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Fra HB-mødet
Dansk Skak Unions hovedbestyrelse afholdt
møde i slutningen af august, og selv om mødet
måtte afbrydes(!) på grund af omkampen i
kvindehåndbold ved OL, nåede man igennem en
ganske omfangsrig dagsorden med mange bilag.
Som omtalt på delegeretmødet i påsken skifter
1. division navn til Skakligaen fra næste sæson,
og den hidtidige 2. division og 3. division kommer til at hedde henholdsvis 1. division og 2.
division. Samtidig udvides den øverste række –
Skakligaen – til 10 hold, mens antallet af grupper i 2. division (nuværende 3. division) reduceres fra 5 til 4. Det giver anledning til en række
lidt komplicerede overgangsregler med hensyn
til op- og nedrykning, som turneringslederen for
divisionsturneringen, Finn Larsen, vil gøre rede
for på divisionsturneringens hjemmeside og i
meddelelserne til klubberne.
Årets landsholdsklasse ved DM i Køge blev for
første gang afviklet efter knock-out systemet,
og der var forskellige problemer forbundet med
den sportslige afvikling. Hovedbestyrelsen vedtog at nedsætte den samlede spilletid i de ordinære partier fra 7 til 6 timer, og i de evt. efterfølgende omkampe afviklet som hurtigskak- og
lynpartier vil der blive givet tillægstid pr. træk
til spillerne; vi må så håbe, at det giver en bedre
sportslig afvikling.
I de koordinerede turneringer har man hidtil opereret med en såkaldt ”3-månedersregel”, der betød, at hvis en koordineret turnering blev afviklet i en periode på over 3 måneder (typisk en
klubturnering), benyttede man som spillerens
begyndelsesratingtal dennes ratingtal en uge før
sidste runde.

Efter at der er indført rating af partierne i divisionsturneringen, har ovennævnte regel haft den
uheldige konsekvens, at spillerne først inden sidste runde har kendt sin forventede score og eventuelle krav til kandidatresultat. Reglen er derfor
afskaffet, således at man altid spiller en turnering med sit ratingtal ved turneringens start. Derved opnår vi større ensartethed og gennemskuelighed i reglerne for de enkelte spillere.
På klubområdet vil FU fremkomme med forskellige initiativer, bl.a. etablering af et landsdækkende idékatalog, som vil blive forsøgt anvendt i samarbejde med hovedkredsene for at
støtte klubberne i deres arbejde. FU vil herunder
forsøge at motivere klubberne til et tættere samarbejde med de lokale skoleskakklubber.
Endvidere vil der blive forsøgt lederudvikling
gennem almene lederkurser fra f.eks. DIF.
I skrivende stund arbejdes der ihærdigt med etableringen af en ny hjemmeside med tilhørende
funktioner for Dansk Skak Union; i dette arbejde bidrager en række personer fra IT-tænketanken med deres ekspertise.
Budgettet for 2005 blev også vedtaget; der er
afsat midler til deltagelse i EM for hold, der
spilles i Göteborg, og der er sket en forhøjelse af
beløbet til støtte til internationale turneringer i
Danmark.
HB foreslår uændret kontingent for 2005. I 2005
skal Dansk Skak Union have ny formand, idet
undertegnede træder tilbage. På HB-mødet meddelte Unionens sekretær, Erik Søbjerg, med FU´s
fulde opbakning, at han er kandidat til formandsposten.
Steen Juul Mortensen
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DØDSFALD
rådede ham til at få partierne ind i en
PC, hvilket klubbens computerkyndige var ham behjælpelig med. Han
fik en database med 975 af sine egne
partier, men har velsagtens spillet
betydeligt flere.
Sidst jeg talte med Poul var i eftersommeren 2003. Desværre ikke
mere. Jeg savner ham og hans gode
humør.
Gert Werner

Poul Rasmussen
Vor gode, gamle ven Poul Kaj Rasmussen er afgået ved døden efter
længere tids sygdom i en alder af 78
år.
Vi i Københavns Skakforening
husker bedst Poul fra de senere år,
hvor han spillede både holdskak og
koordinerede turneringer for klubben. Men allerede i 1944, 18 år gammel, blev han for første gang medlem af KS.
I sin bedste alder arbejdede Poul
for SAS, for hvilket firma han var
udstationeret i Oslo, Stockholm
(1955) og Bangkok (1965); sidste
sted endda indtil 1982!
I 1961 blev Poul svensk mesterspiller. I Thailand var han skakredaktør for en avis, spillede på landsholdet og deltog i Manila-turneringen 1967 og i OL 1976.
Efter hjemkomsten til Danmark
blev Poul en meget flittig korrespondanceskakspiller. Han havde hyppigt
20-40 partier i gang samtidig. Nogle
gange var han ved at køre træt, hvilket var forståeligt. Antallet af partier
blev så reduceret, men inden længe
var han oppe på det gamle antal. Poul
fortalte, at skakken var det eneste,
han havde tilbage. Der er ingen tvivl
om, at han savnede en familie. Alle
hans år i udlandet og store engagement med arbejdet forhindrede vel
dette.
Poul og jeg havde utallige telefonsamtaler, når der skulle analyseres igangværende skakpartier, men
også om fodbold og tennis. Poul
fortalte, at han ikke kunne huske,
hvad han tidligere havde spillet. Jeg
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Børge Nielsen
Torsdag den 8. juli døde Børge Nielsen, et mangeårigt medlem af Holstebro Skakklub. Han blev 70 år.
Han er opvokset i Holstebro, næstældst af en børneflok på fem, hvor
storebror Leif lærte ham at spille skak
i en tidlig alder. Han blev dog først
medlem af Holstebro Skakklub som
tyveårig i 1953. I løbet af kort tid
spillede han sig på klubbens førstehold, men da der i 1956 opstod en
ny arbejderskakklub i Holstebro,
skiftede Børge Nielsen i 1958 til Holstebro Arbejderskak, der var en udløber af det lokale støberi Valdemar
Birns Skakklub. På daværende tidspunkt gik man mere op i formaliteterne, og de ‘borgerlige’ spillede i
Holstebro Skakklub, mens ‘arbejderne’ spillede i Holstebro Arbejderskak.
I 1965 skiftede Holstebro Arbejderskak navn til Sct. Jørgen Skakklub. Børge var klubbens stærkeste
spiller, og samtidig påtog han sig en
række tillidshverv og var initiativtager til klubblad og Holstebro Gågadeskak, som i samarbejde med Hol-

stebro Skakklub har kørt lige siden.
På flere tidspunkter var han også
formand for klubben.
I 1995 valgte Børge at skifte til
Holstebro Skakklub, hvor han vandt
klubmesterskabet den første gang,
han deltog. Børge fortsatte den store
indsats og var mangeårig redaktør
og bestyrelsesmedlem for klubben.
I en periode også formand. Han underviste i skak ved kommunens arrangementer på børnebiblioteket og
på skoler, og han havde også tillidsposter i skoleskakken.
Rent skakmæssigt vandt Børge
mange turneringer, blandt andet to
veteran Danmarksmesterskaber, et
amts og bymesterskab, samt utallige
klubmesterskaber i Sct. Jørgen. På
et tidspunkt, mens der var 10.000
medlemmer i DSU var Børge nummer 100 på styrkelisten. I en periode
inden computerens fremkomst spillede Børge sig i landsholdsklassen i
korrespondanceskak.
Han var arbejdsmand og jernbinder, men sygdommen polio, som
ramte ham som helt ung, satte dog
en stopper for hans arbejdsliv, og han
gik tidligt på pension.
Børge efterlader sig fire børn og
tolv børnebørn. Ud over hans kærlighed til familien og skak var han
meget interesseret i teater. Børge var
en lun og meget udadvendt personlighed, og han havde en stor bekendskabskreds, også blandt de svageste
i byen, som han hjalp på forskellig
måde.
For mig personligt, var det et stort
tab, da jeg har kendt Børge i over
fyrre år. Han var som en del af familien og har fulgt os i tykt og tyndt, til
fester og opvækst af mine børn. Vi
var samlet til den sidste fest med
Børge til hans 70 års fødselsdag i
december. Børges sygdom igennem
de sidste to år var svær, men selv om
Børge var træt, så han altid fremad,
indtil han til sidste måtte opgive. Man
kan sige, som der stod på et bånd
ved begravelsen fra hans brødre: ‘Så
faldt vingen’.
Poul-Erik Nielsen

En anden stor lidenskab, PC havde
igennem alle årene, var skakbøger.
Han samlede og købte utallige værdifulde skakbøger, han har hele
Skakbladet komplet samt mange
turneringsbøger fra før Anden Verdenskrig.
P.C. Pitters efterlader sig sin hustru og to sønner samt fem børnebørn. Æret være hans minde.
Hans Pitters

P.C. Pitters
P.C. Pitters, personligt medlem af
DSU, døde den 3. juli i en alder af
79 år. Han var netop udskrevet fra
en månedlang indlæggelse på sygehus og syntes i bedring, men lørdag
den 3. juli blev han hasteindlagt igen
og døde kun to timer efter.
P.C. er født i Holland og kom til
Danmark i 1948. Han blev dansk
statsborger i 1961 og næsten samtidigt statsautoriseret revisor. Han fik
eget revisionsfirma i Ribe, som han
solgte i 1985 for at gå på pension.
P.C. har dyrket skak i en menneskealder, både brætskak og K-skak.
Han var i en årrække medlem af Ribe
Skakklub og spillede med på Ribes
bedste hold.
Hans store kærlighed var dog kskakken. Han dystede allerede sidst
i 50’erne med Axel Nielsen om danmarksmesterskabet, hvor han fik en
flot 2. plads. På grund af arbejdspres
holdt han en pause med skakken i
næsten 13 år.
Startede så med at deltage i pokalturneringen, som han har deltaget i
mange gange. Han blev pokalmester
i 1972 og igen i 1994 og var flere
gange tæt på. I 1999 blev han DM i
veteranskak og havde flere topplaceringer i de efterfølgende veteran-mesterskaber.
Da han blev indlagt på Esbjerg
Central Sygehus var hans første besked til mig, om jeg ikke nok ville
bringe ham hans skakpartier og meddele TL om hans indlæggelse. Jeg
hjalp ham med at skrive skakkortene,
som ved hans død lå klar til afsendelse.

Axel Barkhuus
Vanløse Skakklub har mistet et mangeårigt medlem, et nobelt og et højt
respekteret menneske. Barkhuus
blev medlem af klubben i 1946. Han
var allerede på det tidspunkt en moden herre på 35 år og kom ligesom
snesevis af andre til klubben i efterkrigsårene, hvor skakinteressen
blomstrede over hele landet. Det var
på den tid, at Vanløse Skakklub nåede et godt stykke over 100 medlemmer.
I en kort årrække fra 1951 til marts
1954 var han bosat i Sydsjælland og
blev derfor medlem af Ringsted
Skakklub i disse år. Her nåede han
at beklæde formandsposten i en kort
periode.
Men når vi ser bort fra denne lille
afstikker, så var Barkhuus altså medlem af Vanløse Skakklub i ca. 55 år!
Den rekord får givetvis lov at stå i
mange år frem. Da klubben i 1963
skulle have ny formand, trådte han
til og lod sig udnævne til formand
på en ekstraordinær generalforsamling. Han blev på denne post frem til
1966.

Han var aktiv i alle klubbens gøremål, og for sin mangeårige ulastelige indsats for klubben, hvis trivsel
altid lå ham meget på sinde, blev han
i 1982 udnævnt til æresmedlem – en
æresbevisning som kun er tildelt fire
andre medlemmer i klubbens historie.
Vi vil huske ham for hans hyggelige fløjtetoner, krydret med strofer
fra klassiske værker, som han upåvirket af situationens alvor jævnligt
underholdt med under holdkampene
enten som spiller eller som tilskuer!
Vi vil også huske ham for hans venlige og bestemte tone over for medlemmer og gæster. Det kom særligt
frem, når hans personlige forhold til
kaffemaskinen og kagebordet blev
testet. Han hyggede sig med at passe
denne tjans, og ingen gik fri for en
skarp kommentar, hvis man dristede
sig til at tage af kaffekolben, inden
filteret var dryppet helt af, og han
rystede på hovedet og trak opgivende
på skuldrene, hvis man antydede, at
man ikke kunne spise mere af hans
sandkage!
Under Generalforsamlingerne lod
han altid præcise kommentarer falde
om enhver tænkelig situation og om
ethvert forslag, der blev lagt frem.
Indtil det sidste var Barkhuus optaget af den netop afholdte ekstraordinære generalforsamling, hvor der
skulle vælges ny formand, men han
nåede ikke med og blev i stedet begravet samme dag fra Vanløse kirke,
som er klubbens nærmeste nabo.
Han ville være blevet 94 år til november.
Han var klubben en ualmindelig
trofast hjælper igennem alle årene,
hvor han onsdag efter onsdag mødte
frem. Og det var altså uanset, hvad
TV-programmet bød på af fodboldlandskampe eller lignende, eller om
han selv skulle spille. Klubben havde
altid den højeste prioritet hos ham.
Han vil altid stå som et lysende eksempel til efterfølgelse for klubbens
unge som gamle medlemmer. Æret
være hans minde!
Morten Møller Hansen
2004 /7/293
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Vesterhavsturneringen
var i 2004-udgaven
premiere på en moderne
open og farvel til sin
klassiske festival.
Men Esbjerg er stadig en
god skakoplevelse.

Vesterhavsturneringen:
Foto: Allan Kaarsberg.

GM Nikola Sedlak, Serbien-Montenegro, vinder det meget vigtige parti i sidste runde
med sort mod Christian Kyndel Pedersen (se partiet side 9).

En lykkelig mand
Af Carsten Høi
Hvad var det Osvald Helmuth sang i
en af sine viser, at der er noget specielt ved at gå ved havnen; noget
magisk fortryllende og beroligende
må jeg tilføje. Mærkeligt nok har jeg
ikke spillet i Esbjerg siden 1986,
hvor jeg slog Jens Kristiansen i DMomkampen med 2½-½. Jeg husker
tydeligt, at jeg sov længe næste dag
efter afgørelsen, gik en tur på havnen, så på skipperne og bådene og
berusede mig i hav- og fiskeduften.
Livet var godt.
I år startede den åbne turnering
sent på hverdagene, kl. 18, så alle
kunne nå at spille med. Derfor kombinerede jeg mit program med bl.a.
flere gåture på havnen med indtagelse af fisk ved havnegrillen. Fisk
er godt under en turnering; det sagde
Botvinnik, så det må vi stole på.
Ellers synes jeg Esbjerg havde
ændret sig en del på de 18 år, jeg
ikke havde været i byen. Lars Wilton
fortalte mig, at det nu er olien og
ikke fiskeriet, der er dominerende,
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hvilket vel både er godt og skidt. Jeg
vil gerne kunne købe mine fiskefileter på havnen næste gang også.
Bybilledet er også nu lidt mere
som i København med mange restauranter og bodegaer og caféer, samt
en lang gågade med et mylder af tjekkede butikker.
Dog savnede jeg Palmehaven
meget denne gang, hvor jeg slog
mine folder som ung. Som jeg husker det, var det Danmarks bedste
og hyggeligste danse- og ølsted, hvor
godtfolk kunne møde hinanden med
smil på læben. Jeg gik vemodigt
forbi lokalerne, der stadigvæk er der,
men nu ligger ubenyttet og lidt slidt
hen. Jeg håber, at jeg kan få min fadøl
dér igen, næste gang jeg kommer –
det natteliv fra Palmehaven savner
vi meget. Heldigvis har Esbjerg
mange andre hyggelige steder, og en
eftermiddag fik jeg en snak med
nogle af de unge håndværkere, der
var i gang med renovering af James
Bond og Kasket Karl – bravo!

Esbjergfolket havde gjort alt for
at give skakfolket en god oplevelse:
gode spille- og kantineforhold. Lad
os håbe på en lige så succesrig fortsættelse næste år med primus motor
Brian Isaksen som solid og dygtig
ankermand.
Alternativet til den åbne turnering,
der havde premiere i år, er selvfølgelig en stærk lukket GM-turnering, men kunne det tænkes, at man
evt. kunne have begge dele?
En idé ville det måske være med
endnu flere dobbeltrunder end den,
der var om søndagen, hvilket jeg
også foreslår for Politiken Cup.
Cykelhandler Jens lånte mig og
Ole Jakobsen cykler, så vi kunne
komme lettere fra hotel Ansgar til
spillestedet. Andendagen cyklede vi
for øvrigt forkert på vej hjem og
opdagede at Esbjerg er en temmelig
stor by!
Alt i alt endnu en meget vellykket
turnering med dejlige sommerskakdage i Esbjerg.

Der deltog hele 118 spillere med seks
stormestre i spidsen. Ikke uventet
endte det med titelholderne i toppen:
1. GM Nikola Sedlak,
Serbien-Montenegro, 7½ point
Helt fortjent, unge Sedlak spillede
dejligt sikkert med et positionelt
overblik.
2. GM Lars Schandorff,
Danmark, 7 point
Lars spillede en strålende turnering
uden nederlag og burde måske have
ønsket sig en udbetaling af andenpræmien efter Hortsystemet, hvor
ens korrektion også tæller ind. Han
havde jo mødt hele toppen.
3. GM Sergey Fedorchuk,
Ukraine, 7 point
Spillede også fint med mange gode
partier.
4. GM Carsten Høi,
Danmark, 7 point
Jeg spillede vel ok, men mødte slet
ikke de samme folk som Lars og var
glad for, at udbetalingen betød den
delte præmie!’
5. Jesper Kjærgaard-Jensen,
Danmark, 7 point
En stor positiv overraskelse. Jesper
var heldig i sidste runde og gamblede
i modstanderens tidnød, men det var
både modigt og forståeligt.

Brian Isaksen, naturligvis iført sin blå
Vesterhavsturnerings T-shirt, uddelte præmier
som afslutning på endnu en vellykket
turnering (her ratingpræmie til Ove Weis
Hartvig). Før turneringen var Brian Isaksen i
modtagerens rolle, da han på vegne af sin
Vesterhavsturnering fik overrakt årets
Nordea-pris i Esbjerg på 15.000 kr.

Christian Kyndel har opnået IMstyrke og spillede en strålende turnering; ugen efter beviste han det
med sit livs flotteste resultat i Århus.
IM-titlen må snart være i hus. Se en
prøve her på Christians styrke:

Christian Kyndel Pedersen
Sven Svensson
Engelsk / A17
1. Sf3 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Dc2 00 5. a3 Lxc3 6. Dxc3 b6 7. e3 Lb7 8. b4
Hvids løber står bedst på b2.
8... a5 9. Lb2 axb4 10. axb4 Txa1 11.
Lxa1 c5 12. b5 d6 13. Le2 Sbd7 14.
0-0 De7 15. Lb2 Ta8 16. Ta1
Vi er ikke bange for at bytte af.
16... Dd8 17. Dc1 Txa1 18. Dxa1 Da8
Tvunget.
19. Dxa8 Lxa8 20. d3 Kf8 21. Sd2 Ke7
22. Sb1!
Hvid spotter b6 som svaghed.
22... Lb7 23. Sc3 Se8 24. Sa4 f6 25.
e4 g6 26. f4 Sc7 27. Lf3 Se8 28. Kf2
Sc7 29. Ke3
R

-+-+-+-+
+vMmL-+o
-O-OoOo+
+pO-+-+n+p+pP-+
+-+pKb+-B-+-+pP
+-+-+-+-

Løberparrets styrke vokser i slutspillet, siger man, men om stillingen
er vundet er svært at sige. Det er dog
meget behageligt at spille hvid med
‘den lille kvalitet’ som Fischer engang kaldte parret!
29... d5
Let at dadle, da det jo åbner. Hvid
var dog selv klar til en åbning med
d3-d4 osv.
30. exd5 exd5 31. d4! Kd6 32. g3 Se6
33. La1 La8
Ha,ha! Kan hvid komme videre?
34. Lb2 Sc7?!
Bedre sikkert 34... Lb7
35. La3!

Nu er slutspillet uholdbart for sort.
35... dxc4 36. dxc5 bxc5 37. Lxa8
Sxa8

m+-+-+-+
+-+m+-+o
-+-L-Oo+
+pO-+-+n+o+-P-+
B-+-K-P-+-+-+-P
Q +-+-+-+38. Sxc5! Sdb6 39. Kd4 h5
Herefter må der være flere veje til
målet – Christian har ikke travlt.
40. Lb4 Kc7 41. Se6 Kb7 42. La5 g5
Håbløst, men han havde svært ved
at trække.
43. fxg5 fxg5 44. Sxg5 Sc7 45. Kc5 c3
46. Lxc3 Sa4 47. Kb4 Sxc3 48. Kxc3
Sxb5 49. Kd3 Kc7 50. Ke4 Kd7 51.
Kf5 Ke7
Der er heller ikke mange ben i 51...
h4 52. g4 osv.
52. Sf3 Kf7 53. Kg5 Sd6 54. Kxh5
Resten er tavshed.
54... Kg7 55. Kg5 Se4 56. Kf4 Sf6
57. g4 Sd5 58. Kg5 Sc3 59. h4 Se4
60. Kf5 Sd6 61. Kf4 Sc4 62. Se5 Sd6
63. g5 Sb5 64. h5 Sd4 65. Sf3 Se6
66. Kf5 Sc5 67. Sd4 Sd7 68. Se6 Kh7
69. g6 Kg8
Eller 69... Kh6 70. g7 Kh7 71. Sf8†
70. h6 Sb6 71.h7 Kh8 72. Sg5 Sd5
73. Sf7 1-0
Christian måtte selv lægge ryg til
overlegen positionel modstand runden efter mod en uhyggeligt velspillende tør positionsspiller:

GM Lars Schandorff
Christian Kyndel Pedersen
Droningindisk / E15
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 La6
5. b3 Lb4 6. Ld2 Le7 7. Sc3 d5 8. cxd5
exd5 9. Lg2 0-0 10. 0-0 Sbd7 11. Dc2
c5 12. Tfd1 Tc8 13. Db2 Lb7 14. Lf4
Tfe8 15. dxc5 Lxc5
Jeg kan ikke rigtig lide det, men
2004 /7/295
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måske 15... bxc5. I så fald ville hvid
få spil mod hængebønderne d5 og
c5, nu derimod får han det fine
springerfelt d4. Fra det felt kommer
afgørelsen allerede inden for 4 træk!
16. Sd4
Enkelt nok til at starte med – et standardtræk.
16... De7 17. Scb5!
Nu begynder Lars at trylle. Sorts stilling er pludselig kritisk.
17... a6

-+t+t+l+
+v+mWoOo
oO-+-M-+
+nVo+-+-+-N-B-+
+p+-+-PpQ-+pPbP
Q R-+r+-K18. Sd6!! Lxd6 19. Sf5 Dxe2 20. Dxe2
Txe2 21. Sxd6 Tb8
Redder sort sig nogenlunde?
22. Lf1!
Nej!
22... Te6 23. Sxb7
Den hest har gjort det godt!
23... Txb7 24. Lxa6 Ta7 25. Lb5
Hvid har løberparret mod springerparret i en åben stilling. Oveni har
sort to svagelige bønder, men Kyndel
giver sig ikke uden sværdslag.
25... h6 26. Le3 Se5 27. Kg2 Td6
28. a4
Nettet strammes...
28... Se4 29. Tac1 f6?
Tillader en lille forceret trækfølge,
der vinder materiale. Stillingen var
dog tabt, og Christian har sikkert
været presset på uret.
30. f3 Sg5 31. f4 Sg4 32. Lg1 Se4 33.
h3 f5 34. hxg4 Tg6 35. Lc6 opgivet.
Lige til lærebogen: Spil mod isoleret d-bonde med blokadespringer,
løberparrets styrke, etc. 1-0
Peter Larsen, K41, har ikke spillet
så meget på det sidste, men besluttede sig så heldigvis til at tage til
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Esbjerg og spille. En punktering på
vej over medførte forsinkelse, men
han nåede dog frem. Efter en overraskende remis mod Fedorchuk i
starten af turneringen vandt han en
del partier. Her går det ud over den
ellers solide Ove Weis Hartvig fra
Taastrup:

Peter Larsen
Ove Weis Hartvig
Caro-Kann / B14
1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. e3
En lidt tynd variant, jeg selv har benyttet mig af. Hvid har ikke lyst til at
spille benoni og/eller volga
3... cxd4 4. exd4 d5 5. Sc3 g6 6. cxd5
Lg7
Eller 6... Sxd5 der også duer.
7. Lc4 0-0 8. Sge2 Sbd7 9. Lb3 Sb6
10. Sf4 Lf5
I gamle dage spillede Bjarke Kristensen altid manøvren Sf6-e8-d6, og på
en eller anden måde fik han opbygget en positionel fæstning.
11. 0-0 Dd6 12. De2 g5?

t+-+-Tl+
Oo+-OoVo
-M-W-M-+
+-+p+vO-+-P-N-+
+bN-+-+pP-+qPpP
Q R-B-+rKSet i bakspejlet går dette helt galt.
Peter starter med...
13. De5! Dxe5 14. dxe5 Sg4 15. Sfe2
Lxe5 16. Sg3! Lg6 17. Lxg5 Ld6 18. h3
f6 19. Ld2 Se5 20. Sce4 Tfd8 21. Lc3
Tac8 22. Sxd6 exd6 23. Tfe1
Nu har hvid ren merbonde og gevinststilling.
23... Sbd7 24. f4 Sd3 25. Te6 Sxf4 26.
Txd6 f5 27. Tf1 Sd3 28. Sxf5
Det hele er meget slemt.
28... Lxf5 29. Txf5 Sf8 30. Txd8 opg.
Peter lå med helt fremme indtil han
tabte til Christian Kyndel Pedersen i
8. runde. 1-0

Heldige Rasmus?
Rasmus Skytte har udviklet sig til
en god IM; om han vil prøve også at
blive GM ved jeg ikke, men han er
meget aktiv og positionelt stærk. I
runde 2 var der en episode, hvor
Rasmus absolut har grund til at være
taknemlig. Hans mobil ringede i 3.
time og forstyrrede; jeg sad lige ved
siden af. Hans modstander stod tykt
til tab med officer mindre og var vist
også udsat for matangreb. Niels Ejnar Nielsen fik undersøgt sagen, og
det viste sig at Rasmus’ telefon havde
haft en eller anden defekt, og hans
modstander ville heller ikke tage
pointet så billigt, så Rasmus fik sit
point. Efter bogen skulle Rasmus
have haft en bolle. Eller sagt på en
anden måde: den var ikke gået i udlandet!
Rasmus var også tæt på at lande
øverst i tabellen, men tabte et maratonparti i 8. runde...

GM Alexandre Sulypa
IM Rasmus Skytte
Fransk / C03
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 Le7
En finesse i stedet for de gængse
teoritræk 3... Sf6 og 3... c5.
4. e5 Sh6 5. Sgf3 c5 6. dxc5 Sd7 7.
Sb3 Sxc5
Efter 7... Sf5 8. g4! får sort ikke fat i
c5.
8. Sxc5 Lxc5 9. Lxh6
Hvids hovedidé: sorts bondestilling
på kongefløjen svækkes.
9... gxh6 10. Dd2 Db6 11. Ld3 Ld7 12.
0-0 Lf8 13. c3 Lg7 14. a4 Tc8 15. Tfe1
Dc7

-+t+l+-T
OoWv+oVo
-+-+o+-O
+-+oP-+p+-+-+-+
+-Pb+n+-P-Q-PpP
Q R-+-R-K-

Foto: Allan Kaarsberg.

R

Carsten Høi og Ole Jakobsen under efteranalysen af partiet mod John Rendboe.
De fleste fejl sker på tom mave...

16. Dc2!
En pudsig bondegevinst! I det følgende synes det alligevel som om, at
Rasmus er tæt på at holde balancen.
16... d4 17. Sxd4 Lxe5 18. Sf3 Lg7 19.
Lxh7 Lc6 20. Le4 0-0 21. Tad1 Tfd8 22.
h3?!
Efter 22. Lxc6 er det svært at få øje
på nogen som helst kompensation
for bonden. Nu derimod begynder
sort at stritte imod.
22... Le8! 23. Db3 b6 24. Txd8 Txd8
25. Td1 Lf6 26. Dc2 Tc8 27. Dd2 Td8
28. Dc2 Tc8 29. Ta1
Bonde a4 er jo svagelig.
29... Kg7 30. De2 Td8 31. Sh2 Df4 32.
Sf1 De5 33. Sg3
Sulypa var i kraftig tidnød og vil
gerne gentage stillingerne, når chancen er der. Jeg var ugle ved dette
parti, da jeg selv havde vundet hurtigt, og regnede faktisk med at den
ukrainske stormester ville overskride
før de 40. Desværre for Rasmus når
han det lige akkurat.
33... Lg5 34. Sf1 a5 35. Lf3 Dc5 36. g3
Le7 37. Se3 De5 38. Sc4 Dc5 39. h4
Lf6 40. Kg2 Tc8 41. Sd2 Le7 42. De4
Dd6 43. Sc4 Dc5 44. Se5 Ld6 45. Sd3
Dc7 46. Dg4 Kh7 47. De4 Kg7 48.
Dd4 Kh7 49. Te1 Lf8 50. De4 Kg8
51. Sf4 Lg7

-+t+v+l+
+-W-+oV-O-+o+-O
O-+-+-+p+-+qN-P
+-P-+bP-P-+-Pk+
Q +-+-R-+52. Sh5!
Endelig finder Sulypa en konstruktiv fortsættelse. Rasmus prøver slutspillet med en bonde mindre.
52... Dc4 53. Sxg7 Dxe4 54. Txe4 Kxg7
55. Td4 Tc5 56. Kf1 e5 57. Td6 Lxa4
58. Txb6 Lc2 59. Le2 Le4 60. Tb5 Txb5
61. Lxb5 Kf8 62. Ke2 Ke7 63. Ke3 Ld5
64. c4 Le6 65. c5 Ld5 66. f4 f6 67.
fxe5 fxe5 68. Ld3 Kd7 69. Le4 Le6 70.
Kf3 Ke7 71. g4 Kf6 72. Kg3 Lc8 73. c6
La6 74. c7 opgivet.
Et godt parti af Sulypa for Rasmus
forsvarede sig sejt.
1-0
Også i 8. runde i partiet mellem Ole
Jakobsen og John Rendboe kom der
et utroligt tilfælde af dobbelt skakblindhed.

-+t+-+l+
+-+-+o+o+-T-+-O
Po+-+-O-P-N-+-+
+-+-Pb+p
-+-+-Pk+
+r+-+-+-

John havde med sort benyttet sig af
Tartakower-varianten i damegambit,
men et eller andet gik galt mod Oles
stærke positionelle spil, og nu er hvid
i gang med eksekutionen.
Der skete:
44... Tc3!
Viser sig at være en rigtig god idé!
45. Kf1?? Kf8?? 46. Ke1?? Tc7?? 47.
Ke2
... og hvid vandt nu på normal vis.
Da jeg efter partiet påpegede det oplagte slag på d4 blev Rendboe helt
overrasket – sikke en pludselig kæmpechance og ganske utroligt blandt
to så gode spillere, der ikke var i tidnød!
9. runde var nervepirrende. Topopgøret var Kyndel - Sedlak som jeg
viser herunder. Ole Jakobsen forsvarede sig solidt mod Schandorff, der
til trods for de hvide måtte give remis hurtigt mod Oles solide damegambit. Overraskelsen Jesper Kjærgaard Jensen satsede, gamblede og
vandt i tidnøden og nåede en delt
andenpræmie. Jeg selv spillede et
bragende angrebsparti, jeg også vil
vise, selv om det vist nåede at komme
i alle landsdækkende aviser samt naturligvis på min klub BSFs hjemmeside.
Men først til opgøret mellem to
unge stortalenter, hvor Kyndel kom
til kort over for Sedlaks instruktive
dynamiske spil...

Christian Kyndel Pedersen
GM Nikola Sedlak
Engelsk / A10
1. Sf3 e6 2. c4 b6
2004 /7/297
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Slutstillingen ...
7½ (1) GM Nikola Sedlak (Serbien-Montenegro), 7 (2-5) Lars Schandorff, GM
Sergey Fedorchuk (Ukraine), GM Carsten
Høi, Jesper Kjærgaard-Jensen.
6½ (6-11) GM Alexandre Sulypa (Ukraine),
IM Rasmus Skytte, Christian Kyndel Pedersen, IM Ole Jakobsen, FM Ove Weis Hartvig,
Sten Bernhardsson (Sverige) .
6 (12-20) Peter Larsen, Poul Rewitz, Thomas Flindt, Matthias Bach (Tyskland), Morten Andersen, Christian Grubert, Erling
Høiberg, Ole Bønnelykke, Peter Skovgaard.
5½ (21-35) FM John Rendboe, Tom Petri
Petersen, Iver Poulsen, Sven Svensson (Sverige), Lars Wilton, Nicholas Nielsen, John
Nyholm Hansen, Kristoffer Dyrgaard, Martin Jacobsen, Leif Jensen, Peter Leimand,
Henrik T. Jensen, Toril Hagesæther, Daniel
Krabbe, Karsten Fyhn .
5 (36-56) Dennis Munksgaard, Rune Andersen, Kasper Damm, Jonath Carlstedt (Tyskland), Erling Møller Nielsen, Henrik Nielsen,
Niels Kris Kragh, Torben R. Jensen, Preben
Sig, Claus Støvring, Johnny Johansen, Peter Elk Larsen, Svend Madsen, Christian Jakobsen, Erik Hede Hansen, Leszek Kwapinski, Henrik Christensen, Jacob Jacobsen,
Jonas Nilsson, Anders Munch, Jan Rosenberg.
4½ (57-69) Bjarne Klos, Kasper Rasmussen, Mikkel Stephensen, Sven Christensen,
Hans Jørgen Andersen, Jan Jensen, Ted
Sandbech, Mads O. Svendsen, Thom Søndergaard, Jens Kristensen, Martin Petersen, Lars Agger, Martin Noe .
4 (70-86) Kev Leutenberger, Hans Haag
Larsen, Thomas Astrup, Allan Kaarsberg,
Marianne Nielsen, Hans Vald Hansen, Brian
Hamann, Max Erik Hansen, Morten Storgaard, Jørn L. Sørensen, Jonath Fredgaard,
Ivar Dørup, Lars Wisler Pedersen, Attle
Mongstad (Norge), Carsten Roerholdt, Fritz
Justesen, Max Konstantinov.
3½ (87-101) Ib Klitaa, Anders Nielsen, John
Hansen, Peter Grove, Erik Pontoppidan,
Kasper B. Aagaard, Per Jacobsen, Ernst J.
Jessen, Uffe Kallenbach, Jørgen T. Jensen,
Simon R. Madsen, Henrik Hjorth, Jan Pedersen, Michael Knudsen, Jacob Hein.
3 (102-109) Carsten Sørensen, Mads Hansen, Søren Bennedsen, Miki W Jørgensen,
Patricia Nielsen, Jönbert Jensen, Kim He
Rasmussen, Alexander Jensen.
2½ (110-113) René Henriksen, Per Porsgaard, Jens Madsen, Vagn Konradsen .
2 (114-117) Børge Clausen, Birgit Dithlevsen, Jørgen K Nielsen, Tobias Lindgaard.
1 (118) Egon Thøgersen
Veteranklassen: 1-3. Benny Damborg,
Varde, Helge Nielsen, Evans, Henning Møller Skanderborg, 3½ 4-5. Finn Andersen,
Nordthy, Sven Eckert, Skælskør, 2, 6. Finn
Overgaard, Esbjerg, ½
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Owens forsvar, som Brøndum for en
del år siden skrev en lille bog om.
Bent Larsen spillede tidligere sådan.
3. g3 Lb7 4. Lg2 f5 5. 0-0 Sf6 6. d3
g6(!)
Dejligt kreativt.
7. e4?!
Måske bedre 7. Sc3 først.
7... fxe4 8. Sg5 Sc6 9. Sxe4 Sxe4 10.
Lxe4 Lg7 11. Sc3 Df6 12. h4 h6 13.
d4?! Dxd4! 14. Dxd4
Hvordan skal hvid undgå dameafbytning efter 14. Lxg6† Ke7. Sort
truer jo slemt med Se5!
14... Lxd4 15. Lxg6 Ke7 16. Le4
For at forhindre Se5, men nu ødelægger sort hvid bondestilling.
R

t+-+-+-T
OvOoL-+-Om+o+-O
+-+-+-+-+pVb+-P
+-N-+-PpP-+-P-+
Q R-B-+rK16... Lxc3! 17. bxc3 Sa5 18. Te1 Taf8
19. Lf4 d6 20. Ld5 Lc8 21. c5
Kyndel prøver noget vildt, men hvad
skal hvid spille? Sorts fort ser uindtageligt ud.
21... bxc5 22. Tab1 Ld7 23. Te2 e5 24.
Ld2 Lg4 25. Tee1 Lf3!
Slukker håbet for hvid, som ville få
angreb efter et f2-f4 osv.
26. c4 Lxd5 27. Lxa5 Lxc4 28. Lxc7
Kd7! 29. La5 Kc6 30. a3 Tf3 31. Te3
Thf8 32. Txf3 Txf3 33. Ld2 h5 34. Le3
Tf8 35. f4
Stillingen er for længst håbløs. I tidnøden går det hurtigt.
35... e4
Tre forbundne fribønder!
36. Kf2 Ld3 37. Tc1 Tg8 38. Ld2 Kd5
39. Lc3 Ke6 40. Te1 d5 41. Le5 d4 42.
Tg1 Kd5 43. g4 e3 44. Ke1 Tg6 45.
Lc7 Tg7 46. La5 Tb7 47. Lb4 cxb4 48.
a4 b3 0-1
Sejren i partiet bragte Sedlak på en
udelt førsteplads.

Lars Schandorff spillede fremragende, mødte
hele toppen og var ubesejret på andenpladsen.

Jeg skulle vinde mod Sulypa for at
nå op, og heldigvis havde jeg de
hvide. Aftenen før havde jeg faktisk
været på to natklubber – det skulle
lige prøves, for Esbjerg by-night er
vel Danmarks mest livlige. Da jeg
efter tre øl kom hjem til mit værelse
kl. 1, havde jeg lidt svært ved at falde
i søvn, men heldigvis lykkedes det.
Næste dag førte det til følgende parti
i 9. og sidste runde...

GM Carsten Høi
GM Alexandre Sulypa
Kongeindisk / E90
1. d4 Sf6 2. Sf3
Hånden er hurtig! Jeg har ikke altid
styr på tankerne og valget. 2. c4 og
2. Sf3 falder lidt i flæng. På mine
‘mærkelige dage’ kan jeg finde på 2.
Sc3, som teorien ikke har meget til
overs for pga 2... d5.
2... g6
Aha! Grünfeld eller kongeindisk.
3. c4 Lg7 4. Sc3 d6
Altså kongeindisk, hvilket jeg absolut ikke havde noget imod, da jeg
ynder skarpe systemer her, der passede fint sammen med den psykologiske situation her i sidste runde,
hvor det lidt firkantet udtrykt var at
sejre eller dø.
5. e4 0-0 6. h3
Et specialsystem, som jeg har brugt
i mange år. Bent Larsen har tidligere
været en af inspirationskilderne, selv
om jeg vist spiller det mere aggressivt end han gjorde.

6... e5
Et godt alternativ er 6... c5 7.d5 e6
osv.
7. d5 De8
Her plejer mine modstandere at
vælge 7... Sa6, 7... Sbd7 eller 7...
Sh5.
8. g4!?
Hvids intentioner lægges tidligt for
dagen; han vil sikkert gerne rokere
langt og angribe. Da jeg selv spiller
kongeindisk, så jeg sorts svartræk,
der er ambitiøst og konsekvent.
8... h5!?

tMv+wTl+
OoO-+oV-+-O-Mo+
+-+pO-+o
-+p+p+p+
+-N-+n+p
pP-+-P-+
Q R-BqKb+r
Med følgende oplagte muligheder:
9. gxh5? Sxh5 med sort fordel pga.
muligheden Sf4 og det faktum, at
hvids fremtidige angreb effektivt er
blokeret. Også 9. g5?! Sfd7 synes
forkert. Sort ville få lukket sin kongefløj, hvilket minder mig om mit gevinstparti over Sejr Holm ved KM
1985, hvor han i desperation med
hvid spillede f2-f4 i en lignende bondestruktur og åbnede for monsterløberen på g7, som da pegede ned
mod hans lange-rokade-stilling!
9. Le2!
Min oprindelige idé var 9. Sh2 for
derefter at fremtvinge en åbning med
Le2 senere. Men følelserne var ikke
rigtig med det kunstigt udseende
springertræk, og udvikling er noget,
man forstår! For en sølle bonde får
hvid åbnet h-linjen med initiativ til
følge.
9... hxg4
Hvis sort ikke tager bonden, får hvid
gratis åbnet med det dejligt aktive
springertræk Sg5!
10. hxg4 Lxg4
Det naturlige. 10... Sxg4 11. Sg5

synes ret farligt selv om stillingen er
kompliceret.
11. Sg5
Dette springertræk er en af hovedideerne med bondeofferet og sikrer
et kraftigt initiativ på kongefløjen.
11... Dc8
I hvert fald ikke 11...Lh5 12. Lxh5
Sxh5 13. Txh5.
12. Le3 c6
Ser rigtigt ud. Efter en senere lang
hvid rokade kan c-linjen åbnes. Det
lukkede centrum er til hvids fordel,
der ville kunne arbejde uhindret videre med tung mobilisering af styrkerne på kongefløjen mod sorts
monark.
13. Th4!
Forbereder i dublering i h-linjen.
Samtidig kommer der nu en afklaring,der igen udvikler hvid. 13...
Ld7?! virker nu forkert og langsomt
så...
13... Lxe2 14. Dxe2 Sbd7
Rigtigt. Sort må færdiggøre sin udvikling...
15. 0-0-0 Dc7?
Virker langsomt, nervøst og energiforladt. Et oplagt træk må være 15...
cxd5. Sorts stilling ville stadig være
udsat for kongeangreb, men han ville
selv være i stand til at iværksætte
modstød ved f.eks. b7-b5. Et interessant svar på 15... cxd5 ville for
hvid være 16. exd5 for at bruge e4feltet som springerbase.
16. Tdh1
Jens Enevoldsen kaldte dette ‘det
tunge skyts’. Sune Berg Hansen
havde et herligt udtryk i Politiken:
‘En motervej i h-linjen!’
16... Tfc8
Så er feltet f8 frit til enten springeren
eller kongen, hvis evakuering bliver
nødvendig.
17. Df3
Krystalklart og let at se! Hvid vil evt.
spille Dh3 med mattrussel på h8, men
trækket sigter også på f7. F.eks. forstyrres en evt. kongeflugt 17... Kf8
nu med 18. Th7!, der ville true med
Txg7! samt Th7†! osv. Sulypa lugter faren og bringer kavaleriet til
hjælp.

17... Sf8 18. Kb1!
Et dejligt profylaktisk træk for at
forhindre sort modspil i c-linjen. Jeg
regnede selvfølgelig på 18. Dh3 Sh5
19. Txh5 gxh5 20. Dxh5, men så
intet direkte afgørende.
18... Dd7
For trods alt at forhindre triplering i
h-linjen.
19. Dg2
Spekulerer i Dh2. I tidnøden krakelerer Sulypas nerver nu.
19... cxd5?
Bringer Sc3 med i angrebet, og det
kan sorts forsvarsværker ikke holde
til. Nu skal man virkelig nyde angrebet, og det er den slags angrebsskak, der bringer det bedste frem i
mig og gør mig til en lykkelig mand.
20. Sxd5
Klart. Nu er 20... Sxd5 21. Dh2 straks
slut.
20... Se6 21. Dh3 Sh5
Det er hurtigere overstået efter 21...
Kf8 22. Th8† etc.
22. Txh5
Dette er oplagt – det var mit næste
træk, jeg havde glædet mig til. Der
havde nu samlet sig en mindre kødrand af tilskuere, der gerne ville følge
det afsluttende angreb.
22... gxh5 23. Tg1!
Et dræbertræk, der kom hurtigt...
23... Sf8

t+t+-Ml+
Oo+w+oV-+-O-+-+
+-+nO-No
-+p+p+-+
+-+-B-+q
pP-+-P-+
Q +k+-+-R24. Sf6! Lxf6 25. Sh7!
Den havde jeg set frem til siden 22.
Txh5.
25... Kh8 26. Sxf6! opgivet.
Skak kan være smukt! 1-0
www. northseacup.dk/nsc2004/
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Mainz
Chess
Classics
Af Steffen Pedersen
Det er stort, det er flot, og det er professionelt arrangeret – skakfestivalen
i Mainz er blevet et populært tilløbsstykke for skakspillere på alle niveauer og havde i år deltagelse af
mere end 542 deltagere i den åbne
hurtigskakturnering.
De fem dage, turneringen løb over,
indeholdt to hurtigskakturneringer:
en ganske traditionel og Chess960
(vel mere populært kaldet FischerRandom eller trukket sammen til
Fischerandom, hvor begyndelsesstillingen bestemmes ved lodtrækning umiddelbart før hver runde).
Sideløbende afvikledes om aftenen
to opvisningsmatcher i samme discipliner. For Peter Heine Nielsen og
mig selv gjaldt, at det var første gang
vi deltog.

Reklamescoop
Allerede inden vi ankom, var der dog
forskellige arrangementer, der var
afviklet. Der var blandt andet simultaner og lynskak. Og så var der pressekonference og åbningsmiddag.
Organisatoren Hans-Walter Schmitt
havde gjort et kæmpe reklamescoop
ved at invitere præsidenten for Estlands skakforbund. Ikke i sig selv
noget særligt, så hvorfor...? undrer
man sig måske.
Men Estlands skakpræsident er lig
med den internationale supermodel,
Carmen Kass, Vogues Model of the
Year 2000, og det skabte et pressetilløb, der ikke tidligere er set ved en
tysk skakturnering. Både ARD og
SAT1 var der blandt et større antal
fjernsynshold. Genialt af Hans-Wal-

ter Schmitt, men ikke alle var glade.
Det tyske forbunds præsident, Alfred Schlya, syntes ikke om det, og
angreb Hans-Walter Schmitt på den
efterfølgende åbningsmiddag verbalt og i skarpe vendinger foran både
lokalpresse og sponsorer.
Årsagen er skak-OL i 2008, hvor
Dresden kandiderer, men også Tallinn er interesseret, og Schlya så kun
Schmitts invitation af Carmen Kass,
som et direkte modarbejde af tyske
interesser.
Anderledes forholdt det sig hos de
potentielle arrangører i Dresden, der
naturligvis også var inviteret: ‘At
hente Carmen Kass til Mainz var et
fantastisk skaktræk og reklame for
vores sport.’

Opvisningsmatcherne
Chess960-verdensmester er Peter
Svidler, der i år blev udfordret af sidste vinder af den åbne Chess960-turnering, Levon Aronian, og i den traditionelle hurtigskak mødtes Viswanathan Anand og Alexei Shirov.
Begge matcher blev spillet over otte
partier, og ud over at man fra salen
kunne følge partierne på scenen via
et stort lærred, kunne man også købe
hovedtelefoner, og live få kommenteret af stormestrene Jusupov og
Lobron. Jo, teknikken er i højsædet
og gjorde topmatcherne i Mainz til
en ekstra fornøjelse at følge.
Matchen Anand-Shirov var aldrig
rigtig spændende. Dertil er Anand
simpelthen for god netop nu, og den
afslappethed, inderen samtidig udstråler, gør det hele endnu mere imponerende. Anand vandt parti nummer to og nummer seks, og dermed
matchen sammenlagt med 5-3. Reelt var han kun i problemer i det 8.
parti, hvor matchen allerede var afgjort. Her følger det 6. parti:

Anand (2782)
Shirov (2725)
Spansk / C88
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0-0 8.
h3 Lb7 9. d3 d6 10. a3 Dd7 11. Sc3
Sd8 12. d4 exd4 13. Sxd4 Te8 14. Sf5
Lf8?

Kontrasten i tempoet til den anden
match var meget sjovt at bemærke.
Hertil er alt spillet stort set a tempo,
mens Aronian og Svidler ved det
andet bord stadig funderer over det
første træk! Shirov forklarede efterfølgende, at hans sidste træk var en
alvorlig fingerfejl, og det er da ikke
en usandsynlig forklaring, at han
netop blev revet med af den hastighed, trækkene blev udført i. Stort set
det eneste tidspunkt, det er muligt at
holde sit tidsforbrug nede på det
samme som den indiske hurtigtænkers, er jo i åbningen. Men her går
det altså for stærkt – selv for en spiller af Shirovs kaliber. I 7. parti kom
det rigtige 14... Se6, og Shirov holdt
uden de store problemer remis, men
det resultat var selvfølgelig også med
til at sikre Anand matchsejren.
15. Lg5!
R

t+-MtVl+
+vOw+oOo
o+-O-M-+
+o+-+nB-+-+p+-+
PbN-+-+p
-Pp+-Pp+
R-+qR-K-

Sort står nærmest til tab! Han kan
selvfølgelig ikke tillade 16. Lxf6, og
de forskellige varianter med slag på
e4 fungerer ikke. Eneste træk, der
ikke taber forceret er 15... Le7, men
sådan er der næppe nogen, der kan
få sig selv til at spille, da sort jo blot
har tabt to træk med løberen.
15... Lxe4?
15... Sxe4? 16. Dg4 (truer 17. Sh6†)
16... Sc5 17. Lxd8! g6 (17... Texd8
18. Sh6†) 18. Se7† Lxe7 19. Dxd7
Sxd7 20. Lxe7.
16. Sxe4 Txe4
16... Sxe4 17. Dg4 Sc5 18. Lxd8 er
samme tema som forrige note.
17. Txe4 Dxf5 18. Lxf6 Dxe4 19. Ld5
Df4 20. Lxa8 Dxf6 21. c3
Med en kvalitet mere for kun en
bonde er gevinsten en formsag for
en spiller som Anand.
2004 /7/301
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21... c6 22. Dd4
Peter Heine og jeg var mere primitive: vi ville spille 22. Df3, der
forcerer dronningafbytning.
22... De6 23. Db6 Dc8 24. Te1 Dd7 25.
Dxa6 d5 26. a4 bxa4 27. Dxa4 g6 28.
Td1 Lc5 29. b4 Lb6 30. c4 1-0
Svidler forsvarede sin VM-titel i
Chess960, da han sammenlagt besejrede Aronian med 4½-3½ i en helt
anderledes afvekslende match, hvor
kun et enkelt parti endte remis.
Svidler konkluderede på den afsluttende pressekonference: ‘Aronian
spillede bedre, men jeg var hurtigere’.

Chess960
Umiddelbart før hvert parti trækkes
lod om begyndelsesstillingen og
eneste betingelse er, at løberne ikke
må stå på samme farve. Det skulle
kunne give 960 forskellige stillinger – deraf navnet. Derudover er der
lidt komplicerede rokaderegler, som
forud var min største bekymring. Jeg
var lidt usikker på, hvordan og hvornår der måtte rokeres, og sådan var
der vist mange, der havde det. De
første par runder ventede jeg generelt med at foretage noget med konge
og tårne, indtil modstanderen eventuelt havde rokeret, så jeg kunne gøre
det samme! Jeg havde også et parti,
hvor jeg med hvid stod klart bedre.
Jeg spillede så Dd2, som jeg mente
forhindrede ham i at rokere, og han
ville så være i problemer med sin
konge. Ikke desto mindre rokerede

PAUL EDGAR CHESS

brikker
brætter
ure
hjemmeside:

paul-edgar-chess.com
tel. Hillerød: 25 39 78 73
tel. Århus: 60 88 78 73
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han alligevel. Jeg overvejede et kort
øjeblik at protestere, men undlod så
– ikke noget med at ende i en pinlig
situation: når han gjorde det, så var
det jo nok lovligt. I mange andre
partier så man også alternative måder at få rokeret på, eller rettere forsøg på at normalisere stillingen. Det
kunne være et lufthul til kongen, der
så tålmodigt blev brugt af kongen
for at gøre plads til et tårn, der så
kunne flyttes mod centrum, eller lignende. Efter et par partier hjalp det
så småt. Man blev bedre, og man fik
en bedre forståelse for, hvordan
strategien skulle lægges, indtil man
kunne opnå en nogenlunde normal
stilling. Mit generelle indtryk var, at
man med hvid i mange stillinger
kunne lægge et stort pres på modstanderen ved at spille forholdsvis
aggressivt.
Længe lignede franskmanden Bacrot en overlegen vinder. Han startede med 7/7, men til sidst blev han
indhentet, og vinder blev Zoltan
Almasi, Ungarn, med imponerende
9½/11. Peter Heine Nielsen sluttede
som nummer 20 med 7½ point og
jeg selv som nummer 61 med et point
mindre.

Ordix Open
Hele 542 deltagere var der i den åbne
hurtigskakturnering – heraf 31 fra
top-100 i verden! Det havde tyskeren Jan Gustafsson, der de senere år
har gjort store fremskidt og har et
Elo-tal på mere end 2600, bemærket
den første dag, og beklagede sig: ‘Nu
har jeg arbejdet så meget med min
skak, og så kommer jeg her, og alle
er alligevel 50 point højere ratet end
jeg!’
For mit eget vedkommende blev
det sådan en elevatorturnering, hvor
man vinder nogle partier, som man
formodes at vinde; kommer lidt med
frem, får et gok i nøden, og bliver
sendt ned igen. Ret irriterende, men
jo ikke andet end et pænt signal om,
at man bare må forsøge at blive lidt
bedre. Med 7½ point endte jeg igen
som nummer 61 og Peter Heine –
igen med et point mere – som nummer 16. Grischuk vandt med 9½
point.

Portisch var ikke begejstret for Fischerandom.

'Et tåbeligt spil...'
Af Peter Heine Nielsen
Fischer har ikke den helt store stjerne
hos mig. Om end jeg de senere år er
blevet imponeret af især hans tekniske spil, hører jeg til dem, der mener, han ville have tabt til Karpov.
Et standpunkt, som selv Kasparov
plæderer for i en kommende udgave
af sit store værk om verdensmestrene
gennem tiden.
Fischer-betænkningstiden er jeg
klar tilhænger af, men hans variant
af selve spillet: Fischerandom (af
Fischer Random) har jeg aldrig haft
meget til overs for. Skak bliver ganske vist ofte remis og er især på topplan præget af åbningsteori, men jeg
finder stadig spillet ganske spændende.
Det er Fischerandom også, men
skak er det i mine øjne ikke. Skak er
for mig på intellektuelt plan diskussion af visse stillingstyper, åbningsideer etc. Derudover er det naturligvis en sport, hvor det gælder
om at besejre modstanderen. Men det
teoretiske arbejde, man har med
hjemmefra, er for mig en væsentlig
del af spillet.
Det skærer man fuldstændig væk
i Chess960 som det åbenbart har skiftet navn til, i hvert fald i Mainz. Ikke
at det ville være uden fordele at slippe
for lange hotelaftener foran den bærbare, for endnu engang at forsøge at
finde fordel mod a6-slavisk eller
remis mod 1. e4. Der er en verden til
forskel fra en nutidig professionels
aftenunderholdning, til de anekdo-

ter, man hører i bilen på vejen hjem
fra Helsinges divisionskampe. Man
skulle have været landsholdskæmpe,
da Jørgen Hvenekilde var spillende
entertainer, og Steen Juul Mortensen var holdleder!
Mine kritikpunkter til trods fandt
jeg det alligevel morsomt at deltage
i turneringen. Efter en start med 4/4
normaliserede det sig dog hurtigt,
men jeg fik fornøjelsen af at møde
legendariske Lajos Portisch:

Lajos Portisch

mTvLwTmV
OoOoOoOo
-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+pPpPpPpP
NrBkQrNb
Peter Heine Nielsen
1. e4
Åbningstrækkene er det sværeste i
960. En ting var jeg fast besluttet på,
jeg ville ikke nøjes med simple leveregler, som springerne før løberne
og frem med bønder i centrum etc.
Den slags hører 1800-tallet til.
1... e6
Efter 1... e5 2 f4! får man en fantastisk udgave af kongegambit. Væsentligst taber det ikke en bonde eller svækker kongestillingen som
normalt.
2. d4 d5 3. e5!
Ikke at jeg var voldsomt imponeret,
men mere i mangel af bedre. Pudsigt
er det, at sort efter 3. exd5 exd5 4.
Dxe8† kan slå tilbage med tårnet.
Ikke at den slags slutspil er noget for
hvid i det hele taget, hvilket jeg blev
belært om under et nyligt Maltabesøg.
3... b6!
En fin idé. Bemærk at La6 ikke bytter de hvidfeltede men faktisk truer
tårnet på f1. Løberen på h1 kan man
kalde principielt god, men det er
naturligvis noget pjat. Man bemær-

ker at 3... Da4 gafler d4 samt a2 men
efter 4. Sb3 Dxa2 5. Ta1 er dronningen fanget.
4. f4
Naturligvis ikke kun for at give tårnet feltet f2. Jeg følger trofast tanken om at spille dynamisk.
4... h5 5. f5
Tillade Sh6 med fin kontrol vil man
naturligvis ikke. Så hellere give en
bonde. Desuden aner man potentiale
for Lh1, og hvad med springeren på
a8? den burde da tillade hvid at ofre
et par småfolk.
5... exf5 6. Sh3 c6!
Ikke med i beregningerne. Ud over
at forære min modstander en bonde
er det lykkedes at kreere et drømmefelt for hans springer på e6.
7. Sf4 Sc7 8. g3
Heromkring var jeg generelt rådvild,
hvordan jeg skulle besvare et sort f6!
Det sprænger mit centrum, og sort
må have klar fordel. Glem ikke, at
La6 fulgt af 0-0-0 er en faktor!
8... g6 9. Sb3
Den dynamiske intuition skreg på 9.
c4 dxc4 9. Sc3 med initiativ, men
springeren kan jo desværre kun gå
til b3. Heromkring var jeg begyndt
at konludere, at det gjaldt om at begrænse skaderne. Det er fordelen ved
at spille symmetrisk med sund fornuft, det er svært at stå markant dårligere hurtigt med hvid.
9... Lb7?!
Hvorfor ikke til a6? Måske Portisch
som jeg i mangel af tiltro til egne
evner i forbindelse med rokadereglerne primært foretrak at afvente,
hvordan modstanderen rokerede for
så blot at kopiere dette?
10. a4 a5 11. Ld2 Se6
Bedre 11... f6!
12. Sxe6 Dxe6 13. Lxa5
Sigfred From belærte mig i mine
unge dage om, at man kunne ofre
det antal brikker, ens modstander
havde stående af vejen i modsatte
hjørne. En fin tommelfingerregel,
her nøjes jeg dog med en officer for
et par bønder samt kraftigt initiativ.
13... bxa5 14. Dxa5 Ke8 15. Sc5 Dc8
Hans stilling brød ikke sammen, som

jeg havde håbet på. Efter en del tøven gik jeg efter gode praktiske chancer gennem at kalde reserverne med.
16. b4 Sh6 17. b5 Sg4

-Tw+lT-V
+v+-+o+-+o+-+o+
QpNoPo+o
p+-P-+m+
+-+-+-P-+p+-+-P
Q +r+k+r+b
18 0-0!
R

-Tw+lT-V
+v+-+o+-+o+-+o+
QpNoPo+o
p+-P-+m+
+-+-+-P-+p+-+-P
+r+-+rKb

Naturligvis! Pludselig koordinerer
hvids stilling perfekt. Ikke min bedste rokade i turneringen dog. Mod
Berelovich reddede jeg en håbløs
stilling ved at rokere fra b8 til g8!
18... Sxe5
Desperation.
19. dxe5 Lxe5 20. Tfe1 f6 21. Da7 Kf7
Resignation, men der var intet fornuftigt.
22. bxc6 Dxc6 23. Txb7 Txb7 24.
Dxb7 Dxb7 25. Sxb7 d4 26. a5 Ke7
27. a6 Ta8 28. Sc5 Ta7 29. Lb7
Underholdende? Ikke efter min
smag, men sjovt var det at få en
Portisch-Skalp, hvilket jeg prøvede
at forklare ham på en måde, så det
lød som en kompliment. ‘Dette er et
tåbeligt spil’, var nogenlunde svaret. På sin vis er jeg enig, men alligevel. Én gang om året kan det være
ganske underholdende.
www. chesstigers.de/
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Himlen er høj, der er isbjerge i vandet og vikingskak på brættet. Henrik Danielsen med de hvide brikker er i sit rette element.

Bersærkergang på
Island og Grønland
Af Henrik Danielsen
Når man sidder i flyveren midt i
Nordatlanten mellem Europa og
Amerika, dukker Island med sine aktive vulkaner og enorme hvide iskapper op af det blå hav.
‘Ilden og isens ø’ kaldes nationen
med den dybt fascinerende natur,
hvis lige ikke findes noget andet sted
på kloden. Første gang man besøger
landet, må man overgive sig.

De første mennesker
De første mennesker på Island kom
ikke med flyvemaskiner, men med
både, og var irske munke. De flygtede dog, da nordboerne ankom omkring år 870. Nordboernes uhæm-
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mede vildskab var for meget for de
blide munke, der havde søgt gudsnærvær i det afsidesliggende land. I
Egills saga berettes om nordboernes
karaktermodsætninger. Der fortælles om temperamentsvingninger til
ekstremer, som stod man over for et
andet væsen, et ‘Hamskifte’.
De var lige så skumle og farlige,
som de var statelige. Og videre står
der: ‘De var fysisk fremragende og
havde en sprudlende intelligens, men
med en dæmon i kroppen. En ting er
sikkert: de var veludrustet til at føre
en sej kamp for at overleve på den
isolerede ø samt til at blive gode
skakspillere!’

I nutiden føler jeg mig hjemme på
Island, hvor bersærkergang på skakbrættet stadig er hverdagskost!

National selvbevidsthed
Den nationale selvbevidsthed – som
altså stammer helt tilbage fra bosættelsernes tid – er stor blandt Islands ca. 300.000 indbyggere.
Fristatsårene fra 870 til 1262 var
den periode, da et selvbestemmende
frit folk skabte en nationalfølelse,
som end ikke 600 års fremmed herredømme og undertrykkelse har kunnet kue. Hjemmestyret blev indført i
1904, og i 1918 blev Island anerkendt som en selvstændig nation i

union med Danmark, og den 17. juni
1944 udråbtes Island på Tingvellir
til selvstændig republik.

En gletsjerspalte
Merete og jeg ankom til Reykjavik
en dag før afrejsen til Grønland. Her
fik jeg lejlighed til at afstøve min
skak mod en lokal viking med bersærkergangstendenser. I første parti
røg jeg i følgende gletsjerspalte:

Lokal spiller
Henrik Danielsen
Løberspil / C27
Vi spillede på en bar, og min modstanders navn fik jeg ikke lige fat på.
1. e4 e5 2. Lc4 Sf6 3. Sc3 Sxe4 4.
Lxf7?
‘Bersærkerskak’ Kendt er 4. Dh5
som kan føre til Dracula-varianten
efter: 4... Sd6 5. Lb3 Sc6 6. Sb5 g6
7. Df3 f5 8. Dd5 De7 9. Sxc7† Kd8
10. Sxa8 b6 Kun velegnet for dem
som kan tåle at se blod!
4... Kxf7 5. Sxe4 Sc6?
5... d5! med godt spil.
6. Df3 Kg8??
Gletsjerspalten. Her er 6... Ke8 nødvendigt.

t+vW-VlT
OoOo+-Oo
-+m+-+-+
+-+-O-+-+-+n+-+
+-+-+q+pPpP-PpP
Q R-B-K-Nr
7. Sg5!
Og mat eller dronningtab næste
gang. Jeg kom dog tilbage i matchen
i de efterfølgende partier, men det er
historie nu.

Skak på Grønland
Som tidligere beskrevet i Skakbladet
nr. 7, 2003 er Hrafn Jokulsson og
co. i færd med at introducere skak i
Grønland. Der er planlagt tre besøg
forskellige steder, over en treårig pe-

riode. Sidste år besøgte holdet den
smukke by Qaqortoq på Sydvestgrønland.
I år gjaldt besøget Tasiilaq på østkysten.

Tasiilaq på østkysten
Tasiilaq er den ene af kun to byer på
den 3000 km lange østkyst, der på
Vestgrønland kaldes ‘Tunu’ – bagsiden.
Tasiilaq fremstår mere rå og barsk
– nogle ville sige tættere på den oprindelige kultur – med en befolkning
på 1700 indbyggere, der hovedsagelig lever af fiskeri og fangst samt
servicefag og bistand.

Ankomst
Da skakholdet ankom med skakspillere, organisatorer, fotografer, journalister, forældre og børn, skuespillere og sågar en rigtig klovn, ventede adskillige helikopterture – fra
øen Kulusuk til Ammasalik Ø, hvor
Tasiilaq ligger – før alle var indkvarteret i byens kollegie.
Kontrasten mellem hovedstadens
pulserende liv og Tasiilaqs øde beliggenhed er stor, selv om flyveturen på 1 time og 45 minutter syntes
kort. Helikopterturen på 20 minutter giver et spændende overblik over
naturen, som omgiver Tasiilaq. Ishavet er fyldt med isbjerge i alle tænkelige størrelser, og byen ligger omkranset af urgamle fjelde og bjerge.
I sommertiden findes der kun lidt
sne på toppene, og den altdominerende farve er gråbrun. De karakteristiske træhuse ligger som små tilfældigt placerede brikker i en lillebitte del af det vældige landskab.

Dagligdagen i Tasiilaq
Tasiilaq er tydeligvis en by, hvor
befolkningen lever i og med naturen. Overalt ses slædehunde lænket,
som loven kræver, indtil vinter, sne
og kulde melder sig igen, og hundene
kan spændes for slæderne og trække
ud over det frosne hav.
Der hviler nærmest et sløvsind
over de slunkne hunde, nu hvor de
ligger i solen, og deres pels er snavset af jord og støv. Dette afbrydes
kun af de legende hvalpe, som løber

frit rundt i byen, hvor de afprøver
hierarkiet og slukker tørsten i en af
byens mange kilder, eller når de
voksne hunde fodres, og et inferno
af hundeglam og hyl runger mellem
omkransende fjelde.
Børn og voksne i byen nyder solen udendørs. Børnene leger på skolens fodboldbane og legeplads eller
i kilderne, hvor forskelligt affald og
beholdere bruges til at lege med vandet.

Skakskolen
Islændingene havde planlagt skakskole, hvor undertegnede skulle undervise, og underholdning med klovnen for børnene inden turneringen
startede.
Undervisningen var hovedsagelig
tilrettelagt efter begynder til let øvede
niveau for skolebørn, men der var
også skakundervisning for voksne.
Den første dag var tilslutningen minimal; men pludselig var interessen
fanget, og mange mødte op og deltog med begejstring. Undervisningen foregik på dansk, men en del
islandske børn var med og indgik
behjælpeligt som vejledere i processen. Der blev i disse dage skabt venskaber på kryds og tværs og udvekslet adresser børnene imellem. De
mest talentfulde børn fik mulighed
for at deltage i ‘Greenland Open’ og
de øvrige børn deltog i den efterfølgende børneturnering.

Malede forsamlingshuset
I mellemtiden var islændingene gået
i gang med at planlægge turneringen og klargøre lokaler. Dette fik en
uventet drejning, da forsamlingshuset, som turneringen skulle afholdes i, viste sig at være ‘under standard’. Det islandske hold incl. forældregruppen gjorde hovedrent, ren-
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sede gulve, malede hele forsamlingshuset indvendig og ordnede toiletter, således at alt funklede på åbningsdagen – alt dette blev fotograferet og beskrevet i islandsk presse,
således at de sent ankomne skakspillere og andre interesserede kunne
følge med i udviklingen.

Greenland Open 2004
Greenland Open fik følgende slutstilling 1. Johann Hjartarsson Island,
2. Henrik Danielsen Danmark, 3-4.
Robert Hardarsson Island og Tomas
Björnsson Island.
Følgende parti blev spillet mod en
af de lokale spillere, igen kniber det
med hukommelsen.

Henrik Danielsen
Lokal spiller
Isbjørnesystemet / A03
1. f4 d5 2. Sf3 Lg4
En rigtig bangebuksvariant, han vil
bytte på f3 og gennemføre e5 med
lige spil.
Efter lodtrækningen ved danmarksmesterskabet 2000 kom jeg i snak
med Bent Larsen. Han fortalte, at han
i tidernes morgen havde opgivet 1.
f4 pga. 2... Lg4, og som han sagde:
‘Alle russerne spillede sådan’, og
selv om han vandt et godt parti over
Petrosjan i 1958! (ikke pga. åbningen) fandt han aldrig en modgift.
Han sagde, at mit gevinstparti mod
den tyske GM’er Tomas Luther var
interessant. Han mente, at min nyhed 6. g4 åbner for helt nye perspektiver. Partiet mod Luther har tidligere været bragt i Skakbladet.
Kigger man efter i ECO bind A er
der ikke meget hjælp at hente. En
lille note, som ikke kan bruges til
noget som helst. Jeg gider ikke engang at umage mig med at bringe
den her.
De følgende varianter har jeg selv
udarbejdet i studiekammeret.
3. e3
At tillade 3... Lxf3 uden at dronningen kan slå tilbage er helt forkert.
3... Sd7 4. h3! Lxf3
Her er 4... Lh5 en grov fejl: 5. g4 og
6. f5.
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5. Dxf3
Her står dronningen godt, og i forbindelse med g4 kan der hurtigt opstå reelle trusler mod sorts kongefløj.
5... Sgf6
5... e5 er ukorrekt pga. 6. Dxd5, og
efter 5... c6 er 6. d4 nødvendigt, men
der opstår herefter en god stonewall,
hvor hvid har overdækket e4 feltet.
Og så altså nu det nye Danielsentræk (beskedenhed er en dyd, men
man kommer længere uden!), som
jeg havde analyseret inden debuten
mod Tomas Luther.

t+-WlV-T
OoOmOoOo
-+-+-M-+
+-+o+-+-+-+-P-+
+-+-Pq+p
pPpP-+p+
Q RnB-Kb+r
6. g4!
Lad os nu gå videre, eller som pigen
sagde om kysset: Det var en god
begyndelse.
6... e6

6... e5 7. g5! e4 8. De2 Sg8 9. h4
fulgt af Lh3 b3 og Lb2. En Løber
kendes på sin diagonal!
7. d3 h6 8. Lg2 Le7 9. Ld2 0-0?
Vil du undgå faren, så leg ikke med
den korte rokade i disse isbjørnestillinger. Den kloge forebygger, mens
problemerne stadig er små. I får lige
en mere: En forsigtig mands hus
brænder ikke. Jeg kan ryste dem ud
af ærmet.
10. h4
I en skakduel går strategien ud på, at
modstanderens stilling somme tider
går i kludder, og den begynder at
bryde sammen. Hvis man ikke er
årvågen og dermed forpasser denne
situations muligheder, er der stor
chance for, at hans stilling vil komme
til kræfter igen, og det hele står i
stampe. Det er vigtigt at holde øje
med sådan et sammenbrud og at slå
til og følge op med uafviselig bestemthed, så hans stilling ikke får tid
til at samle nye kræfter. Skak er en
barsk kamp.
10... Se8 11. g5 Sd6 12. Lc3 Sb5
Ifølge Fritz er 12. Kh7 bedre.
13. gxh6
Den lige vej fører til kongen.
13... Sxc3
13... Lxh4† 14. Kf1 Sxc3 15. hxg7
vinder. Det kan selv en blind se.

Formand for Grønlands Skak Union Steffen Lynge
og præsident for Hrokurinn Skakklub Hrafn Jokulsson.

små, da vi så isbjerge så store som
supertankere.
De sidste dage i Tasiilaq brugte vi
på sightseeing og vandreture, inden
vi med en lynhurtig speedbåd blev
sejlet til Kulusuk Ø.

Sidste dage i Kulusuk

Børn i Tasiilaq  får nu mulighed for at lære skak.

14. hxg7 Kxg7 15. Dg4 Kh6 16. Sxc3
Tg8 17. Dh3
R

t+-W-+t+
OoOmVo+-+-+o+-L
+-+o+-+-+-+-P-P
+-NpP-+q
pPp+-+b+
R-+-K-+r

Med gevinststilling, som jeg senere
omsatte.
Man stiller ikke en bangebuks foran
en isbjørn!

Tasiilaq, problemer og håb
I forbindelse med turneringen inviterede kommunaldirektør Peter
Thomsen og Tasiilaq by på middag
med laks, kammuslinger, hellefisk
og moskusokse. Her optrådte bl.a.
nogle lokale trommedansere.
Senere under en privat middag
meddelte Peter Thomsen, at byen
senere ville støtte skakudviklingen
på Østgrønland økonomisk. Dette er
selvfølgelig en glædelig udvikling
og god opbakning til projektet.
Der er store sociale problemer i
Tasiilaq. Bare i år er der 15 unge,
som tog deres eget liv.
Så noget må gøres, og vi ved, at vi
kan få fat i nogle af de udsatte unge.
Skakskolen samt turneringen blev
en stor succes for de grønlandske

børn. Vi har brug for alt den støtte vi
kan få, så hvis nogle af læserne af
Skakbladet ligger inde med undervisningsmateriale eller bøger, må de
meget gerne kontakte mig pr. email:
h-danielsen@jubiipost. dk.

Kummiut og Iceman
Efter turneringen havde vi mulighed
for at deltage på en sejltur til Kummiut. En mindre bygd, længere oppe
i Ammasalik Fjord. I Kummiut blev
vi modtaget af en herboende islænding kaldet ‘Iceman’, da han angiveligt en dag hev en levende haj op
af vandet med de bare næver. Han
var en glimrende guide og historiefortæller, som havde valgt at forlade
fiskeriet i Island og slå sig ned i
Kummiut. Tiden her passede ham
simpelthen bedre!
Kummiuts lokale skole ville gerne
være med i skoleskakundervisningen, så vi improviserede og hoppede
rundt i lokalet som springere og tårne
til børnenes store fornøjelse.
De medbragte skakspil blev delt
ud til skolen, således at skak stadigvæk kunne spilles, når vi var taget
derfra. Vi sluttede af denne dag ved
byens kirke, det bedste udsigtspunkt
efter sæler og hvaler.
Her sad de gamle og holdt udkig
efter fangst og isbjørne. Den første,
som ser en isbjørn, får skindet, når
den er skudt. Skindet er en del penge
værd.
Vi nød sceneriet inden den storslåede sejltur gennem fjorden tilbage
til Tasiilaq. På vandet blev vi meget

Sejlturen foregik i rasende fart i slalom ud og ind mellem store, små isflager og isbjerge i alle mulige kunstneriske former. Jeg var heldig at se
en stor fed sæl, inden den dykkede
ned i dybet.
På skolen i Kulusuk mødte vi den
danske skoleinspektør Lars Peter
Sterling og hans kone Lise.
Jeg underviste ca. 30 børn og
havde også skakspil med til skolen.
Om eftermiddagen gik vi fjeldtur
med Lars Peter og Lise og nogle af
deres slædehunde. De fortalte, at
grønlænderne synes, det er underligt, at de tager deres hunde med på
gåtur – men hundene nød det i fulde
drag. Jeg fik lov til at holde den ene
i snor i begyndelsen af turen og forstår nu på en mere ‘afklaret’ måde,
hvorfor disse hunde kan trække
slæderne. Lars Peter havde i øvrigt
selv bygget en smuk og stabil slæde,
som vi fik lov at se. Desuden optog
han film om lokalsamfundet.
Merete og jeg fik en dejlig, enkel
middag, tag over hovedet og en
spændende afslutning på vores anden Grønlandstur.

Henrik Danielsen har pr. 1. oktober
taget orlov fra sit arbejde og er flyttet til Island, hvor han vil gøre en
indsats for at fremme skoleskakken
på Island og Grønland. Projektet
kan følges på Nettet, hvor han også
lægger undervisningsmateriale til fri
afbenyttelse. Som det fremgår af artiklen vil støtte til skakken blandt
grønlandske børn i form af begynderbøger, hæfter og skakspil falde
på et tørt sted. Kontakt Henrik Danielsen og aftal nærmere.
Email: h-danielsen@jubiipost. dk
www. betachess.dk/is
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Danske spillere har gjort det godt i flere
af årets store internationale opens.

Sejr i Gent Open
Gent og Vlissingen :
Af Nicolai V. Pedersen
Dette års Gent Open, i midten af juli,
var for mit vedkommende den anden af denne sommers turneringer.
Den første turnering Andorra gik
nogenlunde med omtrent 2500-præstation.
Gent Open afvikles sideløbende
med den årlige Gent Festival, måske
en af grundene til, at den tiltrak hele
413 deltagere, heraf 10 GM’ere og
16 IM’ere. For to år siden blev det til
7 point i turneringen og en delt 8.14. plads. Så den logiske målsætning
var naturligvis 7½ af 9 eller mere.
Det startede også planmæssigt
med 4 af 4. De efterfølgende to runder førte imidlertid til remis, mod
GM Solozhenkin og IM Geert Van
Der Stricht. Og så fulgte i 7. runde:

Vanderwaeren (2263)
Nicolai V. Pedersen (2471)
Dronninggambit / E59
1. Sf3 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 d5
En solid variant. Jeg har spillet 3...
Lb4 nogle gange, men for at stille
hvid over for nogle strategiske valg
altså teksttrækket denne gang.
4. d4 Lb4 5. a3?! Lxc3 6. bxc3 c5 7.
e3 Sc6 8. Le2 0-0 9. 0-0 Dc7 10. Lb2
dxc4 11. Lxc4 e5
Nu er vi ved trækomstilling kommet ind i en af hovedvarianterne i
Nimzoindisk.
12. La2? Lg4
Med den simple plan at slå pa f3,
spille dronningen til h3, og følge op
med Se7-g6 samt evt. Td8-d6-g6.
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Førsteplads til Nicolai V. Pedersen.

13. Da4 Lxf3 14. gxf3
R

t+-+-Tl+
OoW-+oOo
-+m+-M-+
+-O-O-+q+-P-+-+
P-P-Pp+bB-+-P-P
R-+-+rK-

14... Dc8 15. d5 Se7 16. Dh4
Hvid bliver nødt til at give bonden
på d5.
16... Sexd5 17. Lxd5?
17. f4!
17... Sxd5
Med klar fordel.
18. c4 Sb6 19. Lxe5 De6 20. Dg3 f6
21. Ld6 Tfc8 22. Kh1 Sxc4
bonde nummer to, hvid kunne roligt
give op her.
23. Tg1 Df7 24. Lf4 Kh8 25. h4 b5 26.
e4 a5 27. a4 b4 28. Tac1 Sb2 29. e5
Sd3 30. e6 Dg6 31. Dh2 Df5 32. Tc4
Dxe6
Endnu en bonde.
33. Te4 Df7 34. Ld6 Ta7 35. h5 c4 36.
h6 gxh6 37. Lf4 Sxf4 38. Dxf4 0-1
Efter remis i 8. runde imod GM
Savchenko, var jeg på 6½ af 8, og
sidste runde skulle dermed helst vindes. Til min overraskelse var sidste
rundes modstander dog topseedede
GM Kazgaleyev (2598). Valget blev

Skotsk Firspringerspil (1. e4 e5 2.
Sf3 Sc6 3. Sc3 Sf6) der går for at
være lidt remispræget, men efter at
have vundet de sidste 5-6 partier i
varianten, er jeg af en anden opfattelse.

r+-+-+-+
O-T-L-+-+-M-+-+
P-O-Ko+-+-+-+o+
+p+n+-+-+-+-+p+
Q +-+-+-+IM Nicolai V. Pedersen
GM Kazhgaleyev
Diagramstilling efter sorts 52 træk.
Partiafslutningen illustrerer vigtigheden af aktiv konge og aktivt tårn i
slutspillet. Til trods for sorts merbonde er stillingen tabt.
53. Sf4! Kd7 54. Sd5 Tb7 55. a6 Sf7
56. Kf6 Txb3 57. Kxf7
...og hvid vandt.
Slutstillingen:
1-7. Pedersen (2471), Shchekachev
(2555), Savchenkov (2521), Miezis
(2502), Perez Garcia (2423), Bagheri (2505) Solozhenkin (2480) 7½
point.
www. kgsrl.be

To danskere et point
foran verdensmesteren
Hollandske Vlissingen formåede i år
at tiltrække den nybagte FIDE-verdensmester Rustam Kasimdzhanov.
At en verdensmester stiller op i en
ordinær open er noget usædvanligt.
Kasimdzhanov har dog holdt ferie i
strandbyen Vlissingen en del gange
tidligere og havde lovet deltagelsen
inden VM-titlen kom i hus.
Både Lars Schandorff og undertegnede var med i Vlissingen Open
og havde visse forhåbninger om at
møde en verdensmester eller måske
ligefrem at distancere ham.
Naturligvis en stor skuffelse for
Kasimdzhanov at ende på 6 af 9, men
han kom dog igen og vandt efterfølgende en GM turnering i Pune,
Indien. Som han selv siger er han
meget svingende i sine præstationer.
Kritikerne er hurtige med (ned)vurderinger af hans spillestyrke, men at
vinde over Ivanchuk, Topalov, Grischuk og Adams og er en unik præstation.
Lars Schandorff sluttede som
nævnt på 7 point efter at have mødt
stærk modstand, især i den sidste
halvdel af turneringen. Lars var på
6½ point inden sidste runde, modstanderen GM Mchedlishvili spillede
dog solidt med de hvide, så det var
svært at nå på 7½ og dermed delt
turneringssejr.
Selv sluttede jeg også på 7 point,
efter at haft en rimelig turnering. Et
nederlag imod GM Gagunashvili
gjorde dog en topplacering svær.
Her min gevinst i 5. runde:

Nicolai V. Pedersen (2471)
M. Peek (2348)
Nimzoindisk / E29
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4
En overraskelse, jeg havde ventet
Chigorin. Nimzo- / dronningindisk
spillede han dog for et par år tilbage.
4. e3 0-0 5. a3!?
Hovedvarianten er her 5. Ld3.
5... Lxc3 6. bxc3 c5 7. Ld3 Sc6 8. Se2
e5
8... b6!?

9. Sg3 d6?!
Eller 9... Te8 10. d5 e4 11. Sxe4 Sxe4
12. Dc2.
10. d5 e4!?
Sort ofrer en bonde for at opnå uligefarvede løbere og remischancer. 10...
Se7 11. f4 er farligt for sort.
11. Sxe4 Se5 12. Sxf6
12. Sg3?! Sxd3† 13. Dxd3 Sg4 med
kompensation, idet c4-bonden er
svag.
12... Dxf6 13. 0-0
13. Lc2!?
13... Sxd3 14. Dxd3 De5?!
14... Dg6! og det efterfølgende slutspil er meget remisbetonet. f.eks. 15.
Dxg6 (15. e4 f5 16. Te1?! (16. exf5
Lxf5 med lige spil) 16... f4!) 15...
hxg6 16. e4 b6.
15. f3
Med en sund merbonde.
15... f5 16. Ld2 Ld7 17. Le1 La4 18.
Lg3 De7
18... Df6!
19. Tab1! b6 20. h4 Tad8 21. Dd2
Planen er nu Df2- Lf4- Dg3 og et
e4-fremstod. Sort tillader dog e4 med
det samme.
21... h6? 22. e4! Df6 23. exf5 Dxf5 24.
Tbe1 Dc2 25. Dxc2 Lxc2 26. Te6 Ld3

-+-T-Tl+
O-+-+-O-O-Or+-O
+-Op+-+-+p+-+-P
P-Pv+pB-+-+-+p+
Q +-+-+rK27. Lxd6!
Ofrer kvaliteten for en bonde mere.
Løber og to bønder er mere end rigeligt for tårnet, idet løber og tårn
arbejder glimrende sammen i slutspil.
27... Lxf1 28. Kxf1 Tfe8
Habløst. Alternativet er 28... Tf6 29.
Txf6 gxf6 30. Le7 Td7 31. Lxf6 b5
32. cxb5 Txd5 33. c4 Td3 34. Le7
Txa3 35. Lxc5 Ta4 36. h5! Jeg reg-

nede denne stilling for tabt for ham
(36. g4!? Txc4 37. Lxa7 Tb4 38. b6
Tb2) 36... Txc4 37. Lxa7 Tb4 38.
b6 Tb2 39. g4 Kf7 40. f4 Kf6 41.
Ke1 Tb4 42. Ke2, og hvid vinder.
29. Le7 Td7 30. d6 Kf7
30... Txd6! 31. Txd6 Txe7 32. Kf2
er vundet for hvid, men er en bedre
praktisk chance end partiet.
31. Te5 Tb8 32. Kf2 Tdb7 33. Ke3 Ke8
34. g4 Kd7 35. f4 b5?
35... Kc6! 36. f5 b5 37. cxb5† Txb5
38. g5 Tb3 39. Kd3 Txa3 40. f6 gxf6
41. gxf6 Tbb3 42. f7 Txc3† 43. Ke4
og vinder.
36. Txc5 Tc8 37. Txc8 Kxc8 38. c5 Kd7
39. f5 a5 40. g5 hxg5 41. hxg5 b4 42.
cxb4 axb4 43. axb4 1-0
Slutstillingen:
1-3. Sasikiran (2666), Tiviakov
(2601), IM Stellwagen (2509) 7½
4-10. Schandorff (2496), Iordachescu(2633), Mchedlishvili (2518),
Werle (2449), Gagunashvili (2580),
Ikonnikov (2543), Pedersen (2471)
7 ... FIDE-VM Kasimdzhanov 6.
I alt 245 deltagere, heraf 9 GM’ere
og 7 IM’ere.
http://people.zeelandnet.nl/hgroffen
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Opsamlingsheat
Kan den gode løber blive
for god? Og skal man
altid hjælpe en problembrik med i spillet? Skak er
et svært spil, og det er alt
for fristende at forfalde til
generaliseringer. Men
læseren er på vagt!

Alle hvide bønder står på den
sorte løbers farve...
R

-+-+-V-+
+-T-+-+-+-+o+lO
+o+-Po+-P-+-P-+
+-P-+-+-+-K-+-+
+-N-+-+r
... men hvad så, når den hvide
springer hopper til d4?
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Hvis jeg lige må have lov til at overdrive en lille smule, så er skak sommetider så svært et spil, at det er
umuligt at skrive om. Man skal jo
ikke generalisere, men det kommer
man til alligevel. Nogle af de værste
generaliseringer ser redaktøren som
godbidder, og de bliver så fremhævet. Der var eksempelvis den om
problembrikken, det har naturligvis
meget at gøre med sund fornuft, at
det problem skal man straks løse.
Ellers spiller man jo med officer i
undervægt.
Menmenmen, for det første kan jeg
da godt huske mit sidste parti i matchen mod Tal i Ter Apel, hvor min
kongeløber var spærret inde indtil
28. træk. Men det var jo ‘bare’ et
opvisningsparti. Men hvis jeg siger
Zagorovskij og k-skak, så er det selvfølgelig gravalvorligt, og han vandt
altså et parti, hvor han med Hvid ikke
havde tid til at udvikle sin dronningfløj før i træk nummer 33.
Men der er selvfølgelig problembørn, der ikke kan reddes, eller i hvert
fald er det så tidkrævende, at man
hellere må opgive på forhånd. Et
eksempel var den øretæve, Ivanchuk
løb ind i i første parti af den allerførste minimatch i Antalya 2004. Bagefter vandt han alligevel turneringen,
men modstanderen i første runde, en
temmelig ukendt bulgarer, gav sig
altså ikke uden kamp.

Ivanchuk
Radulski
Spansk / C90
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6
5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 d6 8. c3 Sa5

Som i 30’erne. Jeg protesterer ikke,
har selv eksperimenteret.
9. Lc2 c5 10. d4 Dc7 11. d5 Ld7 12.
b3!
Problemet Sa5 er i lignende stillinger blevet løst med Sb7-d8-f7, og
derefter kom f6-f5 og Sort vandt. Jeg
taler her om et parti Larry Evans Rossolimo i en US Open, og Reshevsky var sikker på, at det var aftalt
spil. Der var nemlig en Buick til turneringsvinderen, og de tre stod lige
før sidste runde, men Rossolimo havde bedst korrektion.
Jeg var fine venner med Larry Evans,
og han forsikrede mig, at alt var gået
ærligt til.
12... 0-0 13. h3 Sb7 14. c4 Tfe8 15.
Sc3 g6 16. Ld2 Lf8 17. g4?
R

t+-+tVl+
+mWv+o+o
o+-O-Mo+
+oOpO-+-+p+p+p+
+pN-+n+p
p+bB-P-+
R-+qR-K-

Sort stod næstbedst, men han er lysvågen. Chuk stod bedst, men var
muligvis rejsetræt og søvnig.
Dette bare for at minde om, da Chuk
havde været på bryllupsrejse med
Galliamova og ikke nåede frem til
lodtrækningen i Linares. De kom
med et tog kl. 5 om morgenen, han
fik lige sovet et par timer og bankede derefter Kasparov sønder og

sammen i første runde.
17... h5! 18. Sh2 b4 19. Sa4 hxg4 20.
hxg4 Le7 21. Sb2 Kg7 22. Kg2 Th8 23.
Th1 Th4!
Han kan det hele. 24. Lg5 Sxd5 25.
Lxh4 Sf4† giver en bonde og en
kolossal stilling for kvaliteten.
24. f3 Tah8 25. De2 Dc8 26. Tag1 Dg8
27. Le1 Th3 28. Sd1??
Slapt. Efter 28. Sf1 Dh7 29. Sg3 står
Sort bedst, men Hvid kan kæmpe.
28... Dh7 29. Lg3
R

-+-+-+-T
+m+vVoLw
o+-O-Mo+
+-OpO-+-Op+p+p+
+p+-+pBt
p+b+q+kN
+-+n+-Rr

29... Sxg4! 30. opgivet.
Pga. 30. fxg4 Txg3† 31. Kxg3 Dh3†
32. Kf2 Lh4†. Springeren står stadig på b7.
Jeg nævnte noget om fribønder på
a-linien. Her er et meget mærkeligt
parti fra Hastings 1974-75. Miles var
Ivanchuk  muligvis søvnig.

Foto: tr

ikke stormester endnu, men juniorverdensmester. Vaganjan var i temmelig god form, men vandt kun mod
nederste halvdel. Det rakte til en delt
andenplads med Sigurjonsson(!).
Hort scorede et halvt point mere.
Vaganjan tabte to partier. Det ene
mod Planinc, det bør alle kende. VP 1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. Sf3 cxd4 4.
Sxd4 e6 5. Sc3 Lb4 6. Sdb5 0-0 7.
a3 Lxc3† 8. Sxc3 d5 9. Lg5 h6 10.
Lxf6 Dxf6 11. cxd5 exd5 12. Dxd5
Td8 13. Df3 Db6 14. Td1 Txd1†
15. Sxd1 Sc6 16. De3 Sd4 17. De8†
Kh7 18. e3 Sc2† 19. Kd2 Lf5! 20.
Dxa8 Dd6† 21. Kc1 Sa1! (Brug hele
brættet!) 22. Dxb7 Dc7†! 23. opgivet.
Dette her er det andet.

være en indrømmelse af, at Sort
havde ret ved træk nr. 25.
31. c5? bxc5 32. bxc5 Dxc5 33. Sxe5
Sxe5 34. Txe5 Txe5 35. Dxe5 Dxe5 36.
Lxe5 Tc1! 37. Txc1 Lxc1
Valget mellem Ld6 og a4 er ikke let.
Den sorte konge kommer i ekspresfart til c4.
38. Ld6 Kf7 39. Kh2 Ke6 40. Lf8 Kd5
41. Kg3 Kc4 42. Kh4 Kb3 43. Ld6 Lxa3
44. Lc7 Kc4 45. Kh5 Lf8
Det ligner en gevinststilling. Sidste
chance er den gale randbonde.
46. f3 Kd4 47. g4 f4 48. Lxf4 a5 49.
Lc1 Kc3 50. f4 Kc2 51. Le3 a4 52. Ld4
a3 53. f5 Kd3 54. La1 Ke4 55. f6 Kd5
56. Lc3 Ke6 57. Ld4 Kf7 58. Lc3 a2
59. La1

Vaganjan
Miles
Slavisk / D46
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. e3 e6
5. Sf3 Sbd7 6. Ld3 Ld6 7. e4 dxe4
8. Sxe4 Sxe4 9. Lxe4 0-0 10. 0-0 c5
11. Lc2 Dc7 12. Te1 Td8 13. dxc5 Lxc5
14. De2 Sf8 15. Ld2 b6 16. Tad1 Lb7
17. Le4 Sg6 18. h4 Lxe4 19. Dxe4 Te8
20. b4 f5 21. Dc2 Ld6 22. h5 Sf8 23.
h6 gxh6 24. Sd4 a6 25. a3 Lh2 26.
Kh1 Lf4 27. Lc3 Tac8 28. La1 Lg5 29.
Sf3 Sg6 30. Db2 e5

R

-+t+t+l+
+-W-+-+o
oO-+-+mO
+-+-OoV-Pp+-+-+
P-+-+n+-Q-+-Pp+
Q B-+rR-+k
Hvid finder ingen gevinst. Måske er
der ingen.
Men derfor behøver han da ikke at
vikle af til et muligvis tabt slutspil!
Det er faktisk ikke nogen ualmindelige type fejl, i de lidt lavere rangklasser. Jeg bestemmer!
Skal jeg foreslå et træk? Jeg kan godt
lide Kg1, men det ville selvfølgelig

-+-+-V-+
+-+-+l+o
-+-+-P-O
+-+-+-+k
-+-+-+p+
+-+-+-+o+-+-+-+
B-+-+-+-

59... Ke6!
Elegant! 60. Lc3 Lb4 61. La1 Ld2.
60. g5 hxg5 61. Kxg5 Ld6 62. Kh6 Kf7
Med ideen 63. Kxh7 Lf4 og Lg5.
63. Kg5 Lc7 64. opgivet.
Der følger jo Ld8 og h5.
Nu til Manila 1974. Til et parti, hvor
min hukommelse svigter. Hvor meget så jeg ved mit hemmelige træk?
Og ‘på værkstedet’? Det jeg husker
er hængepartiet mod Pfleger. Jeg var
så træt, at jeg ikke gad analysere!
Det var ikke min turnering, men jeg
blev dog nr. 3, efter Vasjukov og
Petrosjan. Portisch havde det sikkert
langt værre med klimaet, han blev
nr. 11/12 efter Gheorghiu, Gligoric,
Kavalek, Ljubojevic, Pfleger, Andersson og Quinteros.
Det drejer sig om slutspillet. Om den
alt for ‘gode’ løber, og om en farlig
h-bonde, og om tårn og løber, der
som bekendt er stærkere end TxS.
2004 /7/311
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... BENT LARSEN: OPSAMLINGSHEAT
Og navnlig drejer det sig om nogle
helt utrolige varianter, som jeg bl.a.
angav i Informator. Jeg kan ikke gendrive dem, muligvis med en enkelt
undtagelse.
Om det er instruktivt, ved jeg ikke.
Måske lærte Portisch af det.

Larsen
Portisch
Siciliansk / B99
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4
Sensationelt!
3... cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6 6. Lg5
e6 7. f4 Le7 8. Df3 Dc7 9. 0-0-0 Sbd7
10. Le2 b5 11. Lxf6 Sxf6 12. e5 Lb7
13. Dg3
En nyhed, der vinder tid på uret. Det
kendte var exf6, med stor sandsynlighed for remis.
13... dxe5 14. fxe5 Sd7 15. Lf3 Lxf3
16. gxf3 g6!
Meget bedre end 16... Dxe5 17. f4
Df6 18. Thg1!
17. f4 Db7 18. h4 0-0-0 19. Sf3 b4 20.
Se2 Sc5 21. Sg5 Tdf8 22. De3 h6 23.
Sf3 Td8 24. Sed4 Td7 25. Sb3 Sxb3
De4 kom i betragtning.
26. axb3 Thd8 27. Txd7 Dxd7 28. h5
gxh5 29. De2 Db5 30. Dxb5 axb5 31.
Txh5 Lf8
Planen var vistnok 31... Lc5, men
nu så Sort 32. Txh6 Le3† 33. Kb1
Td1† 34. Ka2 Tf1 35. Sg5! med fordel for Hvid, om end remis er det
sandsynligste.
32. Se1 Td5 33. Sd3 Kd8 34. Kd2 f5
Får ?! af mig i 1974, og ? af Brøndum
i Bent Larsen – the fighter. Disse tegn
betyder noget i retning af, at stive
bondestillinger principielt er gode
for springeren.
35. Ke3 Ke8 36. Th1 Td7 37. c3 bxc3
Jeg angav 37... Kf7 38. cxb4 Tc7
39. Ta1. Men vinder det?
38. bxc3 Tc7 39. Kd2 Kf7 40. Sc1 Kg6
40... b4! 41. c4 Ta7 er fint for Sort,
mod 43. Sd3 har man både Ta3 og
Ta2†.
Kuverten kom. Jeg spillede det træk,
jeg havde haft lyst til trækket før,
men i farten forkastet pga. svaret
Tc4:
41. b4!
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R

-+-+-V-+
+-T-+-+-+-+o+lO
+o+-Po+-P-+-P-+
+-P-+-+-+-K-+-+
+-N-+-+r

Alle bønder på løberens farve. Nu
mangler vi blot at fuldende det smukke billede med Sd4.
41... Td7
Ser rigtigt ud og indeholder oven i
købet en fælde: 42. Ke3? Le7 43.
Sb3 Ld8 og videre til b6.
En af de ‘utrolige’ ser sådan ud: 41...
Tc4 42. Se2 Te4 43. Kd3 h5 44. Sd4
Lh6 45. Tg1†! Kh7 (45... Kf7 46.
Sxb5 Txf4 47. Sd6† Ke7 48. b5) 46.
Sxe6 Lxf4 47. Sf8† Kh8 48. Sd7!
Lxe5 49. Tg5!
Analysediagram:
R

-+-+-+-L
+-+n+-+-+-+-+-+
+o+-VoRo
-P-+t+-+
+-Pk+-+-+-+-+-+
+-+-+-+– og vinder!

42. Kc2 h5
Hvorfor ikke 42... Tc7 ?
Efter 43. Kb3 Tc4 44. Se2 Te4 45.
Sd4 h5 46. Tg1† Kh7 duer den ‘utrolige’ ikke, for den hvide konge truer
ikke det sorte tårn, når vi efter 53.
Tg5 når frem til analysediagrammet,
med Kb3. Sort spiller eksempelvis
53... h4 54. Txf5 Lg3. Men det har
også sine fordele at have kongen
beskyttet på b3, og jeg tror, Hvid
vinder med 47. Sxb5 Lh6 48. Sc7
Lxf4 49. Sxe6.
Med Kd3 reddede Sort sig her med
49... Te3† 50. Kd4 Te4†
43. Se2 Lh6 44. Th4 Lf8 45. Th3(!!)

Er Sort nu i træktvang? Det troede
jeg under partiet, og bagefter angav
jeg 45... Lh6 46. Tg3† Kf7 47. Td3.
Jeg ville gerne have set nogle flere
træk efter 47... Tc7.
Portisch spiller vel da vel ikke på
gevinst?
45... Th7?? 46. Sd4 h4 47. Sxe6 Le7
48. Kd3 Kh5 49. Ke3 Kg4 50. Th1 Kg3
Eller 50... h3 51. Tg1† Kh4 52. Sd4
53. Sxf5†!
51. Tg1 Kh2 52. Kf2 Th6
I hvert fald ikke 52... h3 53. Sd4!
53. Sd4 Ta6 54. Tg2 Kh1 55. Tg1 Kh2
56. Tg2 Kh1 57. Tg7 opgivet.
For at citere mig selv: det er da meget sjovt, at det kan lade sig gøre.
Men selvfølgelig lykkes det ikke altid! I Büsum 1969, i 13. runde, kunne
jeg ikke knække den ungarske IM
Josef Szily (1913-76). Jeg prøvede
alt. Jeg førte ganske vist klart, men
efter nederlaget til mig i 11. runde
var Polu i gang med en spurt. I 15.
og sidste runde havde han Sämisch,
der var et sikkert point og normalt
tabte på tid.
Et dødtrist parti? Måske. Men der er
mange fine manøvrer, også Hvids
meget nøjagtige spil i dronningslutspillet.

Szily
Larsen
Dronningindisk / E12
1. d4 Sf6 2. c4 b6
Anses for unøjagtigt. Men Hvid forsøger ingen gendrivelse.
3. Sf3 Lb7 4. Sc3 e6 5. g3 Lb4 6. Ld2
0-0 7. Lg2 d6 8. 0-0 Sbd7 9. a3 Lxc3
10. Lxc3 Se4 11. Dc2
Ærgerrigt ville være Le1.
11... c5 12. Sd2 Sxc3 13. Dxc3 Lxg2
14. Kxg2 Dc7 15. Tad1 Tfd8 16. e4 a5
Muligvis er h6 bedre, eller i hvert
fald mere psykologisk.
17. d5 exd5 18. exd5 Te8 19. Tfe1 Sf6
20. Dd3 Dd7 21. Se4!?
Hvid giver koldblodigt Sort en mikroskopisk fordel.
21... Txe4 22. Txe4 Sxe4 23. Dxe4 Te8
24. Df4 f5!?
24... h6 25. Td3. Eller 24... Da4 25.
Te3 Te5 26. Te3 Txe3 27. Dxe3.

25. Td3 Te4 26. Dc1 De7 27. Te3 Txe3
28. Dxe3 Dxe3 29. fxe3 Kf7 30. Kf3
Kf6 31. e4 fxe4 32. Kxe4 Kg5 33. b3
Kg4

-+-+-+-+
+-+-+-Oo
-O-O-+-+
O-Op+-+-+p+k+l+
Pp+-+-P-+-+-+-P
Q +-+-+-+-

v/ Steffen Pedersen
I dette nummers ‘skafot’ skal vi se
et parti fra septemberudgaven af
First Saturday-turneringerne i Budapest. Det er nok en af de skarpeste
varianter i det engelske angreb mod
Siciliansk, og partiet har det interessante aspekt, at taberen, finnen
Tapani Sammalvuo, blot fem dage
inden og i samme turnering havde
samme variant på brættet med hvid,
men også tabte der.

Erenburg (2533)
Sammalvuo (2445)
Siciliansk, Najdorf /
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 a6 6. f3 e6 7. Le3 b5 8. g4
h6
Vil sort undgå denne svækkelse, så
er 8... Sfd7 et populært alternativ.

34. h3 Kxh3
Ingen skal bilde mig ind, at h-bonden giver bedre gevinstchancer (34...
Kxg3)
35. Kf5 Kxg3 36. Ke6 h5 37. Kxd6 h4
38. Kc7 h3 39. d6 h2 40. d7 h1D 41.
d8D Dh6 42. Dd3 Kf2 43. b4! axb4
44. axb4 cxb4 45. Dd2 Kf3 46. Dd1
Kf4 47. Dd2 Kf5 48. Dd5 Kf6 49.
Dd6 Kf7 50. Dxb4 De6 51. Db5!
Jeg får ikke lov at øve mig på et eller
andet slutspil med dronning plus
g-bonde mod dronning.
Straks 51. c5 duer selvfølgelig ikke
pga. 51... bxc5 52. Dxc5 De7†.
51... De3

-+-+-+-+
+-K-+lO-O-+-+-+
+q+-+-+-+p+-+-+
+-+-W-+-+-+-+-+
Q +-+-+-+-

Pointen er, at sort vil have sine springere på b6 og d7, og af denne årsag
er det nødvendigt at trække Sf6 først,
da 8... Sbd7 blokerer vejen og tvinger den anden springer ud på h5 efter 9. g5.
9. Dd2 Sbd7 10. 0-0-0 Lb7 11. h4 b4
12. Sa4 d5?!
De senere år har sort søgt sine chancer i den komplicerede stilling, der
opstår efter 12... Da5 13. b3 Sc5 14.
a3 Sxa4 15. axb4 Dc7 16. bxa4 d5
17. e5!
13. Lh3 dxe4?
Konsekvent, men næppe godt. Hvid
får åbnet for alle sluser, når han får
spillet g5. I Wijk aan Zee 2000 lancerede Van Wely modstødet 13...
g5!? mod Kasparov, og dette er
måske stadig sorts bedste chance. En
kritisk variant er da 14. hxg5 hxg5
15. Lxg5 dxe4 16. Lxf6 Dxf6 17.
g5 De7 18. g6! med store forviklinger.
14. g5 hxg5 15. hxg5 exf3
I Sammalvuo - Bromberger nogle
runder inden slap sort nu levende
fra 16. g6 Txh3 17. Txh3 Da5 18.
b3 Se5 19. gxf7† Kxf7 20. Lg5 Se4
21. Df4† Kg8 og vandt et kompliceret parti. Det er interessant, at Sammalvuo (nu med modsat farve) var
klar til at prøve sorts chancer igen,

men hans modstander er godt forberedt:

52. Dd5 Kf6 53. Dc6 Kf5 54. Dd5
Kg6 55. Dg2! Kh7 56. Dh1! Remis!
Det var da godt, jeg vandt over Szabo
i næstsidste runde. Til slut var Polu
kun et halvt point efter.

t+-WlV-T
+v+m+oOo+-+oM-+
+-+-+-PnO-N-+-+
+-+-Bo+b
pPpQ-+-+
Q +-Kr+-+r
16. Sxe6! fxe6 17. Lf5!
Pointen. Hvid truer alvorligt 18.
Lg6† Ke7 19. Dd6 mat, så sort må
modtage offeret, da 17... Th6 18.
gxh6 exf5 næppe holder til en grundigere analyse.
17... exf5 18. Txh8 Sd5 19. Sc5 Lc6
20. Ld4
Sort er færdig. Hvids materialeinvestering er beskeden, og der er helt
åbent til sorts konge, som ikke har
mange chancer for at slippe væk.
20... Da5 21. De1 Kd8 22. De6 Kc7
23. Sxd7 Ld6
Eller 23... Lxd7 24. Le5†, og sort
kan ikke gå på c8, da dækningen af
Lf8 sort blokeres.
24. Lb6 Dxb6 25. Sxb6 1-0
2004 /7/313
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K-skak
International mester i nærskak spiller OL og VM i k-skak

K-skak... derfor!
Af Martin Olesen
Somme tider tænker jeg over, hvad
der egentlig driver mig til at bruge år
af mit liv på en aktivitet i ensomme
nattetimer, med stikpiller fra konen
og overbærende hovedrysten fra
kollegaerne til følge. Og tænker tilbage på, hvordan det hele startede
for 15 år siden.
Som ung og håbefuld studerende
havde jeg masser af tid til eskapisme
og spillede et par k-skak turneringer.
Dengang var der ingen computerprogrammer og databaser, alt foregik med blod, sved og tårer. Husker
de gamle dage i Øbro, hvor Allan
Poulsen og Hans Jørgen Lassen spillede med i VM. En del aftener blev
brugt i kælderen på at analysere de
vilde partier, som specielt Allan
havde gang i. Det var vel egentlig
også det, der dengang inspirerede
mig til selv at gå i gang. Jeg kan
huske, jeg spillede nogle partier, jeg
var meget stolt af. Helstøbt er nok
det ord, der karakteriserer k-skak
partier når de er bedst.

Indfanget af livet
Derefter holdt jeg en lang pause, først
fra k-skakken, dernæst fra skak i det
hele taget. Man bliver jo fanget ind
af livet på et tidspunkt. Fik job, familie, hus. Men så kom skaklysten
gradvist tilbage. ICC på internettet
er jo en genial opfindelse, som jeg
tror, redder skakkontakten for mange. Derfor tror jeg heller ikke skakaktiviteten er så dårlig som de svindende klubber giver udtryk for. Den
foregår bare på andre måder.
Med den stigende skaklyst kom
ønsket om at blive lidt mere udfordret, end man gør i 3-minutters lyn.
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Virkelighedens bånd er der jo stadig, så mulighederne var begrænsede. Gode nærskakturneringer varer altid over en uge eller i det mindste tre weekender i træk. Håbløs
familievenlighed.
De gode minder om fordums kskak vender tilbage. Det var måske
noget at prøve igen. Jeg kontaktede
k-skak chefen Søren Peschardt, der
advarer: ‘K-skak er ikke som i gamle
dage. De laver ikke længere fejl!’
Det får mig ikke til at miste modet, skakligt kan det vel så kun blive
mere interessant. Han lovede at finde
noget spændende, og efter kort tid
kom tilbuddet om at deltage på
kvalifikationsholdet til OL.

Hurra for emailen
Vi var nok ikke favoritter, men efter
nogen tid lagde vi os i spidsen, mest
på grund af, at vi afsluttede vore partier hurtigere end konkurrenterne. I
det lange løb gik det dog ikke – heller ikke selv om chefen selv rykkede
holdet til undsætning.
Men personligt gik det udmærket
med 8/10. Det første afsluttede parti
mod Kazoks, som ses nedenfor, varede en måned. Hurra for emailen,
der har revolutioneret k-skak. Ikke
længere noget med at vente tre måneder på et træk fra Rusland eller
Argentina. Nu passer tempoet godt
til mit temperament, og med 6 dage
pr. træk kan man stadig nå at fordybe sig, hvis det er det, der skal til
(min rekord er 19 dage, der vitterlig
gik til analyse allesammen).
Med blod på tanden punkede jeg
igen k-skak chefen. Denne gang
fandt han et wild-card til en VM-se-

mifinale. Det lyder fornemt, men i
k-skak skal man også igennem en
trekvartfinale, før man evt. kan
komme i en VM-finale. Turneringen
er stadig i gang og det bliver lige til
øllet, hvis jeg går videre, men chancen er der.

Et dybt spil
Hvad får jeg så ud af at spille k-skak?
Bortset fra det oplagte – at spille skak
i det hele taget – er der mange grunde
til, at jeg synes k-skak er fascinerende.
For det første er der fordybelsen.
Folk spiller skak af mange grunde,
men jeg tror det for de fleste er et
væsentligt element, at skak kan være
et utrolig dybt spil.
Sandheden om en stilling skrælles af som løgets lag, og hvor man
under et nærskakparti måske kommer et par lag ind, og yderligere et
par under efteranalyserne, så giver
arbejdet med et parti dag ud og dag
ind i et år en unik mulighed for at
afdække flere facetter af spillet, end
man normalt har chancen for at se.
Jeg bliver igen og igen forbløffet
over spillets dybde, når man selv efter tre ugers daglige analyser på en
stilling bliver ved med at få nye ideer.
Jeg føler også, at man ved at bruge
så meget tid på et parti får trængt
igennem de mange generalismer og
maximer, der normalt danner grobund for forskellige positionelle skoler, og kommer til en erkendelse af,
at skak er meget kombinatorisk konkret, og at meget mere er spilbart,
end man måske normalt forestiller
sig. Positionelle ideer er mest en slags
informationsteoretisk hjælpemiddel,

Martin Olesen er 39 år
og IM i nærskak siden
1995. I k-skak har han
en SIM-norm og håber
at færdiggøre titlen i
det igangværende VM.

da den menneskelige hjerne ikke er
indrettet til at håndtere myriader af
konkrete informationer og varianter,
men er yderst velegnet til generaliserende tanke. At de alligevel virker, siger også meget om, at der er
en dybtliggende logik i spillet.

Håbet om det fejlfri
Den anden ting der fascinerer mig,
er muligheden for at spille et korrekt
parti. Jeg vil aldrig kunne forestille
mig, hvordan Kasparov tænker under et skakparti, men jeg hygger mig
med tanken om, at jeg ikke tror, jeg
laver flere fejl end han gør. Sagt på
en anden måde ville jeg med fortrøstning spille k-skak mod Kasparov,
hvis han havde nærskakbetænkningstid.
At der overhovedet er gevinster i
k-skak viser, at det selv i vore computerdage stadig er et ideal at spille
perfekt, men jeg føler, at man kan
komme nærmere idealet i k-skak end
i andre former for skak. Det ironiske

er så, at hvis vi blev præsenteret for
et ‘korrekt’ parti, ville vi næppe være
i stand til at erkende det som et sådant. Det ville sikkert også være afsindig kedeligt.
Alle der har spillet nærskak kender til, at man under et parti får en
spændende idé. Den virker måske
lidt langt ude, men har alligevel noget potentiale over sig. Af praktiske
årsager dropper man at arbejde med
ideen og spiller mere pragmatisk.
Måske får man heller ikke gjort mere
ved ideen i efteranalyserne. I disse
tilfælde har jeg altid følt mig utilfredsstillet efter partiet. Som om det
fulde potentiale ikke var nået. En
følelse af at gå med duggede briller
og næsten – men ikke helt – at kunne
se det, man kigger efter.
I k-skak har man en fascinerende
mulighed af at kunne efterprøve alle
de ideer, man kommer på i god ro og
mag uden hastværk og jag, hvilket
giver en meget bedre fornemmelse
af at udleve sit potentiale.

Det er i øvrigt interessant, at man
efter nogen tid hurtigt finder ud af,
at den langt mest effektive analysemetodik er den Popperske falsifikationsmetode, dvs. man danner en hypotese og prøver derefter at gendrive
den. Mislykkes dette, står hypotesen
stærkere end før.
Ideen, der på den ene eller anden
måde ligger til grund for al videnskab, er at reelle fremskridt opnås,
når ukorrekte ideer kan aflives. I skak
giver det sig udslag i at man får en
masse ideer til spilmuligheder, hvorefter man så hårdt som muligt forsøger at gendrive dem. Man træder så
at sige i modstanderens sko. Derved
kan man opnå at afsøge rigtig mange
muligheder og alligevel fokusere sin
energi på det rigtige, ligesom man
bedre bevarer sin objektivitet, der i
k-skak er endnu mere vigtig end i
andre former for skak.
Skal man finde en baggrund for,
at så mange siger, at k-skak er mere
videnskabeligt end andre skakformer, så ligger det nok i denne arbejdsmetode.

Computerne
Er moderne k-skak så anderledes end
for 15 år siden, vil man vide? Og
hvad betyder computerprogrammer?
Er det ikke med til at ødelægge kskak? Disse spørgsmål må man stille,
hvis man deltager i normale k-skakturneringer og ikke i de specielle
computerfri (kan man nu være også
være sikker på, at de er det?).
Jeg har fulgt debatten i Skakbladet
på dette område med interesse. Mine
holdninger er dannet af mine rent
personlige erfaringer. Jeg har ingen
2004 /7/315
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anelse om, hvordan andre oplever de
samme ting, og derfor er det følgende
ikke ment generaliserende og har
ikke nødvendigvis gyldighed for
andre end mig.
Først og fremmest er svaret for mig
personligt et nej til at computerprogrammer har ødelagt k-skak. Jeg
får stor fornøjelse ud af at spille, og
som det måske fremgår af de hidtidige betragtninger, så er det processen mere end resultatet, der er vigtig
for mig. Det ødelægger ikke min
fornøjelse, at folk laver færre fejl!
Computerprogrammer er altså heller ikke så gode endnu, som nogle
vil gøre dem til. Selvfølgelig er det
imponerende, at de kan spille uafgjort mod Kasparov, men det man
oplever, når man virkelig går i dybden med en stilling er, at uden den
sikre hånd fra et menneske, kommer
computeren ikke langt. Og ja, jeg
benytter også selv en computer indimellem.

Effektive analyser
For mig er den vigtigste værdi, som
computeren giver, at man meget hurtigere kan komme til konklusioner
omkring de forskellige ideer, der
opstår. Som nævnt er dette et væsentligt element i den effektive analyseproces.
Men jeg tror, at en god k-skakspiller sagtens vil kunne opnå succes uden brug af computerhjælp, det
ville bare kræve, at vedkommende
brugte meget mere tid.
Sagt på en anden måde: I de turneringer, jeg har spillet indtil videre,
har slutresultatet ikke været influeret
af computerprogrammer. Det har virket, som det er de bedste skakspillere,
der har klaret sig bedst.
En klar tendens man kan se i topk-skak er dog, at der er blevet relativt flere remiser. Dette kan tyde på,
at folk laver færre fejl. Computerprogrammer har altså hævet bundniveauet, men som sagt mener jeg
ikke det har hævet topniveauet. Når
det går bedst for mennesket, er der
stadig ingen programmer, der kan
være med.
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15. OL, indledende runde.

Martin Olesen (Danmark)
Aivars Kazoks (Letland)
Siciliansk / B25
1. e4 c5 2. Sc3
Den lukkede variant er en udmærket
åbning i k-skak. Det egentlige slag
optræder først, når folk er ude af
deres bøger, og de typiske langsomme angrebsopbygninger er ikke
livretten for en computer.
2... Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7 5. d3 e5
En lidt upræcis trækfølge, da hvid
nu kan stille sig op med den mest
aktive variant med Sh3. 5... d6 giver
sort flere muligheder.
6. f4 d6 7. Sh3 Sge7 8. 0-0 Sd4
Allerede skal sort passe på, da 8...
0-0 9. f5! er kendt som godt for hvid.
Bedst er nok 8... exf4 9. Lxf4 med
marginal bedre stilling for hvid.
9. f5!?
Den skarpeste måde at søge fordel.
Spiller man den lukkede sicilianer
kan man med fordel lægge sine studier an på gamle partier af Spassky
og Smyslov. Netop Spassky introducerede dette træk i 1978 mod Hort.
9... gxf5 10. Dh5 h6
10... Sxc2 er lige groft nok. Efter 11.
Sg5 Tf8 12. Dxh7 Lf6 13. Tb1 har
hvid et kraftigt initiativ.
11. Tf2 Le6 12. Le3 fxe4
Faktisk en nyhed. Det nævnte parti
Spassky - Hort, Bugojno 1978 fortsatte 12... Dd7 13. Taf1 0-0-0 14.
Sd5 (måske er 14. Lxd4 cxd4 15.
exf5 Sxf5 16. Sd5 Se3 17. Txf7!
endnu stærkere) 14... fxe4 15. Sxe7
Dxe7 16. Lxd4 cxd4 17. Txf7 med
klar fordel.
Under partiet fandt jeg ud af, at den
rette måde at spille på for sort, nok er
12... Dd7 13. Taf1 f4! 14. gxf4 Lg4
15. Dh4 f5 med nogenlunde lige
chancer.
13. Taf1 Sdf5
Sorts idé – at ende med en speciel
officerskonstellation.
14. Txf5 Sxf5 15. Txf5 Lxf5 16. Dxf5
Tre lette for to tårne ses ikke særlig
hyppigt, og nu misforstår sort (eller
hans computer!) stillingen.

R
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Her behøver det ikke vare længe,
hvis sort spiller 16... d5. Så er 17.
Dg4 Lf8 18. Dh5 Lg7 19. Dg4 remis. Hvid kan i stedet forsøge 17.
Lxc5 Dd7 18. dxe4 Tc8 19. La3 d4
20. Sb5, men i modsætning til partiet bliver de sorte tårne aktive og
sikrer mindst lige spil.
16... exd3? 17. Lxb7 dxc2 18. Lc6 Kf8
19. Ld5!
Sort havde sandsynligvis regnet med
19. Lxa8 Dxa8 20. Dxc2 Df3! og
hvid kan ikke i det lange løb opretholde blokaden af centrumsbønderne. Efter partitrækket lammer den
hvidfeltede løber sorts stilling og han
får aldrig aktiveret sine tårne.
19... De8 20. Dxc2 Tc8 21. Df5 Td8 22.
Se4 De7

-+-T-L-T
O-+-WoV-+-O-+-O
+-ObOq+-+-+n+-+
+-+-B-Pn
pP-+-+-P
Q +-+-+-K23. Shf2
Hvid kan i ro aktivere alle brikkerne.
23... Td7 24. Sg4 Tc7 25. Sgf6 Lxf6 26.
Sxf6 e4
Sidste forsøg. 27. Sxe4 De5 giver
sort et vist mål af aktivitet. På 26...
Kg7 var planen 27. Sg4 fulgt af Dh5
og Lxh6.
27. Lf4 e3 28. Se4 e2 29. Kf2 1-0
www. dsu.dk + 'K-skak'

Slutstilling
EM-03-01: 1. Kim Hansen 4, 2.
Steen Vestergaard 4, 3-5. Torben
Guldberg, Morten E. Rasmussen og
Karsten Egetoft 3, 6. Jan R. Larsen
2½, 7. Niels Georg Larsen 1½
Peter Lindegaard

VM-semifinaler

Foto: tr

Jørn Sloth 60 år
Stormester, Europamester 1973 – og
Verdensmester 1980. Et k-skak CV
i den klasse er der kun én dansker,
der har gjort sig fortjent til: Jørn
Sloth, som 5. sept. rundede 60 år.

Danmark har to fripladser til VMsemifinalerne. De vil traditionen tro
blive tildelt de to spillere, der har
højst rating på ICCFs oktoberliste –
og som har tilmeldt sig til undertegnede senest 30/11-2004. Der er
et indskud på 250 kr.
Semifinalerne afvikles pr. email
eller med alm. post – giv en melding
om, hvad du foretrækker sammen
med din tilmelding.
Søren Peschardt

Foto: tr

K-skak chef Søren Peschardt (til venstre)  mere vant til at udnævne andre, her
Arne Bjørn Jørgensen, men nu også selv udnævnt til IM i k-skak.

Ny IM til Danmark
Med et godt resultat i DSU100B (8/14) opfyldte vor høje k-skak chef,
Søren Peschardt, for anden gang kravet til IM-normen, hvilket betyder,
at han tildeles titlen på næste ICCF-kongres. Den første norm fik Søren
i 2. Nordsøturnering, hvor han på 3. bræt scorede 7/10.
Søren har i mange år grundet sin store skakforståelse haft potentialet til
at få titlen, men arbejdet som netop k-skak chef har ofte betydet, at tiden,
der var til rådighed for egne partier, kunne være begrænset – og familien
skal jo også passes!
Det er derfor dobbelt glædeligt, at han nu – endelig – har opnået titlen.
Et stort TIL LYKKE til Søren!
Kristian Rohde Jensen

Computerfri
Veteran-DM
i k-skak 2004
Der indbydes ehrmed til
deltagelse i det 7. Computerfri
Veteran danmarksmesterskab
i korrespondanceskak 2004.
– Startdato: ca. 15. november.
– Vinderen modtager ud over
titlen en præmie på 1.000 kr.
– Deltageberettigede er alle
medlemmer af Dansk Skak
Union, der i 2004 fylder
mindst 50 år, og som gennem
tilmeldingen bekræfter, at
turneringen vil blive gennemført 100% uden hjælp af
computeranalyse.
– Protester vedrørende spillets
afvikling følger DSU's
almindelige klagesystem,
mens enhver protest angående
brug af computer afgøres af
undertegnede og har k-skak
chefen som sidste og eneste
appelinstans!
– Tilmelding senest den 1.
november 2004. Indskuddet,
som er på 100 kr., indsættes
samtidig på girokonto
4950356 eller 6426-4950356,
hvis der benyttes PC-bank.
Peter Lindegaard
Emil Aarestrups Vej 10
8000 Århus C
Tlf. 86 19 17 25
peter.lindegaard@stofanet.dk

To danske GM-normer
I 14. OL finale har Ove Søgaard scoret en GM-norm og i den argentinske invitationsturnering ‘Antonio
Roura Memorial’ har Lars Hyldkrog
præsteret det samme! Ved begge lejligheder gled Dannebrog til tops i
Glostrup!!
Søren Peschardt
2004 /7/317
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Foto: Arne Matthiesen.

Juniorskak
Fire danske ungdomsspillere var blandt 600
deltagere ved europamesterskaberne i Tyrkiet

Stort!
Ungdoms-EM:
Af Arne Matthiesen
I international skak er Tyrkiet efterhånden ved at blive den førende arrangør af officielle mesterskaber.
Skak-OL i Istanbul i 2000, de individuelle EM 2003 og 2004, nu altså
Ungdoms EM og senere på året
Europa Cup for hold. Tyrkiet har
ellers været lidt af et skakligt uland,
men de er i hvert fald ved at få rutine
i at arrangere turneringer. UngdomsEM var efter deres eget udsagn den
største udfordring hidtil. Næsten 600
deltagere fra 39 lande foruden ledere,
trænere og forældre stiller store krav
til de organisatoriske evner. Ikke
mindst fordi turneringen blev afholdt
i den lille by Ürgüp, der ligger langt
fra de store byer Ankara og Istanbul.
Byen og egnen omkring den var
meget interessant, historisk og geologisk. Klipperne i området består
af vulkansk aske, som er meget blødt.
Mange boliger i Ürgüp var således
hugget direkte ind i klippesiden. På
turneringens fridag var der ekskursion til en ‘Underground City’, der
var en kæmpestor underjordisk hule
i mange etager inde i et bjerg.
De danske deltagere i turneringen
var Jacob Vang Glud (Drenge under
18), Nikolaj Mikkelsen (Drenge under 16), Miriam Olsen (Piger under
16) og Alexei Hansen (Drenge un-
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Fire danske spillere til EM i Tyrkiet  fra venstre Miriam Olsen, Nikolaj Mikkelsen,
Alexei Hansen og Jacob Vang Glud,

der 14). Jacob Vang Glud kunne stadig deltage i Drenge under 16, men
for at få plads til en ekstra dansk
deltager blev Jacob rykket op, hvilket altså gav Nikolaj en EM-mulighed.
Jobbet som rejseleder var forholdsvis enkelt. Bortset fra en del
forviklinger på både ud- og hjemrejse bestod jobbet under turneringen primært i at sørge for en ekstra
kuglepen og at minde de danske deltagere om at huske deres ID-kort og
slukke deres mobiltelefon under runden. Og så selvfølgelig masser af
forberedelser og lynskak mellem
runderne.
Runderne begyndte klokken 15.
Normalt startede jeg hos Miriam,
Jacob og Nikolaj i den ene spillesal.
Derefter tog jeg turen forbi topbrætterne i alle grupperne. Det var fascinerende at følge toppartierne i Piger
under 10. Piger på 7-8 år sidder og
leger med deres Minnie-Mouse-hårspænde med den ene hånd, mens den
anden hånd fyrer 15 træks teori af i
løbet af 5 minutter. Sanan Sjugirov i
Drenge under 12 udspillede den ene
modstander efter den anden. Under
de fleste runder sad den lille asiatisk
udseende dreng i sin Barcelonaspillertrøje og ligner en ny Anand.

Tilsyneladende uden at tænke finder han trækkene, som får modstandernes ører til at blive røde og deres
humør til at synke. I Piger under 14
startede Anna Muzychuk med 8/8.
Hendes åbningsrepertoire består af
åbninger, som allerede var gået af
mode, da Steinitz blev verdensmester, men ingen af konkurrenterne
kan dæmme op for hendes angrebsspil.
Jeg runder de tre danskere igen,
inden jeg begiver mig over til den
anden spillesal. Ifølge arrangørerne
ligger de to spillesale 30-40 meter
fra hinanden. Sandt, men hvis man
ikke har lyst til at klatre ned ad en
stejl skrænt er der nok snarere 200
meter. Ved indgangen til spillesalen
skal man vise sit ID-kort. Kun trænere og delegationsledere lukkes ind.
Inden jeg finder Alexei blandt de 300
spillere i salen, når jeg at observere
en ensom hvid monark, der spæner
hen over et bræt, mens den forsamlede sorte hær nærmer sig.
Til sidst lykkedes det af finde
Alexei, og lidt efter gik jeg tilbage
til de andre og starter forfra. I løbet
af de første tre timers spilletid kunne
man nå 4-5 ture. Derefter blev dørene ind til spillelokalerne lukket
pga. evig tidnød i alle resterende

partier. Der blev spillet med FIDE’s
brutale nye tidkontrol. Man må pænt
vente indtil spillerne kommer ud
med et stort smil eller det modsatte.
Omkring klokken 19 er det tid til
at gå eller tage en bus tilbage til hotellet.

De danske resultater
Jacob Vang Glud kom godt fra start
og lå gennem hele turneringen i laget lige under toppen. Fem point i
de 9 runder var et godt resultat, der
indbragte en 22. plads blandt 58 deltagere i 'Drenge u. 18' og bringer ham
tæt på 2300 i rating. Jacob har to
forsøg tilbage i gruppen under 18
år, så der er gode muligheder for en
topplacering i de kommende år. Et
godt overblik og en fornuftig håndtering af uret var Jacobs forcer i
denne turnering. Selv mod klart højere ratede modstandere havde han
disciplin til at undgå tidnød. Når man
havner i tidnød, holder den aldrig
op, så toiletbesøg skal times og
eksekveres ligesom pit-stops i Formel 1.

Danske juniorer bliver ofte kritiseret for at kende for lidt åbningsteori. Noget er der måske om snakken, men man kan kompensere for
meget vha. specifikke forberedelser
til de enkelte runder. Den danske
delegation var nok den eneste, der
medbragte lige så mange bærbare
computere som deltagere. Databaserne blev flittigt brugt til at kigge
modstanderne ud.
Et godt eksempel fra 2. runde:

Jacob Vang Glud
Sergei Yudin, Rusland
Siciliansk / B33
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Sdb5 d6 7. Lf4 e5 8.
Lg5 a6 9. Sa3 b5 10. Lxf6 gxf6 11. Sd5
f5 12. c3 Lg7
12... fxe4? 13. Lxb5! axb5 14.Sxb5
er godt for hvid
13. exf5 Lxf5 14. Sc2 Le6 15. g3
Jacob og jeg forberedte i fællesskab
denne variant før partiet. Tidligere
har Jacob spillet 15. a4

15... 0-0 16. Lg2 a5
Stadig lige efter planen. 16... f5 17.
Sf4!? bedømte vi til at være godt for
hvid.
17. 0-0 Tb8 18. S2e3 Dd7 19. Dh5 f5

-T-+-Tl+
+-+w+-Vo
-+mOv+-+
Oo+nOo+q
-+-+-+-+
+-P-N-PpP-+-PbP
Q R-+-+rK20. g4!
Jacob havde kun brugt 10 minutter
indtil nu og følger stadig forberedelsen.
20... e4!
Han spiller godt! Vores håbevariant
var ellers 20... fxg4 21. Le4! med
farligt angreb, f.eks. 21... h6 22. Dg6
Se7 23. Dh7† Kf7 24. f4! eller 21...

Medaljetagere:
Piger u. 10 (48 deltagere):
1. Meri Arabidze, Georgien, 8
2. Natia Jalabadze, Georgien, 7
3. Nastassia Ziaziulkina, Hviderusland, 7

Drenge u. 10 (102 deltagere):
1. Robert Aghasaryan, Armenien, 7½
2. Dmytro Kigel, Ukraine, 7½
3. Dariusz Swiercz, 2033, Polen, 7½

Piger u. 12 (64 deltagere):
1. WFM Lara Stock, 2057, Kroatien, 7½
2. WFM Anastasia Bodnaruk, 2137, Rusland, 6½
3. Maria Butuc, 2158, Moldavien, 6½

Drenge u. 12 (107 deltagere):
1. FM Sanan Sjugirov, 2255, Rusland, 8
2. Samvel Ter-Sahakyan, Armenien, 7½
3. Ogulcan Kanmazalp, Tyrkiet, 7

Piger u. 14 (47 deltagere):
1. WIM Anna Muzychuk, 2378, Slovenien, 8½
2. WFM Elena Tairova, 2241, Rusland, 8
3. Madona Bokuchava, 1950, Georgien, 6½

Drenge u. 14 (69 deltagere):
1. Giorgi Margvelashvili, 2289, Georgien, 7½
2. Luka Paichadze, 2160, Georgien, 7
3. Davit Benidze, 2202, Georgien, 7

Piger u. 16 (54 deltagere):
1. WFM Valentina Gunina. 2338, Rusland, 8
2. Sabina-Francesca Foisor, 2176, Rumænien, 7
3. Maka Purtseladze, 2249, Georgien, 7

Drenge u. 16 (70 deltagere):
1. GM Rauf Mamedov, 2508, Azerbajdjan, 7½
2. FM Luka Lenic, 2376, Slovenien, 7
3. Michal Olszewski, 2308, Polen, 7

Piger u. 18 (41 deltagere):
1. Salome Melia, 2274, Georgien, 7½
2. WIM Bianca Muhren, 2282, Holland, 7½
3. WFM Maria Fominykh, 2290 , Rusland, 7

Drenge u. 18 (58 deltagere):
1. IM Wojtaszek Radoslaw 2511 Polen, 7
2. IM Borisek Jure 2465 Slovenien, 6½
3. IM Kryvoruchko Yuriy 2431 Ukraine, 6½
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... UNGDOMS-EM
Lh8 22. f3 gxf3 23. Kh1! f2? 24.
Tg1† med mat i 8 træk.
21. gxf5 Lxd5 22. Sxd5 Txf5 23. Dg4
Truer Sf6†
23... Df7 24. Dxe4
Her slutter forberedelsen. Hvid har
en bonde mere og flere inden for
rækkevidde. Sort skal håbe på modspil imod hvids kongestilling, der
pga. af de uligefarvede løbere er sårbar.
24... Te8 25. Sf6 Txf6 26. Dxc6 Te5
27. Tad1 De7 28. Td5
Man kunne overveje 28. Ld5† Kh8
29. Dxb5. Hvids kongestilling er
ganske vist ikke helt solid, men to,
snart tre, merbønder tæller også.
28... Te1 29. Dxb5?
29. Txb5 var et bedre forsøg. I partiet klarer sort sig med et snedigt offer..
29... Txf2! 30. Tf5! Tfxf1 31. Txf1 De3
32. Kh1 Txf1 33. Dxf1 Dd2 34. Lf3
Kh8 35. De2 Dc1 36. Kg2 Le5
Hvid har ingen reel fordel, så Jacob
vælger at gå efter remisen.
37. b4 Dxc3 38. bxa5 Dxa5 39. Dc2
remis.
Nikolaj Mikkelsen kan godt lide
komplikationer og er ikke ked af at
bruge lang tid på at beregne varianter. Det afstedkom en række hårrejsende partier, der blev afgjort i tidnøden. To gange tabte Nikolaj helt
unødigt: den ene gang overvejede
han et remistilbud så længe, at han
tabte på tid. Den anden gang kunne
han forcere remis, men blev forført
af en anden mulighed som tabte.
Alligevel sluttede Nikolaj på en 19.
plads blandt de 70 deltagere i 'Drenge
u. 16' med 5½ point.
Det følgende parti er et godt eksempel på hans spil under turneringen:

Alexander Moskalenko
Nikolaj Mikkelsen
Siciliansk / B87
1. e4 c5 2. Sc3 d6
I en tidligere runde spillede Nikolaj
2... Sc6 her. Ikke så smart, når man
vil spille Najdorf-varianten. Nu har
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han lært lektien.
3. Sf3 Sf6 4. d4 cxd4 5. Sxd4 a6 6. Lc4
e6 7. Lb3 b5 8. Lg5 Le7 9. Df3 Db6 10.
0-0-0 0-0
Ingen af parterne var eksperter i denne variant og nu vælger hvid af forlade teorien. Det fristende 11. e5 taber pga. 11... dxe5!, da tårnet på a8
er forgiftet: 12. Dxa8 Lb7 med dronningfangst. Nikolajs medbragte åbningsbog foreslog 12. g4, sandsynligvis med ideen 13. Le3 og 14. g5.
11. Dh3 b4 12. Sce2
På a4 kommer springeren i klemme:
12. Sa4 Da5 fulgt af Ld7.
12... Sbd7 13. f4 Sc5 14. e5 Sxb3 15.
axb3?!
Når man ved, at hvid taber pga. den
åbne a-linie, er det nemt at være bagklog: 15. Sxb3 var bedre.
15... dxe5 16. dxe5 Sd5 17. Dh4 Dc7
18. Td3 h6 19. Lxe7 Sxe7 20. Sf3
Et svært valg. Hvid opgiver drømmen om matangreb og satser i stedet
på at besætte d-linien med tårnene.
Hvid troede vist, han stod godt, men
er faktisk ved at komme i problemer.
20... a5 21. Thd1 Sf5 22. Dc4?!
Her kommer dronningen i skudlinien. 22. Df4 er bedre.
22... Db6! 23. De4 Lb7 24. Df4 La6
25. T3d2 a4 26. Sed4 axb3 27. Sxb3
Tfc8
Sorts angreb er allerede uimodståeligt. Hvids d-linie bliver aldrig en
faktor.
28. Sfd4
R

t+t+-+l+
+-+-+oOvW-+o+-O
+-+-Pm+-O-N-Q-+
+n+-+-+-PpR-+pP
+-Kr+-+-

28... Lc4!
Nikolaj har allerede her set slutkombinationen. Sort truer ganske enkelt
29... Sxd4 30. Txd4 Lxb3 og 29. Kb1

Da7! gør bare ondt værre.
29. Sxf5 Lxb3! 30. Se7 Kh8 31. Kb1
Ta1! Hvid opgav.
En forbløffende kølig udspilning af
en klart højere ratet modstander.
0-1
Miriam Olsen havde en halvdårlig
turnering. Nogen gange vil spillet
bare ikke flyde. Man får det forkerte
ben først ud af sengen, vælger det
forkerte tårn, og lige når gevinsten
er inden for rækkevidde, sætter man
noget i slag. Sådan var Miriams turnering. Nr. 31 af 54 deltagere i 'Piger u. 16'. Det var ikke så meget resultatet på 4½ point, som var skuffende. Det var mere måden, pointene blev scoret på. Miriam kender
mindst lige så meget teori som
drengene, men virkede lidt rusten.
Alexei Hansen havde heller ikke
en af sine bedste turneringer. Efter
en flot start på 2½ af 4 mod stærke
modstandere, så det lyst ud. Så stoppede festen desværre, og slutresultatet blev 4 af 9 og en placering som
nr. 43 af 69 deltagere i 'Drenge u.
14'. Et maveonde midt under turneringen var ikke fremmende for resultatet.
Samlet set var resultatet glimrende, en score over 50% og mange
gode enkeltpræstationer. Det skal
blive spændende at følge danskerne
ved Ungdoms-VM.
Hvis slutstillingerne i de forskellige grupper kan bruges som prognose, er Rusland ved at miste sin
dominerende position. Fem medaljer ud af 30 mulige kan vel ikke være
tilfredsstillende. Til gengæld ser det
ud til at Georgien, Armenien og
Azerbajdjan har en stor talentmasse.

Spil skoleskak
Har du lyst til at spille
skoleskak – eller blive leder?
Kontakt Claus Støvring,
tlf. 97 51 33 39,
email: claus@skoleskak.dk,
for information.
www. skoleskak.dk

ChessCamp 2004
i Havnsølejren

Lejrens to kvindelige deltagere, Simone
og Emilie, klarede sig begge godt blandt
drengene, og Emilie blev dette års
vinder af lejrturneringen i skak.

Af Liselotte Madsen
For fjerde gang afholdt foreningen
ChessCamp, som er hjemmehørende
i 2. HK, sin årlige skaksommerlejr.
Havnsølejren dannede rammen og
blev søndag den 18. juli indtaget af
10 ledere og 36 deltagere i alderen
8-15 år. Inden 1. februar var alle
pladser således optaget.
Deltagerne blev opdelt i seks grupper på tværs af alder, og fik hver en
sørøverleder. Lederne havde fået
kaptajnnavnene Henry Morgan,
Anne Bonny, Francis Drake, William Kidd, Edward Teach og Samuel
Bellamy, og fortalte gerne om deres
liv og vilde oplevelser. Midt i ugen
gik overlevelsesturen i år til ‘den øde
ø’ Nekselø, hvor sørøverne undervejs på togtet skulle løse forskellige
opgaver.
Der blev i løbet af ugen dystet i
mange skaklige og ikke skaklige discipliner. Nogle mere fysisk krævende end andre. Der var to piger
med, og det lykkedes Emilie Christensen fra Jyderup at blive vinder
af lejrturneringen i skak.

Der var ganske kort til stranden,
så det blev også til en del badeture til
trods for vejret og de mange muslinger, som ugen igennem gav en del
revner i fødderne!
Fredag aften stod der festmiddag,
levelfinale, uddeling af præmier og
hygge på programmet. Det er også
dagen, hvor man tager bad og skifter tøj (måske for første gang i ugen).
Foruden rent tøj skulle der denne
gang også bæres sørøvertørklæde og
klap for øjet for at komme ind i festlokalet.
I levelkonkurrencen skulle ‘Den
første skakspiller med skattekisten’
findes. Efter en uges prøvelser var
finaleholdet fundet, og efter festmiddagen kunne Poul Buhl stille de sidste spørgsmål, der skulle afgøre,
hvem der vandt årets trofæ – det blev

Årets lejrchef, Robin Jakobsen alias Henry
Morgan, overrækker årets trofæ og diplom til
Malthe Kløft.

Malthe Kløft fra Korsør, der vandt
en kasse med chokolade-euro.
Mange ville gerne være blevet en
uge til, en masse venner skulle sige
farvel til hinanden, og det er jo ikke
altid så sjovt. Foreningen holder
næste års lejr i uge 29 på Christianssæde-Centeret ved Maribo.

Junior Grand Prix stævner
8. Hovedkreds i Dansk Skak Union indbyder alle børn og juniorer til at
deltage i et eller flere Grand Prix stævner arrangeret af hovedkredsens
klubber i sæsonen 2004/05.
10/10: Allerød – Lars Johansen, email: Spurvevang@tdcspace.dk
30/10: Allerød – Lars Johansen, email: Spurvevang@tdcspace.dk
Dette Stævne er Amtsmesterskab for Frederiksborg & Roskilde Amt,
og samtidig udtagelsesstævne for begge amter til DM I Odense d 29.30. november.
4/12 eller 11/12: Julegrandprix i Nødebo.
– Jens Kornbæk Pedersen, email. JKP@email.dk
29/1: Helsingør – Ole Larsen, Email: Boegh@post11.tele.dk
13/2: Frederikssund – Thomas Larsen, email: ThomasL@mail.dk
19/3: Græsted – Jørgen Rasmussen, email: Jras@teknik.dk
16/4: Espergærde – Jens Kornbæk Pedersen, email. JKP@email.dk
Se også 8.HK's hjemmeside for opdateringer:
www. 8-hk.dk
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Taktik

Tag stilling
1. Sort trækker!
R

-+t+t+l+
+o+-+oO-+-V-+-+
+n+o+-W-+-P-+-+
+-+-P-P-+-+qPk+
+r+-+r+-

v/ Bent Kølvig

3. Hvid trækker!

2. Sort trækker!
R

t+-+-Wl+
+-+-+o+o
-O-+oBoR
+-+oP-P-+mO-Q-+
+-P-+-+-+-+-P-P
T-+-+rK-

m+vW-Tl+
ToN-+oOo+-+-+-O
+-+oN-+-+-P-+-+
V-+bP-+p+r+-PpP
Q +qR-+-K-

En løber skal tage stilling!

Pas lige på kongestillingen!

Er springerafbytning
nødvendig!

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

6. Sort trækker!

l+m+-+-+
OoTv+-+t
-+-W-O-+
+-OpO-+o
-+p+p+o+
Qr+bB-+p+-+-PpP
Q +r+-+-K-

v+tMw+l+
+-+-Vo+o
o+-+o+o+
+o+oP-+p
-PtP-+-+
Pr+-QnP-+-B-Pk+
Q +b+-+-+r

R

-+-+-Tl+
+-+m+-+-Ot+o+-O
O-V-P-O-+-+r+-+
P-+-+-Bb
-P-+-P-P
+-+-K-+r

Heterogene kongeangreb!

Ja, de tårnlinjer!

Enkelt?

7. Hvid trækker!

8. Hvid trækker!

9. Hvid trækker!

tW-+-Vl+
+-+-+oOo
oM-+-+-+
N-+v+-B-P-+o+-+
P-+-+-+p
-+-Q-Pp+
Q +-R-+bKEr de sorte brikker dækket godt
nok?

34

Løsninger side 38

2004 /7/322

-+-T-T-+
OoOv+-+l
-+-+-+o+
+p+r+mWo
-+b+-O-+
P-Q-+-+p
-B-+-Pp+
Q +-+-R-KKan den lange diagonal
udnyttes?

t+w+t+-+
O-+-+l+-O-+oO-+
+p+nM-+-+pOp+o+
P-+-+-P-+-R-Pk+
Q +-Qr+-+Hvad med springeren?

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

13257.
Lars Larsen.
Sønderborg.
Originalopgave.

13258.
Lars Larsen.
Sønderborg.
Originalopgave.

13259.
Lars Larsen.
Sønderborg.
Originalopgave.

13260.
Christer Jonsson.
Sverige.
Originalopgave.

-+-+-+-+
B-+-M-+b
v+-+-+-+
+-M-+-+k
-N-O-O-+
Ro+-Ln+-+p+p+-R
+q+t+-+-

w+-+-R-+
+-+-+-Pt
-+-+-BmO
+-O-To+k
-+-+oLoQ
+-Np+-R-+-V-+-+
+-M-+-+-

-+-R-+-M
+-+b+-+n+oN-+-+
P-+lPoPtT-Om+-+
P-+r+p+-+pBo+-K
+-+-+-+-

-W-+-+-+
V-+k+-+-+-O-+-+
+-+n+-Oq
-+-N-+o+
Lo+-+-O-+-+-+vO
+-+-+-+t

C+ 13+9

Hjælpemat i 2 træk.
3 løsninger.
C+ 4+11

Mat i 2 træk.

C+ 10+8

Mat i 3 træk.

De nye opgaver
Atter fire originalopgaver! Alle fra
to skandinaviske IMÆer i komposition, danskeren Lars Larsen, der er
ekspert i direkte opgaver, og svenskeren Christer Jonsson, der er ekspert i hjælpematter.
Løsninger bedes indsendt senest den
25. november.

Løsninger til nr. 6
13253. (Groeneveld) 1. Lb8! Træktvang! 1... Sc7 2. Lxa7‡. 1... a6 2.
Db4‡. 1... a5 2. Dc6‡. 1... Kc5 2.
Da5‡. Tre selvblokader på hhv. c7,
a6 og a5 og en modelmat. Fin miniature.
13254. (Juricek) Forførelser: 1.
Sxd4? Truer 2. De3‡. 1... Dh6 2.
Te5‡. Men 1... Dg5! Og 1. bxc4?
Truer 2. d3‡. Men 1... Tb1†. Løsning: 1. Sce5! Truer 2. Dxd4‡. 1...
Da7/Dd7 2. Sf6‡. 1... Dxe5 2.
Txe5‡. 1... cxb3 2. d3‡. 1... dxc3 2.
De3‡. 1... Sxf5 2. Dxf3‡. 1... Sxf2†
2. Sxf2‡. Og endelig 1... e1(D)† 2.
Dxe1‡. Et væld af varianter afsluttende med to gange krydsskak.
13255. (Dulberg) 1. Lb8! Kb5 (1...
b5 2. Lc7‡) 2. Lc7 Ka5 3. Ld8 Kb5
4. Le7! (Ikke 4. Lf6? Ka5 5. Lc3
b5!) 4... Ka5 5. Lf6 Kb5 6. Lc3 Ka5
7. Sc7 b5 8. Sbd5† b4 9. Lxb4‡.
Løberen bringes i stilling, inden
springerne slipper taget. En stram og
overskuelig flertrækker.
13256. (Jonsson) 1. Lf1 Lh3 2. La6
d7 3. Lc8 dxc8(D) 4. Kh4 Dg4‡. Og
1. Lg4 Lf5 2. Lh5 d7 3. Le8 dxe8(D)

C+ 8+12

Mat i 4 træk.

4. Kh6 Dg6‡. En genial opgave! At
skabe en så markant analogi to løsninger imellem med så lidt materiale
kræver ud over fuldkommen teknik
en åbenbaring fra brikkerne. Christer Jonsson har skænket Skakbladet
en klassiker af kraftigste karat. Vi
takker!

Biløsningerne stod i kø!
Ukraineren Ivan Brjuchanovs to
selvmatter i mange træk, hhv. 12 og
21, bragt i nr. 5 som hhv. nr. 13250
og 13251, var ikke nogen succes!
Adskillige løsere har ikke alene fundet biløsninger, men fundet løsninger i færre træk end de fordrede antal. Pga. deadline var jeg ikke i stand
til at bringe disse samtidigt med
Brjuchanovs egne løsninger. Men
her er nogle af dem:
Nr. 13250 fordrede selvmat i 12
træk, men bl.a. H.C. Hansen, Roskilde, og Niels Danstrup, Århus, har
fundet denne løsning på bare 11
træk: 1. Db8† Kd7 2. De8† Kc7 3.
Tc6† Kb7 4. Tb2† Ka7 5. Tc7† Ka6
6. Dc6† Ka5 7. Db6† Ka4 8. Db5†
Ka3 9. Tc3† dxc3 10. Ta2† Kxa2
11. Db2† cxb2‡.
Nr. 13251 fordrede selvmat i 21
træk, men bl.a. Leif Schmidt, Rødovre, og H.C. Hansen har fundet en
løsning på 20 træk. Og Niels Danstrup har fundet denne på bare 19
træk: 1. Db4 b5 2. Le4 Ka2 3. Kf7
Ka1 4. Kxe7 Ka2 5. Kd6 Ka1 6. Kd5
Ka2 7. Kd4 Ka1 8. Kc3 Ka2 9. Kc2
Ka1 10. Kc1 Ka2 11. e7 Ka1 12.

e8(T) Ka2 13. Td8 Ka1 14. Td4 Ka2
15. Da5† Kb3 16. Lb1 b4 17. Da2†
Kc3 18. Td1 b3 19. Da4 b2‡.
Som man måske bemærkede ved
opgavernes offentliggørelse, var de
ikke computertestede, hvilket skyldtes det høje trækantal. Og konsekvensen af opgavernes mange biløsninger er, at kriterierne for optagelse må strammes yderligere en
tand. I forvejen optager jeg som bekendt ikke opgaver med fantasibrikker og underlige fordringer, da de
næppe interesserer problemspaltens
målgruppe af praktiske spillere, der
ønsker et vist kendskab til problemskak. For specialopgaver henvises til
Dansk Skakproblem Klubs kvartalsblad ‘Thema Danicum’.

Dansk Skakproblem Klub
Torsdag den 14. oktober kl. 19.30
holder Henrik Juel foredraget ‘Dobbelte rundløb i Hjælpemat Miniaturer’.
Torsdag den 11. november kl. 19.30
holder Bjørn Enemark foredrag om
FIDE’s problemkongres på Kreta i
september 2004, hvortil han ikke
alene var sendt som delegeret, men
tillige deltog i diverse kompositionsog løserturneringer.
Begge foredrag finder sted i Nørrebro Medborgerhus, Blågårds Plads
3, 3. sal. Alle er velkomne.
http://hjem.get2net.dk/skak/
dansk_skakproblem_klub/
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Debat
Principper bag udtagelse af dette års
OL- hold i kvinderækken?
Er det bare mig, eller er der noget
højst uigennemskueligt ved principperne bag sammensætningen af dette
års OL-hold i kvinderækken?
Jeg spørger, fordi jeg undrer mig:
I HB-referatet af 31. aug. 2003
fremgår det: ‘Mht OL ønskede FU
kun, at der sendes et hold i damerækken, hvis man kan sende de absolut bedste, evt. suppleret med et
stort talent.’
Dette tolker jeg som et princip og
en hensigtserklæring om, at et OLhold i kvinderækken helst skal bestå
af fire af de absolut bedste spillere.
Som en andenprioritering vil et hold
på tre af de absolut bedste også være
acceptabelt, hvis den fjerde spiller –
uden at være blandt de absolut bedste – tilhører kategorien ‘stort talent’.
Svagere hold sendes ikke af sted.
For mit eget vedkommende mangler jeg en enkelt norm for sandsynligvis at kunne færdiggøre en
WIM-titel, samtidig med at jeg på
Elo-listen ligger placeret som den 5.
stærkeste kvinde.
På en dansk ratingliste ligger jeg
som nummer 6, 19 ratingpoint under nummer 5, hvilket kombineret
med et højere Elo end nr. 5, burde
placere mig i kategorien: ‘de absolut
bedste’.
Om ikke det, så kræver det da ‘et
stort talent’ bl.a. at have den højeste
præstationsrating på det danske OLhold 2002 (5½/8 - 2368), samt ½
point fra WGM-normen i Pardubice
2000 (6½/9 - 2365).
På trods af ovennævnte, hører jeg
i udtagemyndighedens øjne hverken
til i kategorien ‘de absolut bedste’,
eller under B-muligheden ‘et stort
talent’.
Kriteriet for at høre til blandt ‘de
absolut bedste eller som et stort talent’ – hvad er det da?
Efter en forespørgsel i FU er det
kommet frem, at kriteriet for at være
blandt de ‘absolut bedste’, udelukkende er at være blandt de fem højest danskratede kvinder på udta-
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gelsestidspunktet. Der skeles ikke til
turneringsaktivitet, ratingvedligeholdelse eller øvrige internationale
resultater. Dette undrer mig.
Min undren over dette understøttes af den manglende definition på
det, der i HB-referatet fremstod som
en andenprioritet, nemlig den eventuelle supplering af ‘et stort talent’.
Heller ikke her lader der umiddelbart til at være udstukket offentligt
tilgængelige kriterier for minimumsrating, forventet præstation på
holdet, titel- eller normhåb – eller
hvad gør sig præcist gældende?
Hvorfor informerer FU ikke om
kriterierne?
Såfremt det er en klar målsætning
både fra Unionens og dermed også
medlemmernes side, at man sender
det hold til OL, som man forventer
vil klare sig bedst – hvorledes forklarer man da logikkens sammenhæng i principper og kriterier for
udtagelsen? Er det bare mig, der er
helt galt på den, eller kan FU forklare sammenhængen?
Louise Fredericia

Svar til Louise Fredericia:
Ansvaret for udtagelse af det danske
hold i damerækken har i flere år
været placeret hos landstræner Bjørn
Brinck-Claussen. Ved dette års OL
frabad han sig dog opgaven, hvorfor FU og i praksis jeg, overtog ansvaret.
FU forelagde HB, som Louise
ganske rigtigt citerer, og fik accept
af, at der kun var ønske om at sende
et hold i damerækken, hvis det ville
bestå af ‘...de absolut bedste eventuelt suppleret med et stort talent’.
Dette var det så op til FU at operationalisere, hvilket vi gjorde ved at
betragte de fem højestratede seniorer (absolut bedste) samt den højestratede junior (stort talent) som dem,
der kunne komme i betragtning. Det
finder jeg, i sig selv er en både rime-

lig og logisk vurdering i betragtning
af, at holdet skal bestå af tre spillere
og en reserve.
At der bruges danske ratingtal er
det eneste rimelige, da disse på dette
ratingniveau er langt mere præcise
og bygger på flere partier, end Elotallet gør. At der med stort talent
tænkes på en juniorspiller, der kan
lære og udvikle sig af en OL-deltagelse, er, i hvert fald i mit hoved,
også helt oplagt. Men som jeg læser
hendes indlæg, er det nok her, at
Louises største frustration over sin
manglende udtagelse ligger: At hun
ikke var informeret om den operationalisering af udtagelseskriterierne, FU havde foretaget, eller om
de overvejelser, der lå bag. Vi havde
i FU valgt kun at informere dem, der
faldt inden for kravene, og ikke alle
andre damespillere.
Men når jeg nu hører Louises kritik, kan jeg godt se fornuften i, at der
offentligt var formuleret helt klare
regler for, hvad der skal til for at
kunne komme i betragtning til en
udtagelse. Når det ikke længere er
landstræneren, som med sin skaklige autoritet står for udtagelsen og
kan foretage en subjektiv vurdering,
er det nødt til at være objektive kriterier.
I den forbindelse har Louise også
en god pointe i forhold til, at det ikke
er nok bare at kigge på ratingtallets
størrelse, men også om ratingtallet
er reelt, dvs. testet i turneringer inden for en vis tidshorisont. Det vil
jeg tage initiativ til at få ind i kriterierne for den næste udtagelse. Altså
dels et ratingkrav og dels et aktivitetskrav. Eksempelvis kunne det
være minimum 2100 i dansk rating
og mindst 10 spillede partier et år
før udtagelsestidspunktet. Den nærmere indretning af disse krav vil
naturligvis blive diskuteret med de
implicerede spillere.
Erik Søbjerg
HB-beslutninger, referater osv. kan
findes på DSU's hjemmeside:
www. dsu.dk + 'Organisatorisk'

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
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A

=
=
=
=

Koordineret turnering
Hurtig- og lynskak
Juniorturnering
Andre arrangementer

Chess House  Lyn
H
Fredags Lyn (gratis): Hver fredag
aften kl. 20.00 spilles der lynskak.
I perioden 10/9 - 26/11 afvikles en
Grand Prix Serie med flotte præmier!
Lørdags Lyn (indskud 50 kr.): Første
lørdag i måneden (6/11 og 4/12). Præmier til hver 4. (min. 100% af indskuddet). Ved min. 10 spillere garanteres en 1. præmie på 500 kr. Se hele
indbydelsen på www.chesshouse.dk
eller ring på tlf. 86 19 76 47.
Gudenådalens EMT 2004
K
20/10 - 1/12. – Gudenådalens Skakklub indbyder til 7-runders koordineret EMT på følgende onsdage:
20/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11,
24/11, 1/12. Alle dage startes kl.
19.00. – Spillested: Egeskovskolen,

Licens eller ...?
Tag Dansk Skak Unions
brevkursus og få licens som
turneringsleder.
Kursusafgift 150 kr.

§§

turneringslederkursus@skak.dk

Vestre Ringvej 11, 8850 Bjerringbro.
– Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter ½ time til resten af partiet. I alt 5 timers spilletid og ingen
hængepartier. – Grupper: 8-mands
grupper + evt. en Monrad-gruppe. –
Rygning: Der må ikke ryges i spillelokalerne. – Indskud: 130 kr. for alle.
– Præmier: Hele indskuddet minus
EMT-afgiften uddeles som præmier.
– Tilmelding: Senest lørdag 16/10
helst via blanketten på vores hjemmeside http://home19.inet.tele.dk/
gudenaa. Ellers telefonisk til: Henning Staugaard, tlf. 86 68 49 47, eller
Per Christensen, tlf. 86 67 27 09.

Centrum Weekend EMT
K
22/10 - 24/10. – Lille turnering – små
præmier – stor hygge! – Skakklubben
Centrum indbyder til Weekend-EMT
22.-24. oktober 2004. – Spillested:
Fritidshuset, Kirkegade 51-53, Esbjerg. – Turneringen Elo-rates hvis
muligt, og derfor er alle spillelokaler
røgfri. – Der kan dog ryges i tilstødende lokaler. – Spilletider: fredag
19-24, lørdag og søndag 10-15 og
16-21. – Indskud: kr. 120 inkl. DSUafgift. – Præmier: 1. præmie i hver
gruppe kr. 500. – Turneringsform:
6-mands grupper + evt. sidste gruppe
Monrad. – Kantine: tilbyder igen vådt
og tørt. – Tilmelding: Senest søndag
den 17. oktober til Brian Isaksen, Jakob Gejsings Vej 6, 6700 Esbjerg, tlf.
75 13 75 02, email: brisak@esenet.dk.
Det åbne klubmesterskab
i Køge
K
26/10 - 25/1. – Køge Skakklub indbyder til EMT over følgende 7 tirsdage: 26/10, 9/11, 23/11, 30/11 2004,
og 4/1, 11/1, 25/1 2005. Alle dage
startes 19.00. Udsatte partier spilles
torsdage. – Sted: Blumesvej 3, 4600
Køge. – Betænkningstid: 40 træk på
2 timer, derefter ½ time + opsparet
tid til resten af partiet. – Gruppeinddeling: 8-mands grupper. Sidste
evt. Monrad. – Indskud/præmier: 75
kr. Betales kontant 1. spilledag. –
Præmier i hver gruppe 1. pr. 250 kr.,
2. pr. 150 kr. – Rygning: Spillelokalet
er røgfrit, men der kan ryges i tilstødende lokale. – Tilmelding: Senest
22. oktober 2004 med angivelse af
fødselsdag, klub, ratingtal og telefonnummer til: Erik Carlsen, Veggervej 7, 4600 Køge. Tlf. 56 66 08 76.
Email: e-carlsen@oncable.dk.

Chess House
nov.-dec. onsdags-EMT
K
3/11 - 15/12. Elo-rates. 7 runder. Fortrinsvis 8-mands grupper. 3/11, 10/
11, 17/11, 24/11, 1/12, 8/12 og 15/12
kl. 18.30. – Tid: 2 timer til 40 træk +
½ time. – Indskud: 125 kr. – Præmier: 1. pr. 500,- 2. pr. CH-gavekort på
300 kr. – Tilmelding: Senest 24/10.
Tlf. 50 56 81 46. Email: turneringsleder@chesshouse.dk. Eller Chess
House, Silkeborgvej 41, Århus C., tlf.
86 19 76 47. Se hele indbydelsen på
www.chesshouse.dk.
Post Danmark Cup 2004
H
7/11. – Alle skakspillere indbydes til
Skakklubben Posten’s 20. hurtigskakstævne, som afholdes søndag den 7.
november 2004 med start kl. 10.50 i
Bryggergårdens Fritidshjem, Angelgade 2, 1765 København V. (2 min.
gang fra Enghave station). – Stævnet
afvikles over 6 runder Monrad, med
25 minutters betænkningstid til hver
spiller til hele partiet. – Det tilstræbes, at der spilles i 3 grupper med ca.
26 spillere i hver. – Indskuddet er 100
kr. pr. spiller. – Præmiesummen i hver
gruppe er 2.200 kr. og fordelt som
følgende: 1. pr. 1.000 kr., 2. pr. 600
kr., 3. pr. 400 kr., 4. pr. 200 kr. Derudover kommer evt. ratingpræmier på
500 kr. og 300 kr. – 1. runde starter
kl. 11.00. Imellem 2. og 3. runde er
der ½ times frokostpause, hvor der
kan købes smørrebrød, øl, vand og
kaffe. Der bliver præmieuddeling ca.
kl. 17.50. – Tilmelding med angivelse
af rating og indskud skal være Skakklubben Posten v/ John Jensen, Gl.
Næstvedvej 29, Sandby, 4171
Glumsø, tlf. 32 57 02 80, email:
jjupl@compaqnet.dk, i hænde senest
torsdag 28. oktober 2004. Brug girokonto nr. 206-9326, eller check. – Vel
mødt og god fornøjelse!
Low Budget EMT XXVII
K
10/11 - 12/1. – Solrød Skakklub inviterer til 5 runder koordineret EMT. –
Spilledage: Onsdagene 10/11, 24/11,
1/12 2004 samt 5/1, 12/1 2005. – Spillested: Solrød Skole. – Starttidspunkt:
19.00. – Max. antal: 32. – Form: Modificeret schweizer i en stor gruppe.
Runder lagt med WinSwiss. – Indskud 30 kr. – Spilletid: 2 timer til de
første 40 træk, derefter ½ time + opsparet tid til resten. – Præmier: Ingen
præmier. – Elo-rating: Turneringen
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... KOMMENDE TURNERINGER
Elo-rates, hvis betingelserne er opfyldt. – Tilmelding: Senest 8/11 2004
via www.sydskak.dk. – Rygning: Er
ikke tilladt i spillelokalerne, der henvises til de tilstødende fælleslokaler.

Sjap, Søle & Sjask
Vinterturnering 2004-05
K
22/11 - 28/2. – Nykøbing Sj. Skakklub indbyder til 5-8 runders ratet turnering med afbudsmulighed. – Mandagene 22. og 29. november samt
13. december 2004, 10., 24. og 31.
januar samt 21. og 28. februar 2005.
– Spillested: Pakhuset, Vesterbros
Torv, Nykøbing Sj., sidebygningen.
Indgang fra Savværksvej ved Badmintonhallen. – Betænkningstid: 2
timer 30 min. til hele partiet. – Spille-

tid: 5 timer, fra 19.15 til 0.15. – Rundelægning: Tilpasset Monrad (procentvis score, seedningsgrupper, farver), afbud senest lørdag kl. 9,00 før
runden. – Præmier: Beskedne: Indskud 30.- kr. incl. ratingafgift. – Tilmelding: Senest 3 dage før første deltagelse til Villum Sejersen, 59 91 31
57 (telefonsvarer), mobil 30 34 03 44,
email: vse@privat.tdcadsl.dk.

Husk også ...
Følgende turneringer med aktuel
startdato blev annonceret i tidligere
numre af Skakbladet:
Faaborg weekend EMT
15/10- 17/10

Hvidovre EMT
15/10- 17/10
Kjellerup hurtigskak
17/10
Efterårs EMT, Greve
22/10- 24/10
Skive Bymesterskab
22/10- 19/11
Det åbne K41 Mesterskab
26/10- 22/2
25 timersskak på kun et døgn
30/10- 31/10

... Samt turneringer specielt for
juniorer og skoleskakspillere:
Se 'Junior-skak' side 30.

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 34.

Danmarks Curt.  Fyrre, men ikke fed.
Og slet ikke færdig!

1. Kenneth Petersen
Curt Hansen
Jun-DM, Vordingborg 1980. Curt
havde allerede tidligere vist sin farlighed, og nu kom 26... Lxg3!! 27.
fxg3. Der var ikke nogen god mulighed for at afslå offeret, f.eks. 27.
Th1 Lxf2† 28. Kxf2 Df5† 29. Kg3
Tc2 30. Df3 Dg5† 31. Dg4 Txe3
mat. 27... Txe3. Og et studium af
stillingen overbeviste modstanderen
om angrebets styrke: 28. Df2 Tc2!!
29. Dxc2 Txg3† 30. Kh1 Dh4† 31.
Dh2 De4† samt mat. 0-1.

38

2004 /7/326

2. Hans Buus Pedersen
Curt Hansen
Vesterhavsturneringen B, Esbjerg
1981. Den kontante trussel var jo
tårnofret på h7 med mat. 32... Dxh6!
Sådan! Indfaldsvejen bliver grundigt blokeret. Derimod var modangrebet med 32... Txf1† 33. Kxf1
Ta1† 34. Ke2 d3† 35. Kxd3 Da3
nok ikke nok efter 36. Txh7!. Hvids
konge flygter bare for skakkerne. 33.
gxh6 d3. Den har næste fri bane.
34. Lh4 Txf1† 35. Kxf1 d2 36. Df6.
Der var ikke noget større håb i 36.
Ke2 Ta1 37. Dxd2 Sxd2 38. Kxd2
etc. 36... d1D† 37. Kg2 Dg4† 38.
Lg3 Se3† 39. fxe3 Ta2† 40. Kg1
Dd1† 41. Df1 Dxf1† 42. Kxf1 Tc2.
0-1.
3. Curt Hansen
Lars Schandorff
DM, Tårnby 1983. 20. Sb5! axb5.
Men efter det kun lidt bedre 20...
Lxc1 21. Sxa7 Le6 22. Txc1 Db8
kommer hvid ud af det med overvægt: 23. Db4 Te8 (pointen er jo
23... Dxa7 24. Lh7† Kxh7 25. Dxf8)
24. Dc5 b6 25. Dc6 Td8 (og en gang
til: 25... Tf8 26. Sd7 Dxa7 27. Lh7†)
26. Dc2 Dxa7 27. Sc6. 21... Txc8.
Og Lars måtte give sig, eftersom

løberskakken nu bliver en forløber(!) for mat: 21... Dxc8 22. Lh7†
Kh8 23. Txc8 Txc8 24. Sxf7 mat;
eller 21... De7 22. Lh7† Kh8 23.
Txf8† Dxf8 24. Tc8 med samme
resultat. 1-0.
4. Curt Hansen
Simen Agdestein
Nordisk mesterskab, Esbjerg 1983.
Her er det matten på b8, der lokker:
36. Lxc5! Txc5. Alternativet 36...
Dxc5 37. Txb7 Txb7 38. Dxc5
Txb1† 39. Lxb1 er intet værd. 37.
Txb7 a5 38. Tb8† Ka7. Da Tc5
hænger, kan sort ikke give damen
for de to tårne. 39. T1b7† Ka6 40.
Db2. Men nu må hun alligevel 40...
Dxb8 41. Txb8. Det er færdigt arbejde (41... La4 42. Da3). 1-0.
5. Curt Hansen
Mark Vuillemot
Kadetturnering U15, Bagneux 1979.
Det bliver h-linjen , der gør udslaget: 28. hxg6 fxg6 29. Txh7! Kxh7?
Han får det at se. Men hvid ville alligevel få sit angreb med 29... Lf8
30. Th1 T4c7 31. Dg5 Tg7 32. Dh4
Sf7 33. Lxg6 etc. 30. Dh6† Kg8 31.
Lxg6. 1-0.

Et halvt point fra toppen

Skak-OL på Mallorca

Skakbladet

Tre danske spillere var blandt de 132
deltagere i Andorra Open, og IM
Davor Palo var kun et halvt point fra
at dele sejren med GM Igor Khenkin
(Tyskland), GM Laurent Fressinet
(Frankrig), GM Branco Damljanovic
(Serbien-Montenegro) og GM Lluis
Comas Fabrego (Spanien). De fire
stormestre scorede 7 point af 9 mod
Palos 6½ på den delte 5. plads. Nicolai V. Pedersen og Henrik Holmsgaard scorede begge 5½ pont.

Danmark deltager i skak-OL på Mallorca 14.-31. oktober med hold i
begge rækker:
Åben række:
1. Peter Heine Nielsen, 2. Sune Berg
Hansen, 3. Davor Palo, 4. Lars
Schandorff, 5. Nicolai V Pedersen,
6. Erling Mortensen.

Af praktiske årsager har redaktionen
valgt at lade nærværende nr. 7 begrænse sig til kun 40 sider, for til
gengæld at slutte året af med et udvidet nr. 8. Denne sidefordeling betyder bl.a. at læseren må vente på
artiklerne om Politiken Cup og Århus Chess Summer, hvilket vi beklager.
Af øvrige artikler i nr. 8 kan læseren også glæde sig til en reportage
fra den gigantiske festival i Pardubice med EM for amatører, KSUjuniorer i russisk IM-turnering, og
Tomas Hutters om sin GM-norm.

www. feva.ad/

6. Lubomir Ftacnik
Curt Hansen
Vesterhavsturneringen, Esbjerg
1985. 25... Lxf2† 26. Ke2. Men spillerne har været igennem den lange,
kritiske variant 26. Lxf2 Tc1† 27.
Ke2 Txh1 28. Lxe6† Kg7 29. Lxd7
Txh2 30. e6 Tfxf2† 31. Kd3 Td2†
32. Kc4 Tc2† 33. Kb5 (eller 33. Kd3
Thd2† 34. Ke3 Te2† 35. Kf3 Txe4
36. Kxe4 Txb2) 33... Txb2† 34. Kc6
The2 med sort gevinst. 26... Lxg3
27. hxg3 Kg7. Efter bondegevinsten
er sorts opgave ‘bare’ at vinde slutspillet! Og det gør han. 28. b4 axb4
29. axb4 Tc2† 30. Kd3 Tff2 31.
Lxe6. 31. Td1 Kf7. 31... Tfd2† 32.
Ke3 Te2† 33. Kd4 Ted2† 34. Ke3
Sxe5 35. Txe5 Te2† 36. Kd3 Txe5
37. Kxc2 Txe6 38. Kd3 Kg6 39.
g4. 39. Kd4 h5 40. b5 Te2. 39... Tf6
40. Tc1 h5 41. gxh5† Kxh5 42.
Th1† Kg6 43. Kc4. Og så behøver
stormestre ikke se mere. 0-1.
7. Curt Hansen, Köln Porz
Lutz Espig, Plauen
Den tyske Bundesliga 2000-01.
Plauen 2001. 24. Lf4! Ld6. Temaet
her er reflekssvaghed. Sb6 skal
dække Ld5 og kan derfor ikke redde
sit liv ved flugt. Og så bliver alter-

Kvinderækken:
1. Evgenia Hansen, 2. Oksana Vovk,
3. Elena Steffensen, 4. Miriam Olsen.
Holdleder: Per Andreasen

nativet en binding. Se f.eks. 24...
Da7 25. Le3!! Le6 (eller 25... Lb7
26. Tc7 Tb8 27. Sc6) 26. Tc6 Tb8
27. Dd4. Der er også sonofferet 24...
e3 25. Dd4! med de to varianter: A)
25... Dd8 26. Lxe3 Sc8 27. Td1 Se7
28. Lc4, og B) 25... exf2† 26. Kxf2
Dd8 27. Lc7 Dg5 28. Td1, i begge
tilfælde med materialegevinst. 25.
Lxd6 Dxd6 26. Sc4!! e3 27. fxe3.
1-0.
8. Curt Hansen
Giorgi Bagaturov
Interzoneturnering, Biel 1993. Der
er mere end én vej til målet. Den
mest brutale er vel 35. Txf5! gxf5
36. h4! Dg4 37. Te7† Kh6 38. Lc1!!
med den tydelig trussel 39. Lxf4†!.
Som i varianten 39... Tg8 40. Lxg8
Txg8 41. Lxf4†! Dxf4 42. Df6† Tg6
43. Dh8 mat.
Curt valgte den måske lidt finere
(forfinede?) mulighed 35. h4! Dg4.
Reflekssvag dame! 36. Te7† Kh6
37. Dg7†! Sxg7 38. Lxg7† Kh7 39.
Lxf8† Kg8 40. Tdxd7† Kxf8 41.
Tf7†. Matten er i sigte. 1-0.
9. Curt Hansen, Danmark
Ulf Andersson, Sverige
Landskamp, Helsingborg 1990. 28.

Sxf6! Curt havde lige spillet match
mod Kasparov! Hvis man ikke kan
gennemregne alle varianter, kan man
måske ræsonnere, at offeret giver et
par bønder, angrebschancer samt i
værste fald remisskakker. 28... Kxf6
29. Txd4 Kg6. Her var 29... Dc5
30. Df4† Kg7 31. Dg5† Kf7 mere
præcist. Computeren vil fortsætte
med 32. Th1 Th8 33. Df4† Ke7 34.
Txh8 Txh8 35. Td5 exd5 36. Dxe5†
Kd7 37. Dxh8 dxc4 og siger hvid
fordel! Hvis hvid ikke tror helt på
det – og vil mere end remis – kan i
stedet forsøges 32. Td6!? f.eks. 32...
Te7 33. T1d5! exd5 34. Df6†! Kg8
35. Dxe7 med sandsynligvis vindende angreb.
30. Df4 Dc5 31. Td6. Nu står
kongen g6, og 32. T1d5! truer. Det
fandt Ulf intet imod. 31... Te7? Et
lidt bedre forsøg var 31... Kg7! 32.
Dg5† Kf7 (32... Sg6? 33. e5!! Dxe5
34. Td7†) 33. T1d5 exd5 (33... Dxa3
34. Dxe5 Df3† 35. Kg1) 34. Tf6†
Ke7 35. Dxe5† Kd7 36. Tf7† Te7
(36... Kd8 37. Df6† Te7 38. cxd5,
og d5-d6 afgør) 37. Txe7† Dxe7 38.
Dxd5† med hvid sejr. 32. T1d5! Et
flot offerangreb! 1-0.
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Nye bøger
Inside the Chess Mind
Jacob Aagaard,
Everyman Chess 2004,
158 sider. Pris: 249,Bogens undertitel: ‘How Players
of all levels think about the game’.
Hvad adskiller en stormester fra
en klubspiller? Med denne bog
prøver Jacob Aagaard at besvare
dette spørgsmål. Bogen starter
med 10 øvelser som forskellige kendte spillere løser.
F.eks. Peter Heine Nielsen, Arthur Yusupov, Jesper
Hall, Ivo Timmerman, Fritz 8, samt spillere på et lidt
lavere niveau. Alle spillere kommenterer selv deres
løsningsmodeller, og derved får læseren et indblik i
de forskellige metoder spillerne bruger.

The Ruy Lopez
Main Line.
Glenn Flear,
Everyman Chess 2004,
176 sider. Pris: 219,Ruy Lopez (Spansk) er en meget
populær åbning, og tilmed en af
de ældste I skakhistorien. Den er
blevet spillet af næsten alle de
store spillere gennem tiden.
F.eks. Fischer, Karpov Kasparov og Kramnik. For
første gang i mange år undersøgeshovedvarianten,
og stormester Gleen Flear gennemgår de vigtige
ideer og taktikken for både sort og hvid. Bogen er
velegnet til både klub- og turneringsspillere.

The Grandmaster’s
Mind
Amatzia Avni,
Gambit Books 2004,
176 sider. Pris: 199,Bogens undertel: ‘A look inside
the chess thinking-process’
Forfatteren er uddannet psykolog
og prøver her i bogen at finde ud

af, hvordan skakspillere får de gode ideer. Han
interviewer topspillere og analytikere. Han har især
spurgt til deres mest interessante og konstruktive
partier. Forfatteren har været omhyggelig med at
lade deres egne tanker farve interviewet, i stedet for
at lade dem svare på eksisterende teorier. Det giver
læseren et meget realistisk billede af, hvordan de
hver især har løst deres partier.

Blunders (And how to
avoid them)
Angus Dunnington,
Everyman Chess 2004,
144 sider. Pris: 219,Der er ingen, der ønsker at lave
fejltagelser, men trods det sker det
for alle, også topspillerne. Man kan
aldrig udrydde dem, men man kan
prøve at holde dem på et minimum.
Det er også det, forfatteren ønsker at hjælpe læseren
til at gøre. Han undersøger, hvorfor både stærke,
svagere og hygge-spillere alle laver fejl. Både små
misforståelser eller f.eks. lade Dronningen stå i slag.
Dunnington prøver at finde nogle ‘regler’, der gør, at
man mindsker antallet af fejl.

Secrets of Chess
Transformations
Drazen Marovic,
Gambit Books 2004,
208 sider. Pris: 219,En af de vigtigste færdigheder i skak
er evnen til at ændre en fordel til en
anden slags fordel. De store mestre
kan hele tiden skifte fra initiativ til
angreb, og fra angreb til at vinde materiale. Fra vore
egne partier ved vi, at det ikke altid er så nemt, som
det ser ud til. Vi kan nemt overse det rette tidspunkt,
og dermed skabe problemer for os selv.
Marovic prøver her at udstyre læseren
med de nødvendige værktøjer til at
undgå dette.
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