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Ny regel vedr.
mobiltelefoner

Årets påsketurnering i Køge blev både sportsligt (knockoutturnering) og lokalemæssigt (på Hotel Hvide Hus) spillet efter
et nyt koncept.
På forhånd var der ret store forventninger til den nye knockout-turnering både med hensyn til deltagelse og spændende
partier, og jeg tror desværre, at man må konkludere, at forventningerne til det nye turneringssystem ikke blev indfriet.
Nu er det naturligvis ikke rimeligt at vurdere en ny turneringsform ud fra kun en enkelt turnering, men i hovedbestyrelsen må vi selvfølgelig evaluere forløbet af dette års DM.
Til gengæld synes jeg også, at det er rimeligt at konkludere,
at de allerfleste deltagere og tilskuere var meget tilfredse med
det løft, som påsketurneringen havde fået ved at blive spillet på
et godt og velindrettet hotel – og Hotel Hvide Hus i Køge er
velegnet til formålet.
Køge Skakklub – med Finn Stuhr og Erik Carlsen i spidsen
– havde på trods af den korte forberedelsestid formået at udfylde rammerne på bedste vis, og der skal fra Unionens side
lyde en varm tak til de to energiske organisatorer, der sikrede,
at der også i 2004 blev arrangeret et rigtigt DM.
Delegeretmødet kvitterede med fortjent applaus, da Finn
Stuhr indbød til DM i Køge i 2005 – også på Hotel Hvide Hus.

Ny divisionsturnering
Divisionsturneringen har i sine over 40-årige levetid været præget af stor stabilitet i sin struktur og afvikling. HB drøftede på
sit møde i påsken en række forslag til forbedringer, der på
nogle punkter fører strukturen tilbage til turneringens start i
1962.
Det er planen at indskrænke antallet af grupper i 3. division
fra 5 til 4, således at man vender tilbage til en rigtig pyramidestruktur med én 1. division, to 2. divisioner og fire 3. divisioner. Samtidig ophæves den såkaldte ‘Storebæltsordning’, der
hidtil har forhindret hold i 2. og 3. division i at rejse over Store
Bælt. Derved opnås langt mere gennemsigtige nedrykningsregler.
Desuden er det hensigten at undersøge blandt 1. divisionsklubberne og de stærkeste 2. divisionsklubber, om der er interesse i at udvide antallet af hold i 1. division fra 8 til 10.
Det er endvidere blevet besluttet at ændre navnet på 1. division til ‘Skakligaen’, hvilket er bedre i overensstemmelse med
navngivningen i andre sportsgrene.
Steen Juul Mortensen

Foto: Svend Svendsen.

DM i Køge

FIDE har vedtaget en ny regel
vedrørende mobiltelefoner:
‘Hvis en spillers mobiltelefon
ringer på spillestedet, skal denne
spiller tabe partiet. Turneringslederen skal sikre sig, at alle spillere på forhånd er orienteret om
denne regel.’
Reglen er et supplement til
Skakspillets reglement og kan
anvendes for partier, der spilles
efter 1. juni 2004.
Turneringsledere og -arrangører bør bemærke følgende:
a.. Reglen er en mulighed, men
det er ikke et krav at den anvendes i koordinerede turneringer
b.. Hvis reglen anvendes, skal
turneringslederen sikre sig, at
alle spillere på forhånd kender
reglen. Det kan f.eks. ske ved at
det fremgår af indbydelsen eller står i programmet samt at der
mundtligt gøres opmærksom på
reglen ved rundestart
c.. Reglen omfatter ‘spillestedet’ og ikke blot spillelokalet. I §12.4 i Skakspillets
reglement er ‘spillestedet’ defineret som spillelokaler, toiletter, kantine, rygelokaler og andre steder angivet af turneringslederen.
d.. At en spiller taber sit parti
på denne regel, betyder ikke
nødvendigvis at modstanderen
har vundet. Modstanderens score bestemmes af turneringslederen (se §13.4f)
For Dansk Skak Union
Erik Mouridsen,
Dansk SkakDommerforening
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Delege
DANSK SKAK UNIONS Delegeretmøde 2004 afholdtes på Hotel
Hvide Hus i Køge søndag den 11.
april..
Steen Juul Mortensen bød velkommen til delegeretmødet på forretningsudvalgets vegne og indledte
med at bede forsamlingen rejse sig
og mindes medlemmer, som var
døde i det forløbne år: Jan Mortensen, Charles Olsen, Niels Granberg,
Karl Sønderstrup, Jørgen Mandrup
Johansen, Hans Chr. Wiwe, Anton
Lynggaard og Poul Kousgaard.

1. Valg af dirigent

Bjørn Laursen æresmedlem
Bjørn Laursen, Dansk Skak Unions
ratingkartoteksfører, tidligere medlem af
Forretningsudvalget, hovedkredsformand,
klubformand og meget mere, blev på
delegeretmødet udnævnt til æresmedlem af
Dansk Skak Union. Bjørn Laursen, som til
daglig giver en hjælpende hånd til arrangører
overalt i landet, var lige ved at mangle
hænder til vin, diplom og blomster, som
formand Steen Juul Mortensen overrakte
under varmt bifald fra de delegerede.

Referater og regnskaber kan downloades fra:

www. dsu.dk
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Steen Juul Mortensen foreslog Morten Fabrin, som blev valgt og konstaterede, at delegeretmødet var lovligt indvarslet i Skakbladet nr. 2.

2. Formandens beretning
Steen Juul Mortensen inddelte traditionen tro beretningen i en resultatmæssig del og i en organisatorisk del.
Den resultatmæssige del var naturligt nok præget af de turneringer,
som var afholdt i forbindelse med
100 års jubilæet. I nogle af disse var
der opnået fine danske resultater.
Især Curt Hansen havde markeret sig
ved at vinde det nordiske mesterskab
på deling, og ved Samba Cup i Skanderborg, den første kategori 16-turnering i Danmark, delte Curt Hansen førstepladsen med Peter Heine
Nielsen og to andre spillere. I de
øvrige turneringer i forbindelse med
jubilæet var de danske resultater mere på det jævne. Formanden nævnte
desuden Jacob Aagaards GM-norm
i Rilton Cup, og at Peter Heine Nielsen havde gjort sig positivt bemær-

eretmødet 2004
ket ved Reykjavik Rapid, hvor han
efter gode resultater blev slået ud af
Kasparov, med stor opmærksomhed
i de danske medier til følge. Desuden
havde Davor Palo vundet juniorturneringen i Hallsberg.
Den organisatoriske del indledte
formanden med at repetere forløbet
omkring problemerne med at finde
en arrangør af DM-stævnet. Finn
Stuhr, Erik Carlsen og Køge Skakklub var sprunget til i sidste øjeblik
og havde sikret, at der kunne afholdes et helt DM-stævne, og ikke bare
et såkaldt minimal-DM. Det har igennem en længere årrække vist sig stadigt sværere at finde arrangører af
DM. Arbejdsbyrden med kantinedrift, overnatning og alle de mange
praktiske ting med arrangementet var
vokset. Derfor havde man i forretningsudvalget og hovedbestyrelsen
arbejdet på at finde et nyt koncept
for DM på det organisatoriske plan.
For det første havde man ønsket at
hæve niveauet for spillestedet, for det
andet at lette arrangørernes arbejdsbyrde ved at fjerne de arbejdstunge
opgaver som eksempelvis kantinedriften. Men netop kantinedriften har
været et af de områder, hvor arrangørerne har kunnet hente en indtægt
til klubben ved at tage DM-arrangementet. Derfor har man hævet indskuddet, som også i højere grad tilfalder arrangørerne direkte. Desuden
var tanken, at arrangørerne får en
interesse i at skaffe en hotelsponsor
og andre sponsorer, der også vil
kunne generere indtægter til arrangørerne. Steen Juul Mortensen vurderede, at med DM-stævnet i Køge
var det bevist, at det var muligt at

arrangere et flot DM efter de nye
retningslinier, og bemærkede i øvrigt, at hovedbestyrelsen med tilfredshed havde kunnet konstatere, at
Køge Skakklub allerede havde tilbudt at tage arrangementet igen næste år i de samme fine rammer på
Hotel Hvide Hus.
Ikke kun rammerne men også indholdet ved DM var blevet ændret,
da landsholdsklassen nu afvikles efter det såkaldte Knockout system.
Siden midten af 70’erne havde man
mere eller mindre uændret spillet
efter samme system, nemlig allemod-alle. Steen Juul Mortensen betonede, at der er fordele og ulemper
ved begge systemer, og at der kan
rettes berettiget kritik af den sportslige afvikling af årets turnering. Men
han understregede, at turneringssystemet skulle have lov at blive prøvet i 2-3 år, inden det var rimeligt at
foretage en endelig evaluering af det.
En anden markant ændring i Unionen var det nye format af Skakbladet,
som nu i det forløbne år var blevet
indarbejdet. Steen Juul Mortensen
vurderede, at kun de færreste kunne
forestille sig at vende tilbage til den
tidligere billigere udgave. Layoutet
var blevet langt mere indbydende og
indholdet var, med redaktørens store
indsats, fortsat på et meget højt niveau. Sidetallet var steget, selv om
antallet af numre var reduceret. Derfor har Skakbladet faktisk lige så
meget stof som tidligere.
Formanden bemærkede, at ITudviklingen har betydet, at Skakbladet mere har fået karakter af et
magasin, hvorimod nyhederne i højere grad formidles via Unionens

hjemmeside. Den nyhedsdækning
ønsker forretningsudvalget at opprioritere i fremtiden. Steen Juul
Mortensen nævnte at Unionens
hjemmeside kan virke uoverskuelig
for nye medlemmer, hvorimod de
faste brugere lettere kan finde rundt
på siderne. Hovedbestyrelsen havde
på sit møde i påsken diskuteret et
godt oplæg fra Morten Rasmussen
om en ny struktur og nyt design af
hjemmesiden, som vil kunne imødekomme behovet for et bedre overblik på hjemmesiden. Steen Juul
Mortensen bemærkede, at Morten
Rasmussen som var foreslået valgt
til forretningsudvalget, allerede var
i gang med at lave et nyt design til
hjemmesiden, som vil blive lagt ud
til diskussion.
IT er også en del af den såkaldte
tænketank, og Morten Rasmussen vil
tage initiativ til at samle gruppen af
IT-interesserede, som har meldt sig.
Steen Juul Mortensen indrømmede,
at det i øvrigt var gået for langsomt
med at få etableret og igangsat arbejdet med grupperne i tænketanken.
Gruppen som beskæftiger sig med
fundraising var gået i gang med arbejdet. Gruppen som skulle kigge på
Unionens struktur startes efter påske. Gruppen omkring klubforhold
har haft ret få tilmeldte, men vil også
blive sat i gang.
Steen Juul Mortensen redegjorde
for, at der også er ændringer på vej i
divisionsturneringen. Med sine 40
år på bagen er der fortsat meget stor
tilfredshed med turneringen, men
samtidig behov for justeringer. Han
henviste til situationen, hvor der på
grund af den såkaldte storebælts2004 /4/141
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ordning kan rykke fire hold ud af 2.
division gruppe 2, som det var sket i
den forløbne sæson. På hovedbestyrelsesmødet var det blevet besluttet at planlægge en række principielle
ændringer:
At gå fra fem til fire 3. divisioner;
at ophæve storebæltsordningen; ændring af navnet på 1. division til
Skakligaen for at få en overensstemmelse med sprogbrugen i andre

Forretningsudvalget:

sportsgrene; samt at høre de involverede klubber, om de ønsker en
udvidelse af 1. division til ti hold.
Han forventede, at detaljerne vil
kunne vedtages på hovedbestyrelsesmødet til august, så op- og nedrykningsreglerne vil være kendt inden
sæsonen 2004-05 starter.
Formanden nævnte, at Per Andreasen var stoppet som juniorlandstræner ved årsskiftet, efter mange års

fremragende arbejde på posten. Formanden udtrykte sin store tak til Per
Andreasen for hans arbejde med
junioreliten. På den baggrund havde
det også vist sig vanskeligt for forretningsudvalget at finde en afløser.
Det var dog lykkedes med Jes Harholm, der var blevet præsenteret i
Skakbladet. I forbindelse med Jes
Harholms tiltræden blev der desuden
indgået en samarbejdsaftale med

Dansk Ska
hæderste

Kim Larsen til æresmedlem af klubben.
2. Hovedkreds:
3. Hovedkreds:

Martin Koch Clausen,
Nordre Skakklub
Forretningsudvalget indstiller Martin Koch Clausen til Dansk Skak
Unions hæderstegn 2004 for hans
15 år som medlem af Skaknævnet.
1. Hovedkreds:

Kim Larsen,
Amager Skakforening
Kim har været medlem af Amager
Skakforening siden 1986 og har i
de fleste af årene stået for klubbens
juniorarbejde, blandt andet som rejseleder ved den årlige Gøteborg
Cup, og som leder ved alle andre
juniorbegivender. Klubben udnævnte allerede for et par år siden

6
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Bent Bjørntoft,
Holbæk Skakklub
Bent Bjørntoft har gennem snart en
snes år været Holbæk Skakklub en
uvurderlig arbejdskraft til mange
praktiske gøremål. Bent Bjørntoft
åbner lokalerne punktligt de 45 gange årligt, hvor der skal spilles, og
sørger altid for, at der bliver ryddet
op og låst forsvarligt af. Bent Bjørntoft sørger for klubbens materialer,
så der altid er det, der skal bruges.
Bent Bjørntoft sørger for at brygge
kaffe og indkøbe forsyninger af øl
og vand, så vi kan læske os til rimelige priser. Bent Bjørntoft tager den
sure tørn som kampleder til søndagskampe. Og ikke mindst er det
Bent Bjørntofts store interesse at
lede klubbens skoleskakafdeling,
hvor der undervises tre ugentlige
eftermiddage og køres til stævner
rundt i hovedkredsen. Bent Bjørntofts arbejde er væsentligt medvirkende til at Holbæk Skakklub er i
god gænge.

Herluf Lykkegaard,
Rudkøbing Skakklub
I et udkantsområde som Langeland
kræver det engagerede mennesker
at opretholde et skakliv, og Herluf
Lykkegaard har i ca. 30 år været
næsten synonym med skaklivet på
øen, heraf perioden fra 1987 til 2003
som formand for Rudkøbing Skakklub. Da klubben genoptog aktiviteten i 70’erne, var han med til at
skaffe GM Curt Hansen til byen til
en simultan, og også de efterfølgende års Åben Weekend-turnering
var i høj grad hans fortjeneste. I de
senere år har man hver sommer kunnet finde Herluf ved det store
udendørsskakspil foran Brugsen,
hvor han spiller mod turister og
festivalgæster. Herluf er et udpræget klubmenneske, som trofast har
fulgt sin klub på dens op- og nedture, såvel i dens velmagtsdage –
hvor medlemsskaren nærmede sig

Tjele Efterskole og Dansk Skoleskak
om en række træningstilbud. Dette
sker samtidig med at Tjele Efterskole
opprioriterer sin skaklinie.
Normalt revideres FIDE’s regler
hvert fjerde år, men FIDE har valgt
at tage stilling til problemet med
mobiltelefoner, og besluttet at give
adgang til, at et parti kan dømmes
tabt, hvis spillerens mobiltelefon ringer under partiet, forudsat spillerne

ak Unions
egn 2004
40, og klubben fik DSU’s initiativpræmie – som i de magre år, hvor
han endog selv var nødt til at søge
til Svendborg for at kunne komme
til at spille holdskak.
Han er stadig fast mand på Rudkøbing Skakklubs hold i serie 1, og
han deler gerne – med lune og skaklig kompetence – ud af sine pudsige oplevelser og erfaringer fra
mange år i skakkens tjeneste.
4. Hovedkreds indstiller ingen til
hæderstegn 2004.
5. hovedkreds:

er blevet informeret om det inden
rundens start.
Erik Mouridsen vil redegøre for
denne ændring i Skakbladet, og senere vil FIDE på sin kongres til oktober tage endelig stilling til en fremtidig formulering af reglerne.
Formanden uddelte derefter hæderstegn og initiativpræmier.
Steen Juul Mortensen kunne afslutte

6. Hovedkreds:

Mads Borup,
Nordre Skakklub
Mads Borup er tidligere formand for
Chess House og har været en af de
bærende kræfter i forbindelse med
flytningen og ombygningen af
Chess House i sommeren 2003,
samtidig med at han har ydet en
betydelig arbejdsindsats i forbindelse med internetdækningen af
DM 2003 i Horsens, Aarhus Chess
Summer 2003, Nordisk mesterskab
2003 og 1. Samba Cup 2003.
7. hovedkreds:

Richardt Ebbesen,
Springeren Kolding
Richardt har gennem en længere årrække været primus motor i Koldings skakliv. Som formand for
Springeren, Kolding, har han formået at få klubben til at blomstre til
en klub med over 50 medlemmer.

Per Andreasen,
Nørresundby Skakklub
Per har gjort en kæmpeindsats for

sin beretning med at offentliggøre
en beslutning som Dansk Skak Unions Hovedbestyrelse enstemmigt
havde truffet på sit møde i påsken
2004. Nemlig at tage en sjældent
brugt paragraf i Unionens love i anvendelse – den som giver mulighed
for at udnævne et æresmedlem af
Dansk Skak Union. Det var besluttet at udnævne den formodentlig
mest kendte i Dansk Skak Union,

juniorskakken, både i Nordjylland
og på landsplan. Han er en meget
benyttet foredragsholder i skakklubberne, hvor han er kendt for
sine interessante og underholdende
foredrag. Som simultanspiller berømmes han for, at han ikke viger
tilbage for at stille op mod stærke
spillere, med den deraf følgende risiko for at få en del tabspartier. Også
som kommentator ved DM har han
høstet stor anerkendelse.
8. Hovedkreds:

Torben Autzen,
Svogerslev Skakklub
Torben Autzen tilhører den efterhånden uddøende race af stille og
rolige organisationsfolk, som i baggrunden holder unionens klubber i
live. Torben Autzen er synonym for
Svogerslev Skakklub, hvor han har
været formand i 9 år samt kasserer i
17 år. Torben Autzen, der fylder 70
i år, har ud over 37 års medlemskab
i Svogerslev også spillet skak i Nr.
Sundby, Viborg og Roskilde.
9. Hovedkreds indstiller ingen til
hæderstegn 2004.
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Bjørn Laursen, til æresmedlem.
Bjørn er leder af Skakbladets ekspedition og kartoteket, tidligere hovedkredsformand og medlem af hovedbestyrelsen, medlem af forretningsudvalget, klubformand og meget,
meget mere. Steen Juul Mortensen
takkede også personligt for Bjørns
Laursens meget store arbejde igennem årene og gode samarbejde. Forsamlingen kvitterede for den populære beslutning med et minutlangt
stående bifald, imens Bjørn Laursen
fik overrakt guldnål, diplom og gaver.
Morten Fabrin åbnede for kommentarer til beretningen.
Jon Rostgaard Boiesen, Skolerne,
var som mangeårig deltager i påskestævnet utilfreds med de ændringer,
der var foretaget med hensyn til DM.
Han satte spørgsmålstegn ved det

1. Hovedkreds:

3. Hovedkreds:

Arbejdernes Skakklub
af 1904

Skakklubben Frem

AS04 har i år fejret sit 100 års jubilæum med blandt andet en flot international Open i skolernes vinterferie. Turneringen var vel tilrettelagt og godt gennemført med mere
end 100 deltagere. Selve jubilæet
blev også festligholdt ved en reception på Københavns Rådhus.
2. Hovedkreds:

Næstved Skakklub
Klubben har gennem mange år markeret sig som en af hovedkredsens
stærkeste og mest idérige.
Næstved Skakklub er hovedkredsens ældste, stiftet i 1903 og kunne
således sidste år fejre sin 100 års
fødselsdag. Det skete med en serie
flotte arrangementer, som fik stor
opmærksomhed langt uden for
hovedkredsens grænser. På det seneste er der kommet gang i ungdomsarbejde, hvilket også kan ses
på medlemstallet.

8

sportslige i afslutninger ved lynskak,
han bad om kommentarer på årsagerne til stormestrenes manglende
deltagelse, og han fandt generelt, at
DM havde mistet noget af den
charme, som havde præget tidligere
stævner med overnatning og prisbillig kantine. Med dyrere deltagelse
og mindre præmier fandt han ikke,
at DM længere var så attraktiv at
deltage i som tidligere. Presseomtalen var ikke blevet stor nok.
Jørgen Hvenekilde, Skakspilleren,
mente heller ikke, at det nye turneringssystem i landsholdsklassen var
godt. Det havde vist sig at give flere
remispartier, og en af finalisterne
havde kun vundet et enkelt parti med
ordinær betænkningstid. Han savnede de stærke spillere, hvilket sikkert skyldes penge, og fandt i øvrigt, at det var en ulempe ved turneringssystemet, at de fleste spillere var
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Frem indstilles til årets initiativpræmie som en anerkendelse for
klubbens meget omfattende og effektive ungdoms og rekrutteringsarbejde. For ganske få år siden var
det ikke barnestemmer, der var den
dominerende støjkilde i klubben.
Med flytning til andre lokaler i byens centrum traf man en beslutning
om øget satsning på ungdomsarbejde ved siden af klubbens i øvrigt
meget høje aktivitetsniveau. Via
energiske medlemmer, som har stor
kontakt til lokale skoleskakorganisationer, startede man systematisk
på at gøre skoleskakspillerne interesserede i voksenklubben. Det har
efter et par års ihærdigt arbejde resulteret i, at der i dag tumler 17 børn
og juniorer rundt i klubbens lokaler, ikke alene som elever, men også
som aktive turneringsspillere. Klubben har haft mange af dem i gang i
den netop afsluttede holdturnering,
hvor man måtte eftertilmelde et
„ungdomshold“ pga. den store til-

slået ud, når folk var mødt op for at
se dem spille.
Hvenekilde var meget tilfreds med
rammerne for stævnet, og det håbede
han, man ville fastholde, i det mindste i landsholds-, kandidat- og eventuelt veteranklassen. Derimod kunne
man overveje, om resten af stævnet
fortsat skulle spilles i påsken.
Han fandt beretningen tynd og
henviste til den tidligere så højt proklamerede tænketank. Han bad om
at høre, hvem der var deltagere i
grupperne, og ligeledes at få oplyst
Unionens medlemstal. Han efterlyste desuden mere omkring seniorskakken.
Hvenekilde spurgte afslutningsvis
dirigenten, om ikke regnskabet skulle have været offentliggjort sammen
med indkaldelsen, og ikke kun få
dage før påske i Skakbladet, som det
var tilfældet.

Dansk Sk
initiativpræ
strømning. Intet kan være mere fortjent end en påskønnelse for et sådant velgennemført initiativ.
4. Hovedkreds:

Ribe Skakklub
Ribe indstilles til initiativpræmien
2004 for sit gode arbejde med ungdomsskakken og for det aktive klubliv som landsdelens største klub
samt arrangør af landsdelens største enkeltmandsturnering, Ribe
weekend EMT.
5. Hovedkreds:

Horsens Skakforening
Horsens præsterede med et flot
stykke arbejde at genskabe DM,
som vi har kendt det fra tidligere år.
6. Hovedkreds:

Skanderborg Skakklub
Skanderborg indstilles til Dansk
Skak Unions initiativpræmie 2004

Morten Fabrin svarede, at der i
Unionens love ikke var noget krav
om, at regnskabet skal være offentliggjort inden for en bestemt tidsfrist, for at delegeretmødet var rettidigt indvarslet.
Gunnar West Hansen, Vanløse
Skakklub, protesterede i særdeles
kraftige vendinger imod, at Martin
Koch Clausen var blevet tildelt
hæderstegnet, da denne i sin tid som
formand for Skaknævnet havde været med til at idømme Gunnar West
Hansen en langvarig karantæne i Kskak.
Sagen var ifølge Gunnar West
Hansen ikke blevet omtalt i Skakbladet, og blandt andet derfor fandt
han, at Skakbladet ikke burde være
obligatorisk for medlemmerne.
Steen Juul Mortensen beklagede,
at han havde glemt at nævne medlemstallet i sin beretning, og oply-

kak Unions
æmie 2004
for især det store aktivitetsniveau i
2003. Skanderborg Skakklub var
medarrangør af DM 2003 i Horsens
og stod selv for sin egen 80 års jubilæumsturnering, 1. Samba Cup
2003, som jo som bekendt også blev
en stor succes. Ind imellem disse to
store arrangementer lavede de såmænd også en „lille“ koordineret
turnering med ca. 100 deltagere i
august/september. Nu skulle man
tro, de var blevet trætte, men det
virker åbenbart modsat i Skanderborg – i marts måned 2004 var de
vært ved hovedkredsens holdafslutning med over 300 deltagere – igen
et fint stykke arbejde.
7. hovedkreds:

Aalborg Skakforening
Foruden at være den klart største
klub er Aalborg Skakforening en
dynamo i nordjysk skak. Klubben
har et stort juniorarbejde med skoleskak på flere skoler. Klubben er al-

ste, at det stort set uændret fra sidste
år var på 6.250 medlemmer. Han
udbad sig forståelse for, at han ikke
ville kommentere på Gunnar West
Hansens indlæg.
Han henviste til, at medlemmerne
af tænketanksgrupperne var opført i
referatet fra det seneste hovedbestyrelsesmøde, og læste navne op for
forsamlingen. Grupperne definerer
selv deres emner, men Steen Juul
Mortensen nævnte, at Morten Rasmussens IT-oplæg til HB i sagens
natur ville blive udgangspunktet for
IT-gruppens arbejde.
Med hensyn til kritikken af, at
overnatningen på spillestedet på traditionel vis var blevet afskaffet ved
DM, understregede formanden, at
det var en meget bevidst beslutning,
der var truffet på baggrund af, at arrangørerne ikke har tid og overskud
til den slags døgnbaserede vagtop-

tid parat til at trække læsset, når der
er behov for det. De seneste to år
har den således arrangeret hovedkredsens nystiftede turnering, Nordjysk EMT, samt hovedkredsens pokalturnering, efter at denne blev
gjort til et éndags-stævne. Også i
forbindelse med de nyligt afholdte
Ungdomslege i Aalborg markerede
klubben sig stærkt.
8. Hovedkreds:

Allerød Skakklub
Allerød Skakklub bistod i 2003
Dansk Militær Skakkomite med forberedelserne til NATO-jubilæumsholdturneringen på Høvelte Kaserne. Ligeledes fik klubben med
stort held genstartet sin junior-afdeling. Allerød Skakklub er en klub,
hvor der foruden seriøs skak også
er plads til et socialt klubliv. Klubben har således gennem 12 år haft
udvekslingsbesøg med venskabsklubben i Berlin, derudover arrangeres en årlig weekend-udflugt til
Sverige. Medlemstallet er jævnt stigende.

gaver. Han henviste til det hærværk,
der var begået ved DM i Greve, og
anførte, at den slags hændelser skader vores omdømme. Skak skulle
gerne væk fra det discountagtige
præg, og hævelsen af niveauet for
DM-stævner kunne være et skridt på
vejen.
Steen Juul Mortensen nævnte som
svar på ideen om at adskille det brede
DM-stævne fra mesterskabsklasserne, at det, at der var mange deltagere, var med til at sikre omsætning
og derfor grundlag for, at man kunne
få fornuftige sponsoraftaler med
hoteller og dermed sikre de gode
rammer. Han kunne ikke se, at man
forsømte noget ved at arrangere
mester- og basisklasser sammen med
mesterskabsklasserne. Tværtimod
var det med til at give liv og atmosfære ved stævnet.
Han bemærkede, at årsagen til, at

9. Hovedkreds:

Viborg Skakklub
Viborg Skakklub havde ligesom
DSU 100 års jubilæum i 2003.
Klubben arrangerede i den forbindelse en stor indbudt hurtigskakturnering, hvor flere af landets bedste spillere deltog. Turneringen fik
megen presseomtale i de lokale
medier, samt fjernsynsdækning på
den regionale TV2-station. Parallelt
med jubilæumsturneringen arrangerede klubben hovedkredsens kvalifikationsturnering til DM. Klubben
er årligt vært for to koordinerede
turneringer, Viborg Weekend EMT
og Hærvejsturneringen, desuden er
der et stort aktivitetsniveau på klubaftenerne, hvor der også er juniortræning. Alt dette er en væsentlig
årsag til, at klubben siden midten af
90’erne har haft konstant medlemsfremgang, som bl.a. har betydet, at klubbens førstehold er avanceret fra A-rækken til 2. division på
6 sæsoner. Klubbens formand har
udgivet en anbefalelsesværdig bog
i anledning af 100 års jubilæet.
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de bedste spillere ikke er med, sikkert hænger sammen med penge,
men nok også at enkelte spillere ikke
er glade for selve knockout-systemet.
Formanden nævnte, at Unionens bidrag til landsholdsklassen er på
40.000 kr. i præmier og 30.000 kr.
til dækning af overnatning, og at man
ikke skulle forvente en stigning i det
samlede beløb dér. Men det kunne
eventuelt komme på tale at justere
forholdet mellem præmier og udgiftsdækning.
Han fandt desuden i svar til Hvenekilde, at propagandaværdien af
seniorturneringer var meget begrænset, og så derfor ingen grund til, at
der i særlig høj grad skulle gives
støtte til turneringer for netop den
aldersgruppe. Skillelinien ved 60 år
fandt han temmelig tilfældig.
Jon Rostgaard Boiesen mente, at
man havde givet for let op overfor
de problemer, der havde været med
hærværk. Han mente desuden, at
man mistede for meget for de nuværende medlemmer, ved at DM-stævnerne nu skulle tilpasses ønsket om
at hæve skakkens anseelse.
Erik Asmund, Gråsten Skakklub,
fandt ikke, at lynskakafslutningerne
var en tankesport værdig, og håbede,
at man fandt en anden løsning. Han
var ked af, at man ikke så koryfæerne
ved DM, delvist på grund af turneringssystemet. Han fandt i øvrigt,
som replik til Jørgen Hvenekilde, at
det var bedre at droppe veteranklassen end basisklasserne ved et
DM. Han havde selv haft mulighed
for at deltage, men fandt det meget
mere livsbekræftende at spille imod
de unge.
Gunnar West Hansen ønskede, at
tankesportsforbundet oprettede et
ordens- og amatørudvalg, der ville
kunne fungere som klageinstans.
Steen Juul Mortensen understregede med henvisning til Asmunds
indlæg, at man ingen planer havde i
hovedbestyrelsen om at fjerne mester- og basisklasserne fra DM-stævnet.
Mht. overnatningsproblematikken var det ifølge formanden et problem, som gik helt tilbage til midten
af 80’erne og efterhånden var pro-
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blemet, at arrangørerne ikke længere
havde de ressourcer, man tidligere
brugte på at holde opsyn med overnatningen. Han mindede om, at man
med det gamle koncept ikke havde
kunnet finde arrangører i år, og tvivlede selv på, at det nye koncept for
DM var blevet vedtaget i hovedbestyrelsen, hvis man havde haft en
arrangør, som ville have lavet DM
efter det gamle koncept med overnatning osv.
Til Gunnar West Hansen bemærkede formanden, at der ikke var planer om at oprette noget ordens- og
amatørudvalg i Tankesportsforbundet. Han kendte ikke meget til
nævnte sag, men henviste til, at der
jo var det civile retssystem, hvis man
følte sig forurettet.
Finn Stuhr, Køge Skakklub, bemærkede med henvisning til debatten om DM-spillestedet, at man ved
dette DM får rabatter på ca. 50.000
kr., og får alt, hvad der handler om
rengøring og bordopstilling klaret af
hotellet. På det nuværende grundlag
kan man som klub påtage sig et DM
uden at risikere at være ved at gå ned
bagefter, fordi alle har brændt energien af med et opslidende stævne.
Han anbefalede, at man fortsatte med
det nye koncept fremover.
Morten Fabrin spurgte, om der var
stemmeberettigede, som ikke kunne
godkende formandens beretning. Da
det ikke var tilfældet, erklærede dirigenten formandens beretning godkendt.

3. Kassererens beretning
Morten Fabrin bemærkede indledningsvis, at de formelle krav til offentliggørelse af regnskabet er, at det
skal være offentliggjort i Skakbladet
forud for mødet, eller rundsendt til
klubberne. Regnskabet havde været
offentliggjort i Skakbladet nr. 3.
Kasserer Henrik Knudsen fremlagde regnskabet, som blev omdelt i
kopier til de tilstedeværende, som
ønskede det og ikke havde Skakbladet ved hånden. Han gjorde opmærksom på, at årsagen til, at regnskabet ikke var blevet trykt i Skakbladet samtidig med indkaldelsen,
var, at Skakbladets nr. 2 var blevet

udsendt tidligere end normalt, og at
regnskabet ikke lå helt klar på det
tidspunkt.
Han bemærkede, at det havde
været et år med mange og store udbetalinger til jubilæumsaktiviteterne.
I alt knapt 900.000 kr. Men trods det
var resultatet bedre end budgetteret,
da der var brugt ca. 300.000 kr. mindre end forventet. Jubilæumsaktiviteterne var blevet dækket med ca.
560.000 kr. fra jubilæumsfonden, og
med ca. 330.000 kr. fra den internationale fond.
I bemærkningerne til regnskabet
fremgår det, at den såkaldte sekretariatshenlæggelse var blevet overført til den frie egenkapital, idet det
var, hvad der fremgik af referatet fra
det pågældende hovedbestyrelsesmøde.
Det var dog en fejl i referatet i forhold til, hvad der blev besluttet på
mødet, og derfor vil sekretariats henlæggelsen bliver genetableret i forbindelse med næste års regnskab.
Mht. ubrugte vækstkontomidler havde man besluttet at overføre dem til
den frie egenkapital, så det fremgår
af resultatopgørelsen.
Aksel Hansen mente, at ikke alle,
der eksempelvis var taget af sted til
DM mandag i påskeugen, havde haft
mulighed for at få Skakbladet nr. 3
med det optrykte regnskab i hænde.
Morten Fabrin svarede, at der rent
juridisk ikke var nogen tvivl om, at
det er tidspunktet, hvor bladet er
modtaget med posten, som er afgørende, uanset om modtageren er
hjemme eller ej.
Der var ikke andre bemærkninger,
og dirigenten konstaterede derefter
med forsamlingens stiltiende samtykke, at regnskabet var godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Henrik Knudsen bemærkede, at
Skakbladet i sin nye udformning var
blevet dyrere, og at regeringens fastholdelse af skattestoppet samtidig
havde medført en fjernelse af portostøtten, hvilket vil gøre udsendelsen
af Skakbladet væsentlig dyrere end
hidtil.
Hovedbestyrelsen ønskede ud fra
en betragtning om, at man ikke fort-

sat kan spare sig ud af krisen, at hæve
kontingentet med mere end det
umiddelbart nødvendige for at sikre
balance i budgettet. Hovedbestyrelsens forslag var derfor at hæve
kontingentet med 80 kr. årligt for alle
medlemsgrupper til hhv. 360 kr. for
seniorer; 280 kr. for juniorer og pensionister og 190 kr. for børnemedlemmer.
Christian Ertbjerg, Aulum Skakklub, havde forståelse for kontingentstigningen, men ønskede, at man
lod juniorer og børnemedlemmer
slippe uden kontingentstigning. Han
stillede dette som forslag.
Gunnar West Hansen rejste igen
spørgsmålet om, hvorfor Skakbladet
var obligatorisk for medlemmerne.
Steen Juul Mortensen svarede, at
spørgsmålet ikke hørte hjemme under dette punkt, og bemærkede, at
hvis man ønskede at ændre, at Skakbladet var obligatorisk, er der tale
om en lovændring, som først kunne
tages på dagsordenen ved næste delegeretmøde.
Finn Stuhr anbefalede, at man
satte kontingentet op også for junio-

rer og børn. Han foreslog desuden,
at man sendte Skakbladet til klubformændene, så medlemmerne blev
nødt til at vise sig i klubben for at
modtage bladet, så medlemmerne
blev mindre passive.
Steen Juul Mortensen svarede, at
forslaget om at sende Skakbladene
til klubformændene var uhensigtsmæssigt, da mange blade ville
strande i klubberne og ikke blive
afhentet. Han forudså også, at medlemmerne, som ikke længere modtog bladet automatisk, ville melde
sig ud på sigt. Han henviste også til,
at håndteringsomkostningerne ved at
sende pakkerne ud til de ca. 210 klubber ville blive alt for store.
Poul Søndergaard, Viborg Skakklub, fandt forslaget om at hæve
kontingentet med de 80 kr. fornuftigt, da besparelser eller eventuel
udskydning af forhøjelsen var uholdbart i længden.
Han mente ikke, at medlemmerne
var utilfredse med kontingentstigninger, så længe de var sagligt begrundede. Han henviste til de erfaringer, man havde haft sidste år i

Viborg Skakklub, hvor man havde
foreslået at hæve klubkontingentet
med 100 kr., men medlemmerne efter en diskussion besluttede at hæve
kontingentet yderligere for de voksne medlemmer.
Henrik Knudsen svarede dem, der
ønskede at friholde børn og unge fra
kontingentstigningen, at det ville
koste ca. 120.000 kr. i manglende
indtægter.
Ole Gjelstrup, K41, bemærkede,
at det var klubberne selv som afgjorde, i hvor stort omfang de ville
lade kontingentstigningen slå igennem over for de enkelte grupper af
medlemmer, da den faktiske kontingentopkrævning fra medlemmerne
jo foretages i klubberne.
Dirigenten konkluderede, at Hovedbestyrelsens forslag, var det mest
vidtgående forslag, og forsøgte med
afstemning ved håndsoprækning.
Der var overvældende flertal for
hovedbestyrelsens forslag om en
stigning for alle medlemskategorier
på 80 kr. Da ingen ønskede at begære skriftlig afstemning, var Hovedbestyrelsens forslag vedtaget.
Foto: tr

Dansk Skak Unions
forretningsudvalg
efter delegeretmødet:
Forrest fra venstre:
Steen Juul Mortensen
(formand)
Erik Søbjerg
(sekretær & elite)
Bagest fra venstre:
Henrik Knudsen
(kasserer)
Poul Søndergaard
(klubforthold & PR)
Morten Rasmussen
(IT)
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5. Fastsættelse
af EMT-afgift
Henrik Knudsen foreslog, at EMTafgiften fastsattes uændret til 20 kr.
Dette blev vedtaget, da der ikke var
kommentarer til forslaget.

6. Valg
Steen Juul Mortensen foreslog genvalg af Henrik Knudsen som kasserer, og nyvalg af Morten Rasmussen
og Poul Søndergaard til forretningsudvalget, da Poul Jacobsen og Erik
Mouridsen ikke genopstillede.
Kasserer:
Henrik Knudsen blev genvalgt uden
modkandidater.
To medlemmer
af forretningsudvalget:
Gerner Carlsson, Frederiksberg
Skakforening, fandt formandens
præsentation af de to FU-kandidater
for kortfattet, og bad de to kandidater om at præsentere sig selv.
Poul Søndergaard præsenterede sig
selv som 50-årig, med kone og tre
halvstore børn, havde arbejdet 26 år
i EDB-branchen, de sidste 12 år hos
Grundfos som systemadministrator,
men prøvet stort set alle dele af EDBfaget. Skakligt havde han spillet siden 1967 i en række klubber, og har
været kasserer i seks år og formand i
tre år for Viborg Skakklub. Havde
desuden stået for skoleskak. Han
ønskede ikke at komme med store
programerklæringer, men håbede at
kunne udnytte sin viden og ideer om
klubarbejdet på posten i forretningsudvalget.
Morten Rasmussen præsenterede sig
selv som 28-årig programmør, med
en allerede betydelig erfaring i skakorganisatorisk sammenhæng, som
bestyrelsesmedlem i ni år i Skanderborg Skakklub, de tre seneste som
formand, samt i bestyrelsesmedlem
i Chess House i fire år. Begge steder
har han taget meget aktiv del i planlægningen og gennemførelsen af de
store arrangementer som eksempelvis Samba Cup, DM 2003, NM
2003. Hans styrke lå på EDB-området, men håbede også at kunne bidrage med sine andre erfaringer fra
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bestyrelsesarbejdet.
Morten Rasmussen og Poul Søndergaard blev derefter valgt til forretningsudvalget uden modkandidater.
Skaknævnet:
Steen Juul Mortensen foreslog genvalg af Vagn Lauritzen, og berettede
kort, at Morten Fabrin som nyvalgt
medlem af hovedbestyrelsen havde
trukket sig fra Skaknævnet og var
blevet erstattet af suppleanten Finn
Haargaard. Til posten som suppleant i stedet for Finn Haargaard foreslog formanden Lars Lindhard.
Vagn Lauritzen blev genvalgt uden
modkandidater.
Suppleanter til Skaknævnet:
Gunnar West Hansen ønskede ikke,
at der kom flere jurister i Skaknævnet, og gentog derefter sine udfald fra tidligere på mødet, omkring
sin skaknævnssag.
Dirigenten bemærkede, at ifølge lovene bør et af skaknævnets medlemmer være jurist.
Peter Enevoldsen, Helle Kronborg
Pedersen blev genvalgt og Lars
Lindhard nyvalgt uden modkandidater.
Revisorer:
Revisionsfirmaet Martinsen fra
Vejle, og Ole Gjelstrup blev genvalgt
uden modkandidater.
Revisorsuppleant:
Birger Andersen blev genvalgt uden
modkandidater.

7. Fastsættelse af sted for
delegeretmøde og EMT 2005
Finn Stuhr, Køge Skakklub, indbød
til påsketurnering 2005 i Køge og
begrundede det med, at man i arrangørgruppen var glad og stolt over
årets stævne, men var også klar over,
at der var ting som kunne gøres
bedre, og derfor ønskede man at tage
arrangementet igen, men med bedre
tid til både forberedelser og sponsorsøgning, fremfor de kun to måneder, der havde været denne gang.
Spillestedet ville blive det samme.
Forsamlingen placerede derefter
med akklamation påsketurneringen
2005 i Køge.

8. Eventuelt
Roland Greger, K41, bemærkede ud
fra medlemskurverne, der var optrykt i Skakbladet at der var en klar
tendens i retning af, at man i klubberne var gode til at få medlemmer
ind i klubberne i løbet af efteråret,
men at disse medlemmer forsvandt
igen i 1. og 2. kvartal. Vi var altså
generelt for dårlige til at holde på
medlemmerne, og derfor var det et
område som klublederne burde være
mere opmærksomme på. Han fandt
det vigtigt, at der også var tilbud for
nye medlemmer i løbet af forårsmånederne. Han opfordrede desuden
til, at klubberne tog kontakt til
Ældresagen i deres lokalområde. Der
er mange potentielle medlemmer,
som man kan komme i kontakt med
ad den vej.
Morten Jensen, Præstø Skakklub,
bemærkede med henvisning til den
samme statistik, at det ser ud til, at
det er seniorer, som der er blevet
færre af i klubberne.
Bjørn Laursen takkede for udnævnelsen til æresmedlem, og lovede at
fortsætte sit arbejde for unionen.
Steen Juul Mortensen bragte en
opfordring videre fra formanden fra
Nordisk Skakforbund om, at interesserede arrangører af NM 2005 meget gerne måtte melde sig.
Dirigenten takkede forsamlingen
for god ro og orden.
Formanden takkede dirigenten for
et kompetent og veludført arbejde.
Han tog derefter afsked med Erik
Mouridsen og Poul Jacobsen som
FU-medlemmer. Han takkede for
samarbejdet og deres indsats for
Unionen, og uddelte hhv. en bogog vingave under klapsalver fra forsamlingen.
Han takkede arrangørerne af årets
stævne, og glædede sig allerede til
samarbejdet med det kommende års
stævne. Igen kvitteredes med klapsalver fra forsamlingen.
Til sidst udbragte forsamlingen
traditionen tro et trefoldigt leve for
Dansk Skak Union.
Erik Søbjerg, referent
Morten Fabrin, dirigent

DØDSFALD

Merete Haahr
18/11 1924  17/3 2004

Astrid Merete Dorothea Sophie de
Meza Haahr Hornekær er død. Hun
er den enkelte kvinde, som dansk
dameskak skylder mest, for uden
hende havde der knap været kvindelige skakspillere helt op til den nyeste tid.
Merete Haahr, der var født von
Holstein-Rathlou, dukkede op ved
DM i Odense 1951, hvor hendes 4.
plads med 5 point var en overraskelse, men mest imponerede hendes aggressive spil, der rummede
noget for den tids kvindeskak så
usædvanligt som offerkombinationer. De lykkedes ikke alle, men de
imponerede Fyns Venstreblads skakredaktør så meget, at avisens ærespræmie i dameklassen til stor forargelse ikke gik til vinderen, men til
nr. 4.
Mellem de interesserede tilskuere
var Landsholdsklassens Thorkild
Haahr, der udtalte, at hvis en hvilken som helst af de ni deltagere ville
give sig under hans vinger, ville hun
vinde DM. Merete von HolsteinRathlou slog til – og vandt DM året
efter i Herning med 6/7! Til gengæld
fik Haahr ikke ret mange point i
Landsholdsklassen, men begge dele
stod i forklarelsens skær, da de to
giftede sig 6. september samme år!
Samtidig fratrådte Merete Haahr som
formand for Kvindelig Læseforening, i 1930 stiftet som Damernes
Skakklub på Ekstra-Bladets initiativ. I den kunne Thorkild Haahr jo
ikke spille. Haahr blev sin kones faste ledsager og sekundant, hvor som
helst hun spillede, og samtidig med,
at de begge var venlige og vennesæle, holdt de også altid andre på et
par skridts afstand af deres egne interne forståelse.
Det var næsten håbløst at være
dametalent i DSU i 1950’erne. De få
kvindelige spillere blev gemt pænt

til side i dameklassen, hvor ærespræmien kunne være Den Gyldne
Kogebog. Bl.a. Merete Haahrs indsats gjorde, at antallet af deltagere
voksede støt til 22 i 1956. Selv vandt
hun otte DM-titler, den sidste i Holstebro 1975. Hun var hyppigst i tæt
kamp med Ingrid Larsen og havde
utvivlsomt vundet flere titler, hvis
ikke Nina Høiberg pludselig var
kommet brusende i en spillestil, som
var helt efter Merete Haahrs hoved.
I de åbne klasser arbejdede Merete Haahr sig ligeledes opad og var
mesterspiller og divisionsspiller i
størstedelen af sin karriere, mens hun
organisatorisk kæmpede for, at danske damer skulle komme med i det
internationale samarbejde. Det var
hendes fortjeneste, at hun og Antonina Enevoldsen i 1957 kunne spille
NM, om end uden synderlig succes,
da de kun holdt en norsk dame bag
sig, og at hun sammen med Ingrid
Larsen kunne tage til den første skakOL for kvinder i Emmen, Holland,
samme år og besætte 13. pladsen
blandt 21 nationer. Et nydeligt resultat.
Merete Haahr fortsatte entusiastisk
på landsholdet og støttede ikke
mindst alle sportslige tiltag, da
FTSADPOKS blev stiftet i 1984 og
satte gang i samarbejdet mellem de
nordiske lande på kvindefronten. I
alt kom hun til at spille 92 landskampe med 96 partier og resultatet
+30 =26 –40. Smukt i betragtning
af, at hun var på mange hårde opgaver ved de fem OL og de tre nordiske 6-landskampe (hvor der var et
enkelt damebræt), hun spillede. Kun
Nina Høiberg har spillet flere landskamppartier (132!).
Sit bedste resultat opnåede Merete
Haahr i Sinaia, Rumænien, hvor hun
i 1960 kun var 1½ p fra sejren i en
stærkt besat zoneturnering og på nip-

pet til at kvalificere sig til interzoneturneringen. Her vandt hun
dette parti, som er mellem hendes
karrieres bedste:

Merete Haahr, Danmark
Konarkowska, Polen
Caro-Kann / B18
1. e4 c6 2. Sc3 d5 3. d4 exd4 4. Sxe4
Lf5 5. Sg3 Lg6 6. Sh3 Sd7 7. Lf4 Sgf6
8. Lc4 Sd5 9. 0-0 e6 10. De2 Sxf4? 11.
Sxf4 Ld6

t+-Wl+-T
Oo+m+oOo
-+oVo+v+
+-+-+-+-+bP-N-+
+-+-+-NpPp+qPpP
Q R-+-+rK12. Lxe6! fxe6
Eller 12... Lxf4 13. Lxd7† Kxd7 14.
Dg4† Kc7 (12... Ke8 15. Tfe1† Kf8
16. Dxf4 Lxc2 17. Dd2) 15. Df4†.
13. Sxe6 De7 14. Tae1! Se5 15. dxe5
Lb4 16. c3 Dxe6 17. cxb4 0-0-0 18.
Td1 Dxa2 19. f4! Txd1 20. Txd1 Td8 21.
f5 Le8 22. Se4 Db3 23. Sd6 Kc7 24.
Sxe8 Txe8 25. e6 Dxb4 26. Td7 Kb6
27. De3 c5 28. De5 Ka6 29. h3 Dc4
30. Txg7 h5 31. e7 Dd4 32. Dxd4
... og Hvid vandt, selv om de resterende træk forsvandt i tidnøden.
1-0
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... MERETE HAAHR
Da de internationale turneringer udeblev i Danmark, blev der på Merete
Haahrs initiativ lavet en international dameklasse i forbindelse med det
åbne KM på Kirsebærhavens Skole
i København i august 1964. Damerne sad i et håndarbejdslokale
langt fra de øvrige spillere, og resultatet blev holdt hemmeligt i Skakbladet. Præmierne var bl.a. Danlondamestrømper! Da dameklassen i

1970 blev vedtaget nedlagt af DSU,
fik Merete Haahr Kampklubben til
at invitere til en årlig ‘hurtigturnering for piger mellem 9 og 90’.
Merete Haahr studerede dameskakkens historie ivrigt, og da Skakspilleren 2 blev udsendt i 1968, indeholdt den en velskrevet artikel,
‘Piger ved Skakbrættet’, der redegjorde for hovedtræk af kvindernes
indsats i skak såvel nationalt som

internationalt. Hun forklarede, hvor
håbløse vestlige kvinders betingelser var i forhold til de østeuropæiske
‘statsamatører’, som i realiteten var
professionelle, og som stillede til de
store turneringer med en sværm af
sekundanter. Hun fortalte også om
kvindelige skakproblemister, men
sensationen var for de fleste nok, at
hun gjorde opmærksom på, at danske dameskak havde en internatio-

for klubben, og det var altid Georg,
man ringede til, hvis man var i tvivl
om noget eller ville høre de sidste
resultater. Georg Leth efterlader et
stort tomrum i Vejlby Risskov Skakklub, som det bliver svært at udfylde.
Georgs kone, Eva Leth, var ofte
til stede ved klubbens arrangementer, ligesom hans søn, Uffe, har
været aktiv i klubben i mange år.
Georg var særdeles vellidt overalt
hvor han kom, og hans død er et stort
tab alle de steder, hvor han gjorde
sin indflydelse gældende.
Georg Leth efterlader sig udover
sin hustru og søn, en datter og børnebørn.
Æret være Georg Leths minde.
Anders M. Nielsen
Vejlby Risskov Skakklub

Som turneringsleder optrådte han
myndigt - beordrede urene i gang
med sin faste garderrøst – men samtidig smidigt ved løsningen af de små
tvister under turneringerne.
Holger Nørregaard var som person et glad, givende og elskeligt
menneske med et stort hjerte for
skakken. Det hjerte som pludselig
ikke kunne mere.
Æret være hans minde.
Leo Rix
Svaneke Skakklub

DØDSFALD

Georg Leth
Georg Leth, Vejlby Risskov Skakklub, døde d. 15. marts, kun 66 år
gammel. Georg Leths dødsfald kom
meget pludseligt. Dagen forinden
deltog han i 6. hovedkreds afslutning af holdturneringen, og da virkede han sund og rask.
Georg er født og opvokset på Århus-egnen ligesom han tilbragte det
meste af sit voksenliv i Århus.
Efter at have fået sin autorisation
som revisor startede Georg i 1976
selvstændig virksomhed, som han
beholdt til sin død. Han var begyndt
at trappe ned på arbejdet for at kunne
nyde sit otium som pensionist, men
sådan skulle det desværre ikke blive.
Vejlby Risskov Skakklub har siden
Georgs indmeldelse i 1987 nydt godt
af hans store engagement for skakken. Georg deltog aktivt i klublivet
og påtog sig gerne forskellige
organisatoriske opgaver for klubben.
Således har Georg gennem en årrække været medlem af klubbens
bestyrelse, turneringsleder og holdkaptajn for VRS’s hold i hovedkredsturneringen. Georg Leth blev
efterhånden et naturligt midtpunkt
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H. Samuelsen

Holger Nørregaard
Holger Nørregaard, én af de drivende
kræfter inden for bornholmsk skak,
er død, 73 år gammel.
Han var i en menneskealder turneringsleder i Svaneke Skakklub og
dertil i en årrække formand for Bornholms Amts Skakkreds, forløberen
for Bornholms Skakklub.

Viby Skakklubs æresmedlem og
bestyrelsesmedlem gennem en menneskealder, Henning Samuelsen,
døde 19. januar, 79 år gammel. ‘Samuel’, som han blev kaldt mellem
venner, blev medlem af Viby Skakklub 1957 og blev i 1959 valgt til
bestyrelsen. Det blev starten på 33
år som medlem af Viby Skakklubs
bestyrelse. I 1969 blev Samuel valgt
til klubbens formand. En post han
bestred indtil han selv valgte formandsposten fra i 1987. Han forblev
i bestyrelsen frem til 1992. Det blev
33 år med fremgang for Viby Skak-

nal mester (WIM)! Ingrid Larsen
havde modtaget titlen på FIDE’s
kongres i Klampenborg(!) 1951,
men først nu, 17 år senere, blev det
fortalt danske skakspillere og siden
citeret med røde ører i Skakbladet!
Thorkild og Merete Haahrs to sønner blev begge mesterspillere, og en
overgang var det intet særsyn med
fire medlemmer af familien som deltagere i de samme turneringer.

klub takket være Samuels initiativer
og store indsats.
Civilt arbejdede Samuel i en årrække som typograf på Århus Stiftstidende. Han blev tillidsmand og
fællestillidsmand i 1959. Disse tillidshverv varetog han på dygtig vis
frem til 1974. I avisens mindeord
nævnes, at Samuel privat nærede stor
lidenskab for skak og spillets svære
finesser. Og at det sikkert er herfra,
at han tilegnede sig de egenskaber,
der betød, at han i sine tillidshverv
på avisen udviste et roligt, myndigt
og strategisk overblik.
Den 1. december 1975 kom det
første klubblad, som Samuel var
medinitiativtager til, og som han selv
påtog sig redaktørarbejdet af, fra blad
nr. 5. Det blev til ikke mindre end 34
klubblade med Henning Samuelsen
som redaktør ved siden af formandsposten. I 1974 tog han, i anledning
af klubbens 40 års jubilæum, initiativ til den første Festugeturnering.
En turnering Viby Skakklub arrangerede i 25 år indtil 1999, primært i
samarbejde med Århus Skak Union.
Ved siden af både formands-, redaktør-, arrangør- og bestyrelsesarbejdet havde Samuel kræfter og
skakstyrke nok til at vinde klubmesterskabet hele 18 gange. Det første
mesterskab kom i 1957 og det sidste
i 1986. En fremragende præstation.
Viby Skakklub har meget at være
Samuel taknemmelig for og sender
her en sidste hilsen. Æret være dit
minde, Henning Samuelsen!
Eskild Ebbesen
og Steen Andersen

Da Thorkild døde i 1995 koncentrerede Merete sig om bridgen i stedet for skak. Efter et par gode år gik
det det hastigt hastigt tilbage med
såvel de motoriske som mentale fær-

digheder, og alligevel blev Merete
et lysende eksempel på, hvad skak
kan gøre for sin udøver. Dagen før
sin død vandt hun et skakparti over
en af sine plejere.
Svend Novrup

International dameklasse 1964 i København. Præmierne var bl.a.
Danlon-damestrømper. Ingrid Larsen og Merete Haahr ses som et og to
fra venstre.

Festugeturneringens start 1974, fra venstre: Viby Skakklubs 1.
formand, E. Bitsch, Frode Søby, ÅSUs formand Svend Eriksen, Wagn
Rosenlund, Henning Samuelsen, Poul Erik Nielsen og yderst th. en 9årig Karsten Rasmussen, daværende yngste medlem af Viby Skakklub.

2004 /4/151

15

DM i Køge:

Knock
Af Steffen Pedersen

Foto: Claus Qvist Jessen.

Steffen Pedersen åbner en dramatiske semifinale mod Davor Palo.

Landsholdsklassen skulle i år for
første gang afvikles efter et knockout-system, hvor der skulle spilles
bedst af to partier – og derefter (stadig bedst af to) hurtigskak og lynskak, hvis der ikke var fundet en vinder. Til slut – hvis stadig ingen afgørelse var fundet - skulle et afgørende lynparti afvikles, hvor hvid fik

Landsholdsklassen DM 2004
1. Davor Palo, Skolernes Skakklub
2. John Arni Nilssen, Føroya
3. Lars Borbjerggaard, Sydøstfyn
4. Klaus Berg, Helsinge Skakklub
5. Steffen Pedersen, Helsinge Skakklub
6. Kim Pilgaard, Brønshøj Skakforening
7. Jan Sørensen, Skolernes Skakklub
8. Karsten Rasmussen, Skolernes Sk.
9. Erling Mortensen, Sk. Sydkysten
10. Rasmus Skytte, Århus Skakklub
11. Niels Jørgen Fries Nielsen, Helsinge Sk.
12. Henrik El-Kher, Skolernes Skakklub
13. Jens Ove Fries Nielsen, Jetsmark Sk.
14. Mads Boe, Skolernes Skakklub

0 1

(1 1)
1 0 (0 0)
00
11


1 ½
0½

½ 1
0½
1½



½ ½ (½ ½) (½ 0)
½ ½ (½ ½) (½ 1)


½ ½ (½ 1)
½ ½ (½ 0)
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1 1
00

Davo
Steff
Steffen Pedersen
Jan Sørensen

1 1
00

½0

15. Daniel Vesterbæk Pedersen, Århus Sk.
0½
16. Nicolai Vesterbæk Pedersen, Aalborg Sk. 1 ½

16

Davor Palo
Klaus Berg

Rasmus Skytte
Henrik El-Kher

½ ½ (½ ½) (0 1) (0*)

½ ½ (½ ½) (1 0) (1*)

Henr
Jens



Jens O.F. Nielsen ½ ½ (1 1)
Nicolai V. Pedersen ½ ½ (0 0)
* Rasmus Skytte hvid og 5 min. mod 4 min.
men matchsejr til sort ved remis.

** Da
me

Danmarksmesterskabet 2004 var premiere på en knockoutsystemet  og den forløb ikke uden problemer. Selve DMstævnet på Hotel Hvide Hus i Køge var derimod flot.

kout-mester
5 minutter, og sort fik 4 minutter,
men kunne nøjes med remis.
Feltet skulle desværre vise sig at
blive uden stormestre, og vi skal vist
helt tilbage til den kollektive boykot
fra topspillerne i Randers 1990 for
at finde en landsholdsklasse uden
deltagelse af en stormester. Jeg tror
hurtigt, vi kan blive enige om, at vi

or Palo
fen Pedersen

½ ½ (0 1) (1 0) (½**)

½ ½ (1 0) (0 1) (½**)

Henrik El-Kher
Steffen Pedersen

ik El-Kher
O.F. Nielsen

½ ½ (0 0)

½ ½ (1 1)

½ 1
½0

avor Palo hvid og 5 min. mod 4 min.
n matchsejr til sort ved remis.

alle gerne så et så stærkt DM-felt som
muligt og kan ikke opfordre nok til,
at man hurtigst muligt går i dialog
med vore allerstærkeste spillere for
at finde en løsning.
Det massive fravalg af DM fra
stormestrene gjorde, at feltet på forhånd så meget kompakt og jævnbyrdigt ud. Faktisk var der så hård kamp
om at komme med, at tre spillere lå
med ratingtallet 2401, hvoraf Rasmus Skytte og Kim Pilgaard kom
med på en større turneringsaktivitet
end Jan Pedersen.
Personligt (og det gjaldt vist egentlig os alle) var det første gang, jeg
skulle spille en turnering, hvor man
kunne risikere at være ude efter to
dage, men måske skulle være der i
otte. Det virker lidt komisk at komme
anstigende med sin store kuffert for
så pænt at pakke hurtigt sammen
igen, hvis man ryger ud i 1. runde.
Som forhåndsfavoritter havde jeg
Davor Palo, Nicolai V. Pedersen og
Karsten Rasmussen, og så håbede jeg
(og troede også) på, at jeg selv kunne
være med en lang del af vejen. Davor
og Nicolai har begge vist rigtig gode
resultater de senere år og er de mest
seriøse kandidater til en næste dansk
stormester, men også Karsten Rasmussen har imponeret med en stabilitet, der har gjort, at han er kravlet
stille og roligt opad ratingstigen.
Troen på mig selv må ligge i en optimisme, der simpelthen er nødvendig for at lave et godt resultat.

Lodtrækningen
Når først feltet er offentliggjort, går
de fleste af os spændt og venter på
lodtrækningen. For mit vedkommende gjaldt det især op til DM i år,
hvor forberedelsen jo i første omgang rettes direkte mod en enkelt
anden spiller. Lodtrækningen blev
foretaget i Køge Skakklubs lokaler
tirsdagen inden stævnestart, og den
skulle give anledning til større misforståelser, end man på forhånd
kunne have forventet. Det kan egentlig ikke være så svært at finde 16
spilleres lodtrækningsnumre og derudfra generere en rundelægning,
men det var det. Man brugte DSU’s
knockout-system som grundlag,
hvor det udførligt beskrives, hvordan der seedes smågruppevis 1-2, 34, 5-8, 9-16. Det skulle så faktisk
senere vise sig at være en fejl, da
man på et HB-møde 18. april 2003
havde besluttet, at kun fire spillere
skulle seedes til semifinalen. Det er
rent faktisk også medtaget i et regelsæt for afvikling af Landsholdsklassen, men da det her hedder ‘I
Landsholdsklassen deltager 16 spillere, der spiller efter DSU’s Knock
Out system. Der seedes kun til semifinalen’, giver det uomtvisteligt en
modstrid.
Det skulle dog ikke vise sig at være
den eneste fejl, for efter at have placeret lodtrækningsnumre, valgte
man i Køge at trække lod om farverne i hver enkelt match. En efter
2004 /4/153
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... DANMARKSMESTERSKABET
min mening fornuftig måde at afgøre
farvefordelingen på, men sådan
skulle det heller ikke være, og det
blev hele to gange ændret, før man
nåede frem til en definitiv rundelægning baseret på formuleringen i
DSU’s Knock Out system, at ‘Spilleren med laveste lodtrækningsnummer har hvid i første parti.’ Og
det gjaldt i øvrigt hele turneringen,
hvilket jeg finder mærkværdigt. Jeg
kan stadig ikke vurdere, hvilken
farve det er bedst at starte med. Min
umiddelbare reaktion var, at jeg klart
helst ville starte med hvid, men de
fleste gange startede jeg som sort,
og det gik jo meget godt. Men faktum er, at med det anvendte farvefordelingsreglement vil de to spillere, der er seedet til finalen, få to
forskellige turneringer farvemæssigt, hvis de når dertil – den ene starter alle sine matcher som hvid, mens
den anden starter alle sine matcher
som sort.
‘Laveste lodtrækningsnummer’ er
åbenbart også tvetydigt – hvor jeg
principielt vil mene at 1 er klart lavere end 2 – og blev præciseret af
Henrik Knudsen til, at betydningen
af ‘laveste’ skulle opfattes som nederst i et skema, hvor spillerne er
opstillet 1-16. Den officielle forklaring lyder vist, at formuleringen faktisk var et fejlagtigt genbrug fra et
gammelt EMT-reglement, der siden
er blevet ændret af præcis samme
årsag.

1. runde
Seedningssystemet gør, at man parvis bevæger sig indad mod midten,
og derfor vil spillere i matcherne 14 først møde en fra matcherne 5-8 i
finalen. På forhånd var jeg personligt lidt ked af lodtrækningen: Kim
Pilgaard havde jeg tabt til tre gange
inden DM, og selv om jeg flere gange
havde stået godt, så havde han altså
snydt mig hver gang. Derudover
anså jeg også den øverste halvdel
som lidt stærkere end den nederste.
Davor Palo var uhyggelig tæt på
at snuble allerede i 1. runde. Første
parti blev tabt, og han skulle dermed
vinde parti nummer to, for at sikre
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sig omkamp. Det gjorde han – men
først efter hård kamp – og i omkampen var der ingen slinger i valsen.
Mit første parti mod Pilgaard var
en lige så stor forløsning, som det
har været for Ebbe Sand, da han scorede mod Skotland for nylig:

Kim Pilgaard
Steffen Pedersen
Caro-Kann / B19
1. e4 c6
Caro-Kann skulle vise sig at blive
mit helt store våben ved DM. Inklusive omkampspartier vandt jeg alle
tre partier, jeg havde med sort i den
åbning. Kim plejer at spille Panovvarianten med 2. c4 d5 3. exd5 cxd5
4. d4, og selv om han for relativt
nylig er gået ind i en hovedvariant,
så var jeg allerede efter hans næste
få træk ude af mine konkrete forberedelser.
2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4 Lf5 5. Sg3
Lg6 6. h4 h6 7. Sf3 Sd7
Her har jeg flere gange spillet 7...
Sf6 og regnede med, at han havde
forberedt sig specifikt på det. Jeg
havde dog kort inden DM arbejdet
lidt med de hovedvarianter, der lige
nu er på mode.
8. h5 Lh7 9. Ld3 Lxd3 10. Dxd3 e6 11.
Lf4 Sgf6 12. 0-0-0 Sd5!?
Sådan spiller Dreev i øjeblikket, og
det plejer at være et kvalitetsstempel.
13. Ld2 Sb4 14. Db3 a5 15. Kb1 b5!?
Mit sædvanlige problem - hukommelsen - gjorde, at jeg her måtte
tænke selv. Under partiet mente jeg,
at man plejede at spille 15.a3 a4
16.De3 Sd5 17.De2 b5, og det kan
man også, men man kan også have
samme variant med 15. Kb1 i stedet
for 15. a3. Mit træk er der vist ingen,
der har spillet før.
16. The1
Med Kims stil i tankerne var lunten
lugtet: han vil spille Sf5 eller ofre en
hel masse på e6, og helt ueffent er
det ikke. For eksempel duer 16... a4?
ikke, da hvid vinder med 17. Txe6†!
fxe6 18. Dxe6† De7 19. Dg6† Kd8
20. Te1.
16... Le7

Jeg var ikke helt tilfreds her. 16...
Sd5 overvejede jeg også, men jeg
kunne ikke lide 17. Sf5! Den sortfeltede løber kommer ikke ud, og en
simpel idé med Se3 begynder også
at virke tillokkende for hvid, for simpelthen at bytte den stærke Sd5 af.
17. Se4?
Nu blev jeg optimistisk igen, for jeg
havde ikke helt vidst, hvad jeg gjorde
på 17. Se5! Kim afviste det på grund
af 17... Sxe5 18. dxe5 Dd5, men sort
har problemer efter 19. Lxb4 Dxb3
20. cxb3! Løberen er langt dårligere
end springeren, og hvid har mulighed for at presse i c-linjen. Jeg var
mere inde på at skulle spille noget
som 17... a4 18. De3 Sd5, men der
er en masse taktiske komplikationer.
For eksempel er 19. Sxf7!? Sxe3 20.
Sxd8 Sxd1 21. Sxc6 noget rod.
17... Sf6 18. Sxf6 gxf6!
Sort er nu tæt på at stå bedst, tror jeg.
Feltet d5 er det største aktiv, men
også det faktum, at sorts bondeformation begrænser hvids springers
udfoldelsesmuligheder. Derudover
er hvids bonde på h5 en potentiel
svaghed.
19. a3 Sd5 20. Dd3
20. c4 a4 21. Dd3 bxc4 22. Dxc4
Db6 er glimrende for sort. Kims idé
så jeg faktisk først efter hans næste
træk.
20... Sb6!
Springeren stod godt på d5, men
damen vil stå der endnu bedre. Samtidig er c4-ideer (gode som dårlige)
ude af billedet, og springeren kan
selv gå til c4 og medvirke i et angreb.
21. De4 Dd5 22. g4
Kom som en overraskelse, men omvendt er det svært at finde et godt
træk for hvid. Hvids idé med omplaceringen af dronningen var selvfølgelig 22. Dg4, men her er det alt for
langsomt. Sort kan gå direkte til angreb med 22... b4 23. Dg7 Kd7, men
også 22... Kd7 med det samme er
godt.
22... Sc4 23. Lc1 a4 24. Sg1?
Nu får sort alt for frit spil på
dronningfløjen. Jeg havde regnet
med, at mit angreb skulle bremses

både efter 32... Ld6 eller 32... Tb7.
31... Sb3 32. Sd3 a3 33. Sb4 Sxc1
34. Txc1 Lxb4 35. cxb4 axb2 36. Kxb2
Txb4 0-1

Foto: tr.
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med c3, eller også skulle han forsøge at bytte brikker af med Sd2.
24... b4 25. Dxd5 cxd5 26. axb4 Lxb4
27. c3 Le7 28. Ka2 Kd7 29. Sh3 Thb8
30. Te2 Sa5!

tT-+-+-+
+-+lVo+-+-+oO-O
M-+o+-+p
o+-P-+p+
+-P-+-+n
kP-+rP-+
Q +-Br+-+Jeg var godt tilfreds, da jeg fandt
denne idé, selv om jeg ikke fik regnet alt igennem. Ville jeg spille sikkert, var 30... Lf8 selvfølgelig også
godt, men jeg kunne ikke lige se,
hvordan hvid forsvarede sig mod den
simple plan Sb3 fulgt af a3 og hvis
bxa3, så er hvid mat efter Sxc1† fulgt
af Txa3†.
31. Sf4??
Det kom stort set med det samme,
og det overraskede mig, at Kim ikke
brugte længere tid på at forsøge at
finde et forsvar, for nu er det helt
håbløst. Hvid skulle have forsøgt at
få sin konge væk fra farezonen. Enten ved 31. Lxh6 Sb3 32. Lf4 Tb7
33. Kb1, selv om 33... a3 34. bxa3
Sxd4† 35. Tb2 Sb5 er klart bedst for
sort, eller ved 31. Kb1 Sb3 32. Lf4
fulgt af Kc2. Igen står sort dog bedst

Et par mindre overraskelser indtraf
allerede i 1. runde. I det interne Skolerne-opgør mellem Jan Sørensen og
Karsten Rasmussen – uheldig lodtrækning, mente de fleste, men som
jeg også hørte det kommenteret: heldigt, for så var én da videre! – vandt
Jan overraskende, men egentlig ganske fortjent, 1½-½. Karsten var presset i begge partier, men han burde
have holdt slutspillet i andet parti,
som han tabte. Også Erling Mortensen måtte tidligt forlade Køge, da han
med samme cifre tabte til Rasmus
Skytte. Her skete skaden allerede i
første parti. Er man en dårlig starter,
som Erling ofte har været det, så er
knockout bestemt ikke sagen. Niels
Jørgen Fries Nielsen og Henrik ElKher var ude i en marathon-match,
der gav første forsmag på de prøvelser der ligger psykologisk for spillerne i disse knockout-partier. Henrik udspillede gang på gang Niels
Jørgen, men først i sjette parti lykkedes det at erobre det fulde point.
Første omkampsparti var ekstremt:

Henrik El-Kher

kommenterer:

Først og fremmest tak til Køge Skakklub for et godt arrangeret DM. Det
var lidt ærgerligt, at styrkelistens top
ikke spillede med. At skulle afgøre
det officielle DM uden de bedste er
ikke tilfredsstillende. Så herfra kan
kun lyde en opfordring til at finde
en løsning turneringsarrangørerne
og spillerne imellem!
Den nye turneringsform var en
glimrende fornyelse, selv om der
blev spillet flere remiser, end de fleste havde ventet.
En del spillede tilsyneladende
mere sikkert, hvis det første parti
endte remis. Men netop her ses systemets styrke: Spillerne kan kun
midlertidigt dele en fredspibe. Det
endelig opgør venter forude.
Jeg selv spillede en del remiser.

Det har irriteret mig, at der af den
grund har udbredt sig en myte om,
at jeg spillede udelukkende for at
komme i hurtigskak og afgøre matchen der! Min strategi var faktisk ret
konservativ. Jeg gik efter at vinde
med hvid og udligne med sort – desværre var jeg bare ikke særlig skarp
med de hvide. Derfor kom jeg også
ud i omkamp mod Niels Jørgen i
første match. Partiet nedenfor er første hurtigskakparti:

Henrik El-Kher
Niels Jørgen Fries Nielsen
Jugoslavisk / B08
1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 g6 4. Sf3 Lg7
5. Lc4 c6 6. Lb3 O-O 7. h3 b5 8. a3
Lb7?
Det virker suspekt at tilllade hvid e5fremstødet, hvilket ikke kan forhindres efter dette træk.
9. O-O a6 10. e5 Se8 11. Lg5 h6 12.
Lh4 d5
Hvid har allerede klar fordel. Men
sort har en idé med Sc7-e6 og c5
med modspil. Desuden står både løberen på b3 og springeren på c3 uheldigt. Derfor er det nødvendigt med
en præcis plan for hvid.
13. Sb1! Sc7 14. c3 Sd7 15. Lc2 c5
16. Sbd2 Se6 17. b4!
Jeg har brugt en del tid på omgrupperinger. Til gengæld står mine
to problembrikker langt bedre, og jeg
har nu mulighed for at spille på begge
fløje.
17... cxd4 18. cxd4 Sb6 19. Sb3
Sort må gerne stille sin springer på
c4. Pænt ser det ud – den laver bare
ikke noget.
19... Sc4 20. Se1!
Fortsætter planen med spil på begge
fløje. Sort skal nu tage stilling til både
Sd3-c5 og f4-f5.
20... Sb2!?
Forsøger at skabe lidt ravage.
21. Dc1 Sa4 22. f4 Tc8 23. Dd2 Sc3
24. f5 gxf5 25. Lxf5 Se4 26. Db2
S6g5?!
Sort står selvfølgelig forfærdeligt,
men det hjælper ikke noget at give
en kvalitet.
27. Lxc8 Lxc8 28. Sd3 Le6 29. Sbc5
2004 /4/155
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Dc8 30. Tac1 Sxc5 31. Txc5 Dd7 32.
Tfc1 Lf5 33. Sf4?
Giver unødigt sort modspil. Det
værste er, at jeg havde set det korrekte 33. Tc7!, som tvinger damen
ned på bageste række, men alligevel
kom jeg til at rykke springeren (det
er tilsyneladende ikke helt usædvanligt, hvis man fokuserer meget på to
fortsættelser, jævnfør for eksempel
Aagaards studie i held og uheld i sidste nummer af Skakbladet).
33... Le4 34. Lxg5 hxg5 35. Sh5 g4 36.
Dd2 Df5 37. Sg3 Dg6
Som det fremgår, har sort fået alt for
meget modspil. Desuden er vi begge
ved at komme i tidnød her.
38. Tc6 e6 39. Sxe4 dxe4 40. T1c3 Lh6
41. Dd1 gxh3 42. Txh3 Td8 43. Dh5
Dxh5 44. Txh5 Le3 45. Kh2 Lxd4?!
45... Txd4 er bedre, da begge sorts
officerer derved forbliver aktive.
46. Kg3 Td5? 47. Kf4 e3 48. Tc8 Kg7
49. Tg5 Kh7

-+r+-+-+
+-+-+o+l
o+-+o+-+
+o+tP-R-P-V-K-+
P-+-O-+-+-+-+p+
Q +-+-+-+50. Tc1!
Nu må sort af med løberen for at
undgå mat, men vi har kun cirka et
minut tilbage hver. Burde være nok
til at vinde, men se så her:
50... Lxe5 51. Txe5 Td4 52. Kxe3 Tg4
53. Kf3 Th4 54. g3 Th6 55. Te4 Kg7 56.
Th4 Tf6 57. Tf4 Th6 58. Tc7 Th1 59.
Tcxf7 Kg6 60. T7f6 Kg5 61. Txe6
Tf1 62. Ke2 Ta1 63. Te5 Kg6 64. Te3
Ta2 65. Kf3 Ta1 66. Kg4 Tc1 67. Te6
Kg7 68. Te5 Tc3 69. Tg5 Kh6 70. Tg8
Bedre 70. Kf5!
70... Kh7 71. Tg5 Kh6 72. Th5 Kg6
73. Tg5 Kh6 74. Tc5 Td3 75. Tf6 Kg7
76. Tf4 Td6 77. Tg5 Kh6 78. Kh4 Td1
79. Th5 Kg6 80. Kg4 Td6 81. Tg5 Kh6
82. Tf8
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...og sådan fortsatte vi en snes træk
endnu. Det gik helt galt, og jeg nåede da også at smide mit ene tårn
væk, inden vi begge tabte på tid. Er
det ikke Bent Larsen, der engang har
sagt, at skakspillere bliver sindssyge
i tidnød? ½-½
I Jens Ove Fries Nielsen - Mads Boe
skete der ting og sager i fjerde parti,
efter at de tre første var blevet afviklet meget fredeligt. Jens Ove ofrede
pludselig en officer, og herefter svingede partiet frem og tilbage adskillige gange, inden Jens Ove i sidste
ende tog stikket hjem. Nicolai V.
Pedersen vandt sikkert over storebror Daniel, der ikke vovede de store
gevinstforsøg i 2. parti, efter at han
havde tabt det første.

Vi var nogle stykker, der havde fulgt
det sammen med Lars Bo Hansen i
kommentatorrummet og skulle lige
have dén bekræftet. For Jens Ove
kunne da forsøge 43... Dh1† 44. Ke2
Lh6! Truslen er jo 45... Sf4† 46. Ke3
Sxd3 47. Kxd3 Dxf3† og efterfølgende mat. Det syntes vi så meget
farligt ud, og om ikke andet havde
han i de fleste varianter minimum en
evig skak. Jens Ove selv forklarede
sig med, at han ikke havde set Dh1†!
Jens Ove vandt fortjent hurtigskakomkampen, hvor Nicolai virkede
usædvanligt nervøs.
Skytte - El-Kher endte i det rene lotteri med et altafgørende lynparti, der
vekslede så meget, at det må have
været sundhedsskadeligt både at
spille og se på. Se bare her:

2. runde
Davor Palo vandt overraskende ubesværet over Klaus Berg med 2-0.
Selv om tidsforbruget i første parti
måske signalerede noget andet, så var
det Klaus (som brugte forholdsvis
lidt tid i modsætning til Davor, der
brugte meget tid), der slet ikke befandt sig godt i stillingstypen, der
fremkom. Jeg selv vandt også forholdsvis ubesværet 2-0 over Jan
Sørensen, mens de øvrige to matcher
endte i spændende omkampe. For
begge matcher gjaldt, at andet ordinære parti stort set ikke blev spillet,
men især i Nicolai V. Pedersen – Jens
Ove Fries Nielsen var der stor spænding i det første – ikke mindst i slutstillingen!
R
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Nicolai V. Pedersen
Jens Ove Fries Nielsen
43... remis!

R
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Rasmus Skytte
Henrik El-Kher

Efter hvids sidste træk, 19. Sfg5, skal
sort passe på, men 19... Se5 er nu
nok fint. I stedet kom:
19... f6??
Så bliver det ikke meget værre uden
at sætte noget i slag!
20. Lc4 Kf8 21. Sxh7 Ke7 22. Tfe1
Et typisk lynskaktræk, når man ikke
har tid til at finde det allerstærkeste.
Med sorts konge fanget i centrum
må det være godt at centralisere begge tårne, så det andet skal til d1. I
stedet kunne hvid dog have knockoutet sort helt med 22. Dg5!, for på
22... fxg5 er 23. Tf7† jo mat. Eller
22. Tae1 Se5 23. Sexf6 gxf6 24.
Txf6.
22... Se5 23. Tad1 Th8 24. Db4?
Efter denne fejl er sort derimod med

Foto: tr.

igen. Rasmus angiver selv f.eks. 24.
Sexf6 gxf6 25. Dh6 Df8 26. Dg6
Txh7 27. Dxh7 Kd6 28. Txd4† Kc5
29. Dh4, og hvid vinder, men den
slags er jo nærmest umuligt at se med
højst et par minutter på klokken.
24... c5 25. Sxc5 Db6!
Og efter en serie grove fejl fra begge
sider endte det med, at hvid tabte på
tid i træk 38.

Semifinalerne
Matchen mod Davor var uden sammenligning den største prøvelse, jeg
har været ude for rent skakligt. Ikke
mindst mentalt. Vi var gennem sammenlagt 7 partier – to ordinære partier, to hurtigskakpartier, to lynskakpartier, plus et altafgørende lynparti
med tidsforskel, hvor sort gik videre
i tilfælde af remis. Sådanne små
minimatcher fandt jeg vanskeligt at
håndtere psykologisk med de udsving matchen fik stillingsmæssigt.
Jeg skulle have tabt det første ordinære parti men endte med at redde
en halv:
R
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Jeg har satset lidt for ensidigt og
optimistisk på et kongeangreb og så
for sent, at sort nu vinder stort set
med det samme med 25... Dd2! Tårnene kan ikke komme med, og flytter springeren, falder bonden på g5.
Heldigvis så Davor det heller ikke
og fortsatte med det grådige...
25... Dxb3 26. Tf3 Sd5 27. Th3 h6! 28.
gxh6 Txe3 29. Texe3 Sxe3 30. Txe3
Hvid har desværre ikke tid til 30.
hxg7? pga. 30... Dd1† 31. Kf2 Dd2†
32.Kg3 Sf5† 33.Kh2 Te8! 34.Th8†
Kxg7 35.Txe8 Dxd4 36. Dxd4 Sxd4

og slutspillet vinder vel for sort. For
eksempel 37. Td8 Sc6 38. Td7 a5
39. Tc7 Sd4! 40. Ta7 b3 og bønderne kan ikke standses.
30... Dd1 31. Kh2 Dh5?
Under partiet regnede jeg kun på
dette træk, men sort får faktisk et
vigtigt ekstra tempo med 31... Td8!
32. Td3 Dh5† 33. Th3 Df5 og nu for
eksempel 34. Dh4 g5 35. Tg3 Kh8
36. Txg5 Txd4.
32. Th3 Df5 33. De3?
En alvorlig fejl. Hvid holder balancen med 33. Dh4! g6 (33... g5
34.Tg3 f6 35.exf6 Dxf6 36.Txg5†
Kh8 37.Kh3!? er ret uklart) 34. Kg1
Tc8 35. h7† Kh8 36. Tf3, og sort har
pga. truslerne mod sin egen konge
ikke mere end evig skak.
33... g5! 34. Tf3 Dg4 35. Tg3 Dh4 36.
Kg1 Kh8?!
Davors pointe er noget i stil med, at
når hvid slår g5, skal dette spilles
under alle omstændigheder, så ved
at spille det med det samme, opnår
sort en større fleksibilitet. Den slags
logik holder i mange tilfælde, men
her er problemet, at hvid ikke er tvunget til at slå g5. Derfor var 36... Td8!
rigtigt, hvorefter hvid har store og
nok uløselige problemer.
37. Df2 Df4 38. Tf3 Dh4 39. Tg3 Df4
40. Tf3 Dh4
... og jeg krævede nu remis med 41.
Tg3, da stillingen opstår for tredje
gang. 39... g4 havde været sidste
gevinstforsøg fra sorts side.
½-½
I andet parti tilbød Davor lidt overraskende remis i en helt uklar stilling, hvor jeg havde ofret et par bønder for aktivt spil. Jeg var dog ret
usikker på, hvorvidt det var nok, og
valgte at tage imod.
Før DM havde jeg haft bange anelser for at skulle ende i omkampe, for
hurtigskak og specielt lynskak er
ikke normalt min stærke side. Men
første hurtigskakparti vandt jeg med
sort helt problemfrit og skulle dermed ‘bare’ holde remis med hvid.
Jeg fik da også afviklet en hel del,
og en stilling fremkom, som jeg under normale omstændigheder aldrig
ville kunne tabe, men Davor spillede

Jens Ove Fries Nielsen  nåede semifinalen.

det godt og holdt hele tiden lidt liv.
I hvert fald nok til at gøre mig så
usikker, at jeg endte med at lave en
meget grov overseelse og tabe.
I lynskakken tabte jeg første parti
på sammenlagt mindre end tre minutter, tror jeg, og pludselig var situationen nu helt omvendt. Nu var
det mig, der skulle vinde for at holde
liv i matchen. Heldigvis skulle jeg
have hvid, og dér havde jeg trods alt
på forhånd nogle bestemte ideer mod
hans Caro-Kann. Åbningen gav mig
også passende chancer, og i midtspillet lykkedes det mig at finde det
træk, jeg nok er mest stolt af under
hele DM (mest på grund af den korte
betænkningstid):

t+-+wMl+
Oo+-+t+-+o+-+o+
+-+oPpB-+-+-+-+
P-+-+-+p
-Pp+q+k+
Q R-+-+r+Steffen Pedersen
Davor Palo
Sort har lige spillet 24... g6. Hvordan kommer hvid videre? Jeg brød
mig bestemt ikke om 25. f6 Se6, for
hvordan skulle den hvidfeltede blokade nogen sinde brydes. Her bag2004 /4/157
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efter er jeg klar over, at det enkle 25.
fxg6 nok er endnu stærkere, end det
jeg gjorde, men med kort betænkning er den slags vanskeligt at vurdere.
25. Kh1!
Det er g-linjen, der skal frigøres til et
tårn. Lidt samme idé har 25. fxg6
Txf1 26. Txf1 Dxg6 27. Kh2.
25... Txf5?
Stærkere var 25... gxf5 26. Tg1 Th7!
26. Txf5 gxf5 27. Lf6 Kf7 28. Tg1
Hvid står til gevinst, og jeg vandt
senere på tid efter en kaotisk afslutning, hvor brikker væltede, blev sat
skævt på felterne osv.
1-0
Jeg havde sort i det altafgørende syvende parti, der blev mildest talt kaotisk, og hvor brikkerne på brættet
flere gange blev væltet. Men det
endte med, at turneringsleder Lars
Johansen dømte partiet remis, efter
at Davor påviste tidsoverskridelse i
en stilling, hvor han kun har kongen
tilbage, og jeg udover kongen har
tårn og tre bønder. Davor protesterede med det samme med påstand
om, at jeg havde gjort et ulovligt
træk, men turneringslederen fastholdt sin kendelse. Det førte til, at
Davor officielt indgav en klage, men
denne blev enstemmigt afvist af
turneringskomiteen.

Finalen
Finalepartierne var præget af nerver.
I hvert fald var de ikke specielt velspillede. For både Henriks og mit
vedkommende gjaldt, at det var en
enestående chance for at blive
danmarksmester, og med en afvikling over blot to partier kan alt ske.
Jeg havde allieret mig med en rimelig sekundant i Peter Heine Nielsen,
der havde flere gode forslag til, hvordan han skulle spilles, men vi endte
selvfølgelig ikke direkte i noget af
det.
Jeg var sort i første parti, og allerede efter 10 træk var jeg sikker på,
at dét parti ville jeg have vundet,
inden der var spillet 25 træk. Om det
var denne form for overoptimisme,
nerver, eller slet og ret uduelighed,
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der gjorde, at jeg ikke fandt den afgørende fortsættelse fra nedenstående stilling, ved jeg ikke. Men godt
var det ikke.
R
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Henrik El-Kher
Steffen Pedersen

Henrik El-Kher  DM-finalist.

DM-finale, 1. parti.
24... Txh4?!
Jeg for lidt vild i varianterne, og
egentlig er det utilgiveligt, for så
svært er det heller ikke. Selvfølgelig
brugte jeg lang tid på 24... Lxh4, men
af en eller anden grund så jeg ikke
de afgørende pointer og besluttede
mig for blot at vinde en bonde. Men
24... Lxh4 25. Txh4 er helt afgørende. Sort har faktisk op til flere
valgmuligheder:
a) 25... De3 26. Txh8 Txh8 27. Sg1
Sd3 med mat eller materialegevinst
b) 25... Txh4 26. Sxf4 (selvfølgelig
ikke 26. Kxh4 Th8† 27. Kg3 Th3
mat) 26... Tdh8 (26... exf4† 27. Kxh4
Th8† 28. Kg5 Dc7! fandt de vist i
kommentatorrummet og er også afgørende) 27. Sh5 gxh5 28. Kxh4
hxg4† 29. Kxg4 Dg6† 30. Sg5 Dh5†
31. Kf5 Tf8† 32. Ke4 Dxg5 med
nem gevinststilling.
25. Sxf4 exf4 26. Kg2 Txh1 27. Txh1
a6 28. Td1 Tc8 29. Td7 Lf6 30. Td3 g5
31. Dd2 Db1 32. Td7 Th8 33. Sf2 Db6
34. c4 Tc8 35. Dd5 Tc5??
Den slags har jeg lavet mange af
gennem årene, men det er åbenbart
ikke slut med at hoppe i banale taktiske kombinationer. Det er rent held,
at hvid næppe har mere end remis.
36. Txb7 Dxb7 37. Dxc5 Db2! 38.
Dd6 Kb7 39. Dd5 Ka7 40. Dc5 Kb7
41. Dd5 Ka7 42. Dc5 Kb7 43. Dd5
½-½

I andet parti fik jeg fra åbningen en
pæn fordel, men spillede så en upræcis fortsættelse, som gjorde, at partiet tippede. Henrik brugte nu lang
tid på at finde noget rigtig godt i følgende stilling:
R
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DM-finale, 2. parti.
24... fxe4
Det undrede mig, at han brugte det
meste af sin betænkningstid på dette
træk, men jeg var ikke opmærksom
på, at 24... Se5!? faktisk var et seriøst alternativ. Med lidt computerhjælp når jeg frem til følgende
lange variant: 25. fxe5 fxe4 26. Dg3
Dxg3† 27. hxg3 Txf2 28. Kxf2 Tf8†
29. Kg1 exd3 30. Sxd4 cxd4 31. Sd1
dxe5 32. Sf2 (32. c5!?) 32... Lf5 33.
Txe5 Tc8 34. Te7 Se8 35. Se4 Lxe4

36. Txe4 Sd6 37. Txd4 Sxc4 38.
Txd3 Sxd2 39. Txd2 Kf7. Det opståede slutspil kan man analysere
længe på, men jeg vil vove den forsigtige udlægning, at det nok er remis. Sådan er det jo med tårnslutspil, har jeg engang hørt.
25. Lxe4 Se5 26. Dg3 Dxg3 27. hxg3
Lxe3 28. Lxe3 Sxc4 29. Ld3 Sxe3 30.
Txe3 Tf6 31. Te7
Sort vandt godt nok en bonde, men
hvid har aktivt spil til gengæld. Derudover havde Henrik brugt næsten
al sin tid.
31... a6 32. Sc3 Lf5 33. Lc4 Tf7 34.
Txf7 Kxf7 35. Tb2 Lc8 36. Kf2 Sf5 37.
Ld3 a5
37... Ke7 38.Tb6 Ta7 var måske
bedre, men hvid står så aktivt, at der
minimum bør være nok spil for bonden.
38. Tb6 Ke7 39. Lxf5
Dette spillede jeg alt for hurtigt, men
Henrik havde kun sekunder på klokken, og jeg ville ikke give ham tid til
at tænke. Det er selvfølgelig uprofessionelt. Umiddelbart efter partiet
blev 39. Sb5 foreslået som langt stærkere med den søde pointe 39... Ta6
40. Sxd6 Sxd6 41. Lxa6. Heldigvis
– er jeg tilbøjelig til at sige – ser jeg
ikke noget på 39... Ld7! Sort kan
roligt spille tårnslutspillet efter 40.
Lxf5 Lxf5 41. Sxd6 Td8 42. Sxf5†
gxf5, men også 40... Lxb5 er sikkert
OK.
39... Lxf5 40. Sb5 Td8
Tidnøden er overstået, og sort har
desværre ingen problemer.
41. Ta6 Ld3 42. Txa5 Lxb5 43. Txb5 Ta8
44. Tb7 Kf6 45. Tb6 ½-½
Altså endnu en omkamp, og der
kunne ikke kåres en danmarksmester ved stævnefesten søndag aften.
Hurtigskakomkampen skulle nemlig først spilles mandag. Både godt
og skidt, for afviklingen med omkampe umiddelbart efter andet ordinære parti var hårdt, men da det kom
til stykket, havde de fleste vist gerne
set det afgjort med det samme. Inklusive Henrik og jeg.
De to omkampspartier følger begge kommenterede her:

Henrik El-Kher
Steffen Pedersen
Caro-Kann / B12
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. h4 h5 5.
c4 e6 6. Sc3 Le7 7. g3
I Divisionsturneringens sidste runde
valgte Henrik 7. cxd5 cxd5 8. Ld3
mod Klaus Berg, men sort har formentlig ikke de store problemer, og
Klaus stod da også godt, selvom han
senere tabte partiet.
7... dxc4 8. Lxc4 Sd7
Sådan spillede Bareev mod Topalov
i en hurtigskakturnering sidste år.
Man kunne også spille Sd7 uden at
slå på c4, men en afbytning på d5 vil
så være mere attraktiv for hvid, da
sorts springer ikke har adgang til c6.
9. Le3?!
Topalov spillede 9. Le2 og stod godt
efter 9... c5?! 10. Sf3 Sh6 11. d5,
men 9... Db6!? er langt stærkere.
9... Sh6 10. Lxh6
Det er kendt fra lignende stillinger,
at hvid afleverer sin sortfeltede løber på denne måde, men lige her tror
jeg ikke på ideen. Slet ikke da hvid
ikke efterfølgende kan bytte de hvidfeltede løbere på en fornuftig måde.
10. Lg5 er en anden velkendt idé
(f.eks. efter 7... Sh6 8. Lg5!?), men
er ikke skræmmende efter mellemlandingen på e3.
10... Txh6 11. Dd2 Sb6 12. Lb3 a5!
Sort kan sikkert få en god stilling på
flere måder, men ved at fremtvinge
en reaktion på dronningfløjen med
det samme udelukker det stort set, at
hvid på et tidspunkt skulle rokere
langt. Dermed når hvid aldrig at få et
sikkert ståsted til kongen.
13. a4 Sd5 14. Lxd5 exd5 15. Sf3 Lg4
16. Sh2 Lf5 17. Sf3 Tg6
Jeg var ikke sikker på 17... Le4 18.
Df4 Lxf3 19. Dxf3 Db6 20. 0-0-0
og troede, at tårntrækket var smart
for at forhindre hvid i at rokere.
18. Tc1
18. 0-0 er jo faktisk muligt, for 18...
Lxh4?! 19. Df4! redder det for hvid,
og det er pludselig sort, der skal finde
heldige taktiske ressourcer som 19...
Le4 for at holde sig i live. Efter noget mere fornuftigt som 18... Kf8 står

sort dog stadig klart bedst.
18... Kf8 19. Sh2 Kg8 20. Sf1 f6!
Hvids brikker koordinerer slet ikke,
så det er tid til at åbne stillingen.
21. exf6 Lxf6 22. Se3 Dd7 23. Sxf5
Dxf5 24. Se2 Te8 25. Kf1 Df3 26. Tg1?
26. Th2 var nødvendigt. Med første
parti in mente var jeg godt tilfreds
med nu at få lov til...
R
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26... Lxh4!
Den kan jo ikke tages, da der følger
27... Dh3† 28. Ke1 Txg1 mat.
27. Tc3 Lg5!
Et smart mellemtræk, selv om 27...
Dg4 sikkert også var godt.
28. Txf3 Lxd2 29. Th1 Tge6 30. Sf4 Lxf4
31. Txf4 Te1 32. Kg2 Txh1 33. Kxh1
Te4 0-1

Steffen Pedersen
Henrik El-Kher
Benoni / A67
1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5
5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 Lg7 8. Lb5
Sfd7 9. Sf3 a6 10. Ld3 b5 11. a3 0-0
12. 0-0 Sf6 13. Lc2 Lg4 14. h3 Lxf3
15. Dxf3 Sbd7 16. g4 c4 17. Le3 Tc8
18. Tad1 Te8 19. Dg3?!
Jeg havde bevidst valgt en lidt aggressiv opstilling, for jeg ville helst
undgå en episode som mod Davor,
hvor jeg endte med at spille for meget på remis. Derfor var min indgangsvinkel denne gang i højere grad
at forsøge at vinde partiet. Hvid står
også godt efter et næsten hvilket som
helst normalt træk, men jeg havde
set en variant, som jeg troede vandt
for mig. En anden spændende aggressiv fortsættelse var det tematiske bondeoffer 19. e5!? dxe5 20. f5.
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19... Sc5 20. e5 dxe5 21. fxe5
21. Lxc5 Txc5 22. fxe5 Sd7 23. Df2
Lxe5 24. Dxf7† Kh8 er vist heller
ikke noget, men det var heller ikke
en variant, jeg brugte tid på under
partiet.
21... Sfd7 22. e6 fxe6 23. dxe6 Txe6
24. Sd5
Nu opdagede jeg jo til min gru, at
det planlagte 24. Lxc5 Txc5 25. Df2
alligevel ikke var så smart. Jeg troede ellers de massive trusler Df7†,
Dxc5 eller Txd7 fulgt af Dxc5 ville
være helt afgørende, men fandt nu
ud af, at det sidste strander på Ld4†
til sidst efter sort har slået igen med
damen på d7. Så sort spiller jo for
eksempel bare 25... De8.
24... De8
24... Lxb2 med det samme er nok
endnu bedre.
25. Lg5! Lxb2 26. Dh4
De to bønder er ikke givet godt ud,
men jeg var ikke helt uden optimisme
heromkring, da stort set alle hvids
brikker nu medvirker i et angreb på
sorts konge. Med kort betænknings-

Steffen Pedersen
DM-titlen er den 29-årige Steffen
Pedersens første. Som junior var han
tidligt et synligt talent både i den
lokale Egebjerg Skakklub på Fyn,
hvor han allerede gjorde sin entre
som 7-årig, og i skoleskak på Stenstrup skole. Ved DM placerede han
sig f.eks. foran Peter Heine Nielsen i
årgangsgruppe 73-74, og i 1991 førte
resultater til en støtte fra en lokal
sponsor. I 1992 vahdt han juniorDM. Faktisk bragede han nærmest
igennem med en GM-norm i 1991,
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tid er noget af det sværeste ofte at
forsvare sig optimalt.
26... Lg7 27. Se7 Kh8 28. Tde1??
Jeg havde næsten slået på c8 men fik
så den tåbelige idé først lige at tage
dette træk med. 28. Sxc8 Dxc8 29.
Lh6 er ikke helt klart. Sort er bedst
tilfreds med materialefordelingen,
men hvid angriber stadig.
28... Se5 29. Sxc8
R
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29... Dxc8?
Det gik pludselig op for mig, at Henrik kunne indskyde den relativt enkle
taktiske finte 29... Sf3†. Under par-

men mens IM-titlen kom i hus i 1993
er der kun kommet yderligere én
GM-norm, i1999. Steffen Pedersen
er dog ikke i tvivl om, at han spiller
klart stærkere nu end for ti år siden.
Skakforståelsen er på et andet niveau.
Meget tidligt besluttede han at
satse på en karriere som professionel skakspiller og -skribent. Med
påskens aktuelle anbefaling er det
nok værd at se følgende titler:
1.d4! (1993)
The Queen's Gambit for the
Attacking Player, (1994) – The
Dutch for the Attacking Player,
(1996) –
Beating the Indian
Defences, (Batsford 1997) – Easy
Gude to the Sicilian Scheveningen
(1998) – The Gambit Guide to the
Bogo-Indian (1998) – Easy Guide
to the Bb5 Sicilian (1999) – The
Gambit Guide to the Benko Gambit
(1999) –The Meran System (2000)
The Botvinnik Semi-Slav (Gambit
2000) – Test Your Chess (2001) –
The Main Line French (2001).

tiet troede jeg, at det var muligt at
begrænse skaderne med 30. Txf3
Txe1† 31. Tf1?, men så er 31... Ld4†
helt afgørende.
30. Lh6 De8 31. Lxg7 Kxg7
Selv om sort stadig står klart bedst,
så spiller hvid med igen. Fortsættelsen tydede da også på, at Henrik var
en anelse rystet.
32. Te3 Sf7?
Sort kan vælge og vrage mellem flere
gode træk, men finder til gengæld et
rigtig skidt træk.
33. Tef3 Se5 34. Tf8! Dxf8 35. Txf8 Kxf8
36. Df2 Kg7 37. Dxc5 Kf6 38. Kf2 h6
39. Kg3 Sf7 40. h4 g5 41. Lf5 Td6 42.
h5 Td2 43. Lg6 Sd6 44. Db6 Ke5 45.
De3 1-0
DM-titlen er min første, og selv om
den blev vundet på en baggrund,
hvor de allerstærkeste var fraværende, så er det noget, som altid vil
have en kæmpe betydning. Ikke
mindst giver det mere blod på tanden og er et tegn på, at ambitionerne
måske igen skal skrues lidt op.

Skakspillere efterlyses
Det danske militære skakhold skal
traditionen tro igen i år deltage i
Natoskakturneringen. Denne gang i
Haag, Holland i tiden 8- 14 august.
For at kunne deltage skal du være
ansat i forsvaret eller Hjemmeværnet.
Hvis du er hjemsendt kan vi måske
også finde en løsning for deltgelse.
Turneringen FIDE rates.
Nærmere oplysninger kan fås hos
holdleder Finn Stuhr på tlf. 25 34 12
04, email: finnstuhr@natochess.org
www. natochess,org

Meddelelse
Davor Palo har tilkendegivet, at han
ikke ønsker at kommentere sine partier fra DM i Skakbladet, idet dækningen på www.dsu.dk af tvist og
protest efter Davor Palos opfattelse
var mangelfuld og usand. Hvilket
han opfordrede redaktionen til at
meddele i bladet.

Oprykkerne: To debutanter og en gammel kending

Kandidatklassen
Af Christian Kyndel Pedersen
Som følge af det nye knockout-system i Landsholdsklassen med plads
til 16 spillere havde ingen IM’ere
valgt at stille op i Kandidatklassen.
Dette gav plads til nogle nye ansigter, som pludselig kunne se sig selv
som seriøse kandidater til at nuppe
en af de tre attraktive pladser, der
som bekendt giver adgang til næste
års Landsholdsklasse.
De på forhånd fem højest ratede
var alle potentielle medbejlere til
oprykningspladserne: Esben Lund
som efterhånden er ved at være en
rutineret herre i Kandidatklassen, Bo
Garner Christensen, der på det seneste har haft rigtig gode resultater, bl.a.
i AS04’s jubilæumsturnering, Per
Andreasen, der besidder en enorm
rutine og erfaring og som har spillet
en solid turnering på 1. bræt i 1. division, Lars Hansen fra SK 1968, og
undertegnede, som var ratingfavorit.
Herudover en række farlige outsidere, hvoraf Kasper Damm virkelig formåede at slå sig igennem.
De unge spillere Jacob Vang Glud
fra Skolerne og Nicholas Nielsen fra
Helsingør, spillede endvidere ganske fornuftige turneringer, og kunne,
efter den indbyrdes remis i sidste
runde være godt tilfredse med deres
egen indsats.
Kasper Damm viste sig at være
turneringens helt store overraskelse,
og gav den ene favorit efter den anden et påskeæg til turneringstabellen.
Han mødte således i 2. runde Bo
Garner i et utroligt rodet parti, der til
sidst faldt ud til Kaspers fordel. Bo
kom sig aldrig rigtigt over dette nederlag, og meldte sig derfor ret tidligt ud af topstriden.
Til gengæld gav denne rodede sejr
startskuddet til en række overraskende resultater fra Kasper, som
vandt de næste tre partier efter at have
stået mere eller mindre til tab i alle

tre! Se blot mødet med Lars Hansen
i 3. runde:
R
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Kasper Damm
Lars Hansen
Lars Hansen er kommet godt fra start
med 2 af 2, og har indtil nu spillet et
kreativt parti, som har givet sort
denne klare gevinststilling. Vanen
tro er Lars dog kommet i tidnød, (er
det set før?), og med få sekunder
igen, overser han i diagramstilingen
den vindende springergaffel 34...
Sd3.
I stedet spillede han:
34... dxc5?? 35. Sxd5 Dxd5 36. Dxf4
Df7 37. Dd6
... og hvid vandt partiet i træk 60
(hvor Lars tabte på tid, ved anden
tidkontrol, suk!)
1-0
Lars skrev dog historie runden efter
ved at vinde det korteste parti nogen
sinde i Kandidatklassen.

Lars Hansen
Jakob Aabling-Thomsen
Nimzowitsch’ forsvar / B00
1. e4 Sc6 2. Sf3 d6 3. d4 Lg4 4. Lb5
Sf6 5. 0-0! Sd7
Ikke 5... Sxe4?? 6. d5 med afgørende
hvid fordel.
6. d5 Sce5?

DM-arrangørerne Finn Stuhr
og Erik Carlsen.

DM-noter
Danmarksmester for veteraner
blev Hans Dahl Pedersen,
Skovbo, med 4½ point af 5,
foran Pouelsten Holm Grabow,
Aars Skakklub, også med 4½,
men lidt ringere korrektion.
Danmarksmester for juniorer
blev bedste junior i kandidatklassen, Christian Kyndel Pedersen.
Danmarksmester i lynskak
blev Steen Fedder med sejr over
Kin Skaaning 2-1 i finalen.
Kandidatklassens slutstilling:
1-2. Christian Kyndel Pedersen
og Kasper Damm 5½, 3. Per
Andreasen 5, 4. Jacob Vang
Glud 4½, 5-9. Esben Lund, Lars
Hansen, Jan Nordenbæk, Niels
Henrik Willumsen og Nicholas
Nielsen 4, 10. Bo Garner Christensen 3½, Jakob AablingThomsen og Nikolaj Korolev
3, 13-15. Mikkel Strange, Nikolaj Mikkelsen og Peter
leimand 2½, 16-17. Henrik
Smedemark og Benjamin
Skjoldan 2, 18. Morten Topholm Rud 1½.
Skønhedspræmien, udsat af
Dansk Skak Journalistforening
til det bedste parti i basisgrupperne gik til Mads Hansen,
Næstved, for sejren over Jonbert Jensen, AS04, i gr. B7, 2.
www. skak-dm.dk/2004/
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Q RnBq+rK7. Sxe5! Lxd1 8. Lxd7, opgivet!
Pga. 8... Dxd7 9. Sxd7 Lxc2 10. Sxf8
Lxe4 11. Sc3! osv.
1-0
På trods af dette lettjente point, havde
Lars mistet spillelysten og var for
remisvenlig til at kunne blande sig i
kampen om en af de tre pladser. En
remisvenlig Lars Hansen er lige guf
for Per Andreasen, som øjnede muligheden for et dejligt halvt point
med hvid runden efter 4 træk... Heldigvis var dette den eneste virkelig
korte remis under hele turneringen,
og når Per gerne ville spille, kunne
han altså godt. Se blot følgende parti
i 6. runde:

Per Andreasen
Jan Nordenbæk
Engelsk / A28
1. c4 Sc6 2. Sc3 e5 3. e3 Sf6 4. Sf3
Le7
Virker lidt passivt, bedre er det mere
aktive 4... Lb4, som bl.a. Karpov har
spillet en del gange.
5. d4 exd4 6. Sxd4 Sxd4 7. Dxd4 0-0 8.
Le2 a5 9. 0-0 Te8
Sort bør i det følgende spille d7-d6,
med en brugbar stilling, men bliver
lidt for kreativ, og Kandidatklassens
alderspræsident bider sig langsomt
fast.
10. b3 Lf8 11. Lb2 Ta6?!
Pseudo-aktivt, bedre d7-d6.
12. Tad1 Tae6 13. Lf3
Læg mærke til, hvor kontrolleret
hvid hele tiden forbedrer sin stilling,
mens sort mangler modspil.
13... b6
Tillader den tematiske springer-
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invasion på d5, men 13... c6 er heller ikke tiltalende.
14. Sd5 Sxd5 15. Lxd5 Th6?!
Bedre er 15... T6e7.
16. Df4! Te7
Meget klodset, men eneste træk.
17. Td4!?
Interessant, men vel lidt fuske-agtigt.
17... c6??
Sidste chance var 17... d6, men også
her står hvid klart bedst.

-+vW-Vl+
+-+oToOo
-Oo+-+-T
O-+b+-+-+pR-Q-+
+p+-P-+pB-+-PpP
Q +-+-+rK18. Dxh6! opgivet. 1-0
Denne miniature bragte Per op på
4½ point inden sidste runde. I 6.
runde mødte jeg den ustyrlige Kasper Damm, der overraskende havde
5 af 5 og tilmed hvid. Jeg havde
kæmpet mig tilbage efter en halvskidt start med 1½ af 3 og havde nu
3½ af 5. Remis var dog ikke nok til
at true Kasper Damms førerposition.
Desuden ligger det heller ikke til mig
at spille på remis.

Kasper Damm
Christian K. Pedersen
Caro-Kann / D40
1. e4 c6
Et solidt åbningsvalg mod en ressourcefuld taktiker er vel et logisk
valg. Desuden er Caro-Kann ifølge
Peter Heine Nielsen en glimrende
åbning til at spille på gevinst med.
2. d4 d5 3. exd5 cxd5
Panov-varianten, et af hvids skarpere
alternativer. Kasper Damm vandt
f.eks skønhedspræmie sidste år til
DM efter en flot nedsabling af Dennis Døngart i bare 22 træk. Jeg havde
dog forestillet mig, at partiet skulle

blive lidt længere...
4. c4 Sf6 5. Sc3 e6 6. Sf3, Le7
Den anden hovedvariant er 6... Lb4,
som Døngart spillede.
7. Ld3?! dxc4
Vinder et tempo, og sort har ingen
problemer. Hovedvarianten er 7.
cxd5.
8. Lxc4 Sc6 9. 0-0 0-0 10. a3 a6!
En standardmetode til at udvikle
dronningfløjen og samtidig vinde
terræn. Her er det ekstra godt, da
hvids løber står på c4.
11. La2 b5 12. Lg5 Lb7
Sort er sluppet godt fra åbningen og
har fuld udligning.
13. Lb1 Tc8
En anden mulighed var 13... b4, men
sort fortsætter med de naturlige træk.
14. Dd3, g6
Hvid får endelig opstillet sin ‘Tykke
Bertha’, men har spildt meget tid.
15. b4
En meget direkte måde at forhindre
15... b5-b4 på. Nu svækkes både a3
og række felter i c-linien. Spørgsmålet er: Hvad trækker sort??
R
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15... Sb8!
Sort vælger det rette tidspunkt til at
omgruppere sine brikker. Springeren åbner for både tårn og løber og
har fremragende perspektiver efter
Sd7-b6.
16. Ta2
Bedre er nok La2, eftersom sort har
spillet g6 og solidt blokeret diagonalen b1-h7.
16... Sbd7 17. Te1, Lxf3
Sort vælger at bytte løberen inden
hvid får spillet Se5. Dermed bliver
det svært for hvid at arrangere trus-

faldt til:
39. Db6
... hvorefter...
39... Tb7
... fremtvang hvids resignation.
0-1

22...a5!
Sort begynder at massere svaghederne på dronningfløjen. 22... a5 er
ikke et træk, der er let at finde, og jeg
havde også overset en lignende mu-

lighed til Junior-EM i efteråret mod
en rumænsk IM’er, som slap med en
halv. Derfor var jeg meget opmærksom på trækket denne gang...
23. bxa5?!
Sidste chance var nok 23. Ld3.
23... Dxa5 24. Tb1 Tb8 25. a4 Tc8! 26.
Db3 b4 27. Ta1 Sc3 28. Sg3 Kg7!
Stille og roligt. Ingen grund til at
forhaste sig, og trækket har desuden
en glimrende effekt i modstanderens
begyndende tidnød.
29. Ld3 Sfd5 30. Lxe7 Sxe7 31. h5 Sc6
Starter jagten på d-bonden, som her
er langt mere attraktiv end h-bonden.
32. Dc4 Dd5 33. Da6 Tc7 34. Se2?!
Desperation, men 34. Db6 besvares
med 34... Da5, og hvid fastholdes i
et jerngreb.
34... Sxe2 35. Lxe2 Sxd4 36. hxg6
hxg6
Jeg overvejede også 36... De5, der
også vinder, men besluttede at 36...
hxg6 var den mest stilrene gevinst.
37. Td1 b3
Frem med kalorius.
38. Kf1 b2!
Sort truer nu 39... Tc1, og hvid for-

Kasper Damm

Christian Kyndel Pedersen

Per Andreasen

26 år. – Har spillet i Farum Skakklub siden 1990, hvor samarbejdet
mellem skoleskak og klubskak fungerede godt. Var blandt de bedste i
juniorstævnerne. Er studerende og
har aldrig tænkt på skak som andet
end en seriøs hobby. Havde indtil
2003 ca. 2150 i rating med en lidt
tilfældig og taktisk spillestil, men
læste så 'Positional Handbook' og
øgede på kort tid ratingen til 2260.
Bedste resultat: DM 2004.

18 år. – Voksedeop i Ribe og blev
anbefalet skakklubben, da han som
10-årig vandt over pædagogerne i
skolefritidshjemmet. Siden to år på
Tjele Efterskole og derefter Nordre
på 1. bræt i 1. division. NM i skoleskak, rating ca. 2370. Foretrækker
at arbejde uden skaktræner. Bliver
student i juni og bruger derefter et år
med skak. Første ambition er at blive
IM'er, lykkes det, er målet GM-titlen. Skak-prof er en mulighed.

48 år. – Siden 1985 spillet i Nørresundby Skakklub, de seneste 7-8 år
på topbrættet (kandidatresultatet
blev opnået i divisionsturneringen).
Har spillet én gang i LH-klassen,
Randers 1996, efter sit bedste resultat, sejren i kandidatklassen 1995. Er
i det hele taget en rutineret herre. 25
års jubilæum i politiet, juniorlandstræner indtil 2004, og kommentator.
Håber ved DM i 2005 at kunne tvinge en GM'er til at spille sig helt ud.

ler mod den sorte kongestilling, og
hvids dynamiske ressourcer forsvinder langsomt. Tilbage sidder sort
med en række statiske fordele i form
af bedre bondestruktur, og en masse
svage felter på dronningfløjen klar
til at blive bearbejdet.
18. Dxf3, Sb6 19.h4, Sbd5
Sort ser ingen grund til at slå på d4,
da hans stilling er bedst, og komplikationer er derfor i hvids favør.
20. Se2 Te8 21. Tc2 Txc2 22. Lxc2
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Da Kasper Damm - Per Andreasen
endte remis i 7. runde, kunne jeg med
remis sikre mig en delt 2. plads og
derved en af de tre pladser. Jeg vandt
dog en bonde mod Esben Lund, og
jeg kan huske, jeg kort efter mødte
den remisglade Per på gangen, som
sagde: ‘Så giv ham dog den remis!’
Jeg overvejede muligheden og forkastede den! Det lykkedes mig dog
også i 7. time at køre den hjem og
sikre mig 5½ point og dermed en
delt førsteplads. Der blev ikke regnet korrektion, så det blev bestemt,
vi skulle dele præmierne, som i år
bestod af naturalier i stedet for penge.
1. og 2. præmien blev delt, og da
Kasper til sidst valgte skakbogen,
nuppede jeg to af de tre flasker rødvin.
For en gangs skyld gik det meste
rødvin ikke til Farum...
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Tidskørsel

 lynskak alle-mod-alle
1. Levon Aronian, Tyskland (2648) 13
2. Garry Kasparov, Rusland (2831) 12
3. Emil Sutovsky, Israel (2666) 10
4. Alexey Dreev, Rusland (2682) 9½
5. Anatoly Karpov, Rusland (2682) 9½
6. Peter Heine Nielsen, Danmark (2638) 9
7. Jan H. Timman, Holland (2578) 8
8. Nigel Short, England (2702) 7½
9. Stefan Kristjansson, Island (2404) 7
10. Johann Hjartarson, Island (2640) 6
11. Vladimir Epishin, Rusland (2633) 6
12. Hannes H. Stefansson, Island (2572) 5½
13. Margeir Petursson, Island (2540) 5½
14. Igor-Alaxander Nataf, Frankrig (2569) 4
15. Magnus Carlsen, Norge (2484) 4
16. Helgi Olafsson, Island (2504) 3½

Kasparov
fik kamp
Af Peter Heine Nielsen

Reykjavik Rapid 2004
Olafsson
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0
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½
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½
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1½
½

Man fornemmer det allerede på vejen derop. Island er et land der emmer af skakkultur. Hvor finder man
ellers guidebøger, der bruger tid på
at præsentere deres stormestre, samt
Olafssons og Hjartarsons bedrifter i
kandidaturneringerne? Væsenligt
står naturligvis matchen mellem
Fischer og Spasskij fra 1972, men
fra et dansk synspunkt mindes man
naturligvis matchen mellem folkehelten Fridrik Olafsson og Bent Larsen. En match som Larsen vandt,
overraskende for de fleste andre end
ham selv, hvis jeg kan mine 50 udvalgte partier sådan nogenlunde.
Om end skakinteressen har været
faldende – islændinge gør det godt nu
både i håndbold, fodbold og bridge –
er interessen stadig enorm. Der var
daglig tv-dækning af turneringen,
semifinale og finale blev endda sendt
live i deres fulde udstrækning.
Før de første runder for jeg en
anelse vild på vej til spillestedet –
Reykjavik er en storby – og spurgte
en lokal om hjælp. På sin vis er det
illustrativt, at spillestedet er så mon-

Foto: Cathy Rogers.

Peter Heine Nielsen besejrede den tidligere europamester Emil Sutovski, Israel, og klarede to remiser mod Garry Kasparov.

dænt, at alle ved, hvad og hvor det
er, men at manden naturligvis var på
vej samme sted som tilskuer, er også
en pointe.
Turneringen spilledes på Nasa,
beliggende ved parlamentsbygningen, og på vejen passerede vi en statue af en islandsk frihedskæmper,
forklarede min guide. Mod hvem?
var det lidt historieløse spørgsmål.
Mod danskerne, lød det høflige svar.
Af og til glemmer man vores fortid,
og at det specielle dansk-islandske
forhold ikke kun gælder dysterne på
skakbrættet.
Konkurrence er der dog stadig på
skakbrættet. Efter forrige OL kom
den islandske holdleder glædestrålende hen og spurgte til vores placering. Efter en elendig turnering havde de med en storsejr overhalet os
med et halvt point. Det til trods, er
magtforholdet dog skiftet. Efter Larsens storhedstid var der en periode,
hvor Islændinge var markant stærkere, men da deres bedste kort begyndte at satse på civile karrierer,
skiftede det igen.

Reykjavik Rapid var en knockoutturnering med 16 deltagere, startende
med en ‘tidskørsel’, dvs. en allemod-alle lynturnering, hvor placeringerne så afgjorde seedningen.
Denne idé, som Helgi Olafsson lånte
fra Formel 1, var en stor succes. Salen var totalt proppet med publikum,
og lynpartier leverer god underholdning. Jeg selv anså mig tidligere for
en udmærket lynspiller, men har ikke
spillet meget de senere år. Muligvis
en af grundene til min fremgang i
‘rigtig’ skak. Man får en tendens til
en for overfladigsk stillingsforståelse
ved for megen lynskak. Det til trods
var jeg med 6½ point af 8 i spidsen
sammen med Kasparov ved halvvejen. Et program, der havde givet de
lavere ratede modstandere først, viste sig dog at være grunden. Da jeg
kom op mod de hårdere folk, normaliserede resultatet sig, og jeg endte
på en 6. plads. Ganske tilfredsstillende. Overraskende for de fleste
vandt Levon Aronian turneringen
foran Kasparov, primært gennem en
sejr i det indbyrdes parti med et par

runder tilbage. At Aronian vandt, var
nu ingen sensation, han er fra internettet kendt som en ekspert på området og er på alle måder en mand på
vej frem. Han er nu flyttet til Tyskland med sin armenske familie, og
får i slutningen af året tysk pas, og
bliver dermed deres nye topnavn.
Det norske vidunderbarn Magnus
Carlsen slog Anatoli Karpov i lynturneringen og klarede sig i det hele
taget fremragende. Da Kasparov
‘kun’ blev nr. 2 magede det sig sådan, at disse skulle mødes i hovedturneringens første runde. Magnus
fik med de hvide brikker klar fordel,
og Garry behøvede et vist held for at
klare remis. Med de hvide brikker
var verdensranglistens nr. 1 dog nådesløs, og den unge nordmands islandske eventyr stoppede dér. Jeg
selv stod over for Epishin i 1. runde.
Ikke nogen stor belønning for at slutte på en 6. plads, Epishin og jeg er
ca. ens ratede, men at han sluttede
som nr. 11 i lynturneringen afspejlede ganske godt, at han ikke trives
med kort betænkningstid.
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I 1. parti kom jeg under et vist pres,
og forsøgte mig med et positionelt
bondeoffer for at opstille en slags
fæstning. Nogen stor succes var det
ikke, på et tidspunkt havde han en
klar gevinst, men han forpassede
chancen og satsede da så meget, at
jeg pludselig fik gevinstchancer, som
jeg trods visse problemer førte i hus.
2. parti var derimod spil til et mål.
Jeg fik klar fordel efter åbningen, og
da Epishin så sig tvunget til et desperat modangreb, vandt jeg nemt.
Overraskelser var der ikke mange
af i 1. runde. Stefansson vandt første
parti mod Karpov, men eksverdensmesteren udlignede og vandt lynomkampen.
I 2. runde ventede den tidligere
europamester Emil Sutovski. Ikke en
parring, jeg var begejstret for. Sutovski vandt for nylig det uofficielle
europamesterskab i lyn, og er kendt
som en glimrende hurtigskakspiller.
På den anden side slog jeg ham ved
forrige OL, og min solide stil ligger
formentlig godt til hans agressive.
I 1. parti, hvor jeg var hvid, fik jeg
ikke det store ud af åbningen, stod
vel nærmest en anelse dårligere, da
han – ganske typisk – valgte en for
ambitiøs fortsættelse, hvorefter jeg
fik afgørende fordel og vandt nemt.
En heldig sejr, men hurtigskak er
langt hen ad vejen at udnytte de chancer, man får. Dem gav jeg en del af
til både Epishin og Sutovski, men
de udnyttede dem heldigvis ikke.
Sutovski skulle dermed vinde for
at fremtvinge lynomkamp. Partiet
blev mit bedste i turneringen. Specielt hvis man glemmer den lille detalje, at det ikke lykkedes mig at
vinde det!

Emil Sutovsky (2666)
Peter Heine Nielsen (2638)
Skotsk / C45
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4
Ingen berlinervariant efter 3. Lb5
Sf6. I en must-win-situation er den
naturligvis ikke et smart hvidt valg.
3... exd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sxc6 bxc6 6.
e5 De7 7. De2 Sd5 8. c4 La6 9. b3 g6
10. f4 f6!?
Hotteste mode, efter at Kasparov, der
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var manden der genindførte skotsk
på højeste niveau, spillede det som
sort mod Radjabov i årets udgave af
Linares.
11. La3
Det skarpe svar. Radjabov var i visse
problemer efter 11. exf6 Dxe2† 12.
Lxe2 Lb4† 13. Ld2 Lxd2† 14. Sxd2
Sxf4. Sutovski tænkte dog længe, det
var oplagt, jeg havde ramt et ømt
punkt.
11... Sb4!?
Blev nævnt i noterne til et Kasparov
- Karpov parti, men er ikke spillet
før. Formentlig fordi Kasparov efter
hvids næste træk vurderede stillingen til klar hvid fordel.
12. Lb2 Lh6!?
Den egentlige nyhed. Sort satser på
udvikling, og er indstillet på at ofre
materiale.
13. a3 Sd5 14. exf6 Dxe2 15. Lxe2
Sxf4 16. f7 Kxf7 17. Lxh8 Txh8 18.
0-0 Kg7

-+-+-+-T
O-Oo+-Lo
v+o+-+oV
+-+-+-+-+p+-Mb+
Pp+-+-+-+-+-+pP
Q Rn+-+rKDenne stilling brugte jeg nogen tid
på i forberedelserne. Sort har oplagt
kompensation. Løberpar og aktivitet, det er dog typisk svært at overbevise sin computer om sådant. Og
ofte nok har de ret, for mennesket
har en tendens til – på det skaklige
plan – ikke at tænke materialistisk
nok.
19. Lg4 Tb8!
Mine forberedelser fortsatte med
19... d5, men under partiet så jeg ingen grund til at redde bonden på d7.
Sorts initiativ er reelt. I hurtigskak
anså jeg det i hvert fald for en glimrende chance.
20. Lxd7
20. Td1 er eneste chance for fordel,

men efter: 20... d5 21. g3 Sh5 har
sort stadig fine chancer. Aktiviteten
er betydelig, og løberparret har stort
potentiale.
20... Txb3 21. Lxc6 Lxc4
Sort har gevinststilling, et forstyrrende element er dog, at jeg går videre ved remis.
22. Tf3? Se2 23. Kh1 Sd4!
Vinder materiale. Slår han på b3, slår
jeg tilbage med springeren og har
efter Ta2 officersgevinst med Sd4.
24. La4 Tb2 25. Tg3 Se2 26. Tg4 Ld5
Her regnede jeg med totalt sammenbrud på g2, men hans næste træk
kom som en stor overraskelse.
27. Tb4 Lc1!
Til alt held havde jeg denne ressource. Jeg undgår afbytning at mit
stærke tårn på b2, da jeg i givet fald
fanger hans på a1.
28. Ld1
R

-+-+-+-+
O-O-+-Lo
-+-+-+o+
+-+v+-+-R-+-+-+
P-+-+-+-T-+m+pP
RnVb+-+k

28... Sd4?
Nu vinder 28... a5 eller 28... c5 vinder materiale, og endnu stærkere 28...
Sf4 som sætter mere eller mindre
mat.
29. Sd2
29. Lf3 Sxf3 30. Sc3 er relativt bedst.
Der er dog mange måder at få både
gevinstchancer eller remis alt efter
behov.
29... Txb4 30. Txc1 Tb2 31. Sf3 Sxf3
31... c5! vinder nemt. Bonde mere
og bedre officerer.
32. Lxf3 c6 33. Lxd5 cxd5 34. Tc7 Kh6
35. Kg1
Med remistilbud, som blev gladeligt
modtaget. Kasparov-mødet var nu en
realitet.
½-½

pga. den elendige indbyrdes score i
forhold til Kasparov, var det oplagt
at udnævne Anand til verdens pt.
stærkeste skakspiller.
Jeg havde de sorte brikker i matchens første parti, men kom ikke ud i
den storm, jeg forventede.

Kasparov måtte arbejde hårdt i tre af
sine fire matcher. (Foto: Cathy Rogers).

Kasparov ekspederede Timman ud
af turneringen uden synderlige problemer, men drømmefinalen mellem
Garry og hans evige rival, Anatoli
Karpov, blev ikke til noget, da Karpov overraskende tabte til Alexey
Dreev. Efter at have tabt første parti
med de hvide brikker forsøgte Karpov sig med stor succes med kongeindisk og lignede på ingen måde en
mand, der ikke før havde spillet
denne åbning. Ganske atypisk var
det hans teknik, der svigtede, og
trods tre merbønder måtte han til
sidst indvillige i remis, hvorefter
Dreev var klar til semifinale mod
Nigel Short, der eliminerede lynskakvinderen Aronian i sin kvartfinale.
I min semifinale ventede Kasparov! At møde verdensranglistens
nr. 1 er naturligvis opfyldelsen af en
drøm, men efter en vis tid med begejstring bare for oplevelsen, lykkedes det heldigvis at fokusere på, at
det var en match som alle andre, og
at det gjaldt om at vinde. Er det ikke
sådan, giver det hele ikke megen
mening. Alligevel er det nu ikke
nemt at se sine egne chancer mod
verdensranglistens nr. 1 gennem de
sidste 18 år. Svaghederne er dog
begyndt at poppe frem på det seneste. Efter en god periode efter London-matchen, hvor Kramnik tydeligt udstillede Kasparovs problemer,
er Kasparov på det seneste begyndt
at ligne en mand, hvor alderen trykker. To Linares-turneringer uden sejr
generer utvivlsomt, og det virker,
som om han ikke længere har det
store overtag i forhold til forfølgerne. Snarere tværtimod. Var det ikke

Garry Kasparov (2831)
Peter Heine Nielsen (2638)
Slavisk / D45
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. e3 e6 5.
Sf3 Sbd7 6. Dc2 Ld6 7. g4
Kasparov har haft succes med denne
variant på det seneste. Specielt mod
computere, der ikke forstår at værdsætte sådanne moderne fløjangreb. I
lynpartiet fra indledende runde gik
det helt galt for mig efter:
7... Lb4 8. Ld2 De7 9. Tg1 Lxc3 10.
Lxc3 Se4 11. 0-0-0 0-0 12. Le1 c5
13.cxd5 exd5 14. dxc5 Sdxc5 15.
Sd4 Ld7 16. Kb1 Tac8 17. Sf5 Df6
18. f3 La4 19. De2!, og selv om
Kasparov havde en grimasse fremme, der gav mig en vis optimisme,
sagde han efter partiet, at De2 vinder for hvid.
7... Sxg4 8. Tg1 f5 9. h3 Sgf6 10. Txg7
Se4 11. Ld2 Df6
Et bedre valg mod Kasparov. Man
løber ikke ind i afgørende åbningsforberedelser, her er der tale om et
mere langstrakt kamp af positionel
karakter.
12. Tg2 Sf8 13. 0-0-0 Ld7 14. Se5
Spillet efter 14 minutters betænkningstid! Ikke rationelt i et hurtigskakparti.’
14... Sxd2 15. Sxd7 Sxd7
15... Kxd7 16. Txd2 Sg6 var en tanke
værd for at overføre springeren til
h4. Begejstret var jeg dog ikke for at
have kongen flydende rundt i centrum mod en angrebsspiller af
Kasparovs kaliber.
16. Txd2 a6
16... dxc4!? mente Kasparov var
bedre, og jeg finder det svært at argumentere imod. 17. Lxc4 Sb6 18.
Lb3 0-0-0 19. f4 Kb8, hvorefter sort
er klar til modspil med c5, og hvid
ikke har skyggen af fordel.
17. f4 Lb4

17... dxc4 18. Lxc4 Sb6 19. Db3
Sxc4 20. Dxb7!, som anført af
Kasparov, gør nu, at jeg ikke har
førnævnte mulighed. 17... b5!? var
dog en overvejelse værd, men jeg
frygtede at 18. c5 Lc7 19. Tg5 gav
ham for meget spil i g-linien. Jeg kan
dog formentlig bare opponere a la
19... Kf7 20. Tdg2 Tag8 21. Le2
Txg5 22. Txg5 Tg8
18. cxd5 cxd5 19. Db3 De7 20. Tc2 Sf6
20... Lxc3 21. Txc3 Sf6 22. Tgc2
giver ganske vist sort en god springer, men hvid er for hurtig i c-linien.
21. Se2 Kf7

t+-+-+-T
+o+-Wl+o
o+-+oM-+
+-+o+o+-V-P-P-+
+q+-P-+p
pPr+n+r+
Q +-K-+b+22. Sg1!
Jeg må indrømme, at jeg ikke forstod pointen med Se2 og her fik et
mindre chok. Mit sidste træk gør jo,
at springeren nu giver skak fra både
e5 og g5. Alligevel var var mit valg
det rigtige.
22... Thc8 23. Sf3 Ld6 24. Kb1 Se4?!
Springeren bør blive på f6. I partiet
får han muligheden for et fordelagtig afvikling, som jeg burde have
undgået. 24... Txc2 25. Txc2 Dd7
fulgt af Tc2 må være enkel remis.
25. Ld3 h6
25... Txc2!? er igen det rigtige valg.
26. Txc2 Dd7 og jeg ser stadig ingen hvid fordel.
26. a3?
26. Lxe4! dxe4 27. Se5† Lxe5 28.
fxe5 mente Garry var godt for hvid.
28... Txc2 29. Txc2 Dd7 (29... Tg8
30. a3!) 30. Db6 Tc8 31. Txc8 Dxc8
32. d5! er tæt på at vinde for hvid.
Jeg ser ikke nogen enkle forbedringer for sort.
26... Txc2 27. Dxc2 Tg8 28. Txg8 Kxg8
29. Dc8 Kg7 30. Ka2
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Nogle af de øvrige spillere mente, at
30. Lxe4 fxe4 31. Sd2 var Garrys
chance for at vinde. Umiddelbart ser
det farligt ud. Springeren er på vej
til a5, hvorefter min dronningfløj
bryder sammen. Computeren finder
dog et nemt forsvar. 31... Kf6! 32.
Sb3 Dg7, hvorefter løberen fint dækker kongestillingen, og man når at få
modspil mod e3 i tide.
30... Sf6 31. b4 Dd7 32. Dxd7 Sxd7
33. Kb3 Kf7 34. a4 Sb8!
Fremtvinger afviklingen til remis.
35. a5 Sc6 36. Se5
Jeg overvejede lidt at afslå hans
remistilbud, men realistiske forsøg
er der ikke. Ideen skulle være at slå
med springeren og spille en løber til
e1, men det er intet.
½-½
Med de hvide brikker var jeg en
anelse i tvivl om den rette strategi, et
risikofrit pres er, hvad man drømmer om i en sådan matchsituation,
men det har en tendens til at blive til
for lidt. Måske var det i virkeligheden det, der skete. Efter kort tid var
jeg i hvert fald under voldsomt pres.

Peter Heine Nielsen (2638)
Garry Kasparov (2831)
Dronninggambit / D37
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Le7
5. Lf4 0û0 6. e3 c5 7. dxc5 Lxc5 8. a3
Sc6 9. Tc1 a6 10. b4 Ld6 11. Lg5 a5
12. b5 Se7!?
En afvigelse fra mit parti mod
Kaidanov, hvor jeg tabte efter 12...
Se5. Åbenbart regner Kasparov med,
at jeg har en forbedring parat. Garry
spillede trækket øjeblikkeligt, der var
tydeligtvis tale om en forberedelse.
At Garry forberedte sig seriøst til
hurtigpartierne er naturligvis oplagt,
men selv til lynpartierne konfererede
han før hver runde med sin medbragte sekundant Dokhoian. På sin
vis ganske imponerende, at han kan
opretholde en sådan motivation efter så mange år på toppen.
13. Lxf6 gxf6 14. a4
14. Da4 virker som et bedre forsøg.
F.eks. 14... f5 (14... Dc7 er computerens foretrukne, men jeg tror, hvid
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har fordel efter 15. Ld3 Dc5 16. cxd5
Dxa3 17. Dg4† Sg6 18. 0-0 f5 19.
Dh5) 15. cxd5 (15. Le2 dxc4 16. Sd2
Sd5) 15... e5 (15... Sxd5!? 16. Sxd5
exd5 er ej heller klart, a3 er svag, og
sort er foran i udvikling) 16. Le2 Sg6
17. 0-0 De7, hvorefter sort har fin
kompensation for bonden. Radjabov
ofrer bønder for mindre.
14... Lb4 15. Le2 dxc4 16. 0-0
16. Lxc4 Dxd1† 17. Kxd1 Ld7 er på
ingen måde et bedre slutspil for hvid.
16... Sd5 17. Sa2 Sb6 18. Dc2 e5
Det havde stået mig klart et stykke
tid, at mit åbningspil på ingen måde
havde været en succes. Med hvid er
det dog normalt sådan, at der skal en
del til, før det er helt galt, og nogen
stor fordel har sort ikke.
19. Sxb4 axb4 20. Lxc4 Sxc4 21. Dxc4
Txa4 22. Tfd1
22. Ta1 var et forsigtigere forsøg,
sort har dog en pæn slutspilsfordel
efter: 22... Txa1 23. Txa1 Dd6 24.
Tb1 Le6 25. Dxb4 Dxb4 26. Txb4
Tc8
22... Db6

-+v+-Tl+
+o+-+o+o
-W-+-O-+
+p+-O-+tOq+-+-+
+-+-Pn+-+-+-PpP
Q +-Rr+-K23. Sh4?
23. De4! påpegede Kasparov, var
den præcise trækfølge. Pointen er at
nu, er han tvunget til 23... Le6, hvorefter 24. Sh4 er trækomstilling. 23.
Dh4? Lf5! fører heller ingen vegne.
23. Dxc8? troede jeg et kort sekund
var stærkt, 23... Txc8 24. Txc8† Kg7
25. Sh4 De6 bliver desværre ikke til
noget matangreb.
23... Le6?
23... De6! vinder mere eller mindre
for sort. Jeg ser ikke noget fornuftigt
modspil. Pointen er at De4 besvares
med Dg4.

24. De4 Dxb5 25. Df3 Kg7
25... b3!? 26. Dxf6 e4 ligner igen
klar sort fordel. Men det kræver sit
mod at tillade den slags i tidnød.
Kasparov affinder sig nu med evig
skak.
26. Sf5 Lxf5 27. Dxf5 b3
27... Db6!? 28. Dd7!? Ta6 29. Tc7
er tilstrækkeligt modspil. 27... Ta6
28. Td4! er også for farligt.
28. Td6 b2 29. Dxf6 Kg8 30. Dg5
Kh8 31. Df6 ½-½

Sudden death
Matchen skulle nu afgøres i sudden
death lynpartier. 5 minutter til hver,
3 sekunder ekstra pr. træk, og ved
remis bytter vi farve. Første gevinst
afgør. Kasparov fik de hvide brikker, men åbningen blev dog ikke den
afgørende faktor. Der var en pause
på ca. 20 min. Short og Dreevs 2.
parti trak ud, englænderen havde en
klar fordel, og det lykkedes ham at
vinde tårnslutspillet og dermed som
den første kvalificere sig til finalen.
Ikke en umulig modstander i en finale var min tanke, men der var lige
et større bump på vejen først:

Garry Kasparov (2831)
Peter Heine Nielsen (2638)
Slavisk / D45
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. e3 e6 5.
Sf3 Sbd7 6. Dc2 Ld6 7. g4 Sxg4 8. Tg1
f5 9. h3 Sgf6 10. Txg7 Se4 11. Ld2 Df6
12. Tg2 Sf8 13. 0-0-0 Sg6
En lille afvigelse fra 1. parti. Nu tillades ikke længere Se5. Mens Kasparov brugte ventetiden på, hvad
Dokhoian havde arbejdet med under partierne af forbedringer, havde
jeg et par opkald til Danmark for at
få assistance. Mest af psykologisk
art, om end jeg må indrømme, at jeg
ikke havde forventet at skulle spille
mere end to partier, og derfor var en
anelse nervøs for, om åbningerne
kunne holde.
14. Ld3 Ld7 15. Tdg1 Lc7!
En stærk idé, som Anand fandt under en af vores sessioner. Pointen er
at kunne rokere langt men stadig slå
tilbage med c-bonden på d5. Kasparov brugte her en del tid, uden at

R

-L-T-+-T
OoVv+-+o
-+o+oWm+
+-+o+o+n+pPm+-+
+-+bPn+p
pPq+-Pr+
+k+-B-R-

18... e5??
Taber materiale. En dum fejl, men
jeg brugte en del tid på trækket, så
nogen nem forklaing er der ikke.
Måske modet blev lidt for stort. Jeg
havde et minut mere på uret, og syntes tiden var inde til at komplicere...
Karpov foreslog 18... Lc8, Short
18... The8. Sort står i begge tilfælde
glimrende. Kasparovs forslag 18...
dxc4 19. Dxc4 (19. Lxc4 b5; 19.
Lxe4 fxe4 20. Sd2 e5) 19... e5 er
dog formentlig det allerstærkeste,
men man kan jo vælge lidt efter,
hvilken verdensstjernes stil man
foretrækker. At Short var begejstret
for min variant var dog oplagt. Han
forsøgte den igen dagen efter i finalen, men Garry undveg med 6. Ld3
og fik hurtigt en knusende stilling.
19. dxe5 Sxe5 20. Sxe5 Lxe5
20... Dxe5!? var sidste chance, men
er stadig meget slemt. F.eks. 21. f3
Sf6 22. Lc3 Dd6 23. Sc5 med noget
nær afgørende fordel.
21. f4
21. f3!? er formentlig endnu nemmere. I næste træk følger.
21... Ld6 22. Lxe4 fxe4 23. Lc3 De6
24. Lxh8 Txh8 25. cxd5 cxd5 26. Sc5
Lxc5 27. Dxc5
Resten er enkel teknik. Kasparov var
dog stadig tydeligt nervøs, men
hjemfører alligevel pointet i sikker
stil.
27... Tc8 28. Dd4 Dc6 29. Td2 Le6 30.
f5 Lf7 31. a3 a6 32. De5 Ka8 33. Dd4
Tc7 34. Ka1 Tc8 35. Tdd1 Tc7 36. Dc3
Dxc3 37. bxc3 Txc3 38. Tg7 Lh5 39.
Txd5 Txe3 40. f6 Lg6 41. Txg6 1-0

Fortjent nok, Kasparov pressede i
alle partierne. Alligevel er det ærgerligt, når man nu har ham ude i
sudden death og tydeligt kan se, han
er nervøs og ikke har fuld kontrol.
Skal man le eller græde over et sådant resultat? En tæt match mod verdens nr. 1 er naturligvis flot, på den
anden side er konceptet i KO-matcher, at enten vinder man, eller også
taber man. Marginen er ligegyldig.
For mig er det lidt en blanding, nok
mest det første dog. Det, man kan
tage med, er, at har man chancer mod
Kasparov, har man det mod hvem
som helst.

Finalen
Finalen så længe ud til at få en overraskende vinder, da Short havde en
yderst lovende stilling med de hvide
brikker, men som så ofte i siciliansk,
når hvid spiller forkert, vinder sort,
hvorefter matchen i realiteten var
afgjort. At Kasparov ikke kunne
vinde 2. parti trods tre merbønder
var en anelse morsomt, men ændrede
ikke ved, at han fik sin første turneringssejr i over 2 år.
Turneringen afsluttedes med en
festbanket hos Islands præsident. En
munter og underholdede herre, der
havde hurtige replikker til dagens
øvrige talere. Jeg fik repræsentanten
for hovedsponsoren Atlansal til
bords, og denne udtrykte stor tilfredshed med arrangement og fandt,
at de fik fuld valuta for pengene.
Som dansker sidder man tilbage med
benovelse over, at de kan gøre det så
flot på Island, men også med tanken: Hvorfor ikke i Danmark? Økonomien sætter naturligvis grænser,
men vilje og måske i høj grad lyst er
for mig at se andre væsentlige faktorer.
Sidste års jubilæumsarrangementer i Danmark var alle i sig selv glimrende, men man kunne måske have
ønsket, at Dansk Skak Union havde
forsøgt at sætte en større krone på
værket. Måske dyrt, men igen måske ikke. Kasparov tiltrækker sponsorer, og dyrere end de 317.000 kr.,
man i sin tid brugte på at arrangere
Junior-EM, ville det næppe være

Foto: Cathy Rogers.

finde en fornuftig plan.
16. Le1 0-0-0 17. Kb1 Kb8 18. Sa4

Thorbjørn Bromann
– i det slagne felt.

Reykjavik Open
Forud for mediehittet Reykjavik Rapid blev der spillet en
Open med et felt, som ville have
været hovedattraktionen de fleste andre steder i verden. Til de
øverstplacerede blandt de 77
deltagere var der adgang til
hurtigturneringen, men derop
nåede de to danske deltagere,
Nicolai V. Pedersen (5 af 9) og
Thorbjørn Bromann (4 af 9)
ikke: 1-6. Dreev (Rusland),
Epishin (Rusland), Sutovski
(Israel), Timman (Holland),
Aronian (Tyskland) og Nataf
(Frankrig) 6½. Magnus Carlsen
sluttede på 4½ point.
blevet. Nok stadigvæk for dyrt, men
ved f.eks. Anand-arrangementet så
man, at sponsorer kan tiltrækkes, og
DSU fik faktisk en pæn del af de
lovede støttekroner retur af netop den
grund!

2004 /4/169

33

Anatolij Karpov og Garry Kasparov er de sidste 25 års to magiske
skaknavne. Da det 13-årige stjerneskud Magnus Carlsen mødte
dem i Reykjavik i marts, og klarede at få point mod begge, fik han
samtidig sit definitive gennembrud i norske medier.

En udfordrer
fra Norge ?
November 2000 – Norgesmester Magnus
(yngste klasse) og hans far, Henrik Carlsen.

Magnus Carlsen
Født 30. november 1990
Medlem i NTG Sjakklubb (tidligere Asker Schakklub)
Nordisk mester i skoleskak individuelt 2001 og 2002
Sølv i ungdoms-VM 2002
Bronze i ungdoms-EM 2003
Nr. 3-7 i norgesmesterskapet 2003
International mester 2003 efter IM-normer ...
1) Gausdal Troll Masters 2003
2) Salongernas, Stockholm 2003
3) Politiken Cup, København 2003
Stormester 2004 efter GM-normer ...
1) Corus-turneringen, gruppe C, Wijk aan Zee 2004
2) Aeroflot Open, Moskva 2004
3) Dubai Open 2004

http://home.online.no/~eirikgu/bs.htm
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Af Øystein Brekke
Showet startede onsdag den 17.
marts med den kvalificerende lynturnering til ‘Reykjavik Rapid’.
I tredje runde skete det, at den 13årige nordmand Magnus Carlsen
slog Anatoli Karpov, som fremdeles er en formidabel modspiller ikke
mindst i lyn- og hurtigskak. Resultatet gik som ild i tørt græs tværs
over havet.
– Dagen efter var mediemæssigt
den mest vanvittige, jeg har oplevet,
endda værre end da jeg selv slog
Spasskij på Gjøvik (i 1983), fortæller Magnus Carlsens træner, Simen
Agdestein.
– For nu er der så mange mediekanaler, og enhver ville have sit.
Telefonen ringede kl. fem minutter
over seks om morgenen. Den tog jeg
ikke, men kvarter i syv var jeg i radioen i „Kanal 24“ med morgenrusten stemme.
Det fortsatte morgenen igennem
og hele dagen med Norges P1, P2,
TV2, Dagsrevyen og så videre.

Marts 2004 – Magnus Carlsen ansigt til ansigt med Garry Kasparov i Reykjavik Rapid. (Foto: Cathy Rogers).

Om aftenen bragede det løs igen,
da Magnus skulle møde selveste
Kasparov i 1/8-finalen i ‘Reykjavik
Rapid’. Nu var imidlertid flere af de
norske mediekanaler selv i Reykjavik, og begge de store nationale TVkanaler, NRK og TV2, filmede på
stedet.

Kasparovs profeti
Verdensetteren kæmpede sig videre
efter at have været i overhængende
tabsfare mod den 13-årige i det første parti, som endte remis. Bagefter
spurgte norsk TV2 Kasparov om,
hvor langt Magnus Carlsen kan nå i
skak. ‘Given the right circumstances
he will undoubtedly fight for the top
position in the chess ranking’, svarede Kasparov, som kaldte det en
psykologisk sejr, at han reddede det
første parti.
Mødet blev en oplevelse for
mange skakvenner, som fulgte med
på nettet den aften, ikke mindst rundt
i de norske hjem:

Magnus Carlsen
Garry Kasparov, Rusland
Cambridge Springs / D52
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 e6
5. Lg5 Sbd7
Vil altså ikke teste ham i Botvinnikvarianten 5... dxc4 6. e4 b5 7. e5.
6. e3 Da5 7. Sd2 Lb4 8. Dc2 0-0 9. Le2
e5 10. 0-0 exd4 11. Sb3 Db6 12. exd4
I partiet van der Sterren - Jusupov,
München 1994, fik hvid en lille fordel efter 12. Sxd4 dxc4 13. Lh4! Dc5
14. Sa4 Da5 15. Lxc4!
12... dxc4 13. Lxc4 a5 14. a4 Dc7 15.
Tae1 h6 16. Lh4 Ld6 17. h3!? Sb6 18.
Lxf6! Sxc4 19. Se4!
Første point til Magnus, som har
været i stand til at opnå et spændende
initiativ mod den store Kasparov.
19... Lh2 20. Kh1 Sd6?
Eneste gode træk var 20... Sb6 21.
g3 Lxh3 22. Le5 Dd8 23. Kxh2 Lxf1
24. Txf1 Sd5 med lige spil (24...
Sxa4 25. Ta1 er bedst for hvid).

t+v+-Tl+
+oW-+oO-+o+-B-O
O-+-+-+p+mPn+-+
+n+-+-+p
-Pq+-PpV
Q +-+-Rr+k
21. Kxh2!
Det havde Kasparov ikke taget alvorligt nok.
21... Sxe4 22. Le5 Sd6 23. Dc5 Td8
24. d5! Dd7 25. Sd4!
Sort er i alvorlige vanskeligheder og
må give en bonde. På 25... cxd5 følger endnu værre 26. Dxd6! Dxd6 27.
Lxd6 Txd6 28. Te8† Kh7 29. Tc1.
25... Sf5 26. dxc6 bxc6 27. Sxc6 Te8
28. Td1 De6 29. Tfe1 Lb7
K
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t+-+t+l+
+v+-+oO-+n+w+-O
O-Q-Bm+p+-+-+-+
+-+-+-+p
-P-+-PpK
Q +-+rR-+30. Sd4(?)
Magnus kunne have taget en bonde
mere med 30. Sxa5!, for på 30...
Lxg2 (med planen Sh4) åbner han
også sorts kongestilling med 31.
Lxg7!, f.eks. 31... Dg6 32. Txe8†
Txe8 33. Te1 Sxg7 34. Tg1!
30... Sxd4 31. Dxd4 Dg6 32. Dg4(?)
Forståeligt med kun 1 minut igen på
uret (plus 5 sekunder pr. træk), men
stillingsmæssigt giver det meget større gevinstmuligheder at beholde dronningerne med 32. Lg3 eller 32. f3.
32... Dxg4 33. hxg4 Lc6 34. b3 f6 35.
Lc3
Eller 35. Lc7, men nu fulgte afslutningen i et forrygende tempo. Sort
bør vel holde stillingen.
35... Txe1 36. Txe1 Ld5 37. Tb1 Kf7 38.
Kg3 Tb8 39. b4 axb4 40. Lxb4 Lc4 41.
a5 La6 42. f3 Kg6 43. Kf4 h5 44. gxh5
Kxh5 45. Th1 Kg6 46. Lc5 Tb2 47. Kg3
Ta2 48. Lb6 Kf7 49. Tc1 g5 50. Tc7
Kg6 51. Tc6 Lf1 52. Lf2 ½-½
Det rislede koldt ned ad ryggen, og
vi applauderede, dér hvor vi nu sad,
i salen eller hjemme ved computerskærmen
I matchens 2. parti parti valgte
Magnus en vanskelig kongeindisk
variant og blev sendt ud af turneringen efter effektivt spil af eksverdensmesteren.
Men bagefter ville alle de populære radio- og TV-programmene
have Magnus som gæst. Nu måtte
det være nok i denne omgang, mente
forældrene klogeligt og tog ham i
stedet med på skitur på fjeldet, så
han kunne få en pause før Show
Magnus gik videre med skrappe udfordringer for skakbrikkerne i Dubai
og Malmø/København.
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Januar 2003 – I det åbne normesterskab i hurtigskak besejrer Magnus, 12 år gammel,
for første gang sin træner, Norges-etteren Simen Agdesien. (Foto: Øystein Brekke).

Et travlt friår

Dekorativ slutstilling

Da eleverne i 7. klasse på Lommedalen skole i Bærum lidt uden for
Oslo tog sommerferie i juni i fjor,
kunne de også ønske klassekameraten Magnus Øen Carlsen et godt
skak-år. Familien havde taget den
usædvanlige beslutning at tage de
fire børn ud af skolen et år og rejse
rundt i verden til skakturneringer
med Magnus. De solgte en bil og
udlejede deres hus. At tage hjem er
nu besøg hos bedsteforældre, eller i
hytte.
Før klassekammeraternes skoleferie var omme, havde 12-årige Magnus allerede opnået de nødvendige
resultater til titlen International Mester med IM-normer først i juni i
Salongernas IM-turnering i Stockholm og dernæst Politiken Cup i
København. Reaktionerne blandt
stormestrene i København blev et
naturligt startskud for at jage stormestertitlen. ‘Et talent, selv efter
ukrainsk standard’, som Peter Heine
Nielsen skrev i New In Chess.
Frem til og med Reykjavik spillede den unge knægt sig gennom et
formidabelt lærerigt og krævende
skakprogram med ni seriøse turneringer på under syv måneder. Allerede i Schwarzacher Open i Salzburg
i august kom han næsten snublende
nær, men stoppede på 6½ point af 9
og manglede et halvt point (ratingpræstastion 2537).

I EM for klubhold på Kreta var Magnus sat op på førstebordet for norgesmestrene Asker SK, foran stormesterne Østenstad og Tisdall, og tog
sine 3½ point af 7 mod spillere med
en gennemsnitsrating lidt over 2500.
I sidste runde leverede han en smuk
sluteffekt i et spændende parti mod
Islands tidligere juniorverdensmester:

t+-+-+w+
Oo+v+lT-+o+-O-+
+-Q-+-+-+pOb+-+
+p+-+-Np
p+-+-P-+
Q +-+-Rk+Magnus Carlsen, Asker
Helgi Ass Gretarsson, Hellir
Hvordan utnytter man den sorte
konges trange stilling?
1. Lg6! 1-0
Det er mat i neste træk, på e7 eller h5
efter sorts valg.

‘Magnificent Magnus’
Overskriften er fra New In Chess
(nr.2/04) på artiklen om stormestergruppe C i Corus-turneringen i Wijk

aan Zee i januar. Det fortælles, at
Magnus Carlsen konkurrerede stærkt
med A-gruppens vinder Anand om
at være publikums og pressens yndling. Turneringen blev endnu et stort
spring fremad, og til slut stod den
nybagte 13-årige som vinder med
10½ point af 13, et helt point over
stormesterkravet, og rykkede foreløbig op til B-gruppen næste år. I
nøgterne tal lød ratingpræstationen
på 2702.
I næstsidste runde sikrede Magnus både stormesternorm på 13 partier og gruppesejr med følgende
knockout:

Magnus Carlsen, Norge
Sipke Ernst, Holland
Caro-Kann / B19
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4
Lf5 5. Sg3 Lg6 6. h4 h6 7. Sf3 Sd7 8.
h5 Lh7 9. Ld3 Lxd3 10. Dxd3 e6 11.
Lf4 Sgf6 12. 0-0-0 Le7 13. Se4 Da5
14. Kb1 0-0 15. Sxf6 Sxf6 16. Se5
Tad8 17. De2 c5?!
Bedre var 17... Db6 18. c3 c5.

-+-T-Tl+
Oo+-VoO-+-+oM-O
W-O-N-+p
-+-P-B-+
+-+-+-+pPp+qPp+
Q +k+r+-+r
18. Sg6! fxg6?
Det taber faktisk forceret at tage
springeren, som Magnus imponerende nok havde beregnet. Efter partiet påpegede han, at hvid har overtaget også efter 18... Tfe8 19. Sxe7†
Txe7 20. dxc5 Sd5 21. Ld6 Ted7
22. The1 b6 23. g4! bxc5 24. Le5
med angrebschancer.
19. Dxe6 Kh8 20. hxg6 Sg8 21. Lxh6
gxh6 22. Txh6! Sxh6 23. Dxe7 Sf7 24.
gxf7!
Et tidligere parti i varianten sluttede
med remis efter 24. Df6† Kg8 25.
Th1 Sh6! 26. De7 Sf7 27. Df6 Sh6.

Men efter partitrækket er sort uden
forsvar.
24... Kg7 25. Td3 Td6 26. Tg3 Tg6 27.
De5 Kxf7 28. Df5 Tf6 29. Dd7 mat!
1-0
R

-+-+-T-+
Oo+q+l+-+-+-T-+
W-O-+-+-+-P-+-+
+-+-+-RpPp+-Pp+
+k+-+-+-

Ikke noget ringe matbillede. Partiet
fik publikumsprisen 250 euro som
dagens bedste i Corus-turneringen.
Stormester Lubomir Kavalek bragte
partiet i sin spalte i Washington Post
under overskriften ‘Mozart of Chess’.

Frygtløs blandt ulvene
Efter den store succes og opmærksomhed i Holland var der måske
grund til at frygte et naturligt tilbageslag i februar, da alle sultne skakulve mødtes til Aeroflot Open i metropolen Moskva. A-gruppen samlede 203 spillere med laveste rating
2400, de allerfleste af dem garvede
stormestere.
Det var imponerende at se, hvordan lille Magnus Carlsen fra Norge
tacklede ni runder i dette selskab,
hvor aggressivt, flot og uberegnelig
han mødte storspillere på rad og
række, og hvordan han rejste sig til
en ny stormesterindtegning med ekstra margen: Fem sejre, tre tab og en
remis i sidste runde. Sejren i 19 træk
mod Dolmatov var opsigtsvækkende, men se også gerne denne improvisation fra 4. runde:

Magnus Carlsen (2484)
E. Shaposhnikov (2573)
Nimzoindisk / E38
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Dc2 c5
5. dxc5 Lxc5 6. Sf3 Db6 7. e3 a6 8. b3
Dc7 9. Lb2 b6 10. Le2 Lb7 11. g4!?
Dette aggressive træk i en helt ny

stilling! Hvid ofrer to bønder for et
uklart, men lovende initiativ.
11... Sxg4!? 12. Tg1 Sxh2 13. Sg5 Sc6
14. 0-0-0 Se5 15. Sce4
R

t+-+l+-T
+vWo+oOo
oO-+o+-+
+-V-M-N-+p+n+-+
+p+-P-+pBq+bP-M
+-Kr+-R-

15... 0-0-0
Brættet truer med at stå i flammer,
og sort har ingen enkle løsninger. Et
alternativ var 15... h6 16. Sxc5 bxc5
17. f4, men hvid har fordel efter 17...
hxg5 18. Lxe5 Da5 19. Txg5.
16. Sxc5! bxc5 17. f4 Sef3 18. Sxf7
Sxg1 19. Txg1 Sf3 20. Txg7 Thg8 21.
Sxd8 Dxd8 22. Lf6!
Hvid har afgørende fordel i slagudvekslingerne, og han slipper ikke
taget et øjeblik.
22... Df8 23. Dxh7 Th8 24. Dg6 Th1
25. Kb2 Tg1 26. Lg5! Txg5 27. fxg5 Se5
28. Df6 Dd6 29. Tg8 Kc7 30. Kc3 1-0
Et ord om rating igen. I Moskva leverede Magnus Øen Carlsen, nu 13
år og 3 måneder gammel, en præstation på 2660. Hans nye FIDE-rating
pr. 1. april 2004 lyder på 2552, eller
68 fede point siden nytår. Det er virkelig begyndt at kaste af sig.

Masse talent, mye miljø
Jeg har hidtil skrevet om drengens
præstationer og fremgang de sidste
ni månedene, med en udvikling i
spillestyrke fra cirka 2450 til 2600.
Men hvordan kunne han, endog i
vores del af verden, komme til dette
udgangspunkt som 12½-årig?
Ja, mange ting skal gå i hak. Opskriften er kort fortalt en masse eget
talent, næsten ubegrænset appetit på
skak, en familie som giver god opbakning med skakspillende far og
god økonomisk handlefrihed, et heldigt møde og en tilfældig nærhed til
2004 /4/173
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et i vor sammenhæng usædvanligt
skakmiljø med en ambitiøs og målrettet skaklærer, som selv er besiddelse af en usædvanlig skakbegavelse.
Lad os starte med far Henrik Carlsen (42), for omkring 20 år siden en
habil juniorspiller i Asker Schakklub, som på det tidspunkt havde et
vældig stærkt ungdomsmiljø med
Jøran Jansson, Berge Østenstad og
de endda yngre Espen og Simen Agdestein. Henrik begyndte at spille lidt
klubskak igen i 1998, og året efter
fik den 8-årige Magnus chancen for
at følges med ham til norgesmesterskabet på Gausdal Høifjellshotell.
Magnus havde hidtil kun trænet
mod sin far. Nu fik han spille sin
aller første turnering og leverede 6
point af 11 i miniputklassen for spillere indtil 11 år. Trettendepladsen var
en både lærerig og god debut mod
mange spillere med langt større erfaring.
Iløbet af efteråret blev det til lidt
skakturneringer for børn, og lidt efter nytår kom far og søn – Magnus
nu fyldt 9 år – igen til Gausdal
Høifjellshotell og de åbne turneringer i Troll Masters. Her var det let at
se, at drengen havde stor entusiasme
for skak, måske den allervigtigste
side af et skaktalent. Spillet var mildt
sagt ujævnt, men med et umiskendeligt blik for muligheter. Mod Anders Bekker-Jensen, som var elev
ved skaklinien på Norges Toppidrettsgymnas (NTG) i Bærum,
vandt den lille Magnus f.eks. et tårn,
og så blev det siden remis.

Simen og NTG-sjakken
Artiklens hovedperson ved siden af
Magnus Øen Carlsen og hans familie hedder Simen Agdestein. Simen
(nu 36) er, som det vides, Norges
hidtil mest succerige skakspiller, placeret som nummer 16 på FIDE’s
ratingliste i 1989, en præstation han
samtidig kombinerede med plads på
Norges A-landshold i fodbold.
Efter en periode med skader og
sygdom oprettede Simen i 1998 en
skaklinie på Norges Toppidrettsgymnas i Bærum og blev selv sportschef for skakken. Skaklinien fik god
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tilslutning fra starten, og allerede i
det første skoleår opblomstrede også
sportschefen og nåede gamle højder
på brættet, da han kombinerede rollen som rejseleder for eleverne med
at gå helt til tops i turneringen i franske Cappelle la Grande foran hele
106 stormestere.
NTG-sjakken blev også en aktiv
turneringsarrangør, og til en af disse
turneringer (NTG Grand Prix i februar 2000) kom 9-årige Magnus.
Her blev han ‘opdaget’ af Simen og
straks tilbudt skakundervisning på
NTG sammen med sin kammerat
Brede Hagen.
Simen satte skolens skakdygtige
civilarbejder Torbjørn Ringdal Hansen på oppgaven med at træne de to
ekstraunge ‘gymnasiaster.’ I de følgende måneder cyklede 9-årige
Magnus en gang om ugen hjemme
fra Lommedalen, ind forbi den to år
ældre Brede og sammen med ham
ned til NTG.
Torbjørn har også utviklet sig
stærkt som skakspiller og overrasket
med en stormesternorm i Rilton Cup
nu i vinter. En anden skakelev på
NTG i år 2000, Leif Erlend Johannessen, har i mellomtiden erobret
hele stormestertitlen. NTG-skakken
og Simen Agdestein har både direkte
og indirekte haft betydning for fremgangen hos flere norske spillere.

vist om, at Magnus Carlsen er på vej
mod at blive superstormester med
mindst 2700 i rating og understreger, at han glæder sig til snart at blive
passeret af eleven. Men i mellemtiden har han igen øget sine egne
præstationer og nærmer sig stærkt
2600 igen for første gang i mange år
efter at han i høst vandt en åben
stormesterturnering på Isle of Man
og i februar gjorde det samme i franske Cannes.
Selvfølgelig er det livgivende for
hele det norske skakmiljø at følge en
13-årig som Magnus Øen Carlsen.
Vi er desuden stolte over at se, hvilken varm interesse han mødes med i
vore nabolande. Danske Vejen Skakforening har til og med en hjemmeside om ‘Power Magnus’ på den
lange adressen: home10.inet.tele.dk/
dippel/SOREN/powrmagnus.htm,
som indeholder link til mange artikler om den 13 år unge skakspiller fra
Bærum.

– Altid noget nyt
I de sidste år har Simen selv været
Magnus Carlsens træner. De gennemgår partierne, som Magnus har
spillet, og træneren har ikke mindst
givet vigtige tips om åbningsvarianter, som Magnus burde tage på repertoiret.
– Magnus har en utrolig god hukommelse, fortæller Simen Agdestein. – Når han har spillet to-tre
partier med en variant, foreslår jeg
altid, at han forsøger noget andet. Så
lærer han noget nyt hele tiden og
udvikler sig stærkt. Han låner en bog
med hjem fra vort skakbibliotek på
NTG, og så kan han forbavsende
meget om åbningen næsten med det
samme.
Simen selv er tydeligvis også inspireret af sin elev. Han er overbe-

Maj 2004 – Magnus Carlsen,
stormester som 13-årig.

Stormester!
Med Magnus Carlsen går tingene
meget hurtigt. Da jeg skrev denne
artikel til Skakbladet, manglede han
endnu den sidste og afgørende
stormesternorm. Men før artiklen
skulle i trykken havde han scoret 6½
point af 8 i den internationale open i
Dubai og er dermed stormester i skak
i en alder af kun 13 år og 5 måneder.
Ukraineren Sergej Karjakin var som
den yngste stormester nogen sinde,
12 år og 7 måneder, da han i 2002
opnåede titlen, men flere eksperter
siger allerede, at Magnus højst sandsynligt kan blive den bedste af de to.
Fortsættelsen følger live.

v/ Steffen Pedersen
Det russiske verdensnavn Alexander Morozevich er ikke så aktiv længere, men når han spiller, kan man
sædvanligvis forvente spændende,
kreativ og gevinstsøgende skak.
Sådan var det også for nylig, hvor
han på førstebræt for Tomsk 400Yukos i finaleslutspillet i den russiske liga scorede 6½/8 og dermed var
stærkt medvirkende til at netop
Tomsk sejrede med 15 matchpoint.
Blandt flere flotte partier var dette
specielt seværdigt:

Alexander Morozevich
Viktor Bologan
Caro-Kann / B12
1. e4 c6 2. d4 d5 3. f3
Den såkaldte Fantasy-variant, der
næppe volder sort de store problemer teoretisk men kan være et udmærket overraskelsesvåben. Morozevich får nok heller ikke meget ud
af åbningen, men i det komplicerede midtspil er han overlegen. At
varianten i høj grad appellerer til
kreative angrebsspillere kan blandt
andet udledes af, at stormestre som
McShane og Nataf også lejlighedsvis har benyttet sig af den. Sorts
næste træk er den mest solide fortsættelse, selv om også 3... g6 er et
udmærket alternativ.
3... e6 4. Sc3 Lb4 5. Lf4 Se7 6. Dd3
Hvid vil rokere langt og angribe på
kongefløjen.
6... b6
Et sædvanligt problem vil være den
hvidfeltede løber, og sort planlæg-

ger nu fornuftigt at afbytte denne
med ...La6.
7. Sge2 La6 8. De3 0-0 9. 0-0-0 c5
Sort kunne også overveje at give
plads på e7 til den sortfeltede løber
med 9... Sg6, men efter 10. Lg3 Sd7
11. h4 står springeren alligevel ikke
godt på g6.
10. a3 Lxc3 11. Dxc3 Lxe2
11... cxd4 12. Sxd4 Lxf1 13. Thxf1
Sa6 14. De1 Dd7 virker som et godt
alternativ.
12. Lxe2 c4
Løberparret er blevet afgivet, men
til gengæld har sort nu også lovende
angrebschancer på dronningfløjen,
da hvids a3 svækker hans kongestilling væsentligt.
13. h4 b5 14. De1 Sbc6 15. h5 Dd7
16. g4 f6 17. Lf1
R
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17... Tad8
Et naturligt og måske endda lidt
dovent træk, som sort på sin vis bliver straffet for. 17... Sxd4 18. Txd4
e5 fortjente en seriøs overvejelse, da
sort nemt slipper ud af bindingen
efter 19. Td1 exf4 20. exd5 Sxd5.
18. Lh3 dxe4
18... Sxd4 19. Txd4 e5 ville stadig
være godt for sort, hvis hvid var nødt
til at trække tårnet, men 20.g5! giver sort problemer med at finde et
fornuftigt sted til damen, da for eksempel 20...Db7 21.gxf6 er alt for
farligt, og 20...Dc6 21. Td1!? exf4
22. exd5 er også klart bedst for hvid.
19. fxe4 Sxd4 20. g5 f5 21. Kb1 Dc6
22. h6 fxe4?

Man kan nemt forestille sig, at sort
havner i problemer i diagonalen
a1ûh8, hvis der spilles 22... g6, men
jeg ser ikke noget konkret. Derimod
ville 22... Dxe4? have været en fatal
fejl pga. 23. Dxe4 fxe4 24. Txd4!
Txd4 25. Lxe6† Tf7 (25... Kh8 26.
Le5 og vinder) 26. Tf1.
23. Dc3 e3 24. Txd4!
Det er så enkelt, når man først har
set det, men den slags taktiske varianter kan gøre selv de bedste usikre.
24... Dxh1 25. Ka2 Dxh3 26. Txd8
gxh6
Eller 26... Sf5 27. De5! Txd8 (27...
Dh5 28. Dxe6† Df7 29. Dxf7† Kxf7
30. g6†! hxg6 31. Txf8† Kxf8 32.
h7 og vinder) 28. Dxe6† Kh8 29.
hxg7† Kxg7 30. Df6† Kg8 31.
Dxd8† Kf7 32. Dd7† Kf8 33. Ld6†
Sxd6 34. Dxh3 og vinder.
27. gxh6 Dg4 28. Dh8
R
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Det er den slags, man drømmer om
at få lov at udføre selv. 28... Kxh8
29. Txf8 fulgt af Le5† og mat.
1-0

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening
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EMT er blevet IM-turnering i Ribe:

Succesen gror
Ribe EMT 2004:
Af Kim Pilgaard
Denne turnering er ved at blive en
fast tradition i weekenden efter påske, hvert år er turneringen blevet
stærkere og større med flere spillere.
Der er flere vigtige årsager til succesen: Ribe er en aktiv klub med en
dygtig formand Jørgen Nielsen i
spidsen, som er god til at skaffe sponsorer, hvoraf de vigtigste er Frøs
Herreds Sparekasse og Cafe Grillen.
En anden vigtig ting er billig overnatning, 13-14 spillere boede gratis
på skolen, dertil har Ribe Camping
meget billige 4-mandshytter. Jens
Ove og jeg blev installeret på det
fornemme Hotel Dagmar.
Disse gode overnatningsmuligheder gjorde, at der kom deltagere
fra hele landet, dertil fire nordmænd,
en englænder og en IM fra Bulgarien.
Oven i det er Ribe jo en hyggelig
og dejlig lille by (danmarks ældste),
som bestemt er et besøg værd.
Nu er problemet nærmest blevet
det, at med årets antal på 84 spillere
er der næsten ikke fysisk plads til
flere. Der var også rift om at komme
med i den øverste invitationsgruppe,
arrangørerne var nødt til at sige nej
til GM’ere, fordi gruppen blev lukket flere måneder før.
Øverste gruppe var meget spændende ikke mindst fordi Steffen Pedersen i mellemtiden var blevet en
fortjent danmarksmester. Ville hans
gode spil fra DM fortsætte!?
Jacob Aagaard startede bedst med
godt spil, men hans beregningsstil
er også meget energikrævende. Før
mødet med mig i 3. runde havde
Aagaard vundet et godt men langt
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Kim Pilgaard  vinder af Ribe EMT. (Foto: Peder Pharsen).

parti over Dobrev, det så altså ud til,
at han var i form, og mine chancer
bestod i at komplicere spillet.

IM Kim Pilgaard
IM Jacob Aagaard
Preussisk / C59
1. e4 e5
En overraskelse, jeg havde regnet
med Siciliansk, hvor Jacob mestrer
flere forskellige varianter som f.eks.
Dragen, Najdorf og Richter-Rauser.
2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. Sg5 d5 5. exd5
Sa5 6. Lb5 c6 7. dxc6 bxc6 8. Le2 h6
Her tilbød Jacob remis, da han var
alene i spidsen, og ville spare på
kræfterne. I princippet var remis fint
mod Jacob, men efter otte træk er
det lige tidligt nok, og samtidig var
vi kommet ind i en variant, som tilsyneladende passer godt til mig. Ud
af 11 partier i Preussisk 4. Sg5 har
jeg vundet 10 og spillet et remis.
Åbningen giver nogle rodede partier med masser af praktiske chancer, hvor det er næsten umuligt at
regne alle varianter igennem.
9. Sh3!
Fischer og Short foretrækker dette
træk, hovedvarianten er ellers 9. Sf3
e4 10. Se5 Ld6 11. d4 exd3 12. Sxd3
med en god stilling for hvid, men
sort spiller bedre 10... Lc5! med lige
chancer.
9... Ld6 10. d3 O-O
I Gausdal spillede Tallaksen det mindre korrekte 10... Dc7 11. Sc3 0-0
12. 0-0 Lf5 13. Lf3 mod mig uden
nogen form for kompensation for
bonden.

11. Sc3 Sd5 12. Se4
Kan spilles, men det mest nøjagtige
er 12. O-O Tb8 13. Kh1 Sxc3 14.
bxc3 Le6 15. f4 Lxh3 16. gxh3 exf4
17. Lxf4 c5 18. Dd2 Tb6 19. Le3
Dh4 20. Lg4 Kh7 21. Tf5 De7, som
hvid vandt i fornem stil i Short Wedberg, Malmø 2002.
12... Le7
Ideen er, at nu kan hvid ikke jage
den sorte springer væk med c4, da
sort efter Sc7-e6 hurtigt sætter sig
fast på d4. Tidligere er spillet 12...
Lc7!? 13. c4 Se7 14. O-O f5 15. Sc3
g5 16. Kh1 Sg6 17. b4 Sb7 18. f3
Sd6 19. Le3 Le6 20. Tb1 Df6 21.
Lc5 Tf7 22. Da4 ... 1-0, Kamsky Jussupow, Tilburg 1992.
13. O-O Tb8 14. Kh1 c5 15. Lf3 f5 16.
Sc3 Sf6 17. De1 Dd6! 18. a4?!
Hvid kan ikke udnytte den løse placering af springeren på a5, hvid kan
dog få en bedre udgave af fortsættelsen ved at spille 18. Sd1 direkte.
Stillingen er ved at blive meget kompliceret, og sort har klar kompensation for bonden, men formodentlig
heller ikke mere end det.
18... a6 19. Sd1
Jeg havde overset sorts simple b4 i
følgende variant 19. Sb5 axb5 20.
Dxa5 b4, hvorefter sort har fordel.
19... Sc6 20. Se3
Her er det bestemt en mulighed at gå
ind i forviklingerne og tage bonden
med 20. Lxc6 Dxc6 21. Dxe5 Ld6
22. Dc3 Sd5 23. Dd2 (efter 23. Dc4
Tb4 24. Da2 Le6 25. b3 bliver hvids
dronning begravet på a2) 23... f4 24.
f3 hvor jeg ikke ser nogen vej til sort
fordel. En fejl ville være 24. Sg1? f3

25. Sxf3 Txf3! 26. gxf3 Sf4 med sort
angreb. At tage sådan en bonde er
meget risikabelt, i stedet tager jeg en
praktisk beslutning, og sparer tid på
uret.
20... e4 21. Sc4 Dd5 22. Sf4?
Tempotab, sort kan senere vinde tid
med g5, en god hvid mulighed er
22. Le2!? Sd4 23. dxe4 fxe4 24. Sf4
Df5 25. Ld1 og hvid står ok.
22... Df7 23. Ld1
R
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23... Lb7?
En grov fejl, Jacob har her mulighed for at opnå fordel med 23... g5!
24. Se2 f4 25. Ld2 exd3 26. cxd3.
Hvid har en bonde men står temmelig kluntet.
24. c3?!
Returnerer fordelen. Min første tanke
var 24. Se3! med angreb på f5, og
sort kan ikke spille 24... g5 pga. 25.
Sxf5 med angreb mod h6. Så fandt
jeg 24... Lc8 og troede, at det var
godt for sort, men den hvide diagonal a2-g8 er grim efter 25. dxe4 fxe4
26. Le2! Sort kan spille 24... g6 25.
dxe4 Sxe4 26. f3, men det er også
fin for hvid.
24... Lc8! 25. a5 exd3 26. Se5 Sxe5

27. Dxe5 Ld7 28. Sxd3 Lb5 29. Le2?
Et elendigt træk. Det er en gåde for
mig selv, at jeg ikke slår bonden på
f5, som dog stadig kun fører til lige
stillinger. 29. Dxf5 Dc4 30. Le2 (eller 30. Te1 Dxd3 31. Dxd3 Lxd3
32. Txe7 Se4 33. Lf3 Sxf2† 34. Kg1
Sh3† remis) 30... Se4 31. Dh5 Sxf2†
32. Sxf2 Dxe2 33. Dxe2 Lxe2 34.
Te1, som også ender i et fuldstændigt lige slutspil.
29... Se4 30. Dc7 Tbc8
Jacob var ved at komme i tidnød.
Sort får klar fordel med 30... Tfc8!
31. Df4 Lg5 32. Df3 Lxc1 33. Tfxc1
Sd2 34. Df4 Sb3. Jeg havde ikke set
sorts svar på 31. Da7, som er 31...
Sd6! (men kun 31... Ta8 32. Db7
Lc6? 33. Db6 Ld8 34. Se5 Lxb6 35.
Sxf7 Lc7 36. Lc4 med hvid fordel)
32. c4 Ta8 33. Dxa8 Txa8 34. cxb5
med klar sort fordel].
31. Db7 Tb8 32. Dc7
Med kun lidt tid på uret finder Jacob
stadig ikke gevinstfortsættelsen, men
han vil heller ikke acceptere remis
ved trækgentagelse. I stedet spiller
han en fejl.
32... Tbd8? 33. Se5 De6 34. Lxb5 axb5
35. Sc6 Td7 36. Sxe7 Txe7 37. Db6?!
Der spilles hurtigt og usikkert i modstanderens tidnød, jeg har ellers en
halv time på uret. Hvid kan forhindre de taktiske muligheder med Sxf2
ved at spille 37. Df4!? g5 38. Df3
Ta7 39. Kg1 med klar hvid fordel.
37... Dc4?!
Bedste chance er 37... Sxf2†!? 38.
Kg1 Sd3 39. Dxe6† Txe6, som hvid
formodentlig ikke kan vinde.
38. Lf4 g5?!
Bedste forsvar er 38... Te6!? 39. Db7
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Turneringen var meget jævnbyrdig,
og så kort en turnering med dobbeltrunder kan ikke undgå at blive tilfældig, og indtil sidste runde kunne
alle ende på en delt førsteplads. Med
denne turneringsform gælder det om
at spare på kræfterne, nogle gør det
med korte strategiske remiser (det
sikreste), jeg gjorde det ved at spille
hurtigt. Denne gang lykkedes det,
andre gange kan det gå helt galt.
Værd at bemærke var den stærke
Mester 2, som blev vundet med 1
points forspring af Christian Kyndel
Pedersen, der har haft en stærk sæson, nordisk mester og vinder af
kandidatklassen. Han er oplagt til
næste års øverste gruppe.
I alle grupper blev der spillet
mange kamppartier, jeg lagde bl.a.
mærke til M6, hvor der ikke blev
spillet en eneste remis.
I hele turneringen deltog tre kvinder, og B1 fik en kvindelig vinder
Torill Hagesæther fra Århus, selv om
hun i sidste runde tabte til turneringens ældste deltager Godtfred Sloth
Jensen, 81 år, fra Aabenraa. Godtfred vandt ikke præmie, men han var
klar med et hyggeligt indslag under
afslutningen, hvor han spillede musik og sang. Som ældste deltager
udsatte han også en specialpræmie
til turneringens yngste deltager.
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Tf7 40. Dc8† Tf8 41. Dc7 g5. I fortsættelsen er hvid gevinst et spørgsmål om teknik, men det er jo heller
ikke min stærkeste side, det gik dog.
39. f3 Te6 40. Db7 gxf4 41. fxe4 Dxe4
42. Dxb5 Tg6 43. Tf2 c4 44. a6 Kh8 45.
h3 De3 46. Taf1 Tfg8 47. Dxc4 Txg2
48. Txg2 Dxh3 49. Th2 1-0

½

6
2
1

3

2

3½

1

2½ 3-4
1½

6

2

5

2½ 3-4

www. ribe-skak-klub.dk
2004 /4/177

41

BENT LARSEN

De uligefarvede
Man kan næppe påstå,
at små positionsfejl
straffes hårdere i stillinger
med uligefarvede løbere
end med andre
officerskonstellationer,
men det er påfaldende,
så hurtigt og voldsomt
det kan gå galt.
Skt. Petersburg 1909:
R
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Hjælpespørgsmål:
Hvis Hvid var i trækket, hvad så?
Se svaret i artiklen!
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Turneringen i Leningrad 1967 var
en af Gedeon Barczas bedste, nummer to efter Korchnoj. Mod Heikki
Westerinen spillede han et fint parti,
og da det blev hængeparti, kunne det
vindes på flere måder. Han valgte en
afvikling, der førte til uligefarvede
løbere. Senere udtrykte finnen sin
overraskelse.
– Kære unge mester, ved de ikke det?
Når en stilling mod uligefarvede løbere er vundet, så er den så utroligt
vundet, uden modchancer!
For min skaklige uddannelse var det
følgende parti af stor betydning. Men
først mange år senere opdagede jeg,
at den meget beundrede Nimzos gevinstføring havde et hul.
Hannover 1926:

V. Gottschall
Nimzowitsch
Fransk / C00
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Ld3 c5 4. c3 dxe4
5. Lxe4 Sf6 6. Lf3 Sbd7 7. Se2 Le7 8.
0-0 0-0 9. Le3 cxd4 10. cxd4 Sb6 11.
Sbc3 Dd7! 12. Tc1 Td8 13. Db3 Sbd5
14. Sxd5 Sxd5 15. Lxd5 Dxd5 16. Dxd5
Txd5 17. Sc3 Ta5 18. Tfd1 Lb4 19. a3
Lxc3 20. Txc3 Ld7 21. Tc5 Txc5 22. dxc5
Lc6 23. f3 f6 24. Kf2 Kf7 25. Td4 a5
26. g3?
Bedre 26. b3.
26... a4 27. f4 h5 28. h3 Th8 29. Td1
Kg6 30. Td4 Kf5 31. Ld2 Tf8 32. Le1 e5
33. fxe5 fxe5 34. Th4 g5 35. Tb4 Ke6
36. Ke2 e4 37. Lf2 Tf3 38. Tb6

R
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38... Ke5!! 39. Tb4 Kd5
Træktvang! 40. Td4† Kxc5! og 40.
Tb6 h4 41. gxh4 gxh4 42. Lxh4
Kxc5
40. h4 gxh4?
Uden kommentarer af vinderen. Men
ved 48. træk skal vi se et langt bedre
forsvar for Hvid. Rigtigt var derfor
40... g4! med en fornyelse af træktvangen, og det vinder virkelig.
41. gxh4 Th3 42. Td4 Ke5 43. Td8 Ld5
44. Te8 Le6 45. Td8 Kf4 46. Tf8 Lf5
47. Tf7 Th2 48. Te7??
Meget bedre var 48. Kf1!
48... Lg4 49. Ke1 Kf3 50. Tf7 Kg2
51. Kd2 Kf1 52. Ke3 Lf3 53. Lg3 Txb2
54. Ld6 Tb3 55. Kd4 Kf2 56. Tg7 e3
57. Lg3 Kf1 58. Tf7 e2 59. Te7 Lc6
60. opgivet.
Meget senere kom partiet Suetin Botvinnik, Moskva 1952. Det begyndte med en meget vanskelig variant af Rauser, med 7... h6 8. Lxf6
gxf6. Da tabsfaren var overstået, var
remisfaren meget stor, der var nem-
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lig meget få bønder tilbage. Omsider kom den afgørende fejl, og et
par træk senere stod det sådan:
R
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76... Kc5!
... fik Hvid til at kapitulere.
I Nottingham 1936 havde Flohr konstrueret en lignende mat mod Bogoljubov:
R
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44... Lc4 45. d5 e5 46. opgivet.
Botvinnik selv fik fornøjelsen en
gang til, i Moskva 1964, mod Smyslov:

‘Troldmanden fra Riga’ vandt sit
første sovjetmesterskab i Riga 1957.
Der var flotte offerpartier imellem,
men også godt positionsspil og ren
teknik. F.eks. følgende:

Keres
Tal
Dronninggambit / D30
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 c5 4. e3 d5 5.
a3 cxd4 6. exd4 Le7 7. Sc3 0-0 8. Lf4
Sc6 9. Tc1 Se4 10. Ld3 Sxc3 11. Txc3
dxc4 12. Txc4 Da5 13. Ld2 Dd5 14.
Dc2 f5 15. 0-0 Ld7 16. Td1 Tac8 17.
Le3 Sa5 18. Txc8 Txc8 19. De2 Ld6 20.
Se5 La4 21. Te1 Lxe5 22. dxe5 Td8
Sort står bedre. Hvid forsøger en
‘uligefarvet’ redning.
23. b4 Lc6 24. f3 Dxd3 25. Dxd3 Txd3
26. bxa5 Txa3 27. Lxa7 Txa5 28. Ld4
Ta2 29. Tb1 Td2 30. Lc3 Tc2 31. Ld4
R
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31... Kf7!?
Snedigere end 31... g5. Stillingen er
vundet, vi bemærker ‘apparatet’ b7Lc6.
Keres forsøger at påvise, at kongetrækket er unøjagtigt. Men det er det
ikke!

32. h4 Kg6 33. Tb4 h6 34. Tb2 Txb2!
35. Lxb2 Kh5 36. La3 Kxh4 37. Lf8 Kg3
38. Lxg7 h5 39. Lh6 Lxf3! 40. gxf3 Kxf3
41. Kf1 b5 42. Ld2 h4 43. Lb4 h3 44.
Kg1 Ke2 45. opgivet.
Det følgende minder meget om et
mere kendt parti Alterman - Karpov.

Duckworth
Bent Larsen
Katalansk / E11
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 Lb4 4. Ld2
Le7 5. Lg2 d5 6. Sf3 0-0 7. Dc2 Sc6 8.
0-0 Se4 9. Td1 f5 10. Le1 Lf6 11. Sc3
Se7 12. Se5 c6 13. f4 b6 14. Sxe4 dxe4
15. Lb4 Lb7 16. Lxe7 Dxe7 17. c5 bxc5
18. Dxc5 Tfd8 19. Tac1 Dxc5 20. Txc5
Le7 21. Tcc1 c5 22. e3
22. b4! c4 23. a3 a5 havde vel ført til
remis.
22... Tac8 23. dxc5 Txd1 24. Txd1
Lxc5 25. Kf2 Ld5 26. Lf1 Lb6 27. Td2
La5 28. Te2 Tc1 29. b3 Lb4 30. Kg2 a5
31. Tf2 Le1 32. Tb2 Lc3 33. Tf2 g6 34.
Lb5 Le1 35. Te2 Kf8 36. Sc4 Lb4 37.
Kf2 Ke7 38. Kg2 Lxc4 39. Lxc4 a4 40.
Kf2 a3

-+-+-+-+
+-+-L-+o
-+-+o+o+
+-+-+o+-Vb+oP-+
Op+-P-Pp+-+rK-P
Q +-T-+-+Sort står til gevinst.
41. Kg2 Lc5 42. Kf2 Tc3 43. h4 h6 44.
Lb5 Kf6 45. Lc4 Lb4 46. Lb5 g5 47.
hxg5 hxg5 48. Ld7 gxf4 49. exf4
Overraskende, men 49. gxf4 Lc5
fulgt af e5 var ikke bedre.
49... Tc1 50. Kg2 Tb1 51. Lb5 Tb2 52.
Lc4 Ld2 53. b4 Txb4 54. La6 Tb2 55.
Lc4 e5 56. fxe5 Kxe5 57. Kh3 Kd4
58. Le6 Lb4 59. Tg2 e3 60. opgivet.
Ved interzoneturneringen i Sousse
1967 spillede jeg i nogle partier
meget optimistisk. I det følgende
parti mente jeg at have gode gevinst2004 /4/179
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chancer i en stilling, jeg nu anser for
død remis.

Vlastimil Hort
Bent Larsen
Siciliansk / B26
1. e4 c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7
5. d3 d6 6. Le3 e5 7. Dd2 Sge7 8. Sge2
0-0 9. 0-0 Le6 10. Sd5
Dette anser jeg for en fejl! Det var,
hvad jeg havde lært af et matchparti
Smyslov - Botvinnik.
10... Lxd5 11. exd5 Sd4 12. Dd1 Sxe2
13. Dxe2 b5 14. c3 a5 15. a4! b4 16.
cxb4 axb4 17. b3 Sf5 18. Tae1 h5 19.
Lh3 Sxe3 20. fxe3 e4! 21. dxe4 De7
22. Dc4 h4 23. Tf3 hxg3 24. hxg3 Le5
25. Tef1 Dg5 26. Kg2 Kg7 27. Db5 De7
28. T1f2 Ta7

-+-+-T-+
T-+-WoL-+-O-+o+
+qOpV-+pO-+p+-+
+p+-PrPb
-+-+-Rk+
Q +-+-+-+Vlastimil havde allerede dårlig tid.
Han mente, at tiden var kommet,
hvor a-bonden skulle lidt ferm.
29. a5?? Db7!
Det havde han ikke fået med. Efter
dronningafbytningen kan a-bonden
ikke holdes.
30. Dc6 Da6 31. Le6 Dxa5 32. Kh3 Tc7
33. Ta2 Txc6 34. Txa5 Tc7 35. Lg4 c4
36. bxc4 Tb8 37. Tf1 b3 38. Le2 b2 39.
Tb1 Tb3 40. Tb5 Txe3 41. T5xb2 Txg3
42. Kh4 Kh6! 43. opgivet.
Det næste parti, fra Buenos Aires
1992, bød på nogle af de samme billeder. Men for det første var der ikke
ofret nogen bonde, og for det andet
var der ikke nogen hvid fribonde.

Morovic
Bent Larsen
Siciliansk / B20
1. e4 c5 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. d3 d6 5.
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f4 Sc6 6. Sf3 e5 7. c3 Sge7 8. 0-0 0-0
9. Sa3 exf4 10. Lxf4 d5 11. Sb5(?) Lg4!
Med pointen 12. Sc7? g5.
12. h3 Lxf3 13. Dxf3 d4 14. c4 Se5 15.
De2 S7c6
Sort står i overkanten.
16. Sa3 h5 17. b3 a6 18. Sc2 b5 19.
Se1 bxc4 20. bxc4 Tb8 21. Sf3 Sxf3
22. Dxf3 Se5 23. Lxe5(?)
Jeg ville foretrække 23. Dc2, men
god er stillingen ikke, f.eks. 23... Db6
24. Tf2 Tb7. Hvid var allerede i tidnød.
23... Lxe5 24. Tab1 Dg5

-T-+-Tl+
+-+-+o+o+-+-+o+
+-O-V-Wo
-+pOp+-+
+-+p+qPp
p+-+-+b+
Q +r+-+rK25. Txb8 Lxb8 26. g4 hxg4 27. hxg4
Le5 28. Tb1 Dd2 29. Tb7 Lf4 30. Kf1
Dc1 31. Ke2 g5 32. a4 Te8 33. a5 Kg7
Træktvang.
34. Kf2 Le3 35. Ke2 Dd2 36. Kf1
Dxd3 37. De2 Dc3 38. e5 Dc1 39.
De1 Dxc4 40. De2 opgivet.
Jeg fik ikke lov til at spille 40... d3
41. Dxe3 d2† 42. Kf2 d1S†.
Det følgende parti spilledes i 1991 i
Buenos Aires, i en turnering arrangeret af klubben Gymnasia y Esgrims (fægtning).

Bent Larsen
Sergio Markeluk
Siciliansk / A36
1. c4 c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7
5. d3 e6 6. Lxc6!? dxc6
Det kunne jeg aldrig få mig til! Slå
ind mod centrum!
7. f4 Se7 8. Sf3 Sf5 9. e4 Sd4 10. e5
0-0 11. Se4 f6!
Problemet Lc8 skal selvfølgelig løses straks.
12. exf6 Sxf3 13. Dxf3 Lxf6 14. Sxf6

Dxf6 15. De2 Td8!
Indtil videre spiller Sort godt, og han
udligner næsten.
16. Le3 b6 17. 0-0-0 e5 18. Ld2 exf4
19. Lxf4 Lf5 20. The1 h5 21. De3 Df7
22. Le5 Te8 23. Dh6 Dh7 24. Df4
R

t+-+t+l+
O-+-+-+w
-Oo+-+o+
+-O-Bv+o
-+p+-Q-+
+-+p+-PpP-+-+-P
+-KrR-+-

24... Te6?
En grov fejl. Bedre var Lg4.
25. Lc3! Tee8
Nu havde Sort kun 8 minutter. Men
hvad kunne han gøre? 25... Tae8 26.
Txe6 Txe6 27. Db8† går jo ikke.
26. Te5 Df7 27. Tde1 Txe5
Stillingen er tabt.
28. Dxe5 Kh7 29. Dd6 Te8 30. Txe8
Dxe8 31. Df6 De3
Eller 31... Kh6 32. h4.
32. Kc2 Lxd3 33. Kb3 Lxc4 34. Ka3
Kh6 35. h4 opgivet.
Uligefarvede løbere kan ikke opstå
ved direkte afbytning. Oftest er det
resultatet af to afbytninger af springer mod løber. Også i det følgende
parti fra interzoneturneringen i
Sousse 1967. Men som tidligere påpeget er det, det kommer an på, hvad
der bliver tilbage.

Reuben Fine  skrev Basic Chess Endings.

Bouazis
Bent Larsen
Benoni / A43
1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. f4 c5 4. d5 d6 5.
c4 e6 6. Sc3 exd5 7. cxd5 Se7 8. Sf3 00 9. Le2 Lg4 10. 0-0 Sd7 11. Kh1 a6
12. a4 Dc7 13. Le3(?) Tae8 14. h3 Lxf3
15. Lxf3?
R

-+-+tTl+
+oWmMoVo
o+-O-+o+
+-Op+-+p+-+pP-+
+-N-Bb+p
-P-+-+p+
R-+q+r+k

15... Sf5!
Den chance skulle Sort ikke have
haft.
16. Lf2 Sd4 17. Lxd4 cxd4 18. Se2
Db6!
Gevinsttrækket. Derimod giver 18...
Sc5 19. Sxd4 Sxe4 kun en lille fordel.
19. Ta3 Sc5 20. Sxd4 Dxb2! 21. Sc2
Sxe4 22. Lxe4 Txe4 23. Dd3 Tfe8 24.
Tb3 Df6 25. f5 Te2 26. Txb7 Dg5 27.
Tg1 Td2 28. Db3 Tee2 29. Tb8 Lf8 30.
fxg6 hxg6 31. Txf8 Kxf8 32. Db8 Kg7
33. Db2 Kh7 34. Db7 Df5! 35. opgivet.
Denne gang var det dronningofferet
på h3, Hvid ikke ville se på.
Bugojno 1978.

Bent Larsen
Balashov
Dronningindisk / A17
1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. Sf3 b6 4. b3 Lb7
5. Lb2 Le7 6. e3 0-0 7. Le2 Te8
Et lidt besynderligt træk. Det ser ud
til, at Sort ikke vil spille d5, så længe
Hvid ikke har spillet d4.
8. 0-0 a6 9. d4 d5 10. cxd5 exd5 11.
Se5 Ld6 12. f4 c5 13. Sa4 Sbd7 14.
Tc1 Tc8 15. Lf3 Sf8 16. dxc5! Lxc5
Mod bxc5 er 17. Sc4 nemlig ubehageligt.

17. Sxc5 bxc5 18. Dd2 Db6 19. Dc3
Tc7 20. Sg4 S8d7 21. b4! Tec8 22.
Sxf6 Sxf6 23. bxc5 Txc5 24. Dd2 Txc1
25. Txc1 Txc1 26. Dxc1 Se4 27. Ld4
Db5 28. h3 Lc6 29. Kh2 f6

-+-+-+l+
+-+-+-Oo
o+v+-O-+
+w+o+-+-+-BmP-+
+-+-Pb+p
p+-+-+pK
Q +-Q-+-+Der er ingen tvivl om, at Hvid står
bedst. Den sorte løber er en smule
dårlig. Men om stillingen er tabt er
et andet spørgsmål. Jeg foreslog senere 30. Ld1, men helt klart er det
ikke.
30. Le2!? Db7?
30. Dxc2 måtte forsøges, efter 31.
Dxc6 Db5 32. De6† Kf8 33. Lb6 er
den sorte stilling ubehagelig, men
måske holdbar.
31. Da3! Lb5 32. Lg4!
Afgørende.
32... Kf7 33. Da5 Ke7 34. Lf5 g6
Eller 34... h6 35. Lg5, f.eks. 35...
Le8? 36. Da3† Kd7 37. Df8.

-+-+-+-+
+w+-L-+o
o+-+-Oo+
Qv+o+b+-+-BmP-+
+-+-P-+p
p+-+-+pK
Q +-+-+-+35. Db4 Kf7
Eller 35... Sd6 36. Lxf6†.
36. Lxe4 dxe4 37. a4 Lc6 38. Dd6
Vinder mindst to bønder.
38... Lxa4 39. Dxf6 Ke8 40. Dh8 Kd7
41. Dxh7 opgivet.

Mallorca 1971.

Bent Larsen
Bellon
Larsen-åbning / A01
1. b3 b6 2. Lb2 Lb7 3. e3 f5?!
Sikrere var 3... e6.
4. Le2!? Sf6
4... Lxg2 5. Lh5† g6 6. Lf3 Lxh1 ser
ikke godt ud for Sort, men efter 7...
Sf6 8. Lxa8 c6 er der endnu en del at
analysere på. Men hvem gider det?
3... e6 er nemmere!
5. Lxf6 exf6 6. Lf3 Sc6 7. Se2 g6 8. c4
Ld6 9. Sbc3 0-0 10. a3 Te8 11. b4 Dc8
12. d4 Sd8 13. c5 Lf8
13... Lxf3 var vel noget bedre, men
Hvid har i alle tilfælde en behagelig
stilling med mere terræn.
14. Sf4 Kg7 15. h4 Se6 16. Sxe6 Txe6
17. Sd5 Te8 18. h5 Lxd5
Sort har ikke ret meget spil. Hvid
kan når som helst åbne h-linien, men
indtil videre kan han også holde truslen h6† i beredskab.
19. Lxd5 c6 20. La2!
R

t+w+tV-+
O-+o+-Lo
-Oo+-Oo+
+-P-+o+p
-P-P-+-+
P-+-P-+b+-+-Pp+
R-+qK-+r

Skaber den nye trussel Db3.
20... d5 21. cxd6 Lxd6 22. Df3 Da6
Et desperat forsøg.
23. Dxc6 Ted8 24. b5 Dxa3 25. Ke2
Db2 26. Kf3 g5 27. g3 Kh6
27... Tac8 28. Dd5 er ikke bedre.
28. Le6 f4 29. gxf4 gxf4 30. Tag1
Sort har intet forsvar mod truslen
De4 og Tg6†.
30... fxe3 31. fxe3
Men ikke 31. Tg6†? hxg6 32. hxg6†
Kg5! (33. Dd5† Le5!).
Nu er alle Hvids brikker klar til slutangrebet, medens sort ikke rigtig kan
gøre noget.
2004 /4/181
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Men hvad er det for noget? Kan man
påstå, at små positionsfejl straffes
hårdere i stillinger med uligefarvede
løbere – eller mulighed for at skaffe
dem til veje – end med andre officerskonstellationer? Det kan man vel
næppe, men Balashov havde remischancer det ene øjeblik og var kaput
det næste, og Bellons officerer stod
skidt, og værre blev det. Jeg tror i
ramme alvor, at vi kan sætte et par
spørgsmålstegn ved 13... Lf8.
Desværre har jeg ikke partilisterne,
men jeg tror ikke, Balashov var i
desperat tidnød ved 30. træk eller
Bellon ved 22. Men i Informator 25
står der godt godt nok et tidnødtegn
ved Balashovs Db7. Måske 5 minutter? Skal vi så kalde 30. Le2 fup og
svindel?
Vi kan godt se et lidt lettere parti:
Lanzerote 1976.

Bent Larsen
O. Rodriguez
Engelsk / E70
1. c4 g6 2. Sc3 Lg7 3. d4 c5 4. d5 Sf6
5. e4 0-0 6. Ld3 e6 7. Sge2 exd5 8.
exd5
Ideen er at skabe vanskeligheder for
Lc8. Men springeren på e2 er heller
ikke rigtig, og varianten giver ikke
noget.
8... Sg4!? 9. 0-0 Se5?
Efter Hvids næste træk, der kom a
tempo, begyndte Sort at bruge tid.
Han havde ikke skænket det en
tanke!!
Det var simpelthen for fristende. Sort
samarbejder ... Ja, med hensyn til
Lc8. Og Se2 er nu i nærheden af
nogle gode felter.
Men det er stadig et godt spørgsmål,
om det havde været snedigere at
bruge 10-15 minutter.
10. d6! Sbc6 11. f4 Sxd3 12. Dxd3 Sb4
Sort er nu oppe på 46 minutter. Trækket er så snedigt, at den hvide dronning bliver stående på d2 resten af
partiet. Den bedste chance var sandsynligvis b6. 12... f5 13. Dd5† ko-

46

2004 /4/182

ster en bonde uden erstatning.
13. Dd2 a6 14. f5 b5 15. a3 Sc6 16.
Sd5
R

t+vW-Tl+
+-+o+oVo
o+mP-+o+
+oOn+p+-+p+-+-+
P-+-+-+-P-Qn+pP
R-B-+rK-

Lugten af noget uligefarvet er nu
tydelig. Og det er desværre løberen
på g7, der bliver byttet af.
Alternativet 16... f6 var for trist.
Orestes så kun på det i 2 minutter.
16... gxf5 17. Sg3 Sd4 18. Se7 Kh8
19. Sgxf5 Sxf5
Både Le5 og Lf6 besvares med Dh6.
Eksempelvis 19... Lf6 20. Dh6 Sxf5
21. Txf5 Lg7 22. Dxh7† Kxh7 23.
Th5† Lh6 24. Lxh6.
Jeg spillede et par sjuskede partier i
denne turnering (som jeg vandt alligevel, foran Darga), men ikke dette
her. Jeg brugte eksemlvis 5 minutter
på mit næste træk.
Jeg ved faktisk ikke, hvad der vinder hurtigst. Men mit 22. træk er så
pænt, og jeg kunne godt lide min
dronning på d2...
20. Sxf5 Df6 21. Sxg7 Dxg7 22. b4!
Lb7 23. Lb2 f6 24. Tae1 Lc6
På en måde er det rigtigt! Dette holder nogle træk længere end 24... Tf7
25. Te7.
25. cxb5 axb5
Eller 25... Lxb5 26. Tf3.
26. bxc5!
Herefter har Sort ingen træk! Medmindre man vil nævne 26... b4. Eller
Kg8, der kraftigt besvares med 27.
Te3.
26... Ta4(?) 27. Txf6 opgivet.
Skønhedspræmie!
Men lidt om slutspil! Jeg har før
nævnt Fine’s Basic Chess Endings.
Han påstod, at han havde skrevet den

Foto: tr.

31... f5 strander på 32. Db7.
31... Tab8 32. De4 f5 33. Dh4 opgivet.

Vlastimil Hort  engang tjekkist VM-aspirant.

på tre måneder, og der er virkelig
også mange fejl i den. Men det er en
god bog! For den praktiske spiller
kan det vel ikke gøre så meget med
et par kiks. Med uligefarvede løbere
og en dobbeltbonde lånte Fine en
studie af Berger fra 1889, og den blev
gendrevet i Chess Life and Review i
1973, men hvad så? I alle tilfælde,
jeg påstår, at Fine’s afsnit om, hvad
der sker, når begge parter har bønder og altså de uligefarvede – det er
det bedste!
Diagrammet, der indledte denne artikel i Skakbladet, var måske det, jeg
lærte mest af, i 14-års alderen. Det er
Vidmar - Spielmann, og rent umiddelbart tror man vel, at Vidmar var
den bedste slutspiller af de to. Der
var vist også noget med, at Spielmann kunne have holdt et dårligt
tårnslutspil mod Rubinstein. Og han
er vel mest kendt som Kongegambittens sidste ridder? Men lur ham!
Han spillede 1... Lh3!
En af sandhederne i den slags slutspil er, at man skal have spil på begge
fløje. Jeg vil påstå, at Hvid i trækket
i diagrammet spiller h4. Lh3 skal
forhindre h4. Det er derfor ikke helt
logisk, at Fine analyserer videre med
1... Lh3 2. Kd4 g5 3. Kc4 Ld7, men
pyt med det. Hovedsagen er, at Hvids
konge skal klare dronningfløjen.
Vidmar kommer til at bytte om på
rollerne:
1...Lh3 2. La3 g5 3. Lb4 Kg6 4. c4 Kh5
5. Kf6??

5. Kd4 var sidste chance.
5... Kg4 6. La3 Lg2 7. Ld6 Lf1 8. Kg7
Kf5 9. c5 a3! 10. c6 a2 11. g4 Ke4
12. Le5 bxc6 13. La1 c5 14. Kxh7 c4
15. Kg6 Kd3 16. Kxg5 c3 17. opgivet.
Denne komiske rollebytning lærte
jeg noget af. Og naturligvis det, at
man sagtens kunne vinde en remisstilling.
Der var flere lærerige diagrammer.
Det følgende er Euwe - Fine, AVRO
1938. Den skal du kunne klare på 10
sekunder:
R

-+-+-+-+
Oo+-+-+-+o+-L-+
+-+-+oO-+p+-V-O
+p+-+p+k
p+-+-P-+
+-+b+-+Hvad trækker Sort?

Ja, rigtigt, 1... Ld6! Ganske vist vinder Ke5 og a5 og Ld2 også, men Ld6
hæmmer de tre bønder. Fine siger
noget om modspil med b4 fulgt af
c5 eller b5, det kræver meget samarbejde af Sort. Men hvorfor give Hvid
chancen?
Efter 1... Ld6 kunne Hvid roligt have
kapituleret, han gjorde det først efter 2. Lc2 Ke5 3. Ld3 a5 4. Kg2 Lc5
5. Lc2 f4 6. Lg6 Kd4 7. Lf5 Kc3 8.
Lc8 Kb2, a-bonden afgør jo.
Nutildags behøver man selvfølgelig
ikke ‘Basic’. Måske er der nu en
generation, der har lært randbondens
styrke af Unzicker - Botvinnik eller
Bellon - Velimirovic, og det med at
vinde en klar remisstilling kan de
have hentet hos Kurajica - Karpov.
De endnu yngre kan have lært det af
den 12-årige Kamskijs gevinst mod
Anikaev. Men jeg er nu blevet så
doven, at jeg ikke en gang gider finde
en klar remis!
Vi skal også lige nævne Vinken og
Flesch. Navnlig samler vor sympati
sig om Limburg-mesteren Vinken.

Han var en virkelig stærk spiler, der
vandt mange Limburg-mesterskaber, og derfor var han flere gange
med i det nederlandske mesterskab.
Men det ville han ikke mere, efter at
denne frække unge mand Hein
Donner tillod sig at spille på gevinst
med Sort i denne stilling, sådan cirka:
R

t+-+-Tl+
+o+-+oOo
o+-+v+-+
+-+-+-+-+-+-+-+
+-B-+-+pP-+-PpP
R-+-+rK-

Ja, og den unge fløs vandt altså også.
Jeg har desværre ikke partiet. Men
Matanovic - Flesch, Beograd 1964,
var noget lignende! Blot skal vi lige
i diagrammet tilføje en hvid bonde
på d3 og en sort på d5. Det var en
variant, som Trifunovic brugte til at
spille remis med Sort. Flesch spillede varianten kolossalt stærkt. Men
Matanovic vandt slutspillet! Jeg så
det selv! Flesch omkom desværre
ved en bilulykke. Men hvordan var
det med hans verdensrekord i blindskak? Den var vist rigtig nok, og den
var vist på 53. Men da nogle af modstanderne blev klare over, hvor lang
tid seancen ville tage, opgav de omgående! Om Vinken skal vi først
nævne, at ‘V’ udtales på hollandsk
som ‘F’. Finken. Endvidere skal vi
nævne, at han var manden, der altid
spillede samme system som Chr.
‘Plovjernet’ Poulsen mod Siciliansk:
1. e4 c5 2. Sc3 Sc6 3. f4! Jeg ved
ikke, hvem af dem, der fandt på det
først, men Euwe (Øve) skrev meget
åbningsteori.
Men vi skal lige have noget ‘tragisk’.
I Las Palmas 1977 spillede jeg de
fleste partier som lyn og torden.
Underskud på den konto: nul points!
Overskuddet på kontoen skønnes til
3 points!! Mindst et halvt point blev
tabt på at spille for langsomt. Et tragisk tilfælde af ‘forkert tårn’.

Bent Larsen
Debarnot
Kongeindisk / E90
1. c4 g6 2. Sc3 Lg7(?) 3. d4 Sf6(?) 4.
e4 d6 5. Sf3 0-0 6. h3(?!) e5? 7. d5
Sh5 8. Sh2!! c6 9. g3 Db6? 10. a3!!
cxd5
Hverken godt eller dårligt. Roberto
‘El Pichi’ Debarnot, en fin bridgespiller, bestemmer sig til at få omgivning. NB: Uden at komme i tidnød!
11. Sxd5 Dd8 12. Le2 Sf6 13. Lg5 Le6
14. Sg4 Lxd5 15. cxd5 Sbd7 16. Ld3
Sc5 17. Lc2 h5
Også efter min mening rigtigt. Han
bliver næsten sat mat, men det er Dfløjen, han ikke vil svække.
18. Sxf6 Lxf6 19. Lh6 Lg7 20. Le3 Tc8
Begge tænker på de uligefarvede.
Tyss...
21. Dd2 a6 22. g4 hxg4 23. hxg4 Dd7
24. f3 f6 25. Kf2 Kf7 26. a4!?
Efter Kf7 er 26... b5 nemlig ikke så
godt.
26... Th8 27. Txh8 Txh8 28. Kg2 Dc7

-+-+-+-T
+oW-+lVo+-O-Oo+
+-MpO-+p+-+p+p+
+-+-Bp+-PbQ-+k+
Q R-+-+-+Og nu b4 eller a5... Jeg prøver noget
snedigere.
29. Ta3!? a5! 30. Ld3! Lf8! 31. Lb5!
Kg8! 32. Lxc5 dxc5!
32... Dh7 33. Lg1 kostede en smule
tid. Hvid vinder...
33. d6! Lxd6!
33... Dh7??? 34. Dd5† er for pattebørn i tidnød. Som nu Td3...
34. g5 fxg5 35. Dxg5 Kg7
Ingen gasnumre! (Studér f.eks. Td5
en times tid. Der er en betydelig risiko for at falde i søvn).
36. Td3 Le7 37. Dg4 Td8 38. Td5 Txd5
39. exd5 Dd6 40. Ld3 Df6. Tablas.
Tid: Hvid 1.17. Sort 2.04!!
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Taktik

Tag stilling
1. Hvid trækker!

-+tWtVl+
Ov+-+-O-O-P-Op+
+-+-M-+o
-+o+nB-P
+-N-P-+pPq+-P-+
Q +-K-+-Rr

v/ Bent Kølvig

3. Hvid trækker!

2. Sort trækker!
R

-+-+t+l+
+-+-+-Wo
o+-+oRo+
+-+-B-+-+-P-+-+
+-+-+-+-Oq+-PpP
+-M-+-K-

R

-+-T-+l+
T-+-W-+o
v+-MoO-+
O-O-+-O-+-+-+n+
+-P-+p+p
pPq+-+p+
+b+rR-K-

Pas på! Sort har et par trusler!

Kan sort vinde på fribonden?

Hvad kan en springerskak
bruges til?

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

6. hvid trækker!

-+w+lV-T
+o+m+oOo
o+-+o+-+
+-+o+-+v
q+tPpB-N
+-N-+-+p
pP-+-Pp+
Q R-R-+-K-

R

-Tv+t+l+
O-O-W-V-Op+-+m+
N-+-OoOo
-P-+-+-+
+-B-+-Pp+qRpPbP
+-+r+-K-

tMv+-Tl+
Oo+o+oO-+-+-+-+
+-+-P-+q
-+-OnP-+
+-+-M-+p+w+-+pP
Q +-+-RrK-

Damen er i fare!

En springer er i fare!

Uha. Her er da vist
ofret for meget!

7. Hvid trækker!

8. Hvid trækker!

9. Hvid trækker!

-+-+-+l+
+o+m+oOo
-O-+-+-B
+-+w+-+m
t+-N-+q+
+-+-+-+-+-+-PpP
Q +-R-+-KHer skal der ses mere end
et træk frem!
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-+-+-+l+
+-+-+o+o+-+-MoQ
+-+-O-N-+-+-M-+
+-T-+-Rp+-W-+pP
Q +-+-+r+k
Tårnafbytning?

-T-+-Tl+
+-O-+oOo
o+-O-W-+
+-Op+-+m
-+-+-+-+
+-PqBn+pV-+-PpP
Q +r+-R-KHvor er kompensationen
for bondetabet?

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

13244.
Lars Larsen,
Sønderborg.
Originalopgave.

13245.
Berno Hansen,
Århus.
Originalopgave.

13246.
Andreas Schönholzer,
Schweiz.
Originalopgave.

13247.
Børge Hansen,
Viby J.
Originalopgave.

-+-K-+-+
+-+-Ro+-+b+-Q-V
+-+nT-+w
-+-L-P-+
Bo+-O-P-N-P-+-+
+-+-+-+-

-+-+-+-+
+-+-+-+kQoT-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+
+-N-+-+o+-+-+-+
L-+-+-+-

k+-+-+-V
+-+-+-+r+-+-Oo+
+-+-+l+-+-+nPo+
+mOw+-+-+-O-+-B
+r+m+-+v

-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-N
+-+-+-V-+-+-+-+
+-+-O-+-+-+-+-+
+k+-L-+-

C+ 3+4

Hjælpemat i 2 træk.
2 løsninger.
C+ 6+11

Hjælpemat i 4 træk. C+ 2+3

Mat i 2 træk.

C+ 10+7

Mat i 3 træk.

Månedens opgaver
Lad mig først med henblik på nye
løsere repetere, hvad oplysningen til
højre under diagrammerne betyder:
C+ angiver, at den pågældende opgave er computertestet, og de efterfølgende tal angiver antallet af hvids
brikker plus antallet af sorts brikker,
altså en gardering mod trykfejl.
Lad mig derpå også repetere, at sort
og hvid i en hjælpemat bestræber sig
for i fællesskab at sætte sort mat. Hvis
ikke det modsatte er angivet, trækker sort først ved fordringen hjælpemat. Det betyder eksempelvis, at
hvor fordringen ‘mat i 2 træk’ kræver tre halvtræk, kræver fordringen
‘hjælpemat i 2 træk’ fire halvtræk.
De fire komponister, der er repræsenteret med hver sin originalopgave
i dette nummer, har alle gjort sig pænt
gældende i Skakbladet de seneste år.
Schweizeren Andreas Schönholzer
har komponeret op mod 300 opgaver, hvoraf en tredjedel har opnået
præmie eller anden form for anerkendelse.
Lars Larsen fyldte 85 år den 9. marts
i år. Han er Danmarks eneste nulevende IM’er i problemkomposition
og er med en produktion på over
2000 opgaver den mest produktive
dansker nogensinde.
Børge Hansen har gennem en menneskealder tilhørt eliten i det frodige
århusianske skakmiljø, bl.a. var han
i 1960’erne på det Nordre-hold, der
huserede med en solid stribe danmarksmesterskaber. Hans blik for

spillets taktiske finesser kommer i
dag hans kompositioner til gode.
Berno Hansen debuterede som komponist så sent som sidste forår (Skakbladet 2003, nr. 4). Hans foretrukne
opgaver er ‡3 og ‡4 i miniature.

Løsninger til nr. 3
13240. (Strebkovs) 1. La1! Truer 2.
Db2‡. 1... Ld4 2. Sxb4‡. Og 1... Td4
2. Sxe3‡. Problemet beskriver på
enkel vis temaet Grimshaw, der defineres som to varianter, hvor to sorte
brikker skiftes til at spærre for hinanden på det samme felt, når hvid
ikke forinden har ofret en brik på
dette felt. I det aktuelle tilfælde spærrer løberen i den første variant for
tårnet, og i den anden variant spærrer tårnet for løberen. Feltet, hvorpå
spærringen foregår, her d4, kaldes
Grimshaws skæringspunkt. Hvis de
nævnte spærringer er fremkaldt af et
hvidt offer på skæringspunktet, taler man om temaet Nowotny.
13241. (Strebkovs) 1. Sf5! Truer 2.
Sg3‡. 1... Tf6 2. Td4‡. 1... Tf7 2.
Te5‡. 1... Txd5 2. Lxd5‡. 1... Sf6 2.
Sxd6‡. Og 1... Sf7 2. f3‡. Opgavens
tema er Sf5’s vekselvise åbning/
spærring for Tf8’s hhv. Lh2’s dækning af f4.
13242. (Hansen) Forførelser: 1. Sd1/
Sc2/Sf1/Sg2? Truer både 2. Dxf6‡(A),
Dg4‡(B), og 2. De3‡(C). Men 1...
Lxd1/Lxc2/Txf1/Txg2! 1. Sd5?
Truer som før. Men 1... Sxd5(a)! 1.
Sf5? Truer ‘kun’ 2. Dg4‡ og 2. De3‡.
Men 1... Tg2(b)! Og 1. Sg4? Truer

‘kun’ 2. Dxf6‡ og 2. De3‡. Men 1...
Sd5(a)! Yderligere forførelser: 1.
Dxf6†(A)/Dg4†(B)/De4†(D)? De
samme tre træk bruges som mattræk
i løsningen, men her gendriver sort
med 1... Kxe3/Kxe3/Sxe4! Løsning:
1. Sc4! Truer 2. Dxf6(A)/Dg4(B)/
De3(C)‡. 1... Tg2(b) 2. Dxf6(A)‡.
1... Sd5(a) 2. Dg4(B)‡. Og 1... f5 2.
De3(C)‡. Opgaven beskriver Flecktemaet med komplet springerhjul.
Dertil kommer varianten 1... Sxc4
2. De4(D)‡. Et slag mere af temabrikken, hvids springer fra e3, men
her med svækkelse for sort! Flecktemaet beskriver en samling af n trusler, hvor n = 3 eller højere, og hvor
sorts forsvar hindrer n ÷ 1 mattræk.
Alle n trusler skal optræde som varianter. Ved et komplet hvidt springerhjul forstås otte førstetræk med
samme springer, hvoraf de syv er
forførelser, mens kun det ene fører
til løsningen. Ved et komplet sort
springerhjul forstås otte forskellige
forsvarstræk med samme springer,
der fører til, at hvid sætter mat med
otte forskellige træk. Netop springerhjul har været en yndet disciplin
blandt danske komponister. Den
aktuelle opgave er absolut værdig
som tilegnelse til Lars Larsen på hans
85 årsdag.
13243. (Larsen) Skinspil: 1... Dxe4
2. Se2‡. Forførelse: 1. Te5? Truer 2.
Se2‡. Men 1... g1(S)! Løsning: 1.
Df4! Truer 2. De5‡. 1... Txe4 2.
Se2‡. 1... Dxe4 2. Td5‡. Og 1... Sd2
2. Dxe3‡. Til denne opgave anfører
2004 /4/185
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... PROBLEMSKAK
komponisten: „Jeg har i år komponeret godt fyrre opgaver med lignende hvide frigørelser (KV: Her
frigør hvids nøgletræk sorts tårn) +
efterfølgende sort selvbinding (KV:
Såvel Txe4 som Dxe4) i håb om ny
frigørelse. Der er i de fleste af de
nævnte opgaver tale om en specialitet, som Hugo Knuppert kreerede for
fyrre år siden, og som kan kaldes
‘forlænget Nietvelt’.“
Med en Schiffmann-parade forstås,
at en sort brik (Te3 hhv. Db7) parerer
hvids trussel (De5‡) ved at lade sig
binde (Txe4 hhv. Dxe4), idet hvids
trussel nu kommer til at frigøre den
bundne sorte brik. Truslen kan derfor ikke udføres, men hvid får lejlighed til en ny matføring (Se2‡ hhv.
Td5‡), hvorved bindingen af den
sorte brik udnyttes. Beslægtet med
Schiffmann er Nietvelt-paraden,
hvor frigørelsen af den sorte brik,
der i paraden lader sig binde, er direkte (Df4). Heraf fremgår, at både
1... Txe4 og 1... Dxe4 udgør Schiffmann parader, men kun 1... Txe4 tillige en Nietvelt-parade.

Dansk Skakproblem Klub
DSK afslutter traditionen tro sæsonen med et sommermøde i Kaare
Vissings kolonihave, Brønshøjholm
Haveby 16 i Brønshøj. Det sker søndag den 13. juni kl. 13.00. Alle er
velkomne til at se, hvorledes kaffekopper og skakbrikker kan kombineres.
http://hjem.get2net.dk/skak/
dansk_skakproblem_klub/

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet
optages gratis
ØNSKES:
Partier af Lars Sletting. Både
i elektronisk form og som kopier af partilister. – Arne Bjørn
Jørgensen, tlf. 45 81 83 82, mail:
Birkerod@sol.dk.
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Debat
Victor svarer igen

K-skak: Farvel og tak!

Min kloge forlægger Werner Svendsen fortalte mig engang, at man som
forfatter aldrig skal tage til genmæle
mod en anmelder – hvor tåbelig
denne end måtte være. Og da Thorbjørn Rosenlund bestemt ikke er tåbelig – og da hans anmeldelse af min
bog Victor sætter mat bestemt ikke
er uvenlig, skal den følgende indvending blot opfattes som en præcisering, en slags forbrugervejledning.
Det hedder i omtalen af ‘Victor’ i
Skakbladet 2004/3, at ‘de fleste børn
vil kunne lære sig pensum, mens
skolesundhedsplejersken sætter et
plaster på en hudafskrabning’. Nu
burde enhver ansvarlig skoleleder
omgående fyre en sundhedsplejerske, der for en så enkel operation
skulle bruge lige så lang tid, som det
tager for et normalt begavet barn at
lære alle skakbrikkernes gangart,
inklusive en passant-slaget og de indviklede rokaderegler, men desuden
gennemgår Victor sætter mat jo en
række åbningsfiduser (bl.a. skomagermatten), slutspil (bl.a. matsætning
med tårn og konge mod konge), begreber som afdækkerskak, bundne
brikker, fribønder, opposition, ventetræk og meget mere. Altsammen
basale ting, som jeg fra mange årtiers skakundervisning ved, at man
som begynder har brug for i den første vejledning i det kære, gamle spil.
Jeg kender godt det gamle mundheld
om, at ‘overdrivelse fremmer forståelsen’. Men der er altså – til orientering – tale om en begynderbog. Og
de mange positive anmeldelser, den
har fået, gør det i høj grad tænkeligt,
at der ved lejlighed kommer en fortsættelse – nu hvor Victor har lært de
mest grundlæggende begreber i
skakspillet og er blevet udskrevet fra
hospitalet ...
Med venlig hilsen
Peter Dürrfeld

I 11 år har jeg spillet k-skak. Da jeg
startede i 1993, havde jeg ikke troet
på tilbagegangen pga. et problem,
der skulle vise sig at være uhelbredeligt: Nemlig PC’en og misbrug!
Der var nogle ideer, bl.a. at der
skulle skrives på k-kortet, om man
brugte computer. Men det kunne
ikke forhindre benyttelse af PC’ere.
Tidligere turneringsleder Oluf Øe
kom med en kraftig advarsel, at PCmisbrugerne var ved at at ødelægge
en god sport! Det fik han desværre
ret i! I 1998 fik Oluf Øe nok og gik
af som turneringsleder.
Da jeg startede, var der LH, E, M,
1., 2. og 3. klasser, men deltagelsen
har været svigtende.
Så kom der nye måder at korrespondere til hinanden på, nemlig
email. Kunne det redde den ‘gammeldaws’måde at korrespondere på
(via posten)? Nej, desværre! Nu hed
klasserne fra 1999 DM, K, Å. Og
email fik sine egne grupper. K-skakledelsen gjorde alt for at løse problemet, den ros skal de have. Men det er
naivt at tro, at man kan få folk væk
fra PC’en, når det var k-skak. Som
tiden gik, kom der ikke nye til brevskakken. Efterhånden som flere og
flere forsvandt, var der længere og
længere mellem grupperme! Når der
var færre og færre, der spillede kskak skyldtes det erkendelsen af
computernes fremmarch.
PC-snyd kan ikke kontrolleres, og
vi kan ikke bortforklare, at k-skak
med brev lakker mod enden. Efter
lange overvejelser siger jeg derfor
nu: K-skak, farvel og tak!
Steffen Michael Kristensen
Allerød Skakklub

Studier

K-skak
Computerfrit
Veteran-DM 2002

Julekonkurrencens
løsninger
Der deltog 24 i den genopstandne,
traditionsrige julekonkurrence. Heraf havde én desværre glemt at anføre navn og adresse.
Løserne er en broget skare, spændende fra den 14-årige skolepige
Maria Radovic til den 81-årige veteran Godtfred Sloth Jensen. Det ses
tydeligt af disse to besvarelser, at
opgaverne har moret og ‘irriteret’
dem i dagevis.
At ramme en sværhedsgrad passende til alle er ikke muligt, men
heldigvis er det lykkedes at gøre
opgaverne klare.
Uventede omstændigheder har
forsinket offentliggørelsen af vindere og løsninger. Først langvarig
influenza, dernæst sammenbrud af
en harddisk, hvorpå alle mine oplysninger om opgaverne var lagret.
Det lykkedes ikke at redde disse data.
Jeg må derfor beklage ikke at kunne
oplyse om opgavernes oprindelse,
hvilket man naturligvis i almindelighed bør.
1. præmie 500 kr.: Niels Lauritzen,
Nordborggade 4, 1.th, 2100 København Ø.
2. præmie 250 kr.: Hans-Henrik
Vognsen, Rosenbakken 34, 6100
Haderslev.
10 præmier a 100 kr.: Erik Damholdt, Ved Slotsparken 4, 6270 Tønder. – Kaj Bjørnskov, Birkevej 28,
6100 Haderslev. – Maria Radovic
Nielsen, Gl. Skovvej 102, Søby,
4300 Holbæk. – Esk. Christoffersen,
Vejlebrovej 36, 1.tv., 2635 Ishøj. –
Palle Henriksen, Tornevænget 16,
3460 Birkerød. – Carl Åge Pedersen, Kilebakken 4, 2.th., 2860 Søborg. – Henning Nielsen, Sønderparken 16, 1., 4930 Maribo. – Paul
Grydholt Jensen, Rosenvej 13, Alslev, 6800 Varde. – Knud Vilhelmsen, Tværvej 3, 6650 Brørup. – Poul
Erik Rønø, Højeloft Vænge 206,
3500 Værløse.

Næsten halvdelen af besvarelserne
var korrekte. Dog var Niels Lauritzens analyse af den mesterlige komposition (nr. 6) årsagen til, at han må
betegnes ‘bedste løser’. Næstbedste
løser måtte findes ved lodtrækning
mellem ni og blev Hans-Henrik
Vognsen. De otte ‘uheldige’ indgik
derpå i lodtrækningen om 10 x 100
kr. sammen med løsere med mindst
tre rigtigt løste opgaver.
I har været særdeles dygtige denne
gang, kære løsere. Det var ikke opgaverne, der var lettere, men jer, som
var dygtigere. Aligevel bliver næste
sæt lidt sværere.
Tak for denne gang!
H. Larsen

-+-+k+-+
+-+-+-+-N-+-L-O
+-+-+-O-Q-+-+-+
+-+-+-W- Opgave 6
-+-+-+-+ afgjorde
+-+-+-+- sagen

1. Aksel Ros, Hillerød, 10, 2. Jens
Haagen Hansen, København, 9½,
3. Peter C. Pitters, Brørup, 8½, 4.
Niels Bertelsen, Brøndby, 7½, 5.
Chr. Waagner Nielsen, Egå, 6½, 6.
Kaj Vinding Pedersen, Nykøbing Sj,
5, 7. Stig Dresling, Farum, 4½, 8.
Jens L. Hottrup, Birkerød, 4, 9. Hjarne Dyrsting, Virum, 3½, 10. Poul
Andersen, Middelfart, 3, 11. Aage
Justesen, Nr. Alslev, 2½, 12. Ejnar
Møller Kristensen, Esbjerg, 1½.

1. division 2002
1. 1946 Randers/Rokaden 19½, 2.
Nørresundby 19½, 3. Vanløse 16,
4. Hillerød 14, 5. Hørsholm 13, 6.
Centrum Esbjerg 12½, 7. Læseforeningen Odense 9, 8. Aars 8½.

EK-03-01
1. Kaj Erik Hansen 5, 2-3. Kim
Bjelstrand og Jan Thomsen 4½, 4.
Poul Henning Nielsen 4, 5. John
Weber 2, 6. Patrick Valentin Bech
1, 7. Jesper Dürr Christiansen 0.
Peter Lindegaard

Opgave 1. Remis.
1... Lf7 (ikke 1... h2 2. c7† Kh5 3.
Se2 og sort taber) 2. Kh8 h2 3. c7†
Le6 4. Txe6 Kf7 5. Th6 (5. Sh3 h1D!
og remis) 5... Ld4† 6. cxd4 hxg1D!
7. Th7† Kf6 8. c8D! (8. c8T! Dxd4
og remis) 8... Dg7† fremtvinger pat.

Opgave 4. Hvid vinder.
1. a7 h3 2. a8D! h2 3. Dh1† Kxh1
4.Kf1 f3 5. e6 g5 6. hxg6 h5 7. g7 h4
8. g8S! h3 9. Sf6 exf6 10. e7 f5 11.
e8D! f4 12. Ke1 Kg2 13. Dg6† Kh1
14. Da6 og hvid vinder (mat i næste
træk).

Opgave 2: Remis.
1... a3 2. Kc1 a2 3. Kb2 Txc2† 4.
Ka1 Tc1† 5. Kxa2 Tg1 (ikke 5... Td1
6. b7 Td8 7. Ld7† og sort taber) 6.
b7 Tg8 7. Ld7† Kh4! 8. Lc8 Tg5! 9.
b8D! Ta5† 10. Kb3 Tb5† med pat
eller tab af dronningen.

Opgave 5. Remis.
1. Lg6† hxg6 (1... Kh6 2. Le4† Kh5
3. Kxd4 Lf3 4. Lg6† remis) 2. Te8
Td5† 3. Kxd5 h1D†! 4. Kd6 Dc6†
5. Kxc6 La4† 6. Kd6 Lxe8 7. Ke7
La4 8. Kf7 Kh6 9. Kg8 (hvids konge
pendler mellem g8 og h8 – remis).

Opgave 3. Sort vinder.
1... c3† 2. dxc3 b3 3. axb3† Txb3†
4. Kc1 (4. Ka1 Ta3† 5. Kb1 Te8 med
lign. vendinger) 4... Ta3 5. Kb1 Te8
6. Dc1 Te7 7. h4 (eller 7... h3 8. g3,
eller 7... g3 8. Te8) 7.... g3 8. h5 Te8
9. c4 Tb8† 10. Db2 Txb2† 11. Kxb2
Tf3 og sort vinder.

Opgave 6. Remis.
1. Sd5† Ke6 (1.. Kf5 2. Se7† eller
1... Ke5 2. Db8† eller 1... Kg7 2.
Df8† eller 1... Kg6 2. De4†. Dominans) 2. Se3 Dc7 3. De4† De5 4.
Dc6† Dd6 5. Db7 Dc5 6. Sc4! og
sort er udmanøvreret, f.eks. 6... Kf5
7. Df3†.
2004 /4/187
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Kommende
turneringer
Indbydelser:
Sendes til Skakbladets redaktion.
Indrykningspriser og øvrige vilkår
findes på www.dsu.dk og i Skakhåndbogen.
Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).
Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

www. dsu.dk

+ 'Indbydelser'

K
H
J
A

=
=
=
=

Koordineret turnering
Hurtig- og lynskak
Juniorturnering
Andre arrangementer

Chess House Lyn
H
Fredagslyn (gratis). Hver fredag aften kl.20.00 spilles der lynskak. Frem
til 11/6 afvikles desuden en Grand
Prix-serie med flotte præmier. –
Lørdagslyn (indskud 50 kr.): Lørdag
d. 5/6 og d. 3/7. Præmier til hver 4.
(min. 100% af indskuddet). Ved min.
10 spillere garanteres 1. pr. på 500 kr.
Se mere på www.chesshouse.dk eller
ring på tlf. 86 19 76 47.

Vesterhavsturneringen
Esbjerg 3.-10. juli.
For første gang som open,
én stor gruppe, 9 runder.
1. præmie: 15.000 kr.
Tilmelding senest 27. juni til
Brian Isaksen, 75 13 75 02,
email: brisak@esenet.dk.
Se indbydelsen i Skakbladet
nr. 3, eller find information på
www.northseacup.dk.
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Chess House
Juni 2004 EMT
K
15/6 - 20/6. – Elo-rates. 5 runder.
Fortrinsvis 6-mands grupper. Tirsdag
d. 15/6 til torsdag d. 17/6 spilles kl.
18.30, lørdag d. 19/6 og søndag d. 20/
6 kl. 12. Fridag fredag d 18/6, hvor
Danmark møder Bulgarien i fodbold.
– Tid: 2 timer til 40 træk + ½ time.–
Indskud: 125 kr. – Præmier: 1. pr. 400
kr., 2. pr. CH-gavekort på 200 kr. –
Tilmelding: Senest d. 8/6 til Esmat
Guindy, tlf. 50 56 81 46, email:
turneringsleder@chesshouse.dk eller
Chess House, Silkeborgvej 41, Århus C., tlf. 86 19 76 47. Se mere på
www.chesshouse.dk.
Solvognturnering 2004
H
11/7. – Søndag den 11. juli kl. 10-18:
6 runder ½-times hurtigskak i Nordgårdshallen, Nykøbing Sj. Oplysning
59 91 31 57, mobil 30 34 03 44 eller
e-post vse@privat.tdcadsl.dk. Mere
udførlig indbydelse på www.dsu.dk
og i Skakblsadet nr. 5.
Bornholm Sommer Skak
K
16/7 - 18/7. – Bornholms Skakklub
indbyder alle skakspillere til vores
årlige sommerturnering, som i år bliver afviklet i weekenden 16-18/7
2004. – Grupper: 6 mandsgrupper,
nederste gruppe evt. Monrad. – Elo:
Turneringen Elo-rates, hvis det er muligt. – Betænkningstid: 2 timer til 40
træk, derefter ½ time + opsparet tid
til resten. – Tidsplan: Fredag 19.0024.00. Lørdag og Søndag: 10.0015.00 og 15.30-20.30. – Spillested:
Aakirkebyhallerne, Grønningen 3,
Aakirkeby. – Rygning: Der må ikke
ryges i spillelokalet. – Indskud: 120
kr., hvoraf 100 kr. går til præmie. –
Tilmelding senest 11/7 2004 til Per
Rasmussen på tlf. 56 49 51 13 eller
email: post@8-hk.dk. – Det er muligt
at bestille overnatning på spillestedet
i hallens soveafdeling. Ring direkte
til hallen på 56 97 46 22.
9. Horsens
Lang Weekend EMT 2004
K
20/7 - 23/7. – Horsens Skakforening
indbyder atter til 7-runders sommer
‘weekend’ EMT over fire dage, i år
fra tirsdag til fredag i uge 30! – Spillested: Højvangskolen, Højvangsallé
20, 8700 Horsens. Gode busforbindelser til spillestedet. – Overnatning: Tilbydes på Højvangskolen

for kr. 100,- plus depositum på ligeledes kr. 100,-. Meddeles ved tilmeldingen. – Spilledage: 20.juli-23.juli.
Tirsdag, onsdag og torsdag 10-16 og
17-23. Fredag 10-16. – Turneringsform: Alle deltagere i én åben gruppe
efter FIDE-Schweizer-systemet. –
Turneringen Elo-rates, hvis betingelserne herfor er opfyldt. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter
1 time + opsparet tid til resten af partiet. – Indskud: kr. 250,- for alle deltagere. – Præmier: 100% af indskuddet
undtagen EMT-afgift går til præmier. – Tilmelding: Enten online til
www.horsensskak@sol.dk eller telefonisk til Eigil Straarup på tlf. 75 62
32 40 eller Morten Jensby på tlf. 76
25 17 77. Sidste tilmeldingsfrist er
torsdag den 15.juli. – Find mange flere
informationer om turneringen på
Horsens Skakforenings hjemmeside
www.horsensskakforening.dk, hvor
der løbende opdateres omkring tilmeldte spillere og øvrige nyheder om
turneringen.

Skanderborg EMT 2004
K
4/8 - 15/9. – Herved indbydes til EMT
i Skanderborg med afvikling på følgende onsdage: 4/8, 11/8, 18/8, 25/8,
1/9, 8/9, 15/9, alle dage kl. 19.00. –
Turneringsregler: Der spilles i 8mandsgrupper, evt. Monrad i nederste. Der spilles efter DSU’s regler for
koordinerede EMT. FIDE regler.
Turneringen Elo-rates. – Betænkningstid: 40 træk på 2 timer og derefter ½ time + opsparet tid til resten. –
Spillested: Niels Ebbesen Skolen,
Højvangens Torv 4, Skanderborg.
Røgfrie spillelokaler. Rygning foregår udendørs. – Deltagerbetaling:
Mesterkl. 150 kr., Basiskl. 125 kr.
GM-IM-FM-WGM-WIM-WFM er
fritaget for betaling. – Faste præmier:
Mesterklasserne: 1 pr. 1.500 kr., 2.
pr. 500 kr., 3. pr. 200 kr. Basisklasserne: 1.pr. 1.000 kr., 2. pr. 400
kr., 3. pr. 200 kr. Ved ligestilling deles præmierne. – Bonuspræmier: I alle
klasser gives en tillægspræmie oven i
normalpræmie: ved 7 p. gives 500 kr.,
6½ p. 400 kr., 6 p. 300 kr., 5½ p. 200
kr., 5 p. 100 kr. Præmierne udbetales,
som gavekort til Brugsen og Kvickly.
– Andre præmier: Vinder af Mester 1
får oven i normalpræmie og bonus
ekstra 2.000 kr. (omkamp ved ligestilling, 2 partier hurtigskak). Vinder
af Mester 2 får oven i normalpræmie

26. Copenhagen Open

POLITIKEN CUP
Fra den 24. juli til 1. august 2004 på Quality Hotel Høje Tåstrup.
Åben 10-runders turnering på 9 dage i én stor gruppe,
lige fra stærke stormestre til nybegyndere.

Præmier:
Placeringspræmier, specialpræmier og ratingpræmier.
Korrektion ved samme score - ingen delte præmier.
Hovedpræmier (i tusind kr.):
12-10-8-6-4-3-3-3-2-1
GM Beljavskij
Slovenien

GM McShane
England

GM Peter Heine Nielsen
Danmark

Specialpræmier (i tusind kr.):
Bedste kvinde (u/titel): 2
Bedste født efter 1989 (u/titel): 2
Bedste født før 1939 (u/titel): 2
Ratingpræmier (nyt princip!) kr. 2000:
Til bedste spiller i hver af de følgende grupper:
1000-1150 / 1151-1300 / 1301-1450 /
1451-1600 / 1601-1750 / 1751-1900 /
1901-2050 / 2051-2200 / 2201-2350 /

GM Darmen Sadvasakov
Kazakstan

Indskud:

GM Curt Hansen
Danmark

GM/IM/FM/WGM/WIM: Gratis
Juniorer (født 1984 eller senere) 500 kr.
Seniorer (fyldt 65 år) 500 kr.
Spillere m/Elo 800 kr. Spillere u/Elo 900 kr.
Ved tilmelding efter 1. juli tillægges 100 kr.

Tilmelding:

GM Sune Berg Hansen
Danmark

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

... spil selv med i Taastrup

GM Magnus
Carlsen, Norge

GM Rozentalis
Litauen

... i nye og bedre rammer!

Danmarks største åbne internationale turnering ...

Flere informationer og online tilmelding på www.politikencup.dk

!

k 20

minutter fra Københavns centrum.
for at bo på spillestedet til rimelige priser.
k Mulighed for GM- og IM-normer samt Elo-tal.
k Mange spændende skaknavne blandt deltagerne.
k Betækningstid: 2 timer til 40 træk,
derefter 1 time til resten, i alt 6 timer.
k Mulighed

Quality Hotel Høje Taastrup, tlf. 43 99 77 66
www.choicehotels.dk
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... KOMMENDE TURNERINGER

8. Hovedkreds 61 års
jubilæumsturnering
I samarbejde med Farum Skakklub
arrangerer Dansk Skak Unions
8. Hovedkreds sin 61 års jubilæumsturnering i perioden søndag d. 10.
oktober til lørdag d. 16. oktober
2004 (efterårsferien) på Ellegården,
Stavnsholtvej 168, 3520 Farum.
Der spilles 7 runder i en stor gruppe
efter FIDE Schweizer-system med
et parti om dagen.
Søndag d. 10. oktober og lørdag d.
18. oktober fra kl. 13.00-18.00.
De øvrige dage fra kl. 16.00-21.00.
Rundelægningen foretages med
Win-Swiss.
Turneringen Elo-rates, hvis betingelserne herfor er opfyldt.
Betænkningstiden er 40 træk på 2
timer, derefter 30 min. + opsparet
tid til resten. I alt 5 timer.
Indskuddet er 150 kr., som betales
til hovedkredsens kasserer på giro
703-8321.
GM, IM, FM, WGM, WIM og
WFM skal ikke betale indskud.
Turneringens hovedpræmier er 1.
præmie 5.000 kr. 2. præmie 3.000
kr. 3. præmie 1.000 kr.

og bonus ekstra 1.000 kr. (omkamp
ved ligestilling, 2 partier hurtigskak).
– Tilmelding: Senest 28/7 til Bjarne
Berring Rasmussen, Mursejlervej 8,
8660 Skanderborg, 86 52 35 28 eller
40 75 21 54, email: berring@rasmussen.mail.dk eller til Hans Buttenschøn, tlf. 86 52 23 35, email:
hans.Buttenschon@mail.dk. Eller på:
www.skanderborgskakklub.dk.

Herning Byturnering 2004
K
9/8 - 20/9. – Herning Skakklub indbyder hermed til 7-runders koordineret EMT følgende 7 mandage: 9/8,
16/8, 23/8, 30/8, 6/9, 13/9 og 20/9. –
Turneringen spilles i røgfri lokaler og
Elo-rates. – Spilletid: kl. 19-24.00.
(ingen hængepartier). – Spillested:
Vestervangskolen, Kantinen, Vestergade 82, 7400 Herning. – Turneringsform: Der spilles Monrad med 12-16
deltagere i hver gruppe, evt. 8 deltagere i mesterklassen. – Betænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½ time + opsparet tid til resten af partiet. – Indskud: 120 kr. pr. person. – Præmier:
Hele indskuddet går til præmier. –
Kantine: Der kan købes kaffe/te, øl/
vand, brød og slik. – Tilmelding senest: søndag, den 1. august til Jens
Lund Jensen, Kaj Munks Vænget 21,
7400 Herning. – pr. telefon 97 21 68
48 eller meget gerne pr. email til:
hamborg@post10.tele.dk. – Vel mødt
i Herning.

Øvrige præmier efter ratinggrupper
mv. er afhængige af deltagerantallet. Der laves ratinggrupper under hovedgruppen på ca. 10-12 spillere.

Husk også ...
Følgende turneringer med aktuel
startdato blev annonceret i Skakbladet
nr. 1 og 2:

Turneringen dækkes via turneringens website på adressen:
www.8-hk.dk/turneringer/jub2004/

Odysseus Midsommer EMT
27/5 - 24/6
Øbro Pinse - Islands Åben
28/5 - 30/5
Chess House Pinse EMT
28/5 - 31/5
Nordthy Skakklubs 100 år
27/8 - 29/8

Der udgives en daglig bulletin.
Der forefindes en velassorteret kantine på spillestedet.
Tilmeldingen sker via turneringens
website. Senest d. 1. oktober 2004.
Indskrivning til turneringen sker
søndag d. 10. oktober mellem kl.
11.00 og 12.00.
Løbende info om turneringen kan
findes på www.8-hk.dk/turneringer/
jub2004 og hvis yderligere information ønskes, kan den fås ved henvendelse til jubtur@8-hk.dk.
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Licens eller ...?
Tag Dansk Skak Unions
brevkursus og få licens som
turneringsleder.
Kursusafgift 150 kr.

§§

turneringslederkursus@skak.dk

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 48.
1. Steffen Pedersen
Flemming Mathiesen
DSUs enkeltmandsturnering MA-3,
Randers 1990. 22. Dd1! Matangrebet over h5 overtrumfer officerstabet. 22... Sd3† 23. Kb1 Lxe4.
Heller ikke 23... Sxf4 24. exf4 Lxd6
25. Sxd6 (eller 25. Dxh5) etc. hjælper noget. 24. Sxe4 Txe4 25. Dxh5
Lxd6 26. Dh7† Kf8 27. Dh8† Ke7
28. Dxg7† Ke6 29. Df7† Kf5 30.
Tg5 mat. En lovende 15-års dreng!
1-0.
2. Jens Kristiansen, AS1904
Klaus Berg, Århus Skakklub
1. division 89-90, Århus 1990. 35...
Se2†! Men så absolut ikke 35... Db7?
for remis ved trækgentagelse efter
36. Txg6†!! Kf8 37. Tf6† etc.! 36.
Kf1 Dxf6! Sådan afværges modangrebet. Hvid indser hurtigt, at 37.
Lxf6 Tb8 38. Db1 Sc3 er den visse
død, og tager slutspillet med kvalitet
under:
37. Dxb2 Dg5 38. Kxe2
I redaktionssekretarietets skarpe
lys har man man fundet en vigtig
trækomstiling: 35... Dxf6!! 36. Lxf6
Se2† etc. eller 35... Dxf6!! 36. Dxb2
Sd3!, og sort kommer et helt tårn
foran.
Dg4† 39. Ke3 Dxg2 40. Db6
Dh3† 41. f3 Df5 42. Dxa6 h5 43.
Dc6 Tf8 44. Ld6 Tf7 45. Le5 Kh7
46. Da8 Tf8 47. Dc6 Df7 48. Ld6
Td8 49. Le5 Dd7. Det går møjsommeligt fremad, men udfaldet er sikkert.
50. Dc5 Tc8 51. Db4 Df7 52. Ld6
Td8 53. Db6 Dd7 54. Le5 Tf8 55.
Dc5 Tf7 56. Kf2 Db7 57. Da3 Dc6
58. Kg3 Db7 59. Dd3 Tf5 60. Da3
g5 61. h3 Kg6 62. Dc3 Db1 63. Kg2
Dd1 64. Dc6 De2† 65. Kg1 Dxf3
66. De8† Tf7 67. Dxe6† Kh7. 0-1.
3. Søren P. Andersen, Hvidovre
Olav Kallenbach, KS
KSU holdturn.03-04 1. rk., Kbh.
2004. 26. Dxh7†! Bare en afviklingskombination. 26... Dxh7 27.

Sxf6† Kh8 28. Sxh7 Txh7 29. Lxh7
Kxh7. Det blev i første omgang til
tårn og et par bønder for to lette officerer. Men i anden omgang, 30.
Txe6!, er der en hel officer i bonus!
1-0.
4. Victor J. Frias
Larry Remlinger
Los Angeles, 1982. Hvid udnytter
en bemærkelsesværdig binding i
tårnlinjen: 16. Sxd5! exd5 17. exd5
Le2. Det er kun en såkaldt halvbinding, idet tårnet jo kan bevæge
sig vertikalt. Der er bare ikke nogen
felter til det. Selvfølgelig er det muligt at slå damen, hvilket det efterfølgende taget i betragtning nok ville
være sorts mindste onde, men i så
fald ville hvid mindst vinde officeren tilbage. Der er også en matvariant: 17... Txa4 18. Txc8† Ke7
19. b3 Tb4 20. g4 Lg6? 21. Te1†
Kf6 22. g5 mat.
18. b3. Lidt enklere var 18.Db3!,
f.eks.18... Kd8 19. De3 Lh5 20. b3
Tc2 21. Dd3 med stor fordel. 18...
b5. For her havde sort alternativet
18... Txc1† 19. Txc1 Dd8 20. Te1
(men ikke 20. Sf5? Lb5! 21. Te1†
Se5 22. Lxe5 Kd7 og sort vinder!)
20... Dxh4 21. Txe2† Le7 22. d6
Dxf4 23. Txe7† Kf8 24. Dc4! Sb6
25 .Txb7 etc. 19. Da5 Txc1† 20.
Txc1 Dd8 21. De1 Le7 22. Lc7 Dc8
23. Ld6. Og så ikke flere narrestreger! 1-0.
5. J. Szpotanski
A. Karntowski
Mesterskabet for Polen 1956. 23.
Td7! Offer med angreb! 23... Df6.
Nåh nej. Næppe et offer, thi: 23...
Lxd7 24. cxd7 bxa5 25. dxe8D†
Dxe8 ville medføre overfaldet 26.
Dxf5 axb4 27. Ld5† Kh7 28. Lf7
Dc6 29. Dxg5 bxc3 30. Dxh5† Lh6
31. Lxg6† Dxg6 32. Td7† med hvid
sejr.
24. Ld5† Kh7 25. Tf7 Dd8 26.
Sb7 Lxb7 27. cxb7 Tf8. Hjælpeløs
må sort være tilskuer til massakren.

28. Dxf5 Txf7 29. Dxf7 Txb7 30.
Dxg6†. 1-0.
6. Ilia S. Schumoff
Carl Friedrich Jänisch
Skt. Petersborg 1851. Efter katastrofeåbningen 1. e4 c5 2. d4 cxd4 3.
Sf3 e5 4. Sxe5? Da5† har Schumoff
holdt gryden i kog ved nye ofre, og
her kommer et til: 16. Txe3! dxe3
17. Df5! Nu truer jo en springerskak
og dronninggevinst. 17... De2? Man
kan godt forstå, at sort vil redde damen. Det går bare ikke, da den kommende hvide Bf6 bliver dødsensfarlig. Spørgsmålet er om sort kan give
damen og stadig have nok materiale
til gevinst. En mulighed er 17... d5!
18. Sf6† gxf6 19. Dxc2 fxe5 med
materiel overvægt. Hvis Jänisch
overhovedet har tænkt så langt, kan
han have været nervøs for følgerne
af 20. f5! samt (en forestilling om)
infiltration af hvids dame og tårn.
Han kunne også indskudt 17... e2
18. Te1. Men for 150 år siden var
man nok mere bange for at miste
damen, og kongestillingen var jo
noget hullet. I dag ville mange med
sort nok kæmpe videre. Alternativt
ser vi relativt nemt, at sort kan fremtvinge remis ved trækgentagelse med
det let paradoksale træk 17... Kh8,
der undgår springerskakken og beholder damen på den livsvigtige diagonal.
I partiet kom 18. Sf6† gxf6 19.
exf6 Dc2. Ja, rent til grin. 20. Dxc2
d5 21. Dd3 d4 22. Db5 Td8 23. Tf3
Lf5 24. Dxf5 Sc6 25. Dc5, og sort
opgav. 1-0.

Sh6†, samtidig med, at den ‘gamle’
matsætning med tårnet forbliver aktuel. Sort opgav. 1-0.
8. Evgenij Barejev
Viktor D. Kuprejtjik
Sovjet-holdturnering, Podolsk 1990.
28. Se6! Av, Sf4 er bundet! Og en
gang til efter 28... fxe6 29. Txg6†
Sxg6, hvor 30. Dxd2 er tilstrækkeligt for hvid, men hvor 30. Dxg6†
faktisk medfører mat i yderligere 7
træk! 28... S6h5 29. Df8† Kh7 30.
Sg5 mat. 1-0.
9. Mihail Tal
Anatolij Bannik
USSR-mesterskabet, Jerevan 1962.
18. De2!! Troldmandens trylleri,
som modstanderen ikke havde gennemskuet, da han gik på bonderov
på b2. Den skjulte pointe er såmænd
den kære gamle baglinjemat, f.eks.
18... Dxc3 19. Lc1 Lxc1 20. Txb8
Txb8? 21. De8† etc.! 18... Lxc3 19.
Txb8 Txb8 20. Lg5! Lxe1 21. Lxf6
Sxf6. Eller 21... Lxf2† 22. Kxf2 Sxf6
23. Dxa6 Sxd5 24. Dc6 etc., som
ligeledes er udsigtsløst. 22. Dxe1
Sxd5 23. g3 h6 24. De4 Sf6 25. Dc6
Tb1† 26. Kg2 Tb2 27. Dxc7 Txa2
28. Db8†. 1-0.

7. Ilia S. Schumoff
Carl Friedrich Jänisch
Skt. Petersborg 1868. Sytten år senere. Samme kombattanter, samme
felt og samme udfald: 28. Sf5!! truer
mat, f.eks. efter 28... Txg4, med 29.
Tc8† Sf8 30. Se7† Kh8 31. Txf8
mat. 28... De4! Sort formår lige at
dække både e7 og a4. 29. Lxg7!!
Men nu optræder en ny mat med 30.
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Afsender:
Skakbladets ekspedition,
Hybenvej 21,
8763 Rask Mølle.
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Online-butik

Maskinel Magasinpost

Ny generation af SAITEK Skakcomputere
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

Til Sommerhuset!
Husk: Lommeskak fra 295,og kuffertmodel i træ til priser fra 219.-

... Og terrassen
Udendørsskak, kongehøjde 31 cm, 699,-

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

Dansk Skaksalg ApS, Brovangen 8, Bro, 5464 Brenderup F • Åbent: Man - Fre 11-17
Telefon 63 44 00 13 • Fax 63 44 00 12 • Internet: www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk

