Firmian og Pogorelov
sørgede for, at festen skakmæssigt
fik et flot format, og klubbens tidli-
gere mangeårige formand, Eigil
Johansen, sørgede for, at der også
ved denne lejlighed blev råbt et tre-
foldigt leve for Arbejdernes Skak-
forening af 1904.

Og så holdt vores formand, Erik
Hedegård, en aldeles fremragende
jubilæumstale, der forenede både
gamle traditioner med nuværende
begivenheder, så alle på denne bag-
grund allerede nu glæder sig til re-
sten af jubilæumsåret – og til alle
fremtidige turneringer og arrange-
menter i AS04’s regi!

Efterskrift
Det har tappet meget på AS04’s
kræfter at gennemføre dette arran-
gement, og det er i skrivende stund
uvist, hvornår vi igen får kræfter til
at løfte en sådan opgave. Men hvis
jeg kender os ret, vil der komme til
at ske noget, længe før vi næste gang
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Jonny Hectors modige angrebsspil gav point.

 Foto: tr.



på ny skal fejre ‘centenary’ – i år
2104!

Vi har fået hjælp og støtte fra
mange forskellige sider – både i og
uden for AS04. På arrangørgruppens
vegne vil jeg gerne hermed sige en
stor tak til alle, der har været (og er!)
med til at sørge for, at AS04’s 100
års jubilæums-år ikke går i glemme-
bogen sådan lige med det samme!

AS04’s interne arrangørgruppe
bestod ud over undertegnede (som
pressekonsulent) af: formand Erik
Hedegård (overordnet koordine-
ring), næstformand Anders Bering
(TL-koordination), kasserer Jens
Hinrichsen (forespørgsler og tilmel-
dinger) og webmaster Erik Sværke
Hansen (turneringens Internet-dæk-
ning).

Derudover havde vi et underud-
valg til at stå for udsmykning, pla-
kater m.v. En stor tak herfra skal lyde
til Jacob Printzlau og Asger: Tak for
et flot skakmiljø! I turneringens ser-
vice-team indgik desuden mange fri-
villige AS04-medlemmer, og især
Jonbert Jensen blev ofte set slæbende
med proviant og service – i fast rute-
fart mellem Medborgerhusets Café
og turneringens egen mini-café!

Se flere partier, daglige nyhedsbreve,
billeder, resultater og meget mere på
vores hjemmeside...
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Bo Garner Christensen skåler med
Nick de Firmian efter en turnering,
som begge ser tilbage på med glæde.

Foto: Aage Christensen.

Magnus Carlsen, den 13-årige
nordmand, som inden for de se-
neste måneder har opnået GM-
normer i Aeroflot Open og Corus-
turneringen i Wijk aan Zee, bragte
sig atter i fokus, da han holdt det
ene af to partier remis mod Garry
Kasparov i hurtigturneringen
Reykjavik Rapid midt i marts.

Også Peter Heine Nielsen hav-
de TV-kameraer og blitzlys rettet
mod sig – endda i længere tid end
Magnus Carlsen, for den danske
stormester mødte først Kasparov
efter at have sendt GM Epishin
og GM Sutovskij ud af turnerin-
gen. Og Peter Heine Nielsen holdt
begge hurtigpartier remis mod
verdens højest ratede spiller, før
han måtte ned i lynskak-omkam-
pen.

Turneringen sluttede først ef-
ter Skakbladets deadline, men i
nr. 4 har vi dels Peter Heine Niel-
sens rapport fra mestermødet i
Reykjavik, dels en præsentation
af Magnus Carlsen ved den nor-
ske redaktør og forfatter Øystein
Brekke.

Forud for Reykjavik Rapid
spilledes en international open

med dansk deltagelse. Nicolai V.
Pedersen opnåede 5 point af 9 og
Thorbjørn Bromann 4 point i et
meget stærkt felt. Otte spillere
sluttede lige på førstepladsen med
6½ point: Dreev, Sutovsky, Aro-
nian, Epishin, Xiangzhi Bu, Ehl-
vest, Timman og Nataf.

#	�����
Superturneringen i den spanske
by Linares blev vundet af Vladi-
mir Kramnik med 7 point af 12
foran foran Garry Kasparov og
Peter Leko med hver 6½, Tei-
mour Radjabov og Veselin Topa-
lov 6, Alexei Shirov og Paco
Vallejo 5. I Skakbladet nr. 4 gi-
ver Jens Kristiansen et overblik
over de seneste udenlandske top-
turneringer i Moskva, Wijk aan
Zee og Linares.
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Løsninger og vindere i Skak-
bladets julekonkurrencer kan des-
værre først bringes i Skakbladet
nr. 4, da censor Hans Larsen har
været influenzaramt.

Foto: Cathy Rogers.
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Af Jacob Aagaard

Årets Rilton Cup blev igen i år spil-
let i Münchenbryggeriet i Stock-
holm, et fantastisk spillested med
udsigt over vandet med rådhuset på
den anden side.

Vi var et trekløver, Jens Ove Fries
Nielsen, Leif Jensen og underteg-
nede, sammen af sted for anden gang
til dette underlige land på den anden
side af Øresund for at spille i Sveri-
ges mest prestigefyldte turnering.
For ratingkomiteens Leif Jensen var
det 30. gang han deltog, for under-
tegnede blot den anden.

Ud over de tre gamle mænd i tre-
kløveret deltog en stærk knytnæve
af fem lystige Brønshøj-spillere:
Thorbjørn Bromann, Jacob Carsten-
sen, Jakob Aabling-Thomsen, Asger
Paaske og Esben Christensen, der så
ud til at nyde Stockholm og livet lige
så meget, som de nød at spille deres
partier.

Det var en retfærdig turnering,
som arrangørerne gentog det igen og
igen. Når man vandt sine point, kom
man tættere på vinduerne og udsig-
ten over vandet, mens når man spille-
de skidt, som Jens Ove Fries Nielsen
gjorde det, kunne man risikere at
sidde fast på de midterste rækker, der
var ‘oplyst’ af underlige kulørte lav-
energilamper af den gamle slags, der
sparer på strømmen ved at skabe en
atmosfære af hygge og halvmørke.
Jens Ove bruger briller og måtte flere
gange se brættet henlagt i et uigen-
nemtrængeligt mørke forårsaget af
nysgerrige tilskuere, der skyggede
for lyset!

De andre danskere i turneringen
var også ilde stedt og havde generelt
deres placering i midten af salen.
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Ingen af dem markerede sig nævne-
værdigt på nær Thorbjørn Bromann,
der kom snigende nede bagfra og i
sidste runde havde mulighed for at
få en ratingpræmie i sit parti imod
den Svenske GM Pia Cramling, men
chancerne i tidnøden blev ikke brugt
og Thorbjørn Bromann måtte nøjes
med remis.

For forfatteren til disse linjer gik

en gammel drøm i opfyldelse ved
tilegnelsen af den første stormester-
norm. Man skulle tro at den kom efter
en stærk præstation, hvor alt for en
gangs skyld var lykkedes, men så-
dan forholder det sig ikke. Jeg kunne
teoretisk have fået flere point, hvis
jeg havde været mere cool i de vig-
tige stillinger, som f.eks. her med sort
imod GM Igor Nataf i 6.runde.
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Rilton Cup, 8. runde – Pia Cramling hvid mod Jacob Aagaard.
Aagaard overså Cramlings 23. træk, men havde 'held' og et brugbart forsvar.

Foto: Jörgen Elfström.
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I denne stilling holdt jeg mig til-
bage fra at spille 34... De2! der vin-
der partiet let efter 35. Tf1 Da2 36.
Tf3 Dxa5 37. Lxd6 De1† 38. Tf1
De3† og 39... Dxb3. Alt dette så jeg
selvfølgelig, men jeg frygtede 35.
Td2. Igor fandt dette meget mor-
somt, da han selv havde forkastet
trækket pga. 35... De1 mat! noget
der gik op for mig, mens jeg tænkte
over mit næste træk. I stedet spillede
jeg 34... Kf8? for at bruge kongen til
at dække d-bonden. Det lykkedes
hvid at opstille noget i retning af en
fæstning, der godt kunne nedbrydes
efter længere tids slid, men jeg var i
mellemtiden løbet helt tør for kræf-
ter og besluttede efter 45 træk ikke
at gøre yderligere forsøg.

Men også færre...
På samme vis kunne det let være ble-
vet til færre point i turneringen.
F.eks. i 8.runde med sort imod Pia
Cramling, hvor jeg i følgende stil-
ling helt havde overset hendes træk.
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Her spillede Pia efter nogen tid:
�������

... der tilsyneladende vinder en offi-
cer. Heldigvis har jeg
��������
����������������

... med udmærket kompensation for
dronningen. I tidnøden vandt jeg
endnu en bonde, men besad derefter
ikke evnerne til at få noget ud af en
formodentlig vundet stilling, remis i
61 træk.

Det helt store katastrofe-eksempel
kom i runde 4 hvor jeg i et surreali-
stisk parti slog den tidligere tyske
nummer 1, Eric Lobron med sort. I

åbningen spillede han langsomt, og
da det ikke lykkedes ham at lokke
mig til at modtage en meget farlig
bonde, lokkede han mig med en mere
acceptabel af slagsen, som jeg mod-
tog uden de store bekymringer. Jeg
fik afviklet til et minimalt bedre slut-
spil med uligefarvede løbere i for-
visning om at jeg sikkert forstod dem
bedre end han pga. en del arbejde
jeg havde gjort med den slags slut-
spil kort tid forinden. Det lykkedes
mig også at udspille ham, skabe to
samlede fribønder og få styr på hans
modspil. Så begyndte de underlige
ting at ske.
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I denne stilling brugte jeg en del tid
på at sammenligne 50... e4† og 50...
Kf6, og fandt ud af, at sidstnævnte
er langt det bedste træk, da 51. Tg4

kan besvares med 51... Th2! med
fuld kontrol over stillingen og ikke
mindst hvids fribonde. Da jeg så
skulle trække, udførte min hånd ikke
det træk, jeg gerne ville spille! I ste-
det spillede jeg...
����������

Der kom nu 51. Kd2 Kf6 52. Tg4 og
e-bonden er jo i slag. 52... e3† ville
være dårligt, da det er de hvide fel-
ter, jeg gerne vil forsøge at kontrol-
lere for at kunne følge op med f-bon-
den, og jeg var derfor nødt til at spille
52... Ke5 hvorefter hvid med 53. Th4
fik en del modspil. Alligevel lykke-
des det mig at spille frem til den føl-
gende stilling, hvor hvid lige har
spillet 62. b4?!, et træk, jeg ikke bry-
der mig om.
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Foto: Jörgen Elfström.

Svetozar Gligoric – en af det 20. århundredes mest markante skakprofiler.
Stadig høj spillestyrke som 81-årig og hædergæst i Rilton Cup.
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Jeg tænkte, at han muligvis kunne
prøve 63. Ke1, men sort vinder med
63... Ld2† 64. Kd1 Lxb4 65. h6 f5
66. h7 (66. Tb5 Td2† 67. Kc1 e3 68.
Txf5 e2 69. Lxe2 Txe2 og sort vin-
der) 66... Th2 67. Tg6† Kf3 68. Tg5
Th1† 69. Kc2 f4, og det vil lykkes
for sort at vinde trods alt.
��������������������

Et praktisk træk, der giver hvid
mange muligheder for at spille galt.
Jeg tror stadig, at der var noget liv
tilbage i den hvide stilling efter 65.
Lb3, men i stedet spillede Lobron
meget hurtigt:
�������

Hvorefter stillingen er forceret vun-
det.
���������

Truer Lh4† med snarlig mat.
���������

Der er ingen grund til at skynde på
skakken på h4. Det er praktisk bedre
at holde sine muligheder åbne. Må-
ske er den hvide konge bedre place-
ret på f1? Eller den sorte løber på
g5?
Efter 66... Lh4† 67. Kf1 e3 68. Te6
Td6 69. Te8 f5 70. h6 Td3 71. Lc2
Td2 72. h7 Lf6 73. Lb3 er der stadig
ingen let måde at vinde på.
����������

Stillingens bedste træk, men mine
beregninger var forfærdelige.
�����

Det eneste træk, der giver hvid no-
get håb. Ideen med at genere kon-
gen bagfra, eller i det mindste binde
løberen med 68. Te8 fjerner dæk-
ningen fra tårnet, der falder efter 68...
Lh4† 69. Ke2 Td2† 70. Kxe3 Lg5†
71. Ke4 Te2†.
����������

Esben Lund, en i sandhed vis mand,
har engang sagt: „Når jeg tror jeg er
genial er jeg oftest bare gal.“ Det var
lykkedes mig at forkaste den intui-
tivt mest naturlige fortsættelse, den
første idé jeg fik med mit forrige
træk, nemlig 68... Td2 med mat trus-
sel, på grund af 69. Txe3 Lxe3 70.
h7 Td8 71. Lg8 men en hurtig gen-
nemgang af varianten hjemme viste,
at 71... Kf3! vinder i et træk. Pointen

er 72. h8D Lf2† 73. Kf1 Td1# Min
idé i partiet var at vinde det hvide
tårn på en måde, så jeg kunne få tår-
net hen i h-linjen, hvor løberen ikke
kunne afskærme tårnet fra forvand-
lingsfeltet.
����������

Min idé. Nu truer Td2# ret kraftigt.
���������������������

Et ganske vigtigt træk. Efter 71.
Kxe3 vinder sort tid, bonde og par-
tiet med 71... Txb4 72. Lc2 Kg3 73.
h7 Th4. Hvid kan genere lidt, men
efter 74. Lf5 Th1 75. Le4 Th3 76.
Lf5 Th2 77. Ke4 Th1 78. Ke3 Te1†
79. Kd4 Te8 eller lignende, skal det
nok lykkes sort at vinde alligevel.
�����������������������

72... f5 var måske et bedre forsøg,
men efter 73. Ld5† Kg3 74. bxa5
f4† 75. Kd3 f3 76. Lxf3 Kxf3 77. a6
Txh7 78. Kc4 kan stillingen ikke
vindes.
��������

Denne skak var den anden ting, jeg
havde overset. 73. bxa5 Tg3† var
noget, jeg havde glædet mig til.
���������
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Helt utroligt. Hvid holder meget
nemt remis med 74. bxa5, der elimi-
nerer den bonde, sort skal vinde på.
Efter noget som 74... Ta7 75. Kd4
Txa5 76. Lc6 f5 77. Kc4 f4 78. Kb4
Ta6 79. Lh1 kan sort ikke vinde.
Fritz giver ham godt nok +3, men
efter 79... f3 siger table-baserne, at
der er direkte remis med 80. Lxf3!
hvorefter a-bonden koster tårnet. På
den måde kan man tjekke sine vær-
ste anelser og sin computers be-
grænsninger.
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Nu vinder sort. Det var også slut ef-
ter 74... f5 75. b6 f4† 76. Kd4 f3 77.
Lxf3 Kxf3 78. Kc5 Ke4 79. Kb5 Kd5
80. Kxa5 Kc6.
����������

Lettest.
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78... a4 vandt lidt hurtigere pga. 79.
Kc3 a3 80. Kxb4 a2 og sort får en ny
dronning. Men jeg havde kun 1½
minut igen og fulgte slavisk min plan
om at få kongen til c5.
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Hvid kommer aldrig over med kon-
gen i a-linjen, som er dér, remis-
chancerne findes.
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Og hvid opgav. Han er mat i 10 træk.
�!��

På den vis bliver periodisk stærkt spil
altså blandet med periodisk grove fejl
i moderne turneringsskak. Held er
helt klart en stærk faktor i alle livets
facetter, deriblandt skak (jeg kan
ikke lade være med at tænke på, at
Hemingway mente, at han skulle
bruge held for at skrive sine roma-
ner, og store portioner af det!) og
specielt, hvis man skal lave et godt
resultat.

Heldet kom til mig på en sær vis i
sidste runde med en klubkammerat
fra Sverige, GM Stellan Brynell, der
normalt er meget solid og for nylig
spillede remis med sort mod Shirov
i Europa-cuppen. Men mod mig faldt
han bagover bemærkelsesværdigt
hurtigt.
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Fransk / C11
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Kramniks idé, som på det seneste har
givet sort en del problemer. Jeg har
tidligere spillet det interessante 11.
Sb3, et træk som den hollandske GM
Nijboer har gjort populært. Jeg tro-
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ede dog, at Brynell havde forberedt
sig imod dette, så jeg valgte en an-
den sidevariant.
Hovedvarianten her går 11. h4 Sxd4
12. Lxd4 b5 13. Th3 b4 14. Sa4 Lxd4
15. Dxd4 a5. Denne stilling er ble-
vet analyseret til døde og giver sort
helt lige chancer. Jeg kan godt lide
at spille disse stillinger, men det skal
være ved brættet og imod mod-
standeren og ikke hans database og
computerprogram.
������	��������������
��������������

�����������

14... Dc5 har været spillet i nogle
partier. Jeg er ikke helt sikker på, at
hvid står bedst efter 15. Se2 b6 16.
The1, men stillingen er tæt på umu-
lig at tabe ved normalt spil. Det er
selvfølgelig ikke lige så vigtigt, som
at det er meget trist, at være sort der-
efter, og at remis var ubrugeligt for
Stellan, der som jeg kunne nå en præ-
mie med 6½/9, men ingenting ville
få ved 6/9.
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Min forberedelse stoppede her og
dette var mit første selvstændige
træk. Ideen er både at forberede Te1-
e3-h3 og at overdække e5-bonden,
så jeg kan spille f4-f5, hvilket er
meget ubehageligt for sort. En an-
den idé, jeg tænkte på, var 15. Df2
for at undgå dronningafbytning, men
det ville tillade sort at forbedre sin
stilling på damefløjen hurtigt med
15... b4 16. Se2 a5 efterfulgt af Lc8-
a6 med afbytning af problembarnet.
Selv om hvid ikke kan forhindre
denne plan for evigt, er det én, han
gerne ser sort vente med at få igen-
nem.
������	
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Stellan fortalte efter partiet, at han
havde haft denne stilling en gang før,
hvor han spillede det træk, jeg var
sikker på var tvunget, 15... Dc5 efter
hvilket, jeg havde planlagt at spille
16. Se2, hvor sort er nødt til at spille
16... b4!, før hvid spiller c2-c3. I det
tilfælde er hvid kun meget lidt bedre.
Stadig følte jeg mig godt forberedt.
Jeg havde nogle strategiske ideer
med fra partierne Korneev - Kraai,
Zalakaros 2003, og Grishuck - Ilju-
shin, Krasnoyarsk 2003, partier som
hvid vandt.
������

Da det gik op for mig, at han tillod
dette, var jeg lige ved at spille det
omgående. Jeg har fundet ud af, at
det er vigtigt for mig ikke at spille
selv oplagte træk alt for hurtigt, da
jeg let bliver overophedet og kom-
mer ind i en dårlig rytme, hvor jeg
kommer til at spille andre træk alt
for hurtigt, selv når der bør træffes
svære valg.
Trækket er i sig selv ret oplagt. Hvid
har et stærkt angreb, men også en
god struktur. Det er meget vigtigt at
hvid ikke har tænkt sig at spille fxe6,
men f5-f6, for at holde sorts bønder
på løberens farve og for at angribe
den sorte konge.
Stellan tænkte nu i 50 minutter, ty-
deligvis forundret over, hvad der
foregik. Bagefter fortalte han, at han
havde blandet varianterne sammen
(Stellan spiller altid således) og for-
klarede, at stillingen med Kc1-b1 og
Lc8-b7 indskudt er teori, og at efter
17. f5 har sort 17... Se4!, hvorefter
han klarer sig.
���������

Sort har ikke rigtig noget valg. Han
kan ikke tillade et hvidt angreb star-
tende med f5-f6 og efter 16... Sxd3†
17. Txd3 Dc4 18. f6! er slutspillet
også meget dårligt for sort. Faktisk
kan hvid fortsætte angrebet på kon-
gen uden dronning, da ingen af de
sorte brikker kan stille sig i vejen.
Min tyske legekammerat, Fritz, me-
ner, at sort kan slippe godt af sted
med at give en bonde med 16... b4,
men efter 17. Dxb4 Tb8 18. Dh4 Db7
19. f6 kan den godt se, at de to tunge
officerers enorme kraft imod den

nøgne konge er overvældende. For
dem, der er interesseret i mere
angrebstekniske spørgsmål, kan det
siges, at hvid har tre bønder i angre-
bet (den berømte tre-briks-regel, en
til at ofre sig, en til at dække og en til
at sætte mat), i og med at bonden på
f6 tæller for en officer i denne sam-
menhæng.
����	����	����

Stellan fravalgte 17... Da7 pga. 18.
Df4! som også er meget trist.
��������������

Stellan virkede, som om han alle-
rede havde accepteret sit nederlag
her. Det må være en underlig situa-
tion for ham at spille dette parti, hvor
to resultater kunne føles ok, og re-
mis var ikke et af dem!
Stadigvæk var hans begrundelse for
ikke at spille 18... Dc4 at han ikke
troede på sine chancer i slutspillet.
Jeg overvejede, om man kunne spille
19. Df2!?, men havde sikkert stolet
på min slutspilsteknik med 19. Dxc4
bxc4 20. Td4 Le6 21. Sc7! (dette
havde jeg endnu ikke set, men det er
ikke svært at finde. Efter 21. Sb6?
Tad8! 22. Ted1 Tde8! som angivet
af Fritz er stillingen mindre klar) 21...
Ta7 (21... Tac8 22. Sxa6, og hvid
vinder) 22. Sxe6 fxe6 23. Txc4 og
tårnslutspillet giver hvid fremra-
gende chancer for at konvertere for-
delen til et helt point. Jeg vil stille
tårnet på c6 og pege på hans svaghe-
der, hvorefter det er svært for sort at
skabe kompensation for bonden.
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Når man har sådan en voldsom for-
del i udvikling, og modstanderens
konge er så hjælpeløs, ville det være
usandsynligt om ikke, der var noget
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direkte. Så jeg satte mig til at regne
på den mest voldsomme og primi-
tive fortsættelse, fuldstændig i erken-
delse af min simple natur. Stellan
sagde efter partiet at han ikke kunne
finde noget mod 19. Tee3!?, hvilket
jeg heller ikke kan, og også 19.
Dh4!? ser godt ud.
Det er dog stadig rart at kunne spille
et træk, man kan regne hele vejen, til
modstanderen opgiver.
����������

19... Da4 20. Sb6 og 19... Dd8 20.
Sf6† afslutter partiet omgående.
����	��

Min primitive idé. Hvids angreb
kører som en havefræser igennem et
persisk gulvtæppe.
���������

Alternativet 20... Kh8 bliver nogen-
lunde det samme. Hvid vinder med
21. Th3 gxf6 (21... h6 22. Df4 efter-
fulgt af Txh6 med mat) 22. Dh4
Da1† 23. Kd2 Td8† 24. Ke2 Dxe5†
25. Kf1 og hvid vinder damen.
��������

Jeg havde set afslutningen på par-
tiet, da jeg spillede 19. b4, men jeg
kan bedre lide Fritzies variant her.
Den starter med 21. Dh4!? f4 22.
exf6 Kh8 23. Dh6 Tg8. Jeg havde
set denne stilling og at 24. Te8! vin-

der, men mere smukt er 24. Dg7†!!
Txg7 25. Te8† Tg8 26. Txg8† Kxg8
27. Td8 mat.
�����������������

Alt, sort har tilbage her, er en helt
masse skakker. Hvis man ikke reg-
ner dem til bunds, er det let at tro, at
de giver sort modspil.
����������

22... De6 23. Th3 med mat.
����������������������������������
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Her, for enden af den forcerede vari-
ant, er sort foran med en officer og
ikke udsat for nogen et-træks trus-
ler, ud over den på damen. Men det
viser sig også at være nok. Den sorte
trippel-bonde står virkelig i vejen.
���������

25... Dd6 26. Th3 er helt slut og det

samme er 25... Dxg3, hvor hvid fort-
sætter med det attraktive 26. Dxf6†!
Dg7 27. Dxd8† Dg8 28. Df6† Dg7
29. Te8 mat!
����������

26... Lb7 kunne forsøges, med ideen
27. Th3? Lxg2†!, men 27. Dh6, som
planlagt 8 træk forinden, vinder di-
rekte.
������

27. Th3 vandt også.
�������
��

Her skete der noget meget syret. Jeg
havde spillet de sidste 9 træk relativt
hurtigt og stoppede her op for at
tænkte. Jeg troede, at begge konge-
træk vandt direkte, men da jeg se-
nere på aftenen indtastede partiet i
min computer, gik det op for mig, at
28. Kf2?? taber direkte efter 28...
De2† med mat i 4 træk.
Jeg indså da (efter at være kommet
mig halvvejs over chokket), at jeg i
de seneste år har udviklet en tendens
til at undgå unødvendige risici, en
tendens der er så dybdegående, at
selv når jeg har to træk der (tilsyne-
ladende) får modstanderen til at op-
give direkte, vælger jeg det forsig-
tige. Det fik mig også til at tænkte
på, at selv når man spiller op til sit
bedste, har man brug for held for at
vinde et parti.
�������

Stellan opgav.
�!��

Resultatet gav mig altså den første
norm til GM-titlen, og for første gang
i meget langt tid et ratingtal på over
2400. Betyder det så, at jeg vil æn-
dre på mit syn på mig selv som re-
præsenterende den gamle garde, der
eksisterer mest for at give de unge
modstand og til at rose dem, når de
fortjener det? Selvfølgelig ikke.
Som de fleste medlemmer i Dansk
Skak elsker jeg spillet for det, det er,
og lader de unge om at drømme om
hæder og ære.
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Victor Korchnoi – kontroversiel VM-udfordrer og utrættelig fighter.
Verdens stærkeste 'senior', 72 år og hædergæst i Rilton Cup.
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• Programmør: Steen Suurballe

• Åbningsbog og test: Dan
Wullf

• ‘Træner’: Christian Kongsted

• Rating: Vides ikke. På den
svenske computerskak-
ratingliste figurerer den bedste
kommercielle version af
programmet, Gandalf 4.32,
med et ratingtal på 2658.
Gandalf 4.32 blev udgivet for
fem år siden, i 1999.

• Udgivelse: Gandalf 6.0 er
under forberedelse og vil på et
senere tidspunkt blive udgivet
for det hollanske firma
Lokasoft. Udgivelsesdatoen er
foreløbig usikker.
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Af Christian Kongsted

Stedet er München, året 1993. Det
er første runde ved verdensmester-
skaberne i computerskak. Midt i en
stor spillesal er en masse mennesker
stimlet sammen om et bræt. En sen-
sation er på vej. Det helt ukendte
danske skakprogram Gandalf, som
aldrig før har spillet en skakturne-
ring, lægger hårdt pres på ameri-
kanske MChess – et af verdens stær-
keste computerprogrammer. Gan-
dalf har kilet en farlig fribonde ind
på b7 og hæmmet modstanderens
brikker fuldstændigt.

Pludselig bytter MChess dronnin-
ger, og Gandalfs evaluering begyn-
der at kravle opad. Fra +0,5 bonde,
videre til 1,0 og kort efter et abrupt
hop til 3,0. Det amerikanske pro-
gram, som spiller på den nyeste Pen-
tium-maskine, holder fast i, at stil-
lingen er lige og viser 0,0 på sin
skærm. Forvirringen breder sig
blandt publikum. Nogle af de stær-
keste spillere, der er til stede, mener,
at dronningafbytningen er en fejl-
tagelse. Tre-fire træk senere begyn-
der MChess’ evaluering at styrt-
dykke, og kort efter rammer den ÷13.
Operatøren for det amerikanske
computerprogram rækker hånden
over brættet.

‘Det var en helt fantastisk følelse’,
husker Gandalfs programmør Steen
Suurballe. ‘Jeg gik fra at være Mr.
Nobody til pludselig at være ganske
kendt i computerskak-kredse, og

���	
��	 !���!��

bagefter skulle jeg op på podiet og
vise de sidste træk i partiet. Det er
nok det største, jeg har oplevet med
Gandalf, fordi det var den første rig-
tige turnering, programmet spillede
med i.’

Åbningsbog og skaklæring
Resten af turneringen vil Steen Suur-
balle nok helst glemme i dag. Det
viste sig, at Gandalf stadig havde for
mange børnesygdomme, og med en
lang serie nederlag og et slutresultat
på 3½ af 11 var der rigeligt at ar-
bejde videre på.

Men turen til München bød på
andre positive oplevelser. Suurballe
mødte nemlig her Dan Wullf, som
efter at have set en notits i Skakbladet
var taget helt ned til det sydtyske for
at møde Gandalfs programmør. Det
udviklede sig hurtigt til et samar-
bejde, og siden 1994 har Dan Wulff
lavet Gandalfs åbningsbog.

I november 2002 stødte underteg-
nede til Gandalf-holdet og indgår nu
i teamet som en slags ‘træner’ for
programmet.

Gandalf er anno 2004 et funda-
mentalt andet program end det, der
spillede i München. Programmet er
i dag blandt de bedste i verden, men
er på grund af manglende markeds-
føring relativt ukendt blandt de fle-
ste skakspillere. Styrkemæssigt er
der stadig et lille stykke vej op til de
absolut bedste ChessBase-program-

mer, Deep Shredder og Deep Fritz,
men det danske program er ikke læn-
gere væk, end at det enkelte gange
har givet de to topprogrammer bag-
hjul. Det skete for eksempel, da
Gandalf i foråret 2003 udraderede al
modstand i turneringen CSS Online
Masters. Programmet spillede sig
frem til kvartfinalen og sendte her
først Deep Fritz ud af turneringen
med scoren 2½-1½. Semifinalen
mod det mindre kendte program List
blev også vundet uden problemer,
og i finalen besejrede det danske
program Deep Shredder, ligeledes
med cifrene 2½-1½.

80 timer om ugen
med programkoder
Det hele startede i 1985, da Steen
Suurballe begyndte at læse compu-
terskakblade og lære sig selv de al-
goritmer, som moderne skakpro-
grammer er bygget op over. Som
ungkarl havde han masser af tid ef-
ter arbejde, og skabelsen af et skak-
program begyndte at sluge al hans
tid.

Det er i dag næppe nogen tilsni-
gelse at sige, at Suurballe samlet set
har lagt lige så meget tid og energi i
Gandalfs programkoder, som mange
stormestre har brugt på at mestre
spillets finesser. I begyndelsen var
han i perioder oppe over 80 timer
om ugen. Samtlige vågne timer ud
over den normale arbejdstid blev
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brugt på programmering. Han kom
tidligt hjem hver aften og begyndte
straks at programmere, inden han
havde fået noget at spise, og compu-
teren blev som regel først slukket
omkring kl. 2 om natten. Næste dag
fortsatte på præcis samme måde, li-
gesom hele lørdag og hele søndag
blev også brugt i selskab med bits
og bytes. I dag bor Steen Suurballe
med sin kone i et hus i Hvidovre, og
det gennemsnitlige tidsforbrug er nu
faldet til 30 timer ugen. Herudover
har han et fuldtidsjob som program-
mør hos Dansk Tipstjeneste.

De mange timer med programme-
ring har vist sig at være nødvendige,
for det er ikke nogen naturlov at et
skakprogram spiller med noget nær
stormesterstyrke. Det tager mange
års programmering overhovedet at
komme i nærheden af det niveau. Der
findes i alt omkring 250 skakpro-
grammer, og størstedelen ligger i
ratingområdet 1900-2400. Shred-
ders og Fritz’ programmører arbej-

der som fuldtidsprofesionelle, men
for stort set alle andre er det en hobby
af den meget tidkrævende slags.

En computer med sjæl
I de første år voldte Gandalf mange
problemer. Den glemte reglerne, sat-
te brikker i slag, tænkte enten for lidt
eller for meget og drev i det hele ta-
get Steen Suurballe til vanvid. Ef-
terhånden fik Suurballe dog rettet
alle småskavankerne, og Gandalf
udviklede efterhånden en ganske
hæderlig spillestyrke. I begyndelsen
kunne Steen Suurballe næsten altid
gætte, hvad hans program ville spille,
men i dag omfatter programmet ca.
1000 A4-sider, og programmøren
kan derfor ikke længere forudsige,
hvilken vej programmet vælger.
Gandalf er begyndt at få sit eget liv.

Efter alle de år i selskab med Gan-
dalf er det måske ikke overraskende,
at Steen Suurballe nærmest synes, at
Gandalf har en sjæl. Han sammen-
ligner ofte det at programmere Gan-

dalf med en far, der fortæller sin søn,
hvordan han skal spille skak. Gan-
dalf spiller en række testpartier mod
de andre programmer, og derefter
analyserer Suurballe og resten af
Gandalf-holdet partierne. Når fejlene
er lokaliseret, modtager sønnen en
lektion eller to. Hvis man spørger
Suurballe, hvordan han selv vil be-
skrive sit program, bruger han men-
neskelige termer som ‘aggres-
siv, men måske lidt naiv’. Meget ty-
der dog på, at Gandalf snart er ved at
komme sig over teenage-årene og så
småt har udviklet sig til en moden
herre, som godt kan gøre sig på de
bonede gulve internationalt set.

For Suurballe har det altid været
vigtigt at skabe et stærkt angrebs-
program. Stilmæssigt ligger Gandalf
nok mest op ad en kombinations- og
angrebsspiller som den ‘rigtige’
troldmand, troldmanden fra Riga,
Mikhail Tal. Gandalf trives bedst i
kaos, og det kan man for eksempel
se i det følgende testparti.
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Steen Suurballe har arbejdet med Gandalf i 19 år – og op til 80 timer om ugen.

Foto: Ole Mik.
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Suurballes program er her oppe imod
en anden slagsbror, det tysk-holland-
ske program Fritz.

Testparti, Odense 2004.
Hurtigskak: 20 minutter til 40 træk
og 20 minutter til resten.
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Et træk, som ikke er blevet spillet
særlig ofte, da det simpelt hen er for
farligt.
����������

Ikke 12... dxe5? 13. fxe5 Sxe5 14.
Txf6 gxf6 15. Lxf6 Tg8 16. Lxe5,
og hvid har afgørende fordel.
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Så bliver fløjlshandskerne taget af,
og de to programmer bevæger sig
ud i en længere taktisk infight, som
nærmest varer resten af partiet.
�������������������������������������

Her et spørgsmålstegn for den reelle
værdi af trækket, mens udråbsteg-
net er for underholdningsværdien!
Sort burde prøve at holde nogle af
linjerne i centrum lukket med 15...
e5.
�������	��������������������������
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Åbningsslaget er overstået, men rø-
gen er langtfra lettet. Hvid har ofret
en løber for to bønder og angreb,
mens sort kun har udviklet en enkelt
brik, springeren på e5, som til gen-
gæld står fint. Hvids bonde på f7 kan

senere blive et problem for sort, men
vigtigst af alt giver sorts usikre kon-
gestilling hvid glimrende kompen-
sation. Programmerne er her uenige
om, hvordan stillingen skal vurde-
res. Gandalf ser positivt på angrebs-
chancerne med evalueringen +1,63,
mens Fritz siger +0,28.  Det kaoti-
ske parti fortsætter i samme høje
gear.

��������������������

Ikke 20... Lxb4? 21. Dxe5†
����
������������������������������
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Sort ofrer sin dronning, men det vi-
ser sig at være en dårlig idé.
����	���

Naturligvis ikke 28. Txf2? Ta1† med
mat
�����������������������������������
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En ejendommelig stilling, hvor det
kan være svært at finde ud af, hvad
der egentlig foregår. ‘Uklart’ ville
de fleste vel sige, men den går ikke,
når man har med computerprogram-
mer at gøre. Materielt set ser det ud
til, at sort er godt med. Han har tårn,
løber og springer for dronning og en
bonde, som dog står temmelig gene-
rende på f7. Desuden har sort løber-
parret. En helt afgørende faktor i stil-
lingen er imidlertid, at dronningens
slagkraft vokser markant, når mod-
standerens kongesikkerhed er dårlig,
og det bliver demonstreret effektivt
i resten af partiet. Programmerne er
her vildt uenige om vurderingen:
Fritz siger: -0,56, Gandalf +0,70.
���������
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Forsvarsmulighederne var bedre ef-
ter 31... Tc5, som ved præcist spil

giver sort visse chancer for at koor-
dinere brikkerne.
���������
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Med dronningens dominans er det
umuligt for sort at undgå materiale-
tab. Sorts brikker bliver nu pillet én
for én. Gandalf 2,56. Fritz: 0,41.
�������
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40... Lxb5? 41. Txb5 Tfc8 42. Txa5.
���� ��
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Meget kan man sige om computer-
skak, men det er i hvert fald sjæl-
dent, at partierne ender remis efter
20 træk!

Varianttræet skæres ned
I et taktisk slagsmål som ovenstå-
ende er det naturligvis altafgørende,
at programmerne kan finde rundt i
vildnisset af varianter. Selv for com-
puterprogrammer er der uoversku-
eligt mange varianter i skak, og det
er derfor nødvendigt at skære ned i
varianttræet. Man antager, at der
gennemsnitligt findes 36 forskellige
træk i en typisk midtspilsstilling, og
kompleksiteten i midtspillet er der-
for 36 i n’te potens, hvor ‘n’ er det
antal halvtræk der skal beregnes
fremad. Hvis et computerprogram
skal gennemregne alle muligheder i
et midtspil ned til en dybde på 10
halvtræk, skal det analysere 36 i
10’ende potens positioner, hvilket er:

3.656.158.440.062.976
(ca. 3,7 billiarder) positioner.

Med en moderne PC, som regner ek-
sempelvis 500.000 positioner i
sekundet, vil sådan en beregning tage
omtrent 231 år.

I 1950 introducerede den britiske
matematiker og ingeniør Claude
Shannon en ny algoritme, som fik
kompleksiteten til at falde til 6 i n’te
potens, sådan at et computerprogram
nu ‘kun’ skulle beregne lidt over 60
millioner positioner for at nå 10
halvtræk igennem. Det kan med en
moderne PC gøres på 2 minutter.
Senere, i 1980’erne og 90’erne, op-
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1985: Steen Suurballe
påbegynder programmeringen
af Gandalf.

1993: Gandalf spiller sin første
rigtige turnering, Computer-
VM i München. Gandalf 1.0
slår ét af verdens bedste
programmer, Mchess, men
opnår samlet set kun 3½ af 11.
Steen Suurballe møder i
München Dan Wulff, som kort
efter går i gang med at skabe en
åbningsbog til programmet.

1997: Gandalf scorer 4 af 6
point ved AEGON-turneringen
i Holland, hvor mennesker
spiller mod maskiner.
Præstationsratingen over 6
partier er 2450.

2001: Seneste kommercielle
version af Gandalf, version 5.1,
udsendes for det hollandske
firma Lokasoft.

Nov. 2002: Steen Suurballe
møder Christian Kongsted, og
et samarbejde påbegyndes.

Apr. 2003: Gandalf bliver nr.
1 i den prestigefyldte turnering
CSS Online Masters foran alle
verdens stærkeste programmer:
Deep Fritz, Deep Shredder og
Deep Junior. Gandalf slår Deep
Fritz 2 ½-1 ½ i kvartfinalen og
Deep Shredder i finalen,
ligeledes med cifrene 2 ½-1½.

Febr. 2004: Gandalf bliver nr.
5 i den internationale compu-
terskakturnering IPCC i
Paderborn, Tyskland.

Fremtid: Danmarksmesteren
fra 2003, Peter Heine Nielsen,
har indvilliget i at spille en
match over fire partier mod
Gandalf. For tiden mangler der
arrangørkræfter til at løfte
opgaven.

fandt skakprogrammører en række
nye algoritmer, som går under fæl-
lesbetegnelsen ‘pruning’ (engelsk
for forkortelse/beskæring), og nu er
kompleksiteten faldet til 2,5 i n’te
potens.

En af de vigtigste teknikker til at
skære i søgetræet er algoritmen ‘null-
move’, som blev udviklet i slutnin-
gen af 80’erne. Null-move betyder
at ‘undlade at trække/at melde pas’,
og princippet kan bedst illustreres
med et eksempel:
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I denne stilling kan hvid vælge
mellem i alt 32 lovlige træk, og det
er kun 6 af disse, der ikke taber
materiale. Ved hjælp af null-move-
algoritmen kan programmøren sikre
sig, at hans program koncentrerer sig
om disse varianter, hvilket sparer
megen tid. Hvis programmet kun
analyserer 6 ud af 32 træk, vil søge-
træet blive reduceret til omtrent 19
pct. af sin oprindelige størrelse.

Null-move fungerer således, at
programmet tillader, at den ene side
trækker to gange i træk. Modstande-
ren laver et null-move –  han undla-
der at trække. Denne algoritme an-
vendes, når den ene part har en me-
get stor fordel. Lad os forestille os,
at hvid i ovenstående diagram spil-
ler 4. 0-0, hvorefter sort tager løbe-
ren med 4... axb5. Hvid fortsætter så
med 5. d3. I denne stilling vil et
computerprogram evaluere balancen
mellem hvid og sort til ca. –3, altså
stor sort fordel, da hvid har tabt en
løber uden kompensation.

Her laver programmet et null-
move for at teste, hvor god sorts stil-
ling egentlig er. En hurtig analyse
viser, at evalueringen ikke ændrer
sig nævneværdigt selv med et ekstra

træk til hvid. Derefter afprøver pro-
grammet samtlige andre muligheder
i træk 5 til hvid og laver et null-move
efter hvert af disse træk. Resultatet
er dog det samme som efter 5. d3.
Hvid står dårligt, selv om han får et
ekstra træk, og programmet har der-
for gode grunde til at formode, at
sort har en meget stabil fordel. Vari-
anten med 4.0-0 kan forkastes.

Forestiller man sig i stedet for en
stilling, hvor den ene side foretager
et officersoffer i forbindelse med et
matangreb, er det derimod sandsyn-
ligt, at null-move-algoritmen vil
resultere i, at angrebet ikke uden vi-
dere kan afvises. Derfor vil program-
met regne videre på sådanne mere
lovende officersofre.

0,27 bonde?
Et andet centralt punkt i skakpro-
grammering er at tune programmets
positionelle evaluering. Computere
omsætter alt til tal, og hvis man skal
lære et computerprogram at spille
skak, må man opbygge et fuldstæn-
digt parallel-univers, som udeluk-
kende består af tal. For maskinerne
findes kun det binære talsystem, 0’er
og 1’taller, som så kan omsættes til
ti-tals-systemet for at gøre det let-
tere for os mennesker. Computerne
kan lægge tal sammen og trække
dem fra hinanden, og til sidst vælger
de så den mulighed (dvs. det træk),
der har den højeste talværdi.

Når skak skal laves om til tal, så
melder der sig en masse spørgsmål,
man som skakspiller aldrig tidligere
har behøvet at finde svar på. Hvor
meget er eksempelvis løberparret
værd i en åben midtspils-stilling, 0,2
eller 0,3 bonde eller mere? Hvor
meget er det værd at sætte et tårn på
en åben linje, og hvor meget bonus
skal man have for et tårn på syvende
række?

De fleste skakspillere vil sikkert
sige, at det kommer an på stillingen,
men det er ikke godt nok for et
computerprogram. Alt skal define-
res helt præcist, og hvis man beder
programmet om at lægge +0,4 til
evalueringen for et tårn på 7.række,
så vil den altid gøre præcis dét, ind-
til man i detaljer definerer de stillin-
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ger, hvor et sådant et tårn er altafgø-
rende, samt de stillinger, hvor tårnet
har mindre betydning.

Materialisme
Væsentligt er det naturligvis, hvor-
dan et program evaluerer materiale i
forhold til positionelle faktorer. Her
har computerprogrammerne for al-
vor forbedret sig i løbet af de sidste
fem år. Tidligere ville de fleste pro-
grammer glad spise enhver bonde,
de blev tilbudt, og til gengæld for-
sømme vigtige faktorer som blandt
andet udvikling. Men nu er de bed-
ste programmer blevet mindre ma-
terialistiske, og det skal vi se et eks-
empel på. Gandalf møder herunder
det svenske Ruffian, som er det pro-
gram, der er tættest på at kunne ud-
fordre Gandalf om ‘herredømmet’ i
Skandinavien. I dette parti var det
dog spil til ét mål.

CSS Online Masters 2004.
Hurtigskak: 60 minutter til hele par-
tiet + 15 sekunder pr. træk.
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Bedre 5. Lc4.
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Ruffian går straks efter c3-bonden,
hvilket er en klar fejl, når den endnu
ikke har udviklet brikkerne på dron-
ningefløjen. Sort står fint efter 14...
Te8 fulgt af Se4.
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Ikke noget svært træk for et menne-
ske, men knap så simpelt for et com-
puterprogram. Det vil for de fleste
gode spillere være åbenlyst, at c3-
bonden let kan ofres på grund af
angrebschancerne på kongefløjen,
men der er stadig mange skakpro-
grammer af ‘den gamle skole’, som
her ville spille materialistisk og for-
søge at dække c3-bonden med for
eksempel 15. Dd2. Gandalf er dog
tunet til at kunne lide angrebschan-
cerne i sådanne stillinger, og derfor
betyder en bonde hist og her ikke så
meget, så længe programmet ser
kompensationen.
��������
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Ruffian synes at mene, at hvis den
ikke umiddelbart bliver sat mat, så
kan der ikke være noget galt i at tage
en bonde. 15... Te8 er et bedre for-
søg. Nu får sort problemer.
���	��

Her er programmerne uenige om
evalueringen af stillingen. Gandalf
siger +0,7  på trods af, at den er en
bonde bagud, mens Ruffians evalu-
ering er –0,4. Kasparov sagde en-
gang, at det altid er værd at ofre en
bonde for at få en springer til f5. Be-
mærkningen var uden tvivl halvvejs
spøgefuldt ment, men det ser ud til,
at ideen har bundfældet sig i Gan-
dalfs evalueringsfunktion.
���������������

Gandalfs evaluering hamrer opad.
Gandalf: 1,53, Ruffian: –0,07
������ ��������������������������
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Gandalf: 3,61. Ruffian: 2,48.
���������������������

En slags desperation, men 27... Txe1
28. Txe1 virker heller ikke, da hvid
trænger ind på e7 med tårnet. (28...
Dd6? 29. Lxg6!)
����������������������������������
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Hvis 31... Dxd5, så kommer 32.
Lxf6† Sxf6 33. Sf5† Kf8 34. Dxf6
gxf5 35. Txf5 Db7 36. Txe4, og sort
er færdig.
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Sætter begge tårnene i slag på samme
tid, men vinder øjeblikkeligt.
�����������

32...Sxf6 33. Sf5† Kg8 34. Lxf6!
Dxe1† 35. Kh2 Kf8 36. Lg7† Kg8
37. Df6! gxf5 38. Lh6 med hurtig
mat.
�����������

Det samme som at give op, men alt
taber, eksempelvis: 33... Sxf6 34.
Lxf6† Kf8 35. De5 Te8 36. Lg7 mat.
��������

... og sort opgav nogle træk senere.
�!�

Her endnu et eksempel på positionel
evaluering, denne gang dog ikke i
Gandalfs favør.

CSS Online Masters 2004.
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Sort har visse problemer med de sorte
felter tæt ved kongen og bør forsøge
at lukke nogle af hullerne med 22...
f6. Der er mange skakprogrammer,
som har svært ved at forstå svage
feltkomplekser, og det viser sig også
at være tilfældet her.�
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23... Db7 var bedre.
���������

En kombination, som bliver mulig-
gjort af problemerne på de sorte fel-
ter. Nu besvares 24... exd5 med  25.
Df3 og sort er færdig. Eksempelvis
25... Da6 26. c6 f6 27. Dxd5† Kh8
28. Dd7 med mat, eller 25... f6 26.
Dxd5† Kh8 27. Sf7† Kg8 28. Sd6†,
og dronningen tabes.
�!�

Mod verdensmesteren
Efter dette kedelige nederlag analy-
serede Gandalf-holdet, hvad der gik
galt, og vi nåede frem til, at der måtte
gøres noget ved problemerne med
de svage feltkomplekser. En vigtig
pointe i ovenstående parti var, at
bonden på h6 havde stor betydning,
særligt når dens styrke blev kombi-
neret med de svage sorte felter. Steen
Suurballe forfattede nogle linjers
programkode om problemet, og nog-
le runder senere i samme turnering
var Gandalf klar til at møde verdens-
mesteren, det positionsstærke pro-
gram Shredder.

CSS Online Masters 2004
Hurtigskak: 60 minutter til hele par-
tiet +15 sekunder pr. træk.
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Mere normalt er 12... Kh8
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Ser underligt ud, men sort har også
problemer efter 17... Sc6 18. b4!
����	����������������
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Hvid har klar fordel på grund af den
stærke springer på d4 og majorite-
ten på dronningefløjen. Sort prøver
nu at bytte monsteret på d4 af med
Sb8-c6.
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Nix!
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Det ser ikke særligt overbevisende
ud at sætte sine bønder på hvide fel-
ter og dermed gøre Lf7 endnu dårli-
gere, end den var i forvejen, men
hvid ville under alle omstændighe-
der kunne fremtvinge dette træk med
for eksempel Dd3.
���������

Endnu en bonde på hvidt felt, og
dermed er Lf7 begravet. Men alter-
nativerne var ikke tillokkende. 27.
Lf3 bxc6 28. bxc6 Tc8 29. Tfd1 Db6

��������
��������
�������
��������
��������
��������
������
��������

�������

Nærmest menneskeligt. Hvid åbner
nu en ny front på kongefløjen, og
sorts stilling synker langsomt i grus.
Trækket er en standard-idé for men-
nesker, men ret usædvanlig for skak-
programmer, fordi programmerne
ikke vil rykke bønderne foran deres
egen konge, medmindre der er me-
get gode grunde til det. Hvis trækket
ikke umiddelbart vinder materiale,
hvorfor så spille det? Svaret er i dette
tilfælde enkelt. Gandalf var blevet
klogere, siden partiet nogle runder
tidligere. Nu ‘huskede’ den pludselig
noget om svage sorte felter og en
bonde, som stod tæt ved kongen.
Bonden er på vej til h6!
�������
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Sort kan kun se passivt til, mens h-
bonden marcherer. 30... h5 mødes
ganske enkelt med 31. Lxh5!
����������������

Bonden ankommer til destinations-
feltet med en fuldstændig afgørende
effekt. Det er umuligt for sort at holde
a1-h8-diagonalen lukket og samti-
dig kæmpe mod fribonden på c6.
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Afleverer en springer, men partiet var
under alle omstændigheder forbi.
Bonden på h6 spiller en hovedrolle.
For eksempel 33... Tce8 34. Txe5
Txe5 35. Db2 Kf8 36. Tb1 Te8 37.
Sxf5! gxf5 38. Dg7† Ke7 39. Tb7
og game over.
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Ikke hver dag, at en dansker slår en
verdensmester!

At bestige Mount Everest
Steen Suurballe har modtaget flere
tilbud fra ChessBase, som generelt
forsøger at opkøbe de programmer,
der kan spille op med deres egne
programmer. Foreløbig har Suur-
balle dog sagt nej tak, fordi han ikke
har lyst til blot at være én af de utal-
lige ChessBase-engines. Gandalf har
siden 2001 været ‘i stald’ hos det
hollandske firma Lokasoft, men pro-
grammet kan ikke købes nogen ste-
der for tiden. Den forrige version er
udsolgt, og Lokasoft venter på, at
Suurballe på et tidspunkt beslutter
sig for at udgive Gandalf 6.0. Men
Gandalfs programmør har god tid,
og det har aldrig været pengene, som
var drivkraften i arbejdet. Så hvor-
for gør han det egentlig?

‘Jeg tror, det er drømmen om at
nå toppen. Om bare et øjeblik at være
verdens bedste, om det så kun varer
én dag. Bare én gang at blive ver-
densmester. Hvorfor bestiger folk
Mount Everest? Det er svært at sige
– men basalt set vil jeg tro, det er den
samme drivkraft, som ligger bag mit
arbejde med Gandalf.’
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Christian Kongsted er uddannet
journalist og forfatter til bøgerne
‘How to Use Computers to
Improve Your Chess’ (Gambit
Publications) og ‘Spil og vind på
nettet’ (forlaget Libris). Siden
november 2002 har Kongsted
været involveret i udviklingen af
Gandalf.
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Når man har spillet bedst og opnået
en klar slutspilfordel, så er det da
uretfærdigt, hvis den ikke vinder. Det
kan eksempelvis skyldes, at man kun
har bønder på den ene fløj. I det span-
ske holdmesterskasb i Centelles
1878 havde jeg problemet to gange,
med to dages mellemrum.
Centelles ligger i Katalonien, men
ikke ved kysten, så danske turister
kender slet ikke denne by. Turnerin-
gen spilledes sidst i august, hvilket
vil sige under matchen Karpov -
Korchnoi. Den skulle jeg jo skrive
bog om, så det var temmelig gene-
rende, at et uvejr betød nul telefon
på hotellet i tre dage. Men hjemme
hos den rare klubformand var der
stadig forbindelse med omverdenen,
så alt blev klaret. Jeg spillede ikke
særlig godt. Til slut hang Las Pal-
mas’ sejr på et halvt point. Holdet
havde i øvrigt et nyt navn det år, der
var et eller andet i vejen med Spare-
kassen, så vi hed Union Deportati-
va, fodboldklubben.
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Grünfeldindisk / D85
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En lille specialitet. Men den giver
ikke noget, det viste sig også i en
BBC-turnering mod Hort.
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Diagramstillingen øverst på siden.
Sort tilbyder remis, hvilket ikke er

urimeligt. Det er da pænt ham, at han
ikke tror, Hvid vil plumpe i fælden
20. Tc7 Lxd4 21. Txa7?? Txe3!
�����������������������������
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Gad vide, om 30. Te7 var en bedre
chance? Jeg forkastede det p.g.a. 30.
Te7 f3 31. h3 h5.
I øvrigt: kolumbianeren ville ikke i
tidnød, han havde spillet næsten lige
så hurtigt som jeg!
�����������������������������������
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33... Kg6 34. Tc7 Tb4 35. h5† vin-
der heller ikke, men det er lige ved!
Men hvad nu? 34. Tc6 ser godt ud,
f.eks. 34... Kg7 35. Ta6 Kh7 36. g5!
Ja, men 34. Tc6 h5 35. g5 Tb4! er
remis, f.eks. 36. Th6 a4.
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To dage senere gjaldt det en anden
farlig taktiker, peruaneren Orestes
Rodriguez. Jeg fik fire mod tre på
kongefløjen, men der var heldigvis
dronninger på brættet.
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Engelsk / A34
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Anses for det solideste, men jeg kan
godt lide centrumsbønder.
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10 minutter. Jeg mente faktisk, at et
af Sorts to foregående træk måtte
være en fejl.
��������	��

Sort begyndte at bruge tid. Det fri-
stende 13... c4 ender galt efter 14.
Lxc4 Sc5 15. Da3 Se4 16. Lf1.
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���������������

Et svært valg. Interessant var 15.
Sg5, solidt 15. e4, men 15... e6 16.
Sxe5 Lxe5 17. Lxe5 Dxe5 18. Dg3?
strander på 18... Dxe4! 19. Lxg6
Dg7!
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I stedet for det enkle Dxc5 finder jeg
på noget mere forvirrende.
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Bedre var 21... De4 (22. Lf1 d4).
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Nu får Hvid alligevel fat i c-bonden,
og i en ret gunstig stilling.
���������(�)�������
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Skal man tage remis?
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v/ Steffen Pedersen
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Jeg har vist før været inde på det:
udvikling. Det er ofte en alvorlig
årsag til den slags katastrofer, der
kommer med her i skafottet. Eller
rettere manglende udvikling.
Det er også et vigtigt tema denne
gang, og så indeholder partiet en fiks
lille kombination. Partiet er fra den
stærke Reykjavik Open, hvor den
lovende kineser Bu var med fremme
gennem det meste af turneringen,
men tabte sidste runde til franske
Nataf. Forinden havde han i 6. runde
givet Miezis denne medfart:
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Den anden hovedvariant er 5... Sxc3
6. bxc3 og nu spilles for det meste
6... g6 med en Grünfeld-agtig opstil-
ling.
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Dette er klart stærkere end det mere
solide og forsigtige 8. e3. Da bonde-
strukturen er symmetrisk, må hvid

forsøge at udnytte sit forspring i
udvikling, og det er derfor vigtigt,
at også den sortfeltede løber kan
udvikles aktivt.
��������

Bagefter er det den slags træk, der
næsten må kritiseres, men Karpov
har også spillet sådan. Han slap dog
heller ikke så godt fra det: Korchnoi
fik klar åbningsfordel i et parti fra
sovjetmesterskabet 1970. Bedre er
8... e6, hvorimod det naturlige 8...
Lg4 9. Lb5 Tc8 går for at være godt
for hvid efter 10. Lf4!
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Risikabelt. Bedre er 9... e6, men det
er heller ikke helt tilfredsstillende. I
ovennævnte parti spillede Karpov
9... Da5 men stod skidt efter 10. Ld2
Dxc3 11. Lxc3.
�����!�

På 10. Db3 e6 11. Dxb7 har sort
11... Sa5! Men er der ikke også no-
get med, at man skal holde sig fra
den dér testamentebonde.
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Afbytningen af springerne giver
hvid flere fordele. Diagonalen a4-
e8 giver nogle muligheder, og sam-
tidig skal sort nu passe på sin noget
flagrende løber på g4.
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Sort er tæt på at få noget, der ligner
en spilbar stilling med 13... Dd6 14.
Dg5 Le2 15. Te1 Lb5, men den
haltende udvikling er stadig et pro-
blem. Hvid står klart bedst efter for
eksempel 16. Lf4 Dd8 17. Dg3.
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Det var nødvendigt at indskyde 14...
Tc5 15. Dg3, men efter 15... Lb5
16. Le3 og det andet tårn med, er
det stadig ikke rart at spille sort.
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Den lille kombination bliver lidt
usædvanlig med hvids dronning-
træk frem og tilbage mellem e5 og
h5. Ganske sødt og helt afgørende.
Der er ingen måde, hvorpå sort kan
nå at stable tilfredsstillende modspil
på benene.
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Så sker der ikke lige noget på bag-
linjen, og samtidig truer det jo Lb4†.
20. Th3 Dxe4 21. Txh7† Kd6 22.
Lh6 var naturligvis også godt.
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Nicolai V. Pedersen (Aalborg) og
Thorbjørn Bromann (Brønshøj) del-
tog også – dog uden at gøre det helt
store væsen af sig – og endte på hen-
holdsvis 5 og 4 point.

Det ville være irriterende at skulle
tage hensyn til h4-h5 hele tiden.
Rodriguez ville heller ikke i tidnød,
han havde endnu 28 minutter.
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Planen De7 bliver straks forpurret.
Bedre var Kh7, selv om det ikke ser
godt ud at stille majestæten på dia-
gonalen fra d3. Efter 33... Kh7 34.

Ld3 Dh6 35. Db5 Tc8 36. Tf4 har
Sort det svært.
���������
���������

I en meget vanskelig stilling bryder
Sort sammen.
�������
��������������������������
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38... fxg6 39. Dxe6 er håbløst, men
jeg havde ikke taget stilling til, om

jeg mod Kh6 ville spille 39. Th8†
eller Dxg7†. Begge dele vinder selv-
følgelig.
Om stillingen efter 29. Td4 er vun-
det, ved jeg ikke. I praktisk spil er
chancerne meget store, hvilket, som
jeg så ofte har fremhævet, er det vig-
tigste.
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Er der en god
angrebsfortsættelse?
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Skal damen trække sig
baglæns tilbage?
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Her har vi en blokeret fribonde!
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Dronningafbytning?
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Hvid mangler lidt udvikling.
Sort mangler rokaden!
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Springeren er truet!
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Skal vi virkelig nøjes med at tage
bonden tilbage?
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Tårnafbytning?
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Stor fordel. Bedste fortsættelse?
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Af Torsten Lindestrøm

Dette års NM startede for den dan-
ske delegations vedkommende tors-
dag den 19. februar kl. 08.00 på
Københavns Hovedbanegård. Rejse-
lederens værste mareridt blev straks
gjort til skamme: Alle var mødt frem
i god tid – faktisk var undertegnede
den, der ankom sidst til det aftalte
mødested. Kl. 08.20 afgik toget og
efter tre skift stod vi kl. 14.20 på
Karlstad Hovedbanegård efter en
problemfri tur.

I år var det Det Svenske Skak-
forbund, der stod for afviklingen af
De Individuelle Nordiske Mesterska-
ber i Skole Skak. Arrangementet går
på skift mellem de nordiske lande.
Svenskerne havde valgt at afholde
hele arrangementet på Hotel Gustaf
Fröding i Karlstad, og det fungerede
fint. Det er rart, at såvel overnatning,
spisning samt turneringen afvikles
samme sted.

Den danske delegation bestod i år
af 25 personer: 10 spillere, der alle
havde kvalificeret sig ved at blive
nr. 1 eller 2 ved DM i Skoleskak i
november 2003, 13 forældre/bedste-

;
�0�C�	������	���������
forældre, 1 træner (Sune Berg Han-
sen) samt 1 rejseleder (Torsten Lin-
destrøm).

Det var nyt, at vi i år havde en
træner med. Her havde vi ladet os
inspirere af svenskerne, der de se-
nere år har haft GM Stellan Brynell
med ved NM i skoleskak. Og alle-
rede på togturen fik vi stor glæde af
Sune, da de mange timers tog-
transport flittigt blev brugt til skak-
forberedelser og analyser. Mere om
Sune senere.

A-gruppen
12 deltagere. Født 1984-1986:

1. Christian K. Pedersen, DEN, 4½
2. Halldór B Halldórsson, Island, 4
3. Olaf Berg, Færøerne, 4
6. Martin S. Lund, DEN, 3

Christian Kyndel Pedersen kunne før
sidste runde selv afgøre NM til sin
fordel ved at vinde. Ja, faktisk kunne
han nøjes med remis, hvis bare Olaf
Berg ikke vandt. Christian kom dog
under pres allerede i åbningen, og
det så faktisk temmelig skidt ud un-

dervejs. Eneste trøst var, at også Olaf
Berg stod dårligt mod en islænding.
Efter godt forsvarsspil fik Kyndel
afviklet til et slutspil med tårn og
løber + 3 bønder mod dronning + 3
bønder.

Da modstanderens konge ikke
kunne komme ind i stillingen, eb-
bede det spændende parti ud i remis,
og da Olaf Berg samtidig tabte, vandt
Christian udelt.

Et fortjent mesterskab til Chri-
stian, der klart mødte stærkeste mod-
stand samt sluttede af med 4 sorte!

Martin S. Lund gjorde det også
rigtig godt. Faktisk tabte Martin kun
et parti, nemlig lokalopgøret allerede
i første runde mod Christian. 3 af 6
er langt over Martins forventede
score og giver en pæn ratinggevinst.

B-gruppen
12 deltagere. Født 1987-1988:

1. Nikolaj Mikkelsen, DEN, 5
2. Øystein B. Fossum, Norge, 4
3. Rauno Järvinen, Finland, 3
8. Martin Lee Lauritzen, DEN,  3
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I modsætning til Christian Kyndel
kunne Nikolaj Mikkelsen ikke selv
afgøre NM til sin fordel. Han kunne
ende med at have dårligst korrektion.
Der var ikke andet at gøre end at
forsøge at vinde over svenske Peter
Vas. Det gjorde Nikolaj, selv om stil-
lingen i lang tid var lige.

Heldigvis stod Nikolajs direkte
konkurrent til NM, Øystein Fossum,
Norge, hurtigt dårligt, og da Nikolaj
efter tidnød stod klart til gevinst, var
sagen næsten klar. Vi måtte dog igen-
nem en nervepirrende afslutning
med gensidig tidnød, før Øystein
endelig tabte (havde nordmanden
vundet, ville han have haft bedre
korrektion end Nikolaj).

Et flot og fortjent NM til Nikolaj,
der jo også vandt NM i 2003. Efter
Sunes vurdering var Nikolaj klart
den bedste spiller i gruppe B.

Martin Lee sluttede desværre af
med at tabe. Havde han vundet,
havde det givet bronze, men en fejl
allerede i åbningen gav aldrig håb
om dansk gevinst. Martin spillede
under alle omstændigheder en fin
turnering, og gevinsten over NM

Nikolaj Mikkelsen i 5. runde vil vist
aldrig blive glemt!

C-gruppen
12 deltagere. Født 1989-1990:

1. Jon Ludvig Hammer, Norge, 4½
2. Atli F Kristjánsson, Island, 4½
3. Nicolaj Zadruzny, Sverige, 4
6. Peter Grove, DEN, 3
7. Peter Skovgaard, DEN, 3

Peter Grove kunne med gevinst over
Jon Ludvig Hammer, Norge have
fået bronze, og Grove stod klart bedst
efter åbningen og havde i lang tid
gode muligheder. Efterhånden endte
han dog i et slutspil, hvor han stod
lidt under, og da Hammer endelig
brød igennem, sikrede nordmanden
sig samtidig Norges eneste NM-ti-
tel. Peter Grove har samlet set gjort
det meget flot og scoret over forvent-
ning.

Peter Skovgaard spillede mange
spændende partier men manglede
medgang i de afgørende situationer.
Bl.a. afslog han remis mod den se-
nere vinder, Jon Ludvig Hammer for
herefter at tabe. Peter Skovgaard, der

vandt NM i 2003 i Gruppe D, havde
selv håbet på et bedre resultat, men
3/6 er ikke dårligt – set i lyset af at
han var blandt de yngste i gruppen.

D-gruppen
12 deltagere. Født 1991-1992:

1. Lucas Wickström, Sverige, 5½
2. Alfred Krzymowski, Sverige, 4
3. Mika Laitinen, Finland, 3½
6. Kasper Bek Aagaard, DEN, 3½
8. Morten S. Storgaard, DEN, 3

Kasper Bek Aagaard sluttede turne-
ringen ved at vinde for tredje runde
i træk. Kasper ikke bare vandt – han
spillede simpelthen bare bedre og
bedre som turneringen skred frem.
Resultatet gav en delt 3. plads men
desværre var korrektionen ikke god
nok til en bronzemedalje.

Morten S. Storgaard spillede i sid-
ste runde remis mod den eneste pige-
spiller ved dette NM, nemlig Line
Jin Jørgensen, Norge. Hun pressede
Morten hårdt men stærkt forsvarsspil
sikrede det halve point. Også Mor-
ten kan være tilfreds med sin præ-
station.
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Københavns Skak Union, Skovlunde Skakklub og Tårnet, Ballerup Skakklub har
hermed fornøjelsen at byde samtlige skakspillere, der har kvalificeret sig gennem
juniorgrandprixturneringerne i 1., 2. og 8. hk, hjerteligt og skakligt velkommen til
dette års Sjællandsmesterskab.

Tid: Lørdag den 24. april – indskrivning kl. 9.45, præmieoverrækkelse (til alle!) ca. kl. 15.45

Spillested: Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup. Buslinierne 156 og 350S (ring 4) lige til døren.

Turneringsform: Gruppe A og B: 5 runder schweizer med 30 min. pr. spiller/parti
Gruppe C og D: 6 runder schweizer med 25 min. pr. spiller/parti
Gruppe E og F: 8 runder schweizer med 20 min. pr. spiller/parti

Forplejning: Vand, kaffe, te, frugt og slik m.m. sælges med et smil.

Tilmelding: Samtlige kvalificerede spillere melder sin ankomst via hk/juniorlederne/klubben,
skriftligt med navn, klub eller skole, fødselsår, evt. tlf. nr. senest den 16. april til Arild Rimestad,
Bispebjergvej 71, st. tv. 2400 Kbh. NV, email: junior@ksu.dk Internet: www.ksu.dk. – Vel mødt!

E-gruppen
12 deltagere. Født 1993- :

1. Hjörvar S. Grétarsson, Island, 5
2. Nils Grandelius, Sverige, 4½
3. Frode O. Urkedal, Norge, 4
9. Christoffer E. Christensen, DEN, 2
10. Steffen Petersen, DEN, 1½

Personligt var jeg meget overrasket
over det høje niveau i Gruppe E for
spillere født 1993 eller senere. Fin-
nen Roope Kiuttu var ratingfavorit
med det imponerende tal 1803, og
han fik altså ‘kun’ 2½ point! På den
baggrund gjorde vore to drenge det
flot, da de i mange af partierne mødte
meget stærk modstand. Steffen Pe-
tersen sluttede af med en remis i en
ellers god stilling. Turneringen ud-
viklede sig lidt uheldigt for Steffen
som efter fremragende spil og ge-
vinst i 1. runde mod finnen Ville
Hiltunen (1506) kom op mod de al-
lerbedste spillere i gruppen. Det gav
ikke mange point men har helt sik-
kert været meget lærerigt for Stef-
fen. Og så er det jo vigtigt at huske
på, at Steffen var blandt de yngste i
gruppen og kan deltage i samme
gruppe næste år, hvis det lykkes for
ham at gentage kvalifikationen.

Også Christoffer E. Christensen
var oppe mod mange af de stærkeste
spillere i gruppen og på den bag-

grund er 2/6 et flot resultat. Chri-
stoffer vandt to flotte partier og de
fire tabspartier skete alle efter hård
kamp. Også han har lært meget af
dette NM, og jeg tror ikke, at det er
sidste gang, at vi ser Christoffer som
deltager ved NM.

Konklusion
Vi gentog altså bedriften fra sidste
år og vandt to nordiske mesterska-
ber ud af fem mulige. I den uoffi-
cielle holdkonkurrence landene i-
mellem ‘udnyttede’ Sverige hjem-
mebanefordelen og satte sig tungt på
holdkonkurrencen. Danmark blev
nr. 3. Samlet vandt vi 25 partier, 13
endte remis og 22 partier blev tabt.

Alle har haft en stor oplevelse –
både spillere, forældre samt rejsele-
der og træner. Mht. sidstnævnte var
det som sagt første gang, at Danmark
udover rejselederen havde en træner
med, og min vurdering er, at det var
en kæmpesucces! Sune sørgede for,
at vi alle fik lært noget (også foræl-
dre og rejselederen!), bl.a. ved at
gennemgå de fleste af de spillede
partier med dansk islæt, ligesom især
de ældste gjorde brug af stormesteren
i forberedelserne til de enkelte par-
tier. Og så tror jeg, at det psykolo-
gisk betyder meget, at en så stærk
spiller som Sune bare er til stede. Det

alene er med til at sætte spillerne op
– både før og under turneringen.

Alle spillerne fik en individuel
vurdering af, hvad der skal arbejdes
videre med i den kommende tid for
at blive bedre. Sunes generelle råd
var, at spillerne i hvert fald fra og
med D-gruppen alle skal arbejde
mere med åbningerne (og det skal
være ‘ordentlige’ klassiske åbninger
– ikke tvivlsomme som rejselederen
ellers praktiserer!). Det er simpelt
hen nødvendigt at have et godt fun-
dament her, hvis man skal kunne
klare sig på højeste niveau. Et andet
område, som Sune pegede på, var
spillernes evne til at regne/kombi-
nere. Den er generelt ikke god nok.
Der laves for mange fejl og overses
for mange kombinatoriske mulighe-
der. Derfor er det en god idé at træne
kombinationer!

Tak for en god tur til spillere,
medrejsende (især Tom Skovgaard,
der undervejs blev den danske dele-
gations IT-ansvarlige!) og Sune.
Næste år skal NM afholdes i Norge.
Jeg glæder mig allerede!

Alle enkeltresultater osv. kan findes
på NM-stævnets hjemmeside:
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Af Torsten Lindestrøm

Pige-DM blev spillet på Jets-
mark Centralskole 6.-7. marts
med 59 deltagere, hvilket er det
højeste antal tilmeldinger de
seneste fem år og en fremgang
på 40% i forhold til sidste år!
Turneringen blev kompetent
styret af erfarne kræfter fra Jets-
mark Skakklub med Bjarne
Søndergaard i spidsen.

Gruppe A (født 1984-87):
Marianne Nielsen, Helsingør

Gruppe B (født 1988-89):
Miriam Olsen, Skovlunde

Gruppe C (født 1990-91):
Julie Wael, Tingsted

Gruppe D (født 1992-93):
Emilie E. Christensen, Jyderup

Gruppe E (født 1994-95):
Helene Søndergaard, Jetsmark

Gruppe F (født 1996-):
Simone Petersen, Forlev

I disse år sætter Dansk Skole
Skak fokus på bl.a. pige-skak,
og det er derfor glædeligt, at så
mange piger valgte at deltage i
turneringen. Der er endnu ikke
udpeget en arrangør af Pige-
DM 2005, så hvis du/I er inte-
resserede, så kontakt Torsten
Lindestrøm, tlf. 76 76 70 76,
email: torsten@skoleskak.dk.

Pigeskak-lejr
Endvidere kan det oplyses, at
Dansk Skole Skak arbejder på
at arrangere en Pigeskak-lejr –
kun for piger!
Læs snart mere her:

http://www.skoleskak.dk/
(klik på aktiviteter/Pigeskak).
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Fransk / C02
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Jussi valgte at gå forbi.
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Sjovt at Jussi vælger den variant jeg
lærte først
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Jussi kan ikke nå at dække bonden
på andre måder.
������	�����������������������

Han kan ikke sætte noget imellem,
da han ellers taber en bonde.
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For at få plads til springeren
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Godt træk, for at åbne c-linien og
profylakse mod 17. a3 og 18. b4, da
springeren så kan komme til c4.
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En god indskydelse, da han for at få
tårnet væk bliver nødt til at spille
Sb1, hvor den står dårligt.
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Nu kan tårnet komme til c6.
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Nu har han brugt 3 træk for at få
springeren til d2.
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Truer 28... Txc3 efterfulgt af mat på
f2.
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Godt kvalitetsoffer!
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På Kf1 kommer Lb4†
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Dansk Skole Skaks hjemmeside med
referater, alt om kommende turne-
ringer og meget mere:
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Der er foregået en livlig debat på
internettet inden for den sidste må-
ned. Den har vide skakpolitiske per-
spektiver, er provokende og rum-
mer måske svaret på, hvordan man
stopper medlemstilbagegangen i
DSU. Debatten er foregået på
www.eskak.dk og jeg vil ikke refe-
rere den her; det står alle frit for selv
at gå ind på eskak.dk og læse tråden
„Ny skakklub“ i forummet.

Debatten har haft deltagelse af
flere højtplacerede organisations-
folk og skulle allerede være bragt
til formandens kendskab. Alligevel
vil jeg gerne sammendrage dens
essens her og så bære mine egne
synspunkter til torvs.

Det hele startede med, at et af
medlemmerne i eskak.dk foreslog,
at vi skulle danne en formel klub,
så de, der kun spiller skak via
eskak.dk også kunne få mulighed
for at modtage Skakbladet, spille
koordineret osv. Debatten drejede
sig naturligvis hurtigt over mod, om
det overhovedet var teknisk muligt
og ville blive accepteret af DSU,
men det er ikke mit ærinde her. Mit
ærinde er grundideen; altså tanken
om, at man kan have sit hoved-
tilhørsforhold i en internetskakklub
og alligevel, og uden andet klub-
tilhørsforhold, være medlem af
DSU. Ikke bare mener jeg, at det er

en god idé, jeg mener, at det er på
høje tid denne mulighed skabes.

Jeg ved, hvad de fleste vil sige:
‘Det er ikke ideen med DSU! Der
er ikke noget, der kan erstatte livet i
klubben. Se du nu bare at slukke
for den computer og komme ud og
få dig nogle sunde interesser!’. Der
er ingen i DSU, som vil modsige
dette (inklusive mig), men samti-
dig må man jo sige, at fortsætter
medlemsudviklingen, vil der snart
ingen være til at modsige nogen!
Folks forbrugsmønster har simpelt-
hen ændret sig: De er vant til at ‘få
varen leveret’ når de ønsker den og
til at forbruge den, når det passer
dem. Nettet er ideelt egnet hertil og
min pointe er kun, at hvis ikke DSU
gør det, så er der nogle andre, som
går ind og dækker dette behov!

Jeg tænker ikke i første omgang
på at afholde koordinerede turne-
ringer via nettet. Tværtimod. Min
idé er, at folk kunne være organise-
rede gennem netskakklubber (hvor
de ikke ‘smider penge væk’ til en
klub de alligevel aldrig kommer i)
og derigennem kunne bevare kon-
takten til det organiserede skakliv
og eksempelvis få oplysninger om
koordinerede turneringer (ude i vir-
keligheden), modtage Skakbladet,
bevare en DSU-rating og føle sig
som medlemmer af DSU. Vi har jo

fået det problem, at skakdanmark
er ved at knække over: De små klub-
ber er væk og de ‘mellemstore’ kan
knap nok finde folk nok til at stille
et 5-mands-hold på udebane! Der-
for kan mange af dem, som faktisk
gerne ville spille i en klub, ikke læn-
gere finde et godt sted at gå hen,
hvis ikke de bor i en af de større
byer. Glem alt om kommunesam-
menlægninger; de små skakklubber
er for længst begyndt at tænke i sam-
menlægning for simpelthen at over-
leve og kunne samle mand nok til
en klubturnering.

Men jeg tror ikke, det er gjort med
at lukke op for muligheden for net-
medlemmer! Tværtimod! Ud over
arbejdet med de konkrete regler for
optagelse, mener jeg videre, at det
bør være DSU, som søsætter et
udviklingsprojekt med det formål
at skabe skelettet til en sådan net-
skakklub. Jeg forestiller mig, at man
laver en sådan klub, som er forbe-
redt til indmeldelse af medlemmer,
afholdelse af klubturneringer, ratede
matcher, turneringer, holdturnerin-
ger mod andre klubber, der bruger
samme ‘skelet’. I første omgang bør
man nok holde sig væk fra real-
time-skakken og lave et tur-baseret
koncept. Det er langt mindre van-
skeligt og kræver ikke nær så me-
get af serveren. I øvrigt er der også

�	3	�	
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Jeg har et forslag, der slår mange
fluer med et smæk:

Forslaget vil såvel minimere trans-
portomkostningerne til 1. division,
der desværre har medført, at flere
hold tidligere har trukket sig, forsla-
get vil give mulighed for titelnormer,
ligesom det vil give mulighed for
øget sponsorinteresse!

Det går i al sin enkelhed ud på
følgende:

1. division opdeles i en øst- og en
vest-kreds med hver 8 hold, der som
nu mødes over 7 runder. De tre bedst
placerede hold fra hver kreds mødes
i et slutspil ligesom det russiske, hvor
man medtager indbyrdes resultater,
således at der skal spilles yderligere
3 kampe i finalerunden, hvor man så
møder de tre bedstplacerede hold fra
den anden kreds.

Hvert andet år afvikles finalen i
øst og hvert andet år i vest, der så
passende kan afvikles i forbindelse

med enten St. Bededag, Kr. Himmel-
fart eller Pinsen. Dette giver for de
bedste hold 10 kampe, og dermed
mulighed for titelnormer.

Kun hvert andet år skal man en
enkelt gang krydse Store Bælt, hvil-
ket medfører færre transport- og
overnatningsomkostninger (trods to
overnatninger til finalen).

Finalerunden kunne måske give
større mediedækning og dermed til-
trække sponsorer, ligesom flere 1.
divisionshold i hvert fald giver flere

Af Brian Lundgaard
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alt for mange gode udbydere af real-
time-skak, og min idé er ikke, at vi
skal konkurrere med tv2.dk og ICC
– det tog er kørt. Min idé er at lave
noget, som kun DSU kan lave, hvor
ingen kan udkonkurrere os!

Når så skelettet er færdigt, kom-
mer det svære: Man pakker og be-
skriver det grundigt og giver det
væk på dsu.dk! Derved får man
græsrødderne i gang og slipper for
udgiften til driften. Når man har
downloadet sådan en klub og fået
den op at køre, kan man, hvis man
ønsker det, registrere den hos DSU.
I disse registrerede net-klubber er
det så muligt at opnå forskellige ty-
per medlemskab af DSU – men ikke
et krav! Jeg forestiller mig, at de fle-
ste skakklubber vil oprette sådanne
lokale net-genparter. Det giver mu-
ligheden for at tilbyde net-medlem-
skab til de folk, vi ellers siger farvel
til i disse år. ‘Jamen, skal du så ikke
bare være net-medlem i stedet for?
Der kan du også spille klubturnering
og hold og gøre det, når det passer
dig!’

Pointen ved, at der er et fælles
programmeringsskelet på den måde,
ville være, at vi så en gang for alle
ville kunne få samlet de forskellige
net-initiativer under en hat. Jeg fore-
stiller mig en net-server (vedlige-
holdt af DSU), som man registrerer

sin klub på. Når der så oprettes nye
turneringer, søges modstandere el-
ler lignende (i de lokale net-klub-
ber), så sørger serveren for at ko-
piere disse, så de andre klubber har
de samme oplysninger, så et med-
lem af Skagen-netklub (hvis der sta-
dig er en klub i Skagen) på én gang
kan åbne en turnering, som spillere
i Flensborg-netklub, Korsør og
Nakskov har mulighed for at til-
melde sig (fordi deres lokale net-
skakklubber trækker på den samme
centrale server). Denne service via
DSU’s server kunne så være den
faktor, som var begrænset, hvis man
ikke valgte at være DSU-medlem.

Alt dette er ikke fri fantasi, men
ligger solidt inden for det muliges
grænser. Prisen vil heller ikke være
ublu: Jeg har på et halvt års tid (i
min fritid) skrevet det meste af det
beskrevne til www.eskak.dk og jeg
er ikke programmør! Et par pro-
grammører og et par måneders ar-
bejde eller tre vil række langt – det
vil næppe koste over 250.000,- kr.
før det er på plads og kører. Det ly-

der måske af meget, men er jo en
investering i fremtiden.

Alle de lokale klubber vil ikke
give ekstra arbejde centralt: Klub-
skelettet skal kun skrives én gang,
derefter vedligeholdes de lokale
klubber af deres respektive admins.

Der skal naturligvis gennes nogle
hellige køer af vejen, før dette kan
realiseres, det er jeg klar over! Der-
for vil jeg gerne foregribe nogle af
de mest forudsigelige svar på dette
indlæg: Jeg elsker de lokale klub-
ber og ville ikke opgive min man-
dag aften i Vejen skakklub for no-
get! Skak skal spilles en-til-en ude i
virkeligheden og allerhelst som lyn.
Jeg er ikke en indebrændt, asocial
internetnørd, og det tror jeg heller
ikke (alle) de andre, som bruger net-
tet til skak, er! Der er bare en bevæ-
gelse i disse år væk fra en-aften-om-
ugen og hen imod valgfrihed.

Hvis vi stædigt vedbliver at fal-
byde en vare, ingen vil have, ender
vi helt sikkert med, at klubberne er
tomme.

klubber større lokale profilerings-
muligheder.

Skal man bevare det samlede an-
tal divisionshold, kunne de under-
liggende divisioner organiseres på
f.eks. en af følgende to muligheder:

a) To 2. divisioner, hvorfra 2x2
hold rykker op (og de to gange
nr.7+8 fra 1. div. rykker ned), og fire
3. divisioner, hvor kun vinderen ryk-
ker op (og to gange nr. 7+8 fra 2.
div. rykker ned). Antal nedrykkere
fra 3. div. må afhænge lidt af, hvor-

dan hovedkredsstrukturen ser ud,
idet jeg mener, at hver vinder herfra
skal rykke op.

b) Hele seks 2. divisioner, hvor
kun vinderen af hver gruppe rykker
op (og nr. 6+7+8 fra de to 1. divisio-
ner rykker ned). Antal nedrykkere
fra 2. div.: se a).

Dermed får man for øvrigt også
den herlige bieffekt, at den nuvæ-
rende indlysende usportslige tåbelig-
hed omkring, hvor mange hold, der
rykker ned fra 2. division vest, gan-

ske enkelt forsvinder. Som det er nu,
ved man nemlig ikke på forhånd, om
der rykker 2, 3 eller sågar 4 hold ned,
og det er ganske enkelt uholdbart,
ligesom 4 nedrykkere er åbenbart
uacceptabelt, idet man teoretisk set
kan rykke ned, selv om man scorer
over 50%.

Michael D. F. Sørensen
Læseforeningen
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Divisionsturneringen er vel på ni-
veau med OL-holdet og DM-tur-
neringen i påsken noget, man kan
kalde et flagskib for DSU, men det
sejler desværre ikke for godt for ti-
den. Flere og flere skakspillere fal-
der fra, hold trækker sig, og opti-
mismen har kort sagt trange kår.
Danmark og DSU har vel aldrig før
haft så mange stærke skakspillere.
Samtidig er der vel aldrig blevet spil-
let så lidt organiseret skak? Jeg vil
bestemt ikke beskylde nogen for
denne udvikling, men i stedet stille
spørgsmålet: Hvad kan der gøres?
Kan forsøges?

Lars Nilsson (LN) har i sit ud-
mærkede indlæg i Skakbladet nr. 2
ret i, at mange 3. divisionshold intet
har med division at gøre. Jeg vil
gerne supplere med et par tanker,
jeg ofte drøfter med gamle divi-
sionsspillere og faldne skakengle.

Faktum er, at der i såvel A- som i
Mesterrækken i 1. og 6. hk. findes
stærkere hold end holdene hernede
i 3. division gr. 3 eller 4. hk’s Mester-
række, hvor vores lille skakhold i
Bov Skakklub med fire 2000-folk
og en række dygtige 1750-spillere
sandsynligvis vil placere sig i mid-
ten af næste års 3. division. Først
skal det dog lige lykkes os at rykke
op fra Mesterrækken, der gennem-
snitligt rummer et niveau på 1600 i
rating. Det skal blive spændende!
Vi ser allerede nu frem til køretu-
rene væk fra hovedkredsen.

Væk med 3. divisionerne?
Jeg tror meget på, at vi skal helt ned
i de lokale rækker – helt ned i hoved-
kredsene og genopbygge en glæde
og begejstring for holdskakken og
skakken generelt. Det skal være
sjovt at spille skak. Vi skal med an-
dre ord styrke skakken lokalt. Jeg
tror i tråd med LN, at det vil være
bedre for skakmiljøet at fjerne en
del af divisionerne. Hvorfor ikke
starte med allerede fra næste sæson
at fjerne en af de fem 3. divisioner?
For eksempel gruppe 3? På den må-
de undgår DSU bl.a. nedryknings-

bøvlet mellem divisionerne. På læn-
gere sigt vil man kunne fjerne samt-
lige 3. divisioner og i stedet lave et
oprykningsspil til 2. division mel-
lem nogle af de lokale mesterrække-
vindere. Man kunne forestille sig de
to bedste hold fra f.eks. Sønderjyl-
land, Sydjylland og Fyn dyste om
en plads i 2. division-vest. Tilsva-
rende i den østlige del af Danmark.

Flere partier?
Symptombehandlinger i stil med
spørgsmålet om rating eller ej bety-
der ikke noget væsentligt for, om
folk vælger at spille holdskak. Men
hvorfor ikke spille flere partier pr.
skaksøndag? Jeg vover påstanden:
Et parti skak på en hel søndag er alt
for lidt! Vi kunne sagtens skrue lidt
op for tempoet og starte med at spille
to ‘alvorlige’ partier på ca. den sam-
me tid. Bræt 1 og 2 kunne mødes
indbyrdes, det samme med bræt 3
og 4 osv. Jeg tror, dette vil med-
virke til at gøre holdskakken sjo-
vere og mere spændende. Måske li-
gefrem festlig?

Matchpoint?
Sune Berg Hansen skrev for nylig
her i Skakbladet (nr. 1, 2004) om
den danske deltagelse i den tyske
holdturnering (Bundesligaen) og
ideen om matchpoint. Han siger, det
virker og giver intensitet i de en-
kelte kampe. Matchpoint styrker
holdfølelsen i den fælles jagt på de
magiske 4½. Hvorfor ikke også
prøve det herhjemme i Danmark?

Måske vil der ske overraskelser
og mindre forudsigelighed? Med det
nuværende system og de ca. samme
hold vil Helsinge Skakklub med ca.
98 % sikkerhed vinde DM til næste
år, mens nogle få af de andre hold
kan kæmpe om sølv og bronze.

Sune Berg Hansen rejser i sin be-
retning samtidig spørgsmålet: Hvad
er det værste, der kan ske?

Det kunne man jo (sagt på jysk)
da godt tænke bare en lille smule
over. Det værste er måske godt på
vej til at ske? Er sket?

Ser ligeledes frem til skaksæso-
nen 2005-06.

Uffe Leisner, skakspiller
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M-02-01: 1. Niels Henrik Willum-
sen, Nørresundby, 5½, 2. Jørgen
Knudsen, København, 5, 3. Aage
Justesen, Nørre Alslev, 3½, 4. Steen
Filskov, Frederikshavn, 3, 5. Kurt
Videbæk, Gentofte, 2½, 6. Niels
Bertelsen, Brøndby, 1, 7. Jens L.
Hottrup, Birkerød, ½.
K-02-01: 1-2. Aage Justesen, Nørre
Alslev, og Poul Henning Nielsen,
Roslev, 5, 3. Knud Verner Hansen,
Nakskov, 4, 4. Edvard Hess, Herlev
3, 5. Erik F. Hansen, Hvidovre 2, 6-
7. Alan Krag-Jacobsen, Køge og K.
Ellebæk  Petersen, Grindsted 1

Peter Lindegaard
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Henrik B. Pedersen har afsluttet sine
ti partier på førstebrættet for Dan-
marks landshold i 2. email-OL (15.
korrespondanceskak-OL) med den
imponerene score 5 gevinster og 5
remis, 7½ point. Kravet til GM-nor-
men var 7 point, og dermed noteres
Henrik B. Pedersen for sin første
indtegning til k-skakkens GM-titel,
samtidig med, at han kan se frem til
at blive udnævnt til SIM (Senior In-
ternational Master) på førstkom-
mende ICCF-kongres. Henrik B.
Pedersen har lovet at kommentere
sine bedste partier for Skakbladet.

Danmark har til nu scoret 28 point
i 48 partier og fører dermed turne-
ringen, men flere af de øvrige hold
har  højere proentuel score i færre
afsluttede partier og kan passere
Danmark.
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13240.
Andrejs Strebkovs,
Letland.
Originalopgave.
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Mat i 2 træk.         C+ 9+7

13241.
Andrejs Strebkovs,
Letland.
Originalopgave.
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Mat i 2 træk.       C+ 10+6.

13242.
Erik Hansen, Helsingør.
Originalopgave.
Tilegnet Lars Larsen, 85 år.
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Mat i 2 træk.      C+ 6+10

13243.
Lars Larsen,
Sønderborg.
Originalopgave.
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Mat i 2 træk.      C+ 8+10
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Månedens opgaver
Fire originalopgaver – alle med for-
dringen ‘mat i 2 træk’. De to første
udgør den lettiske problemist And-
rejs Strebkovs debut i Skakbladet.
Han bor i byen med de stolte skak-
traditioner, Riga, hvor også Aron
Nimzowitsch og Michael Tal kom
fra. Begge Strebkovs opgaver er sær-
deles instruktive.
De danske indslag er af landets for
tiden flittigste komponister, Erik
Hansen og Lars Larsen, og først-
nævntes opgave er netop tilegnet
sidstnævnte i anledning af dennes 85
års fødselsdag den 9. marts i år.
Løsninger bedes indsendt senest den
15. maj 2004.

Løsninger til nr. 2
13236. (Juricek) Forførelser: 1. Sd7?
Truer 2. Txb4/Tec4/Tf4/Tg4‡. 1...
Kxc6 2. Tc4‡. 1... Sd4 2. Te5‡. 1...
Txh4/Lxh4† 2. Txh4‡. 1... Tg5 2.
Tg4‡. Og 1... Txf5 2. Tf4‡. Men 1...

Sc3! 1. Sg6? Truer som før 2. Txb4/
Tec4/Tf4/Tg4‡ og dertil 2. Se7‡.
Men 1... Kxc6! Løsning: 1. Sd3!
Truer 2. Txb4/Tec4/Tf4/Tg4‡. 1...
Sd6 2. Tc5‡ (Selvblokade på d6).
1... Sd4 2. Te5‡ (Selvblokade på d4).
1... Sc3 2. Sxb4‡ (Liniespærring).
1... Kxc6 2. Te6‡ (Linieåbning). 1...
Tg5 2. Tg4‡ (Liniespærring/Linie-
åbning). 1... Txf5 2. Tf4‡ (Linie-
spærring/Linieåbning). 1... Txh4/
Lxh4† 2. Txh4‡. Fornem kombina-
tion af hvide linieåbninger.
13237. (Johandl) 1. Th3 (Truer 2.
Te3‡) 1... Da7 (1... Lb6 2. Te3† Lxe3
3. f3‡) 2. Tff3 (Truer 3. Te3† Dxe3
4. Txe3‡) 2... Lb6 3. Tf4† Ke5 4.
Tf5† Ke4 (4... Ke6 5. Th6‡) 5. Te3†
Lxe3 6. f3‡. Fremstiller temaet Anti-
baning, også kaldet Anti-Bristol, der
defineres således: En sort brik tvin-
ges til at spærre for en anden sort
brik af samme gangart, selv om de
to brikker opholder sig på samme
virkelinie. I den foreliggende opgave

tvinges sorts løber til b6, hvor den
spærrer for Da7's adgang til e3.
13238. (Hansen) 1. Lg1 Th1 2. Lc5
Ta1‡. Sorts sortfeltede løber åbner
to gange linier for hvids tårn og spær-
rer én gang linie for sorts tårn. 1.
Td5† Kc6 2. Ka6 Ta8‡. Sorts tårn
spærrer for hvids dronning. Den fine
åbning/lukning i den første løsning
gentages desværre ikke tilsvarende i
den anden.
13239. (Hansen) 1. Txa2 Dxh1 2.
Txa8 Dxa8‡. Sorts tårn (Tg2) baner
vejen for den hvide dronnings mat-
sætning ad den lange hvide diago-
nal. 1. Txg7 Dxa1 2. Tb7 Dxh8‡.
Det samme sorte tårn baner vejen for
den hvide dronnings matsætning ad
den lange sorte diagonal.

Løserturneringens point
Der gives point svarende til antal
træk i fordringen, således at f.eks.
‡2 og H‡2 giver 2 point og ‡3 og
S‡3 giver 3 point. Hører der flere

Løserturneringen Nr. 1-9, 2003   Total

Maksimum 115 1607

Andersen, Peter Munk, Thisted 31 406
Bak, Erik, Vadum 7 135
Danstrup, Niels, Aarhus N. 110 1587
Dobrzycki, Bogumil, Warschawa 10 10
Flarup, Poul Erik, Århus V. 8 146
Guldager, Børge, Fredericia 87 734
Hansen, Børge, Viby 12 12
Hansen, Erik, Helsingør 110 1511
Hansen, H. C., Roskilde 115 1527
Jensen, Ole, Kolding 20 1034

Jensen, Sv. Aage, Frederikssund 20 295
Kristensen, Bent O., Højbjerg 95 1165
Larsen, Hans, Hillerød 103 1017
Løppenthin, Ole, Hørsholm 22 507
Michelsen, Sven, Esbjerg 27 1270
Pedersen, Carl Åge, Søborg 77 681
Rønø, Poul Erik, Værløse 88 1278
Schmidt, Leif C., Rødovre 102 1450
Sørensen, Preben, Hedensted 115 685
– Øvrige løsere uforandret.
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fordringer eller løsninger til samme
opgaver multipliceres, således at
f.eks. en H‡2 med to løsninger giver
2x2 = 4 point. Der gives dog højest
5 point for samme opgave, og for at
disse 5 point skal opnås, skal samt-
lige delproblemer være løst rigtigt.
Skrivefejl i løsningen medfører ikke
nødvendigvis tab af point, hvis det
af helheden fremgår, at der er tænkt
på det rigtige træk.

Præmier
Når en løser har opnået 250 point,
udløser dette et gavekort på 150 kr.
til Dansk Skaksalg fra Dansk Skak
Union.
Når en løser har opnået 600 point,
udløser dette en skakbog fra Vissings
Forlag.
Pointtal ud over de 600 point har
indtil nu kun sportslig interesse, men
der arbejdes for tiden på at give di-
plomer fra Dansk Skakproblem Klub
til løsere, der har opnået 1000 point
(bronze), 2000 p. (sølv) og 3000 p.
(guld).
Løsere, der har præmier til gode el-
ler mener sig forfordelt ved den ak-
tuelle pointtildeling, bedes meddele
dette til Problemskaks redaktør.

Dansk Skakproblem Klub
DSK afholder sin årlige generalfor-
samling torsdag den 22. april kl.
20.00. Det sker i Nørrebro Medbor-
gerhus, Blågårds Plads 3, 3. sal.
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Hvornår begyndte vi at spille skak?
Og hvorfor? Victor er en dreng i 12-
års alderen, som ligger på en hospi-
talsstue efter et trafikuheld, der kun-
ne være gået endnu værre. Han ke-
der sig, og stuekammeraten, en to år
ældre dreng, er rigeligt selvsikker og
i øvrigt fan af den forkerte fodbold-
klub.

Men så kommer morfaren, blind,
men tidligere eliteskakspiller, med
et skakspil og en opfølgende sup-
port, som vi andre kunne ønske os af
softwareproducenterne: Han lærer
Victor at spille skak.

Det er denne proces, historien om
den fra starten lidt skeptiske dreng,
som i situationen ikke har bedre valg
og efterhånden fascineres af det
gamle skakspil, 'Victor sætter mat'
fortæller.

Med sine skakdiagrammer,   hele
pædagogiske opbygning og de hi-
storisk korrekte sidebemærkninger,
morfaren udstyres  med, er bogen
imidlertid også en lærebog i skak.
Genren er altså en kombination af
skønlitterær ungdomsbog og faglit-
teratur. Edutainment i bogform.

Når man vil være både-og er der
altid risiko for at havne som hver-
ken-eller. Læst for det psykologiske
spil mellem drengen og hans tålmo-
dige morfar når bogen ikke ud over
den harmløse ungdomslitteraturs
kliché-personer, og læst for sit skak-
lige indhold fordrer bogen ikke et
længere hospitalsophold – de fleste
børn vil kunne lære sig pensum, mens
skolesundhedsplejersken sætter et
plaster på en hudafskabning.

Men at vurdere hver for sig på de
to enkeltdiscipliner, bogen bygger
bro mellem, er netop ikke retfærdigt.
I sin eksperimentelle kombination
kan bogen sagtens i praksis vise sig
at tjene sit dobbelte formål: At un-
derholde og dermed at vinde inter-
esse for skak hos et publikum, som
ellers er svært at fastholde.

Thorbjørn Rosenlund

Peter Dürrfeld: Victor sætter mat,
Forlaget Sesam 2003, 172 sider.
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Mange kendte skakspillere, både me-
stre, skaksamlere og litterater, har
ladet fremstille exlibris med skak-
motiver, som dels kunne indklæbes
i deres bøger som ejermærke, dels
tjene som forevigelse af deres skak-
interesse.

I en gennemillustreret afhandling,
en fin lille bog på engelsk, har den
danske læge og exlibris-samler Erik
Skovenborg ladet et udvalg af ex-
libris fortælle skakkens og brikker-
nes historie. Spredningen i tid og stil
er meget stor, fra det svulstige og
overlæssede til enkelheden i Jens
Enevoldsens klassiske exlibris, teg-
net af Leo Petersen.

De ledsagende kommentarer, som
altså samtidig opridser skakkens van-
dring gennem verden, har sin egen
tørre akademisk humor og er særde-
les læseværdige.

Erik Skovenborgs eget exlibris
med skak er tegnet af Per Christen-
sen og har hentet sit motiv fra 'Bag
spejlet', Lewis Carrolls fortsættelse
af Alice i Eventyrland, hvor Alice
(den hvide bonde) møder den Røde
Dronning i et landskab med træer og
tårne. 'Skovenborg' betyder jo no-
get i retning af 'borge (tårne) i sko-
ven'.

Thorbjørn Rosenlund

Erik Skovenborg: Chess Bookplates,
særtryk efter artikel Bookplate In-
ternational 1999. Kan erhverves hos
forfatteren, tlf. 86 22 16 03.8��!	������	�
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v/  Jacob Aagaard
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Alburt & Parr:
Secrets of Russian Chess Masters,
Volume 1 & 2
286 & 230 sider, Norton 2003.

Udmærkede begynderbøger, men
ikke nogen fornyelse af genren. Ni-
veauet kan beskrives ved, at bind et
begynder med brikkernes gang og
bind to med forklaring af notatio-
nen.

�
Valeri Beim:
Lessons in Chess Strategy
176 sider, Gambit 2003.

Beim har med sin tredje bog for
Gambit opnået at lave en af de mest
irriterende bøger i Gambits ‘store’
serie. Der er stort set ingen friske
eksempler i denne bog, og niveauet
er virkelig overfladisk. Beim ved,
hvad han taler om. Enkelte passager
viser, at manden (formodentlig) godt
kan skrive, så det er med sorg i pen-
nen, at vi må erklære det for et sandt
selvmåls-hattrick for den israelske
GM’er.

�
Keene & Jacobs
The Times Winning Moves
160 sider, Everyman Chess 2003.

I den grad en spekulation i at genud-
give allerede udgivet materiale, men
hvad gør det så længe, at det holder?
500 små ikke alt for svære kombina-
tioner i en enkel, men professionel
indpakning. Jeg vil så gerne hade
denne bog, men realiteten er nok, at
jeg selv vil løse opgaverne som let
turneringsforberedelse. En fremra-
gende lille opgavebog til basisspil-
leren.

�
Chris Ward:
It’s your move.
144 sider, Everymanchess 2003.

Et forsøg på at kopiere den meget
originale Test Your Positional Chess
af Robert Bellin og Pietro Ponzetto

fra 1985. Ward er kendt som en for-
fatter og person, der kan nå folk med
sin livlige og venlige personlighed
og sit gnistrende sprog. I bogen gi-
ver han 50 opgaver med hver 4 valg-
muligheder, der alle argumenteres
for. Altså multiple choice. Bogen er
på acceptabelt niveau og nogen vil
finde formen (og Ward) underhol-
dende, andre vil finde den mildt be-
lastende. Til den seriøse skakstudent
anbefales Bellin og Ponzetto.
Note om bagsidetekster: Lad være
med at holde forfatteren ansvarlig.
Den side har han ingen indflydelse
på.

�
Khalifman:
Opening according to Anand
1.e4 – I
234 sider, Chess Starts 2003.

En fin åbningsbog, der behandler et
repertoire efter 1. e4 e5 2. Sf3 uden
2... Sc6 3. Lb5 a6. Bl.a. giver det
god plads til 3... Sf6, det meget po-
pulære Berlinerforsvar, som bl.a.
vores egen Peter Heine Nielsen har
spillet flittigt. Hvor meget Khalifman
så har haft med selve udformningen
af bogen at gøre, og hvor meget af
arbejdet, der er udført af Soloviov,
forlagsredaktør og medforfatter.

�
Khalifman:
Opening according to Anand
1.e4 – II
436 sider, Chess Starts 2003.

Denne bog omhandler stillingerne
efter 3... a6 i spansk og er intet min-
dre end et mesterværk. Dens behand-
ling af hvids muligheder inden for
hovedvarianterne af spansk, og spe-
cielt de nye ideer den kommer med,
gør det til en af de bedste åbnings-
bøger meget længe. Det virker som
om Khalifman har engageret sig re-
elt i denne bog, der er langt bedre
end bind I.

�
John Watson:
Play the French
272 sider, Everyman Chess 2003.

Denne bog burde i virkeligheden
hedde Play the French 3, eftersom

Watson allerede tidligere har udgi-
vet to meget populære repertoire-
bøger, hvor den sorte side af Fransk
forsvares. I denne, tredje udgave,
gives der altid to forskellige syste-
mer imod hvids hovedvarianter, hvil-
ket er en stor fordel for turnerings-
spilleren. Bogen synes på overfla-
den at være godt struktureret og
rumme megen visdom, men hvis
man skraber lidt i lakken, virker det
som om, der mangler en del væsent-
lige partier og konklusioner. Stadig-
væk må Watsons store viden om og
forståelse af Fransk være et meget
vægtigt punkt for den potentielle
køber. At alle varianter ikke er helt
godt nok undersøgt er ærgerligt, men
bogen rummer mange selvstændige
meninger og ligger langt over det
almindelige niveau for åbningsbø-
ger. Den fortjener bestemt at bliver
genoptrykt, nu hvor den tilsynela-
dende allerede er udsolgt fra forla-
get på rekordtid.

�
Alfonso Romero:
Creative Chess Strategy
224 sider, Gambit 2003.

Gambit har fundet ud af, at deres
udgivelser i B4 format (store bøger)
sælger bedre end i vanligt B5 for-
mat. Derfor er de begyndt at udgive
et overvældende antal af deres titler
i dette format. Desværre er det ikke
alle titler, der er på højde med Nunns
Understanding Chess Move by
Move, Rowsons Seven Deadly
Chess Sins, Watsons bøger m.v. Med
det formål at forklare vigtigheden af
kreativitet i teknisk og strategisk skak
gennemgår den spanske stormester
Romero kendte elementer som
blokaden, isoleret d-bonde, angreb
på et svagt centrum, kvalitetsofre
m.v. Bogen er ikke dybt original,
hvad disse elementer vel indikerer,
men med mange nye eksempler (an-
dre forfattere er gode til at skrive af
i disse dage) og med selvstændige
og originale analyser bliver bogen
mere frisk og tiltalende end de andre
nye titler i B4 fra Gambit.

�
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Han var Danmarks mest suveræne
skakmester. Tolv gange danmarks-
mester. Syv gange københavnsmes-
ter. Nordisk mester gennem syv år.
Og så døde han i en alder af kun 33
år. Gennem femten år dominerede
Erik Andersen dansk skak, og alle
frygtede hans idérige angrebsspil.
Den 10. april er hundredårsdagen
for hans fødsel.

1. Erik Andersen
Carl Johan Margot Carls

OL London 1927. Erik Andersen
trak 36. Sd7†! Ke8 37. Dxd5. Og
da tyskeren havde set 37... Dxd5 38.
Sf6†, opgav han. 1-0.

2. Arne Desler
Erik Andersen

Omkamp om københavnsmester-
skabet 1928. 26... Sxf2? 27. Te6†
etc. virker ikke. Det gør derimod
26... Txg3!! For 27. Dxd8 Tg2†
fører jo til mat. 27. Dxg3† Sxg3 28.
fxg3 Dg5 29. Te6† Kh5 30. Txd6
De3. Opgivet. 0-1.

3. E. Verner Nielsen
Erik Andersen

Vinterturneringen i Industriforenin-
gens Kampklub 1930. 26... Dxd6
27. Txd6 Txf4!! Nu bliver hvid mat
efter 28. gxf4 Te2. 0-1.

4. Erik Andersen
Kazimierz Makarczyk

OL Hamburg 1930. 23. Txc7 Dxc7
24. Dxe6! En ikke alt for komplice-
ret bondegevinst. Polakken valgte
at udholde pinen lidt endnu: 24...
Db8 25. Dg4 Se7 26. Lxb7 Dxb7
27. Dg5 Te8 28. Df6† Kg8 29. e6
Sd5 30. exf7† Dxf7 31. Dxa6. Det
var nummer to. Mester Erik rystede
ikke på hånden i slutspil. 31... Tf8
32. De6 Sf4 33. Dxf7† Kxf7 34. g3
Sd5 35. Sc6 Ke6 36. Td4 b3 37.
Td3 Ta8 38. a5 Tc8 39. Sd4†. 1-0.

5. Erik Andersen
Taubmann

OL Hamburg 1930. Ja, med 31...
Dd8 kunne sort sikkert have beva-
ret en lille fordel. Men som så mange
andre kunne han ikke stå for fristel-
sen til at fyre et dronningoffer af,
her et af dem, der kun er korrekte,
når de modtages! 31... Se2†? 32.
Kh1 Dxf3? Matten er nem nok at
se. Men med en anelse mistænksom-
hed kunne sort nok have regnet på
det eneste svar: 33. d5!!, hvor den
sorte konges noget udsatte placering
også er væsentlig. 33... Lxd5. Et
utilstrækkeligt alternativ kunne væ-
re 33... De4 34. dxc6 Sf4 35. Tg1
Sh3 36. Lg3 Sxg1 37. cxb7!. 34.
c6† Te7 35. Dxe7†! Et mod-
dronningoffer, der sætter tingene på
plads. 35... Kxe7 36. Lc5† Kf6 37.
gxf3. 1-0.

6. Erik Andersen
Jacob Erhard Wilhjelm Gemzøe

Københavnsmesterskabet 1932.
Lige så fænomenal Erik Andersen
var i slutspil og midtspil, lige så
uambitiøst (læs: elendigt) var hans
åbningsrepertoire (f.eks. 1. d4 d5 2.
e3). Men i den aktuelle situation be-
gynder hans midtspil: 21. e4! Td8.
Bonden forekommer sort for giftig:
21... Dxe4 22. Lxa6! (22. Dxe4
Sxe4 23. Ld5 0-0-0) 22... Dxe2 23.
Lxe2 0-0 24. a5 med fribonde, løber-
par og fordel. Dog: det følgende

bliver absolut mindre spiseligt. 22.
Txd8† Lxd8 23. e5 Sd7. Eller 23...
Se4 24. Lxa6. 24. e6 Sf6. De fleste
kan med venstre hånd spille stan-
dardangrebet 24... fxe6 25. Dxe6†
Le7 26. Lg5 Sf6 27. Lxf6 gxf6 28.
Td1 Tf8 29. Le2. 25. exf7† Kf8 26.
Le3 Lb6 27. a5 La7 28. Td1 Dc7
29. Lf4. 1-0.

7. Erik Andersen
Jacob Erhard Wilhjelm Gemzøe

Politikens træningsturnering, Kø-
benhavn 1933. 28. Txd7! Sort op-
gav efter at have konstateret den
uundgåelige mat, der bliver følgen
af 28... Dxd7 29. Sf6† Sxf6 30. Lxf6
samt 31. Dh3. 1-0.

8. Erik Andersen
Jacob Erhard Wilhjelm Gemzøe

Københavnsmesterskabet 1935. 50.
Txb7!! Txb7 51. Dxc6. De to bøn-
der på sjette række arbejder godt
sammen med officererne. 51... Tf7
52. De8† Tf8 53. d7. 1-0.

9. Erik Andersen
Poul Hage

Omkamp om danmarksmesterska-
bet 1936, København 1936. 13.
Se6! Et træk, der er nemt at finde,
men noget vanskeligere at beregne
følgerne af. 13... fxe6. 13... Sb4 14.
Db1 hjælper ikke sort. 14. Dxg6†
Kh8 15. Dxh6† Kg8 16. Dg6† Kh8
17. Ld3. En anden tiltalende vari-
ant er 17. Sg5 De7 18. Sxe6 Tf6 19.
Dh5† Dh7 20. Dxh7† Kxh7 21.
Sxc7 Sxc7 22. f4 etc. med bred
bondehær. 17... S5f6. Eller 17... De7
18. Dh5† Kg8 19. Th3. 18. Th3
De7. Her må begge spillere have be-
regnet 18... e4 19. Lxe4 De7 20. Sg5
Le5 21. Dh6† Kg8 22. Tg3 Lxg3
23. Lh7† Kh8 24. Lf5† Kg8 25.
Lxe6† og slut! 19. Dh6† Sh7 20.
Sg5 Sdf6(?). Man skal ikke gøre det
for nemt for modstanderen. Lidt
sejere – men også kun lidt – var 20...
Tf7 21. Tf3 Tg7 22. Sxe6 etc. 21.
Lxh7 Sxh7 22. Sxh7. 1-0.

;�����	��	��B
Løsninger til taktikøvelserne side 39.

Erik Andersen
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Indbydelser:
Sendes til Skakbladets redaktion.
Indrykningspriser og øvrige vilkår
findes på www.dsu.dk og i Skak-
håndbogen.

Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).

Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

� = Koordineret turnering
� = Hurtig- og lynskak
� = Juniorturnering
� = Andre arrangementer
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Fredags Lyn (gratis): Hver fredag
aften kl. 20.00 spilles der lynskak. –
I perioden 16/4-11/6 afvikles en
Grand Prix serie med flotte præmier!
– Lørdags Lyn (indskud 50 kr.): Lør-
dag d. 8/5 og d. 29/5. – Præmier til
hver 4. (Min. 100% af indskuddet). –
Ved min. 10 spillere garanteres en
1. præmie på 500 kr. – Se mere på
www.chesshouse.dk eller ring på tlf.
86 19 76 47.
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8/4 - 9/4. – 6 runder Monrad, én grup-
pe. – Skærtorsdag d. 8/4 og langfre-
dag d. 9/4, begge dage kl 12.00-15.30,
– hvilket er nøje afstemt med visning
af DM online (kl 13-20)! – Tid: ½

time pr. spiller/parti. – Indskud: 100
kr. – Præmier: Efter deltagelse, 120%
af indskud. – Tilmelding: Senest 7/4.
Tlf. 86 40 43 01. Email: turnerings-
leder@chesshouse.dk eller Chess
House, Silkeborgvej 41, Århus C., tlf.
86 19 76 47. – Se  mere om turnerin-
gen på www.chesshouse.dk.
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14/4 - 26/5. – Koordineret EMT for
børn! Forkortet betænkningstid!
Skakforeningen ØBRO indbyder til
7 runders EMT på følgende onsdage:
14/4, 21/4, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5 og
26/5 i klubbens lokaler i Rosen-
vængets Allé 31, kld, 2100 Kbh. Ø. –
Betænkningstid: 1 time til 32 træk,
15 min til resten. Alle dage startes kl.
16.00. – NB! Deltagere skal være født
1993 eller senere. Der spilles i én stor
gruppe, som spiller 7 runder monrad.
Indskud kr. 50. – Præmier: Bogpræ-
mier. Antal afhænger af deltageran-
tal. Diplom til alle, sjove ekstra-
præmier. – Yderligere oplysninger:
www.oebroskak.dk. – Tilmelding
med navn, klub, evt. rating, fødsels-
dato og tlf.nr. senest 12/4 til Chri-
stian S. Christensen, tlf. 32 87 66 94,
email: heraklit@ofir.dk. En forudsæt-
ning for deltagelse er indskrivning
14/4 kl. 15.30 på spillestedet. Kom til
ØBRO og få rating.
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15/4 - 13/5. – Kolding Skakklub ind-
byder til 5-runders EMT torsdagene
15/4, 22/4, 29/4, 6/5 og 13/5 2004.
Start kl. 19.00. – Spillested: KFUM/
K, Dalbygade 31, Kolding. – Tilmel-
ding: Jørgen Svendsen, tlf. 75 53 11
56, email: eogj.svendsen@stofa-
net.dk, eller Michael Andersen, tlf.
75 56 77 12, email: mich.and
@stofanet.dk, senest søndag d. 11/4
2004 med angivelse af navn, fødsels-
dato, ratingtal og tlf. nr. – Betænk-
ningstid: 2 timer til 40 træk, ½ time
til resten af partiet + opsparet tid. –
Der spilles i 6-mands grupper, evt.
Monrad i nederste gruppe. – Indskud:
120 kr. Hele indskuddet går til præ-
mier og EMT-afgift.
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19/4 - 7/6. – Skakklubben Frem gen-
opliver Frem Orem og indbyder til
11. udgave af traditionsturneringen,
der er åben for alle. – Spillested: Ung-
domshuset, Nørregade 60, 3. sal, 5000

Odense C. – Spilledage: Mandagene
19/4, 26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5 og 7/
6. – Spilletid: Kl. 18.30 - 23.30. NB!
Bemærk starttidspunktet! – Turne-
ringsform: 8 deltagere i hver gruppe.
– Betænkningstid: 2 timer til 40 træk
og 30 minutter + opsparet tid til re-
sten. – Indskud: Voksne: 100 kr. Ju-
niorer: 60 kr. – Præmier: 1: 500 kr. 2:
250 kr. 3: 150 kr. – Ved ligestilling deles
præmierne. – Tilmeldingsfrist: Tirsdag
den 13. april 2004. Skal overholdes!
– Kaffe, vand, øl mv. vil kunne købes.
– Tilmelding: Niels Erik Nielsen,
tlf. 66 14 76 74, email: redaktion
@fsu-skak.dk, eller: Peter Kinggaard,
tlf. 65 96 37 63 / 20 74 48 63, email:
peter.kinggaard@get2net.dk. – Vel
mødt i Frem!
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19/4 - 7/6. – Skakforeningen ØBRO
indbyder til 7 runders koordineret
EMT på følgende mandage: 19/4,
26/4, 3/5, 10/5, 17/5, 24/5 og 7/6 i
klubbens lokaler i Rosenvængets Allé
31, kld, 2100 Kbh. Ø. – Betænknings-
tid: 2 timer til 40 træk + ½ time til
resten. Alle dage startes kl. 19.00.
Hvis muligt inddeles i M, 1., 2. og 3.
klasse, som hver spiller 7-runders
monrad. – Turneringen Elo-rates. –
Indskud kr. 160. – Præmier i hver
gruppe: 1. præmie min. kr. 1000. –
Øvrige præmier afhænger af deltager-
antal. Der må ikke ryges i spille-
lokalet. – Yderligere oplysninger:
www.oebroskak.dk. Tilmelding med
navn, klub, rating, fødselsdato og tlf.
senest 12/4 til Christian S. Christen-
sen, tlf. 32 87 66 94, email: heraklit
@ofir.dk. – Kom til ØBRO og spil
turnering som vor mor lavede dem.
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20/4. – Skakklubberne i Ølstykke,
Stenløse og Jyllinge har aftalt med
stormester Carsten Høi , at han kom-
mer til Ølstykke tirsdag den 20. april
2004 kl. 1900 og spiller simultanskak
mod samtlige deltagere. – Adressen
er Græstedgård, Udlejrevej 13B, 3650
Ølstykke. – Carsten demonstrerer
først på stort demobræt spændende
partier, og da Carsten Høi er kendt
som en underholdende og karisma-
tisk fortæller, er der meget at lære for
enhver skakspiller. – Derefter spilles
simultanskak mod samtlige deltagere,
og der er spændende sponsorerede

��
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Tag Dansk Skak Unions
brevkursus og få licens som
turneringsleder.

Kursusafgift 150 kr.
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uddeling efter sidste runde. – Spille-
sted: Tårnbyvej 5, 1., foreningscen-
teret. Busserne 350S og 250S til Kors-
vejen. – Ingen rygning i spillelo-
kalerne, men rygerum til rådighed. –
Betænkningstid 32 træk på 1½ time,
derefter 30 minutter pr. spiller. – Ind-
skud 100 kr. i alle klasser, juniorer og
pensionister dog 75 kr. Præmier 100
% minus EMT-afgift, annonceres før
2. runde. 6-persons grupper + evt.
Monradgruppe. – Tilmelding med an-
givelse af rating til Ebbe Klitgård,
ebbek@ruc.dk, tlf. 32 51 53 63,
eller Gert Fuhlendorff, g.fuhlendorff
@wanadoo.dk, tlf. 32 51 14 40. –
Tilmeldingsfrist 13/4, indskud beta-
les kontant senest kl. 19 ved 1. runde.
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27/4 - 25/5. – Holstebro Skakklub
indbyder hermed til den 10. forårs
EMT, 5 runder, følgende tirsdage: 27/
4, 4/5, 11/5, 18/5, 25/5. – Spilletid:
Kl. 19.00 - 24.00. – Indskud: 120 kr.
pr. person, dog 80 kr. for juniorer. –
Betænkningstid: 40 træk i 2 timer +
½ time + opsparet tid til resten af parti-
et. – Inddeling: 6-mands grupper.
Øverste gruppe Elo-rates. Sidste
gruppe evt. Monrad. – Spillested:
Holstebro Aktivitetscenter, Dan-
marksgade 13, Holstebro. Ingen ryg-
ning i spillelokalerne. – Tilmelding:
Senest tirsdag d. 20. april til Keld
Tindal Jocumsen, tlf. 96 10 74 35 el-
ler til Børge Nielsen, tlf. 97 40 51 58.
– Vel mødt i Holstebro.
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27/4 - 8/6. – Erritsø Skakklub indby-
der hermed til koordineret turnering
på følgende 7 tirsdage: 27/4, 4/5,
11/5, 18/5, 25/5, 1/6, 8/6. – Spilletids-
punkt: Kl. 18.30 - 23.30. Ingen hæn-
gepartier! – NB! Bemærk spilletids-
punktet! – Spillested: Bakkeskolen,
Erritsø Bygade 15, Erritsø (klynge 5).
– Betænkningstid: 40 træk på 2 timer
+ ½ time til resten af partiet. – Der
tilstræbes 8-mands grupper. – Ind-
skud: 120 kr. Pensionister og junio-
rer: 80 kr. – Præmier: Hele indskud-
det minus EMT-afgift. – Tilmelding:
Senest fredag den 16/4 til Børge Guld-
ager, Thygesminde Allé 164, 7000
Fredericia. Tlf. 75 92 92 17.
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28/4 - 9/6. – Elo-rates. 7 runder. For-

trinsvis 8-mands grupper. Onsdage d.
28/4, 5/5, 12/5, 19/5, 26/5, 2/6 og 9/6
kl. 18.30-23.30. – Tid: 2 timer til 40
træk + ½ time. – Indskud: 125 kr. –
Præmier: 1.pr. 500,- 2.pr. CH-gave-
kort på 300 kr. – Tilmelding: Senest
21/4. Tlf. 86 40 43 01. Email:
turneringsleder@chesshouse.dk eller
Chess House, Silkeborgvej 41, År-
hus C., tlf. 86 19 76 47. Se mere på
www.chesshouse.dk
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30/4 - 2/5. – Skakklubberne i Ran-
ders indbyder herved til Det åbne
Randersmesterskab i skak. Turnerin-
gen spilles over 5 runder fortrinsvis i
alle-mod-alle grupper. Mesterklassen
for sig og basisklasser for sig. –
Spillested: Vorup Bibliotek, Bøsbro-
vej 16, Randers. – Spilletidspunkt:
30/4 kl. 18.30 - 23.30, 1/5 kl. 09.00 -
14.00 + 15.00 - 20.00, 2/5 kl. 09.00 -
14.00 + 15.00 - 20.00. – Betænknings-
tid: 2 timer til 40 træk, derefter 1/2
time + opsparet tid til resten af par-
tiet. – Indskud: Kr. 125,- . Juniorer
kan søge tilskud gennem 6. hoved-
kreds. – Præmier: Minimum indskud-
det. – Servering: Under turneringen
serveres brød med pålæg, øl, vand,
kaffe m.m. Desuden er det muligt at
bestille en varm ret (stor succes de
tidligere år), som serveres mellem
runderne henholdsvis lørdag og søn-
dag. Bestilling foretages ved 1. run-
des begyndelse. – Rygning: Der må
ikke ryges i spillelokalerne. – Tilmel-
ding: Gerne klubvis - sendes til Claus
Andersen, Gørtlervej 67, 8900 Ran-
ders. Tlf. 86 43 79 94, email:
macfreak@vip.cybercity.dk senest
den 24. april. – Turneringen Elo-rates
om muligt.
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3/5 - 14/6. – Spilledage: Mandagene
3/5, 17/5, 24/5, 7/6 og 14/6 2004. –
Spillested: Aktivhuset Olsbækken,
Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve. –
Starttidspunkt: Alle dage kl 19.30. –
Antal: Maximum 42 deltagere. –
Form: Schweizer modificeret. – Ind-
skud: kr. 25,00. Titelholdere ingen
indskud. – Spilletid: 2 timer til hele
partiet. – Præmier: Ingen. – Elo-
rating: Turneringen Elo-rates, hvis
betingelserne er opfyldt. – Tilmel-
ding: Senest fredag d. 30. april 2004

præmier til såvel spillere, der vinder
over eller spiller remis mod CH. –
Der er stadig ledige pladser, så for en
oplevelsesrig aften, tilmelding sna-
rest til Jørgen Jungsberg, tlf. 46 73 00
56, email: jjungsberg@hotmail.com.
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21/4 - 2/6. – AS04 og KS inviterer til
fælles EMT på datoerne 21. og 26.
april, 5., 10., 19. og 24. maj samt 2.
juni. Mandage i AS04 og onsdage i
KS. – 40 træk 2 timer + 0,5 time til
resten, i alt 5 timer, start kl. 18.00. –
Turneringen er røgfri, og vil blive Elo-
ratet hvis muligt. – Indskud kr. 150,
fortrinsvis 8-mands alle-mod-alle gr.
– 1. pr. gr. 1: kr. 1200 øvrige gr. kr.
800. – Øvrige opl. på www.AS04.dk
eller www.danbbs.dk/~kbhskak eller
tlf. 35 39 18 58, Erik Hedegård, eller
tlf. 38 87 45 91 Finn Bonnez. – Til-
melding til førnævnte eller via email:
formand@as04.dk eller f_bonnez
@post9.tele.dk, senest den 9. april.
(Max.deltagerantal 48).
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24/4. - Skive Skakklub indbyder til
hurtigturnering lørdag den 24. april
kl. 9.30 på Skivehus Skole, Rosen-
bakken 8, Skive. Turneringsform: 7
runder, fortrinsvis efter Monrad-
systemet. Betænkningstid: 30 min. pr.
spiller pr. parti. Indskud: 100 kr. Præ-
mier: Hele indskuddet går til præmier.
– Forplejning: Kantine med mad og
drikke til rimelige priser på spille-
stedet. – Tilmelding: Senest 20. april
til Günther Karlsen, tlf. 97 54 54 01,
eller Per Nielsen, tlf. 97 52 05 78,
email: sjeni@adslhome.dk.
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26/4 - 24/5. – Assens Skakklub, Kul-
turhuset,  Damgade 22. – 26/4,
3/5, 10/5, 17/5 og 24/5. – 5 runders
koordineret EMT. – Turneringsform:
6-mands gr. efter rating, nederste evt.
som Monrad. – Rygning: Der er ry-
geforbud de første 2 timer. Rygefrit
lokale etableres. – Se klubbens hjem-
meside, www.assens-skakklub.dk.
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26/4 - 7/6. – Tårnby Skakklub indby-
der hermed til koordineret 5 runders
turnering, hvor alle er velkomne! Der
spilles på følgende mandage: 26/4,
3/5, 10/5, 17/5, 7/6 med evt. udsatte
partier 24/5. Start kl. 19.15. Præmie-
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til Thorkild Thomsen, Koglevej 14,
2680 Solrød Strand, tlf. 56 14 35 79,
e-mail mo@greveskakklub.dk eller
tbt@e-far.dk. – Rygning er ikke til-
ladt i spillelokalerne. Der henvises til
de tilstødende fælleslokaler.
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7/5. – Afholdes på Århus Købmands-
skole, Vester Allé 8, Århus C, fredag
den 7. maj kl. 10.00 - 19.30 som
hurtigskak for 4-mandshold. – Bræt-
point er afgørende og der spilles med
3-point-systemet. – Nærmere oplys-
ninger og tilmeldinger til: Mikkel
Nørgaard, tlf. 22 84 01 94, Tom Petri,
tlf. 51 70 38 93. Tilmelding senest
søndag den 2. maj, herefter eftertil-
meldingsgebyr.
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7/5 - 9/5. – Skakforeningen Odysseus
inviterer hermed alle skakspillere til
Gladsaxemesterskabet 2004, koordi-
neret EMT i Store Bededagsferien

7/5-9/5. – Turneringsform: 5 runder
nordisk i flg. klasser: 1900- (elora-
tes), 1600-1899 og under 1600. Be-
tænkningstid: 2 timer pr. spiller til
hele partiet. – Spilstart: Fredag kl.
9.30 og 14.00, lørdag kl. 12.00 og
søndag kl. 9.30 og 14.00. – Indskud:
Indskud på 150 kr. kan overføres til
bankkonto 5336 0393939. Indskud
går 100% til præmier. Garanteret 1.
præmie i alle grupper 1.000 kr. –
Spillested: Gladsaxe Ungdomsskole,
Gladsaxevej 315, 2860 Søborg. Kan-
tine forefindes. Bus 42, 68, 69, 166,
200S, 250S og 300S stopper 5-10 min.
fra spillestedet. – Tilmelding: Senest
søndag 2/5 til Simon Reusch, email:
sr@uni-c.dk, tlf. 39 20 34 24, Ny-
gårdsvej 45, 3. th., 2100 Kbh. Ø.

����+������6�;��%%! �

7/5 - 9/5. – Spilledage: Fredag, lør-
dag og søndag den 7., 8. og 9. maj
2004. – Spillested Aktivhuset Ols-
bækken, Olsbæk Strandvej 43, 2670

Greve. – Starttidspunkt: Fredag og
søndag kl 10.00 og 15.30 - lørdag kl.
10.00 (kun 1 runde). – Antal: Max-
imum 42 deltagere. – Form: 6-mands
grupper, laveste gruppe spilles evt.
som Monrad. – Indskud kr. 100,00.
Titelholdere ingen indskud. – Spille-
tid 2 timer til de første 40 træk, deref-
ter ½ time + opsparet tid til resten. –
Præmier: Oplyses efter 1. runde. –
Elo-rating: Turneringen Elo-rates,
hvis betingelserne er opfyldt. – Til-
melding: Senest d. 30. april 2004 til
Thorkild Thomsen, Koglevej 14,
2680 Solrød Strand, tlf. 56 14 35 79,
email: sb@greveskakklub.dk eller
tbt@e-far.dk eller . – Rygning er ikke
tilladt i spillelokalerne, der henvises
til de tilstødende fælleslokaler. –
Mobiltelefoner må ikke være tændt i
spillelokalerne.
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11/5 - 8/6. – Turneringsform: 5 Run-
der i 6-mands grupper. Turneringen

8�������������(�.%�&�
Jubilæum Knock-out 2004
Allerød Skakklub indbyder til 8 runders hurtigskak lørdag den 22. maj, 2004.

Spillested: Centerhallen, M.D. Madsensvej 16A, 3450 Allerød. (2 min. fra station).
Spilledag og tid: Knock-out: Lørdag 10.00-ca 20.00 (indskrivning senest 9.30).
Turneringsform: Deltagerne opdeles i 4 ratinggrupper. De 16 højst ratede spiller en dobbeltrundig knock-
out turnering (4 højstratede seedes). Samme gælder de 16 spillere, der er nummer 17-32 i ratingordenen.
Der er altså to K.O. grupper! Spillere, der slås ud af knock-out grupperne indgår efterfølgende i øverste
Schweizer-gruppe. De resterende deltagere (ratinggruppe 3 & 4) spiller i nederste Schweizer-gruppe. Alle
partier afvikles med 25 min. betænkningstid. Ved uafgjort match findes afgørelsen i et lynparti.
Præmier: Fire præmier i begge K.O. grupper samt i øverste Schweizer-gruppe. Garanterede 1. præmier i
K.O. grupperne på hhv. 2.000 kr og 1000 kr. I ratinggruppe 3 & 4 går 100% af indskudet til præmier.
Indskud: 125 kr.for Knock-out. + 40 kr hvis man også ønsker at deltage i lynturneringen.
Tilmelding: Senest den 17. maj (Lyn: 22. maj inden 20.00 på spillestedet) til Johannes Jensen, Lærkenborg
Allé 10, 3450 Allerød, tlf. 48 17 57 68, e-mail.: johannes.jensen@webspeed.dk.
Gode kantineforhold forefindes på spillestedet.
Sponsor: Advokatfirmaet Birger Hagstrøm, Frederiksberggade 2, 2. - 1439 Kbh.K.

ASK Jubilæum Lyn 2004
Allerød Skakklub indbyder til 9 runders Lynskak lørdag den 22. maj, 2004. • Spillested: Centerhallen,
M.D. Madsensvej 16A, 3450 Allerød. (2 min. fra station). • Spilledag og tid: Lørdag 20.15-ca 22.15
(indskrivning senest 20.00). • Turneringsform: 9 runders Monrad i en gruppe. • Indskud: 40 kr.  • Præmier:
Garanteret 1. præmie på 800 kr. Derudover 2 ratingpræmier for hver 8 spillere. • Mere end 100% af
indskuddet betales i præmier. • Tilmelding: På spillestedet inden 20.00.
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Elo-rates i det omfang, det er muligt.
Nederste gruppe evt. som Monrad af-
hængig af deltager antal. – Betænk-
ningstid: 1½ time til 32 træk. Deref-
ter ½ time + opsparet tid til resten. –
Rygning er ikke tilladt i spillelokalet.
– Indskud: 120 kr. – Præmier: Ind-
skuddet minus EMT-afgift. – Spille-
tidspunkt: Følgende 5 tirsdage 11/5,
18/5, 25/5, 1/6 og 8/6. Alle runder
starter kl. 19.15. – Spillested: Peder
Lykkes Dagcenter, Peder Lykkesvej
65, 2300 København S. Tlf. i spille-
lokalet: 32 87 81 24. – Tilmelding:
Senest den 1/5 med følgende oplys-
ninger: Navn, fødselsdato, klub,
rating, telefon og evt. email-adresse.
– Til: Michael Nielsen, Vigerslev-
stræde 15,  2500 Valby, tlf. 36 46 48
80. Email: AmagerSkak@Yahoo.dk.
Tilmelding kan også foretages på vo-
res hjemme-side www.amsf.dk. – Be-
mærk: Tilmelding foretaget pr. email
anses først for registreret, når Ama-
ger Skakforening har bekræftet, at
mailen er modtaget. – Betaling på
giro: 513-1561.
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12/5 - 9/6. – 25. Low Budget på min-
dre end 5 år! – Spilledage: onsdagene
12/5, 19/5, 26/5, 2/6, 9/6 2004. –
Spillested: Solrød Skole, Højager-
vænget 33, 2680 Solrød Strand. –
Starttidspunkt: Kl. 19.00. – Antal:
Maximum 48 deltagere. – Form: Mo-
dificeret Schweizer i en stor gruppe.
Runder lagt med WinSwiss. – Ind-
skud: Kr. 30,00. – Spilletid: 2 timer
til de første 40 træk, derefter ½ time
+ opsparet tid til resten. – Præmier:
Ingen præmier. – Tilmelding: Senest
den 10/5 2004 til emailadressen:
emt@sydskak.dk. – Rygning: Er ikke
tilladt i spillelokalerne, der henvises
til de tilstødende fælleslokaler. –
Yderligere oplysninger kan hentes på
vor hjemmeside: www.sydskak.dk,
Skakklubben Sydkysten.
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20/5 - 23/5. – Erritsø Skakklub ind-
byder hermed til 5-runders koordine-
ret turnering i forbindelse med Kr.
Himmelfartsdag. – Spillested: Bakke-
skolen, Erritsø Bygade 15, Erritsø
(klynge 5). – Betænkningstid: 40 træk
på 2 timer + ½ time til resten af par-
tiet. Der tilstræbes 6-mands grupper.
– Spilletidspunkt: Torsdag d. 20/5 og

���������	
����	��	���

���������� �
3.-10. juli 2004     ����������	
�����

Efter 18 Vesterhavsturneringer med alle-mod-alle grupper er det nu
tid til nytænkning: Esbjerg Skak Union inviterer til sin første Vester-
havsturnering som Open. Alle spiller i én åben gruppe, 9 runder efter
schweizersystemet som foreliggende i Håndbogen.

1. præmie DKK 15.000
2. præmie DKK 10.000
3. præmie DKK 5.000

Ratingpræmier DKK 1.000 til bedste i hver 10-mands gruppe!

Spillestedet bliver igen EUC Vest (Teknisk Skole, Spangsbjerg
Møllevej 72), hvor hver deltager får adgang til (mindst én!)
computer med internetadgang. – Betænkningstiden er 2 timer til 40
træk, derefter ½ time + opsparet tid til resten. – Indskud kr. 200
(GM, IM, WGM og WIM gratis). De første 4 tilmeldte GM vil få
tilbudt gratis indkvartering! – Mulighed for overnatning på
spillestedet for kr. 100, leje af madras yderligere kr. 100 (meddel
ved tilmelding). – Turneringen bliver selvfølgelig Elo-ratet, hvis
muligt. – Rygeforbud overalt på skolen!  –Vesterhavsturnerings-
kantinen tilbyder naturligvis igen billig forplejning!

Check-in kl. 14!
1. runde lørdag 3. juli kl. 15-20
2. runde søndag 4. juli kl. 12-17
3. runde søndag 4. juli kl. 19-24
4.-8. runde...
mandag 5. juli - fredag 9. juli kl. 19-24

9. runde lørdag 10. juli kl. 12-17

Igen 5-runders Veteranklasse (alle-mod-alle eller monrad) 6.-10. juli
kl. 19-24, og der vil også igen blive inviteret til en skoleskak-
turnering 10. juli.

Yderligere oplysninger og tilmelding: Brian Isaksen, Jakob Gejsings
Vej 6, 6700 Esbjerg, tlf. 75 13 75 02,  email brisak@esenet.dk.
Tilmelding senest søndag 27. juni. Eftertilmelding, hvis den bliver
accepteret, tillægges kr. 100!

Følg med på hjemmesiden, hvor tilmeldingerne løbende opdateres.

4. præmie DKK 3.000
5. præmie DKK 2.000
6. præmie DKK 1.000

lørdag den 22/5 kl. 10-15 og 15.30-
20.30. Søndag den 23/5 kl. 10-15. –
Indskud: 120 kr. Pensionister og ju-
niorer: 80 kr. – Præmier: Hele ind-
skuddet minus EMT-afgift. – Tilmel-
ding: Senest mandag d. 10/5 til Børge
Guldager, Thygesminde Allé 164, 7000
Fredericia.. Tlf. 75 92 92 17.

��
�(
��������	������%%! �

20/5 - 23/5. – Helsingør Skakklub ind-
byder til 7-runders koordineret tur-

nering i dagene 20/5(Kristi Himmel-
fartsdag) kl.10.00-15.00 og 15.30-
20.30, 21/5 kl. 18.00-23.00, 22/5
kl.10.00-15.00 og 15.30-20.30, 23/5
kl.10.00-15.00 og 15.30-20.30. –
Spillested: Borupgårdskolen, Smak-
kevej 2, Snekkersten, v/Snekkersten
Station. – Betænkningstid: 40 træk på
2 timer, derefter ½ time til færdigspil
som hurtigskak. Samlet spilletid 5 ti-
mer. – M-klasse Elo-rates. – Turne-
ringsform: Fortrinsvis 8-mands gr. –
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og tlf.nr. senest 21/5 2004 til Ted
Sandbech, email: ted@adslhome.dk,
tlf: 35 43 07 35. En forudsætning for
deltagelse er, at indtegning og kon-
tant betaling af indskud sker senest
28/5 kl. 19. Max. deltagerantal: 64. –
Natten efter sidste runde spilles pinse-
mesterskabet (PM) i lyn. Kom til
ØBRO og se pinsesolen danse.
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28/5 - 31/5. Elo-rates. 5 runder. For-
trinsvis 6-mands grupper. Fredag d.
28/5 kl. 18.30, lørdag kl. 10, søndag
kl. 10 og 15.30 samt mandag kl. 10.00.
(Lørdag d. 29/5 kl. 15 spilles lørdags-
lyn - se anden indbydelse). – Tid: 2
timer til 40 træk + ½ time. – Indskud:
125 kr. – Præmier: 1. pr. 400,- 2. pr.
CH-gavekort på 200. – Tilmelding:
Senest 21/5. Tlf. 86 40 43 01. Email:
turneringsleder@chesshouse.dk eller
Chess House, Silkeborgvej 41, År-
hus C., tlf. 86 19 76 47. – Se mere på
www.chesshouse.dk.
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27/8 - 29/8. – For titelspillere og an-
dre elitespillere fejrer Nordthy Skak-
klub sit 100 års jubilæum med en luk-
ket hurtigskakturnering lørdag 28.
august 2004. Gode placerings- og
ratingpræmier. – Sideløbende afhol-
des en åben Weekend EMT 27. - 29.
august 2004. Også her vil der i anled-
ning af jubilæet være gode præmier.
Se den fulde indbydelsen i næste num-
mer af Skakbladet. – Flere oplysnin-
ger på www.nordthyskakklub.dk.

Indskud: Mesterspillere kr. 140. Ju-
niorer under 16 år kr. 70. Øvrige
kr. 120. – Præmier: 1. præmie kr. 3000
i Mester 1. 100% af indskud går til præ-
mier. – Tilmelding: Senest 15 maj til
Erik Hedegaard, Pontoppidansvej 16 B,
3000 Helsingør. Tlf. 49 20 10 89 eller
tlf. 26 70 10 89, email: e.hedegaard
@mail1.stofanet.dk. – Betaling: Til
Helsingør Skakklub v/Mariann Peter-
sen, Horsensvej 23, 3000 Helsingør.
Bankkonto 2255 1870508770. – Kan-
tine: På spillestedet – Partierne af-
vikles i ikke-ryger lokaler. – NB:
Kronborgturneringen er tilmeldt
NSU’s Grand Prix Turnus.
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27/5 - 24/6. – Skakforeningen Odys-
seus indbyder til 5 runders EMT i
klubbens lokaler Frødings Alle 8A,
2860 Søborg, på torsdagene 27/5-
24/6. Der spilles i 6-mands-grupper
alle-mod-alle (elo-rates om muligt).
– Indskud: 150 kr. som kan overføres
til bankkonto 5336 0393939. Præmier
i hver gruppe: 500, 250. – Spilletid:
19.30-23.30 (2 timer pr. spiller til hele
partiet). – Tilmelding: senest søndag
den 23/5 til Simon Reusch, email:
sr@uni-c.dk, tlf. 39 20 34 24, Ny-
gårdsvej 45, 3. th., 2100 Kbh. Ø.
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28/5 - 30/5. – Skakforeningen ØBRO
indbyder til 7 runders islandsk åben i
pinsen. Formatet er en almindelig
åben turnering i én stor gruppe efter
schweizersystemet, men hvor runde
1-3 afvikles som hurtigskak og runde
4-7 med normal betænkningstid.
Runde 4-7 rates både dansk og Elo.
Vinderen er Pinsemester (PM) 2004.
– Spillested: ØBRO’s lokaler, Rosen-
vængets Allé 31, kld, 2100 Kbh. Ø.
Spilletider: 28/5: 19.30-20.30, 21-22
og 22.30-23.30. 29/5: 13-18 og 19-
24. 30/5: 13-18 og 19-24. – Betænk-
ningstid: Runde 1-3: 30 minutter til
hele partiet. Runde 4-7: 2 timer til 40
træk + ½ time til resten. – Indskud:
GM/IM: gratis. Andre: kr. 400. – Præ-
mier: Garanteret førstepræmie: min.
kr. 4000. Øvrige præmier afhænger
af deltagerantal. Feltet vil blive ind-
delt i passende grupper med rating-
præmier. – Der må ikke ryges i spille-
lokalet. – Yderligere oplysninger:
www.oebroskak.dk. – Tilmelding
med navn, klub, rating, fødselsdato
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Følgende turneringer med aktuel
startdato blev annonceret i Skakbladet
nr. 1 og 2:

Femmeren Skødstrup
15/4 - 13/5

Ribe Weekend EMT
16/4 - 18/4

Hillerød Byturnering
27/4 - 8/6

Køge Forårs EMT
4/5 - 1/6

Ølgod EMT
4/5 - 1/6

Vejleturneringen
15/4 - 3/6
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Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet

optages gratis

SÆLGES:

Slutspillet 1-2-3 (Jens Ene-
voldsen) 450 kr. Midtspillet
7del - 12del (Max Euwe -
Kramer) 75 kr. Teori und Praxis
der Endspiele, 150 kr. – Erik
Hoffmann, 45 85 40 89.

Indbundne tidsskriftsårgange:
Sachmatnyj Bjulletin, Årgnag
1980 og 1981, 80 kr. Norsk
skakblad, årgang 1976, 1977,
1978 og 1979, 200 kr. Fern-
schach, årgang 1957, 1958,
1959 og 1960, 200 kr. Skak-
bladet, alle årgange fra 1938 -
1976, 2000 kr. Skakbladet år-
gang 1926, 1927, 1928 og
1929, 800 kr. Skakbladet, år-
gang 1904-1910 (genoptryk),
80 kr. – Leif Kristensen, mail:
leif.kristensen7@skolekom.dk,
86 91 44 93 (kl. 16.30-18.30).

Div. velholdte skakbøger –
Mikael Skak, 20 86 20 27 eller
mikael@mi-su.dk

Smukt skakbræt: Jeg sælger
mit flotte skakbræt da jeg skal
bruge penge til en guitar. Brik-
ker medfølger ikke. Se brættet
på: http://www.imada.sdu.dk/
~morling/chessboard.html.
Feltstørrelse 57 mm, hvide fel-
ter: struktureret ahorn, sorte fel-
ter: rød eg, ramme: valnød.  Kr.
1495. –  Peter Morling, 66 11
05 39, peter_dk@hotmail.com.



Afsender:
Skakbladets ekspedition,
Hybenvej 21,
8763 Rask Mølle.

Telefon 63 44 00 13 • Fax 63 44 00 12 • Internet: www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk

Dansk Skaksalg ApS, Brovangen 8, Bro, 5464 Brenderup F • Åbent: Man - Fre 11-17
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Ny generation af SAITEK Skakcomputere

Kom og besøg vores stand ved DM i Køge.
Vi vil som altid være til stede med et væld af
gode tilbud på både bøger og software.

Vi åbner skærtorsdag og lukker igen mandag
formiddag.

Chess Trainer
Rating: 1250. Pris: 499,-

• 64 Spilleniveauer
• Alec; træner

kommenterer
alle dine træk

• 11 træningsniveauer
• 16 åbningssystemer
• 14 take-back funktioner
• Eksperimentelle og lærefunktioner
• Mulighed for at spille mod en ven
• Indbygget skakur
• Gemmer uafsluttede partier

Chess Challenger
Rating: 2000. Pris: 899,-

• 64 Spilleniveauer
(normal, uendelig,
turnering, lyn,
sjov, mat søgning,
træning, bearbejdelse)

• Info (se computerens tankegang)
• Træningsmode (advarsler under spillet)
• Study mode (lær af de

20 indbyggede berømte partier)
• Mulighed for at spille mod en ven eller computer
• Sætte en given stilling op for at lære

og eksperimentere
• Har alle de store åbninger, og mange

berømte stormesterpartier
• Indbygget ur
• Gemmer igangværende partier

Master Chess
Computer
Rating: 2140 (Lyn: 2350)
Pris: 1699,-

• 64 spilleniveauer
(f.eks. normal,
turnering, lynskak, sjov,
uendelig, problemløsning, og træning)

• Ideel til den stærke spiller.
• Info mode: se computerens tankegang
• Træningsfunktion: (bl.a. advarsel ved bommerter

og taktiske brølere)
• 200 take-back træk hvilket giver adgang til

grundige analyser af spillede partier
• Mulighed for at spille imod computeren eller en
• Mulighed for opsætning af bestemte stillinger og

problemer
• Mulighed for at modtage hints under spillet
• Indeholder alle de store åbninger, og en masse

partier af berømte stormestre
• Indbygget skakur
• Gemmer igangværende partier

Touch Screen
Travel Chess
Computer
Rating: 2000. Pris: 599,-

• 100 spilleniveauer
(60 for sjov, 40 for konkurrence)

• Indeholder mange af de største åbninger
• Mere end 200 take-back funktioner

til træning og øvelse
• Hjælp og tips funktion hvis det ønskes
• 64 stillinger til studium
• Mulighed for at spille mod computer eller ven
• Set up, mulighed for at eksperimentere

med forskellige nye stillinger og træk
• Ideel til pendlere
• Indbygget skakur
• Gemmer uafsluttede partier
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