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Store udfordringer
 på mange måder
Foto: Aage Christensen

Krishnan Sasikiran  delt sejr i Sigeman & Co.

Bent Larsen sagde det. Og Dansk
Skak Unions ny formand, Erik Søbjerg, gjorde på DSU's delegeretmøde hans ord til en slags hensigtserklæring: Skak skal være på mange
måder.
Enkelt og rummeligt, og fint i tråd
med Dansk Skak Unions formål,
som jo simpelt hen er at fremme
skakspillets udbredelse og udvikling. Som skakspiller skal man blot
vælge de skak-måder, man befinder
sig bedst med. Klubskak, turneringsskak, træningsskak, lynskak, internetskak, korrespondanceskak, computerskak, problemskak – eller et par
timer i lænestolen med en god skakbog.
Pointen er imidlertid, at skakspillerens mulighed for frit at vælge er
betinget af, at tilbudene faktisk eksisterer og er tilgængelige. Deri ligger
udfordringen for det organiserede
skakliv, både i DSU og i klubberne.
Som man kan læse i dette nummer af Skakbladet er Skakforeningen
Øbro blandt de klubber, der har taget udfordringen op og eksperimenterer med klubaftensforløb og turneringsformer.
Også i dette nummer kan man finde indbydelse til nogle af sommerens bedste tilbud til aktive turneringsspillere: Den store københavn-

ske open, Politiken Cup 16.-24. juli,
med et ratingspænd i feltet på mindst
1500 point mellem topstormestre og
førstegangsdeltagere.
Her bliver det bevist, at 'skak på
mange måder' trives glimrende i et
og samme felt. Dette gælder også for
Vesterhavsturneringen i Esbjerg
2.-9. juli, som blev annonceret i
Skakbladet nr. 3, men foretrækker
man at spille i mere overskuelige
grupper, kan man vælge i indbydelserne fra Chess House i Århus,
Vanløse Skakklub, Bornholm og
Horsens. Eller man kan finde en turnering i udlandet.
Uanset hvad man vælger, er det
nyttigt at studere de følgende sider i
Skakbladet, for FIDE og DSU har
vedtaget nye regler vedr. notering af
træk og brugen af mobiltelefoner under turneringer.
En udfordring og et tilbud – det
største til en dansk skakspiller i snart
mange år – er Peter Heine Nielsens
deltagelse i Dortmunder Schachtage
8.-17. juli. Seks af feltets spillere er
på verdens top-ti, Topalov, Leko,
Kramnik, Adams, Bacrot og Svidler.
Forinden spiller Peter Heine Nielsen individuelt EM i Polen 17. juni 3. juli.
Det danske landshold kommer også på en stor opgave i sommerens

løb, EM for hold, 29. juli - 8. august
i Göteborg. Holdet må undvære Curt
Hansen, men ellers i en meget stærk
opstilling: 1. GM Peter Heine Nielsen, 2. GM Sune Berg Hansen, 3.
GM Lars Bo Hansen, 4. IM Davor
Palo, 5. GM Lars Schandorff.
Som i enhver anden sport kan topspillerne noget, hverken deres forbund eller tilhængere kan hjælpe
dem med, når først uret er startet:
Vinde deres kampe og skabe seværdige resultater. Sportens topbegivenheder er et godt tilbud til os andre.
DM-finalen i dette nummer f.eks.
– spillerne gav alt, hvad de havde i
sig, og skabte intense øjeblikke.
Også den svensk-danske GM-turnering Sigeman & CO havde sine
øjeblikke med stor sport. Den nye
amerikanske stjerne, Hikaru Nakamura, spillede 1. e4 e5 2. Dh5 mod
inderen Sasikiran, fik en god stilling
men tabte. Igen et bevis på, at skak
ikke behøver at forlade turneringssalen for at være på mange måder.
Sasikiran delte turneringssejren med
Timman, mens Curt Hansen blev
bedste nordiske spiller på 4. pladsen. Men Sigeman-turneringen må
vente til næste nummer.
Thorbjørn Rosenlund
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Nye regler for skakspillet
Af Erik Mouridsen
FIDE reviderer skakspillets regler hvert fjerde år, og det
betyder, at der træder et nyt reglement i kraft 1. juli
2005, med virkning for turneringer med 1. runde denne
dato eller senere. Der er flere små ændringer, som præciserer, hvordan specielle situationer skal håndteres, men
det er de færreste spillere, som behøver at spekulere på
det.

Regler for mobiltelefoner

§

12.2b
Det er strengt forbudt på spillestedet at medbringe mobiltelefoner eller andre elektroniske
kommunikationsmidler, som ikke er godkendt af
turneringslederen. Hvis en spillers mobiltelefon
ringer på spillestedet mens der spilles, taber
spilleren sit parti. Modstanderens score afgøres
af turneringslederen.

2. Det er nu forbudt for spillerne at medbringe
mobiltelefoner og lignende på spillestedet.
Ringer ens mobiltelefon under partiet,
taber man partiet.

§

13.7b
Det er forbudt for alle at anvende mobiltelefon
på spillestedet og på andre steder bestemt af
turneringslederen.

3. Det er nu forbudt for alle at anvende mobiltelefoner på spillestedet.

At en ringende mobiltelefon medfører tab af partiet, er
langsomt ved at vinde indpas, efter at Hovedbestyrelsen i påsken 2004 vedtog FIDE’s midlertidige regel på
området. Turneringsledere kunne dog selv beslutte, om
reglen skulle gælde for deres turnering. Nu er det ikke
længere frivilligt, men en del af reglementet for skakspillet. Bemærk, at spillere som udgangspunkt slet ikke må
medbringe mobiltelefon, og at §13.7b forbyder alle (også
arrangører, turneringsledere og tilskuere) at benytte
mobiltelefon på spillestedet. Med ‘spillested’ menes ikke
blot det lokale, som partiet spilles i, men alle de lokaler,
som en spiller har behov for at komme til under et parti
(kantine, toiletter, gangarealer og lignende). Forbudet
mod at anvende mobiltelefon omfatter selvfølgelig også
at modtage og sende sms og lignende.

Reglementet indeholder dog også tre ny forbud:
1. Det er nu forbudt at notere sit træk på forhånd.

Det er de væsentligste ændringer, som derfor vil blive
omtalt nærmere i denne artikel.

Notering af træk på forhånd

§

8.1 (uddrag)
Det er forbudt at notere trækkene på forhånd,
medmindre spilleren kræver remis i henhold til
§9.2 eller §9.3.

Mange spillere har gjort det til en vane at notere deres
træk, inden det udføres på brættet, men det er ikke længere tilladt. Noteringslisten må kun bruges til at notere
de spillede træk, remistilbud, tidsforbrug, eventuelle
remiskrav under partiet samt selvfølgelig spillernes
navne, rating og lignende. At notere sit træk, før det
udføres på brættet, betragtes som at lave noter, der jo
ikke er tilladt. Bemærk, at man stadig skal notere sit
træk – men ikke udføre det på brættet – hvis man vil
kræve remis efter §9.2 eller §9.3 (samme-stilling-tregange-reglen og 50-træks-reglen). Det kan virke lidt
underligt, men forskellen på de to situationer er bl.a., at
ved remiskrav kan det noterede træk ikke ændres. Er
remiskravet forkert, skal partiet fortsætte og det noterede træk skal udføres på brættet, mens at det har været
ganske uforpligtende generelt at notere sine træk, før de
blev udført på brættet. Spillere, der overtræder §8.1 bør
straffes efter §13.4, der bl.a. omfatter advarsel, justering af betænkningstid og tab af partiet.
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Hvordan håndteres reglerne
i praksis ?
Mobiltelefonreglerne er i deres ordlyd meget kategoriske, og falder ikke i tråd med danskeres daglige omgang
med mobiltelefoner. For at vejlede spillere og turneringsledere i de nye regler og tilskynde til en almindelig accepteret praksis, har Hovedbestyrelsen på sit møde i
påsken 2005 vedtaget et supplerende reglement, som
forordet til FIDE’s regler giver DSU adgang til.
DSU’s reglement vedrørende mobiltelefoner er et reglement, som turneringsarrangører kan vælge at spille
under. Det gælder ikke automatisk, og det skal annonceres i indbydelse eller på spillestedet, hvis der dømmes
efter det.

DSU’s reglement vedrørende
mobiltelefoner
1. Dette reglement gælder kun, hvis spillerne er
underrettet herom.
2. Spillerne må ikke forlade ‘spillestedet’ uden
tilladelse fra turneringslederen. Ved spillestedet
forstås spillelokaler, toiletter, kantine, rygelokaler og andre steder angivet af turneringslederen. Spilleren i trækket må ikke forlade
spillelokalerne uden turneringslederens
tilladelse.
3. Mobiltelefoner eller andre elektroniske
kommunikationsmidler er godkendt til at måtte
medbringes på spillested og i spillelokale.
4. Det er forbudt for alle at anvende mobiltelefon
på spillestedet og på andre steder bestemt af
turneringslederen. Turneringslederen kan dog
angive områder, hvor der må benyttes mobiltelefon, og som spillerne har adgang til uden
yderligere tilladelse.
5. Hvis en spillers mobiltelefon ringer på spillestedet, mens der spilles, taber spilleren sit parti.
Modstanderens score afgøres af turneringslederen. Ved ‘ringer’ forstås ethvert signal, som
bemærkes af turneringslederen eller en spiller.
6. Overtrædelser af dette reglement kan straffes i
henhold til FIDE’s regler for skak §13.4
medmindre andet fremgår af reglementet.
Med ovenstående reglement er alle relevante regler vedrørende mobiltelefoner samlet ét sted, og det giver spillerne en generel tilladelse til at medbringe mobiltelefon,
og at den kan benyttes, hvis turneringslederen angiver
et sted til det. Bemærk, at en mobiltelefon der er sat til
‘lydløs’ også kan medføre tab, hvis den ringer.

I hvilke turneringer gælder dette?
Koordinerede turneringer
Alle koordinerede turneringer skal afvikles efter FIDE’s
regler, og arrangøreren kan vælge at benytte DSU’s
supplerende reglement.
Elo-ratede turneringer
Hvis arrangøreren vælger at benytte DSU’s supplerende

reglement, og turneringen har Elo-ratede grupper, skal
DSU’s supplerende reglement også gælde for dem. Formelt gælder DSU’s regler ikke for Elo-ratede grupper,
men spillerne må forvente, at turneringslederen dømmer ens for Elo-ratede grupper og dem, som blot rates
hos DSU.
Internationale turneringer
Internationale normgivende turneringer er et særtilfælde, hvor arrangøreren selv må oplyse sin linie til deltagerne, og ikke blot kan henvise til „DSU’s regler vedrørende mobiltelefoner“.
Klubturneringer
For turneringer, der hverken Elo-rates eller dansk rates,
kan klubben for så vidt beslutte at spille efter sine egne
regler. Det bør så fremgå af turneringsreglementet, at
der ikke spilles efter FIDE’ regler for skakspillet. Det
kan være fristende at benytte denne mulighed, men klubben bør være opmærksom på de ‘uvaner’, som dette
kan medføre, og som ikke vil blive tolereret i f.eks.
koordinerede turneringer og holdkampe.
Bemærk, at FIDE’s regler (incl. mobiltelefonreglen)
også gælder for hurtigskak- og lynskakturneringer.

Yderligere ændringer
Som tidligere nævnt er der yderligere små ændringer i
reglementet, som de færreste spillere behøver at kende.
Turneringslederne bør dog være opmærksom på dem –
se §3.8, §3.9, §4.4d, §7.4, §8.4 samt tillæggene B1, B6
og C1. Det falder uden for denne artikels rammer at
gennemgå disse, men Dommerforeningens medlemmer
får det fremsendt direkte.

Offentliggørelse af reglerne
Skakspillets reglement findes i sin helhed på DSU’s
hjemmesideunder ‘Reglement’.
Desuden sendes det ud til Skakhåndbogens abonnenter
i slutningen af juni måned.

Et sidste råd!
Hvis turneringslederen giver lov til at medbringe mobiltelefon – sluk den under partiet!
Brug kun mobiltelefon på steder, hvor turneringslederen
har angivet, at den må bruges!
2005 /4/149
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Danske IM-normer
Med en delt 2-3. plads i K41's
IM-turnering tog Esben Lund
sin første IM-norm.
På Gausdal Høifjellshotel har
Christian Kyndel Pedersen
opnået sin anden IM-norm
efter bl.a. at have besejret
Magnus Carlsen, Norge.

... topplacering
Nicolai V. Pedersen blev nr. 4
i Azura Open (hurtigskak)
efter Baklan, Stefansson og
Naiditsch.

... og Bundesliga
Lars Schandorff var på
Werder Bremens hold, der
vandt den tyske Bundesliga.
Lars Schandorff, Esben Lund,
Christian Kyndel Pedersen og
Nicolai V. Pedesen skriver i
Skakbladet nr. 5.

Spillere søges
til NATO-turnering
De danske Jens’er ved skakbrættet skal til at kridte skoene
til NATO Skakmesterskaberne
i Polen 21.-28. august 2005.
Danmark vil gerne stille med det
stærkest mulige hold. Derfor efterlyser holdkaptajnen skakspillere, der er ansat i Forsvaret
inkl. hjemmeværnet.
Nærmere oplysninger hos Finn
Stuhr, tlf. 25 34 12 04. Email:
finnstuhr@natochess.org.
Programmet kan ses på:
www. natochess.org
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3 pointers forspri
Alle skaklubber er nødt til at eksperimentere for at
følge med tiden  ØBRO har et bud på mulighederne
Af Christian S. Christensen
Hvad er surfing uden bræt? Blindsurfing? Nej – det er bare en maveplasker! Hvad er skiløb uden løber?
Eller tårnspring uden tårn og springer? Ingenting. Det fungerer ikke.
Skak virker alligevel. Det er et spil
for ånden og det kan spilles uden
nogen rekvisitter overhovedet. Man
skal bare bruge en modstander, og
man er i gang.
Dette fravær af ydre krav gør skak
helt enestående fleksibelt. Det kan
dyrkes på uendeligt mange måder.
Ny teknologi har i løbet af 90’erne
gjort det muligt at finde en modstander ved hjælp af internettet. I gamle
dage var man nødt til at gå ned i klubben for at finde én, og det gav klubberne en naturlig niche. Sådan er det
ikke længere.

Muligheder i klubben
Men hvorfor skal man så gå ned i
klubben? Det er det spørgsmål, vi
prøver vi at besvare i ØBRO. Vi forsøger alle mulige forskellige ideer,
og ser om der er noget, der virker.
Det gør for eksempel det ansigtsløft, vi har givet vores juniorafdeling.
De unge mennesker har tilsyneladende en umættelig skaksult, og løftet består blot i at forsøge at stille
den. I den forbindelse er vi blandt
andet begyndt på niveaudelt træning,
så der er noget både for begynderne
og for de lidt bedre.
Vi har også fundet på nye turneringsformer, kun for juniorer, som
for eksempel ØBRO Miniput. Desuden har vi et internt handicap- og
lynratingsystem som ungerne går
meget op i. Og så deltager vi naturligvis i KSU’s holdturnering for juniorhold. Andelen af medlemmer
som er juniorer (eller forældre) er

steget betragteligt i løbet af de sidste
par år, og det giver masser af liv i
klubben, og de mange nye medlemmer gør kassereren glad. Og det gør
tilskuddet fra kommunen i øvrigt
også.

Træningsaftener
Endvidere har vi lanceret seniortræning hver onsdag. I alle andre
sportsgrene tilbydes udøverne træning, og sådan skal det naturligvis
også være med skak. Det har været
forsøgt før uden held, men med en
engageret træner kan det godt lade
sig gøre.
Tilstrømningen er knap så stor
som til juniortræning, men hvad deltagerne mangler i antal har de til gengæld i entusiasme. Og selv om ikkemedlemmer er velkomne, har også
dette tiltag givet nye medlemmer.
For tiden gennemgår vi Nimzowitsch.
Vi har også med succes forsøgt os
med nye turneringsformer for voksne, for eksempel vores nyskabende
kaosturneringer, som vi afholdt tre
af, men som vi nu har indstillet til
fordel for nye eksperimenter. Blandt
disse kan i flæng nævnes ØBRO
Tussetyv, hvor konceptet var ekstra
store præmier, en tusse i hver gruppe,
og ØBRO Pinse hvor vi blandede
hurtig- og almindelig skak - 3 runder hurtigskak fulgt af 4 runder med
almindelig betænkningstid.

2100 och över..?
Vores nyeste turneringsidé opstod da
vi blev kontaktet af en svensk spiller. Han havde læst Skakbladet og
fundet en indbydelse til turnering i
ØBRO, og set at der blandt meget
andet stod ‘2100 Ø’. Betyder det, at

ing

Foto: tr

Træningsaften i ØBRO  kan Sort ikke afgøre partiet med Lb7xg2 ...?

turneringen er for spillere med ‘2100
och över’? Nej, det gjorde det ikke.
Men det var da en fed ide!
Vi skyndte os derfor at arrangere
en sådan turnering, som bortset fra
kravet om minimum 2100 i rating,
skulle være en helt almindelig turnering på 5 hverdagsaftener. Den er
netop nu i gang, og med et snit på
omkring 2200 er det den stærkeste
hverdagsturnering vi har haft i mange år. Der sidder tilsyneladende en
del 2200-spillere rundt omkring,
som gerne vil spille turneringer, men
helst ikke vil have en forventet score
på 6½ af 7. Der er med andre ord et
marked for denne type turnering hvilket bringer mig til anden del af
artiklen.

Markedskræfter
Som skakklub er vi underlagt markedskræfterne som alle andre. Vi
udbyder en vare, klubskak, og det
gælder om at sørge for at den er tilstrækkelig interessant til at folk vil
give penge for den. Når vilkårene
for klubskak ændrer sig, må klubberne følge med. Der må findes en
ny niche. Hvor den er, er ikke til at
vide på forhånd, så man må eksperimentere sig frem.
I et helt nyt eksperiment forsøger
vi at lægge vægt på klubbernes
unikke kombination af at spille skak

og gå i byen. I samarbejde med
ØBRO’ren Edgar Buse, manden bag
Paul Edgar Chess, har vi lanceret en
søndagscafé – ØBRO Åbent Hus –
hvor alle, uanset medlemskab, kan
gå på café, hygge og få en kop kaffe
med avec og et spil skak – eller købe
Edgars varer. Det foregår hver søndag fra 12 til 18, og falder derfor
med mellemrum sammen med 1.holdets hjemmekampe. Vi håber på den
måde som bivirkning at få nogle flere
tilskuere til skak. Så er der caféstemning ude i forlokalerne samtidig med, at der spilles divisionsskak
i spillelokalet. Perfekt synergi! Det
er i hvert fald ideen.
Edgar samarbejder også med et
andet nyt og uforfærdet initiativ i
København, som går i samme retning, nemlig den nystartede skakcafé i Vendersgade, Chess Guevara,
som blev nævnt i en boks i sidste
nummer. Det bliver interessant at
følge, hvordan det går med det.
Det bliver i det hele taget spændende at følge udviklingen i skakmiljøet i København i tiden fremover. Som eksempel på en interessant udvikling kan jeg nævne, at vi i
ØBRO har haft et par stykker, som
er kommet ned og har sagt at de spillede skak som unge, men var holdt
op med det. Nu var de imidlertid via
internettet kommet i gang igen, og

var begyndt at savne det sociale
aspekt af spillet, så de ville gerne
meldes ind.
Det er også netop dette aspekt, der
er én af grundpillerne i vores mangeårige succes, ØBRO Nytår, hvor
vi fejrer nytår efter sidste runde med
champagne, fis og ballade og lynturneringer hele natten.
Men hvad er de lovede tre pointer?
1. Klubbernes primære udfordring
består i at give skakspillere en
grund til at foretrække klubskak
fremfor andre former for skak.
Det sociale aspekt er en vigtig
forskel på klubskak og f.eks.
internetskak, og det bør derfor
uden tvivl vægtes mere i
fremtiden.
2. Der er også andre forskelle man
kan spille på i jagten på en god
niche. Det kræver selvfølgelig
at man lægger en strategi og
overvinder noget modstand.
Men det bør ikke være noget
problem for en hel klub fyldt
med skakspillere...
3. Det korte af det lange er, at
skak kan spilles på uendeligt
mange måder, og som klub
gælder det om at finde nogle
måder som kun en klub kan
tilbyde. Hvilke måder det er,
må vi prøve at finde ud af. Der
er masser af spændende
muligheder.
I ØBRO har vi indledt jagten på en
ny niche, og vi tror på at disse tre
pointer kan give klubskakken et forspring.
www. oebroskak.dk
2005 /4/151
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Delegeretmødet 20
DANSK SKAK UNIONS Delegeretmøde 2005 afholdtes på Hotel
Hvide Hus i Køge den 27. marts
2005.
Steen Juul Mortensen bød velkommen til delegeretmødet på forretningsudvalgets vegne, og indledte
med at bede forsamlingen rejse sig
og mindes medlemmer, som i det
forløbne år var afgået ved døden:
Merete Haahr, Georg Leth, Holger
Nørregaard, Niels Kjær Larsen, Henning Samuelsen, Poul Rasmussen,
Børge Nielsen, P.C. Pitters, Axel
Barkhuus, Axel Nielsen, John Tornerup, Frederik Schmidt, Tage Larsen, Jan Blom Christensen, Jens A.
Kristensen, Benny Madsen og Immanuel Mogensen.

1. Valg af dirigent
Steen Juul Mortensen foreslog Morten Fabrin, som blev valgt med akklamation og konstaterede, at delegeretmødet var lovligt indvarslet i
Skakbladet nr. 2 2005.

2. Formandens beretning
Steen Juul Mortensen inddelte som
sædvanligt beretningen i en resultatmæssig del og i en organisatorisk
del.
I den resultatmæssige del fremhævede formanden særligt Curt
Hansens og Peter Heine Nielsens
dobbeltsejr i Sigeman-turneringen.
Sidstnævnte havde ligeledes delt førstepladsen i den meget stærke turnering i Drammen, Norge, med Shirov.
Desuden var Nicolai V. Pedersen
blevet nr. 1 i Gent Open.
Danske spillere havde også opnået
en række titelnormer i årets løb.
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Davor Palo havde scoret sin anden
GM-norm, og Jacob Aagaard havde
opnået sin tredje GM-norm og skal
derfor nu opnå den nødvendige
rating for at få stormestertitlen tildelt.
De to juniorspillere Jacob Vang
Glud og Christian Kyndel Pedersen
havde begge opnået IM-normer i
årets løb.
Ole Jakobsen havde opnået fine
resultater ved de officielle Seniorturneringer, som nr. 6 ved VM i
Halle, Tyskland og nr. 4 ved EM i
St. Vincent, Italien.
De danske OL-hold leverede ikke
specielt gode præstationer, men på
en god slutspurt lykkedes det dog
det danske hold i åben række at blive
bedste nordiske hold.
Danmarksmestre for hold blev for
femte gang i træk Helsinge Skakklub, som synes at være på jagt efter
Nordres gamle rekord for flest mesterskaber i træk.
Den organisatoriske del indledte
formanden med at nævne medlemstallet, som er faldet med godt 200
medlemmer til 6216 pr. 1. januar
2005, hvilket selvsagt var en meget
utilfredsstillende udvikling. Han
ville senere vende tilbage til Unionens tiltag for at ændre denne udvikling.
Hjemmesiden var blevet kraftigt
fornyet, og Steffen Pedersen ansat
som nyhedsredaktør af hjemmesiden, mens Thorbjørn Rosenlund
tager sig af kontakten til pressen.
Kort før påske blev det nye udseende af hjemmesidens ratinglister
offentliggjort, hvilket formanden
fremhævende som en meget flot for-

bedring. Han roste generelt det meget fornemme arbejde især Flemming K. Jensen, Michael Nielsen og
Karsten Nymann Pedersen havde
udført i forbindelse med hele udviklingen af den nye hjemmeside.
Steen Juul Mortensen fremhævede, at hjemmesiden gemmer på
mange nyttige oplysninger for klubledere, eksempelvis den særlige side
med gode ideer til forbedringer af
klublivet, hvor man kan læse og selv
bidrage med eksempler på vellykkede ideer, som andre kan få resultat
af at genbruge.
Desuden nævnte formanden det
debatforum, som er etableret på
hjemmesiden og i hvert fald til tider
har været flittigt brugt at en række
medlemmer.
Skakbladet har været udsat for
voldsomme portoforhøjelser, og kassererens ihærdige bestræbelser på at
få tilskud fra de særlige puljer under
Kulturministeriet til at modvirke
dette, har ikke givet resultat. Der er
det endnu en gang blevet understreget, at Unionen bliver straffet for at
høre til et sted imellem idræt, sport
og fritidsaktiviteter i de offentlige
myndigheders øjne. Ved at skifte
trykkeri er det dog lykkedes samtidig at få en fordelagtig rabataftale
på forsendelsen, hvilket også har
gjort, at det er besluttet at vende tilbage til ni numre af Skakbladet i
2005, da det som følge af Post Danmarks besynderlige rabattakster er
det optimale.
Skakhåndbogen bliver i det kommende år udgivet i papirformat, men
har samtidig været holdt ajour i elektronisk form på hjemmesiden efter

005
hvert HB-møde. Sandsynligvis bliver det sidste gang, at Skakhåndbogen trykkes og sendes ud, da der
vil kunne spares både en del arbejde
og penge, ved at klubberne selv henter de relevante opdaterede afsnit på
nettet.
Medlemstallets tilbagegang ligger
som nævnt FU meget på sinde, og
på den baggrund har Poul Søndergaard taget kontakt til Danmarks
Idræts Forbund og fået aftalt, at klubledere kan komme på kurser i DIFregi. I første omgang har det været
skuffende få, som har taget imod tilbudet. Formanden opfordrede kraftigt til, at klubberne benyttede sig af
de muligheder, kurserne giver for at
få inspireret og uddannet en ny generation af klubledere. I samme forbindelse nævnte han det alt for beskedne antal medlemmer, som vælger at tage turneringslederkurserne.
Kurserne vil fremover blive gjort
mere komprimerede, så der lettere
kan holdes internatkurser, hvor prøven kan tages i umiddelbar forlængelse af undervisningen. Kamplederuddannelsen er også et godt tilbud
som en endnu mere komprimeret
udgave af turneringslederuddannelsen, der ligeledes er et meget relevant tilbud for klubberne at benytte
sig af.
Steen Juul Mortensen nævnte desuden de kursusaktiviteter, der var
etableret på Tjele Efterskole for dels
skoleskakspillere og dels junioreliten, hvor Unionen med glæde har
konstateret, at flere af vores bedste
spillere, eksempelvis Lars Bo Hansen og Sune Berg Hansen, har været
villige til at fungere som undervisere. K

En formand takker af ...
Steen Juul Mortensen, formand for Dansk Skak
Union 1977-1996 og igen 2002-2005 aflagde
sin 22. og sidste beretning på delegeretmødet
2005. Den organisation han overlader til sin
efterfølger Erik Søbjerg, der blev valgt uden
modkandidater, er i alt væsentligt velfungerende
og i fremgang, om end medlemstallets udvikling
fortsat ikke er tilfredsstillende. Til den ledige
plads i Forretningsudvalget blev Esmat Guindy
valgt, ligeledes uden modkandidater, og
delegeretmødet var præget af bred enighed om
både valg og fremlagte forslag.

Referater og regnskaber kan downloades fra:

www. dsu.dk
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Det har dog været skuffende at opleve, at flere af de åbne skoleskakarrangementer ikke har kunnet tiltrække deltagere nok.
Formanden nævnte, at Tjele Efterskole som i knap 20 år været en
vigtig del af det danske skakliv, i de
senere år har oplevet en betydelig
tilbagegang i antallet af skakspillende elever og opfordrede til at
klubberne gjorde en aktiv indsats for
at opfordre deres juniorspillere i den
relevante aldersgruppe til at overveje
et efterskoleophold på Tjele.
Divisionsturneringen skifter med
den kommende sæson struktur, med
ti hold i Skakligaen og generelt en
pyramidestruktur med to 1.divisioner og fire 2.divisioner, hvortil de
sidste hold findes ved det særlige
kvalifikationsstævne på Hotel Nyborg Strand.
Fra hovedbestyrelsesmødet nævnte formanden kort de ændringer i de
nye FIDE-regler, som træder i kraft
fra 1. juli. Særligt var reglerne for
mobiltelefoner af interesse, da de var
så vidtrækkende, at HB fandt det
nødvendigt at indføre et særligt
dansk reglement på dette punkt. Der
vil blive redegjort nærmere for ændringerne i Skakbladet. Formanden
takkede Dommerforeningen for deres fornemme arbejde i forbindelse
med oversættelsen af FIDE’s regler.
Tænketankene har ikke fungeret
optimalt. Gruppen med Fundraising
kom aldrig i gang, da Svend Novrup
måtte konstatere, at det ikke var
muligt at få gruppen i gang med arbejdet. Gruppen om klubliv er endnu
ikke i gang, men formanden for 6.
Hovedkreds Aage Olsen, som leder
gruppen, vil tage initiativ til at arbejdet kommer i gang, så der kan
fremlægges en rapport til HB-mødet i september. Gruppen om Unionens struktur har holdt møder og
indgav en række anbefalinger til HBmødet langfredag. Eksempelvis er
der sympati i HB for, at de største
hovedkredse med mere end én
stemme kan vælge at sende mere end
én repræsentant. Ligeledes har man
diskuteret muligheden for at indføre
et krav om, at forslag til kontingent
skal indgives med samme frist som
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andre forslag til behandling på delegeretmødet, dvs. inden 1. februar.
HB tager senere stilling til, om man
vil fremsætte dette forslag på delegeretmødet næste år.
Steen Juul Mortensen uddelte derefter hæderstegn og initiativpræmier
(se side 12).
Derefter afsluttede formanden sin
beretning med at konstatere, at der i
august måned arrangeres en særlig
ungdomsturnering i Århus – ‘Grundfos Young Masters’ der, som navnet
antyder, er sponseret af pumpefabrikken Grundfos i Bjerringbro.
Poul Søndergaard har fået dette flotte
sponsorat i hus.
Formanden bemærkede desuden,
at der endnu ikke var en arrangør af
næste års DM, men at man arbejdede
intenst på sagen, hvilket dog ikke
skulle afholde interesserede fra at
melde sig.
Steen Juul Mortensen nævnte, at
han som allerede bekendtgjort ved
sin tiltrædelse for godt to år siden
ville træde tilbage som formand på
dette møde. De hovedopgaver, han
havde sat sig og annonceret ved tiltrædelsen, var i første omgang at få
genetableret et godt samarbejdsklima i Hovedbestyrelsen og få bragt
Unionen godt igennem jubilæumsåret. Han mente at kunne sige, at det
var lykkedes på tilfredsstillende vis,
og takkede i den forbindelse sine
kollegaer i forretningsudvalget og i
hovedbestyrelsen. Formanden så
optimistisk på fremtiden, da der var
skabt et virkelig godt hold til at føre
Unionen videre, og sluttede med de
ord sin sidste beretning som formand
for Dansk Skak Union.
Dirigenten åbnede for kommentarer
til beretningen.
Niels Jørgen Fries Nielsen, Helsinge,
holdt i sin egenskab af formand for
bestyrelsen på Tjele Efterskole et
indlæg om dels historien og den
nuværende situation for skakken på
skolen. Skolen startede på initiativ
af enkeltpersoner med tilknytning til
Unionen og Dansk Skoleskak, og har
fra starten haft skak som det dominerende omdrejningspunkt. I dag er

situationen anderledes, idet skakken
nu er mere ligestillet med de øvrige
linier på skolen. Bordtennis har fået
en fremtrædende stilling på skolen,
og han opfordrede til, at skakspillere
personligt og i klubregi gør en indsats for at udbrede kendskabet til
skaktilbudet på Tjele Efterskole, så
skakkens rolle kan styrkes. Skolen
har et godt samarbejde med Dansk
Skak Union, men har også behov for
hjælp fra de enkelte unionsmedlemmer.
Der var ikke yderligere indlæg til
beretningen, som derefter blev godkendt.

3. Kassererens beretning
Henrik Knudsen henviste til det
regnskab, der var offentliggjort i
Skakbladet nr. 2, og det fulde regnskab, som findes på Unionens hjemmeside. Regnskabet viste et overskud på 313.000 kr., hvilket ikke
nødvendigvist var positivt, da det
dækkede over, at ikke alle planlagte
aktiviteter er blevet til noget. Det
faldende medlemstal er et problem,
hvor tendensen med en tilbagegang
på næsten 5% om året ser ud til at
fortsætte også på opgørelserne i
2005. I den positive ende nævnte han
det faktum, at turneringsaktiviteten
er stort set uændret.
Ernst Hansen, Rødovre Skakklub,
mente at have fundet tre sammenlægningsfejl i det offentliggjorte
regnskab, og udpegede adspurgt af
dirigenten disse kronebeløb.
Henrik Knudsen svarede, at det var
udtryk for den praksis, der var for
ikke at tage ørebeløb med i det offentliggjorte regnskab, hvorfor der
kunne forekomme afrundingsdifferencer på de sammenlægninger, der
udgør det endelige regnskab.
Morten Fabrin kunne derefter
konstatere, at der ikke var flere indsigelser til regnskabet, og at det blev
godkendt.

4. Fastsættelse af kontingent
Henrik Knudsen foreslog på hovedbestyrelsens vegne uændret kontingent, med 360 kr. for seniorer, 280
kr. for juniorer og pensionister, samt
190 kr. for børn. Forslaget var base-

Erik Søbjerg, ny formand for Dansk Skak Union,
præsenterede hovedpunkterne i sit program.

sidste år, men FU var indstillet på
med en mindre ændring at tilslutte
sig forslaget. Ændringsforslaget lød
som følger:
‘På det ordinære delegeretmøde
aflægger formanden beretning, og
kassereren fremlægger regnskabet,
der senest 14 dage forud skal være
offentliggjort i Skakbladet eller på
Unionens hjemmeside.’
Ernst Hansen tilsluttede sig ændringsforslaget og trak Rødovre
Skakklubs forslag.
Der var ikke yderligere kommentarer eller ændringsforslag, og dirigenten kunne derefter konstatere
FU’s forslag vedtaget i enighed.

7. Valg
ret på det budget, der var offentliggjort i Skakbladet, hvortil HB har en
række mindre ændringer fra sit januarmøde. Det drejer sig om øgede
udgifter til deltagelsen ved hold-EM,
hvor hoteludgiften var blevet dyrere
end forventet, internationale turneringer i Danmark var sat op, og ansættelsen af en nyhedsredaktør og
presseansvarlig har givet en ekstra
udgift. Samlet gav dette ekstra udgifter i forhold til det offentliggjorte
budget på 65.000 kr.
Dirigenten kunne konstatere, at
der ikke var kommentarer eller andre forslag, hvorfor forslaget til kontingent var vedtaget.

5. Fastsættelse af EMT-afgift
Henrik Knudsen foreslog på hovedbestyrelsens vegne, at EMT-afgiften
fastsattes uændret til kr. 20, hvilket
blev vedtaget, da der ikke var kommentarer til forslaget.

6. Indkomne forslag
Dirigenten oplæste det i indkaldelsen trykte forslag fra Rødovre Skakklub til ændring af Unionens love
§6, afsnit 6, 1. punktum.
Ernst Hansen, Rødovre Skakklub,
begrundede forslaget med, at han
sidste år først fik Skakbladet med
posten dagen før delegeretmødet,
hvilket han med forslaget ønskede
at sikre mod.
Steen Juul Mortensen påpegede,
at alt formelt var i orden på mødet

Formand:
Dirigenten henviste til indkaldelsen,
hvor det fremgik, at Steen Juul Mortensen ikke ønskede at modtage genvalg, og at Erik Søbjerg var FU’s
kandidat til formandsposten. Søbjerg
nikkede bekræftende, at han fortsat
var villig til valg. Dirigenten spurgte
derefter forsamlingen, om der var
andre kandidater til formandsposten.
Jørgen Hvenekilde bad fra salen
kandidaten om at præsentere sine
tanker for Unionens fremtid.
Erik Søbjerg præsenterede sig selv
som 34 år, gift, og uddannet i Statskundskab fra Aarhus Universitet.
Skakorganisatorisk har han ca. 10
års erfaring som bl.a. klubformand i
SK 1968, Hovedkredsformand, med
i opstarten af Chess House, Støtteforeningens formand i 6 år, medarrangør af en lang række turneringer, bl.a. DM 1999 og SIS-MH Masters i Middelfart med bl.a. Anand.
Den vigtigste ballast var dog fra de
sidste knap 2½ år som sekretær og
FU-medlem.
Erik Søbjerg understregede, at når
han havde sagt ja til at stille op som
formand, var det fordi han følte sig
som del af et godt hold. Det var
blandt andet der at han hentede tro
på fremtiden for Unionen. Han fremhævede Henrik Knudsens store erfaring og evne til altid at sætte sig i
brugernes og klubbernes sted, som
kombineret med en nærmest alvidende og kompetent håndtering af

kassereropgaverne er en uvurderlig
hjælp for de øvrige FU-medlemmer.
Poul Søndergaard havde imponeret
med sin grundighed og store engagement i arbejdet på klubområdet,
og evnede samtidig at skabe hidtil
usete resultater på sponsorsøgningsområdet. Erik Søbjerg fremhævede, at Morten Rasmussens evner
på IT-området taler for sig selv, når
man ser på de resultater, der er opnået med hjemmeside m.m. på bare
et år.
Erik Søbjerg fandt det ikke svært
at identificere de største problemer,
Unionen står overfor. For det første
falder medlemstallet fortsat og med
en lang række mindre klubber, som
er i vanskeligheder, er det ikke nogen positiv udvikling Unionen står
overfor på den front. For det andet
er Unionens placering på det organisatoriske og politiske landkort
uklar. Begge problemer kræver en
flersidet indsats. Hvad det sidste angår, var han ikke i tvivl om, at skak
i bund og grund er at betragte som
en sport. Det er også i den forbindelse, at dansk skak skal synliggøre
sig på en positiv måde, dels ved at
sikre at skak foregår på gode lokaliteter, som DM, dels ved at de bedste
spillere deltager på Unionens hold
og synliggøres derigennem. Desuden ville formandskandidaten tage
initiativ til at samle en mindre gruppe
af folk med forstand på kontakt til
det politiske system og de store
idrætsorganisationer.
I forhold til medlemsudviklingen
fremhævede Erik Søbjerg behovet
for fortsat at forbedre tilbudene og
hjælpemidlerne til klubberne, gennem PR-materialer, undervisningstilbud, idéudveksling og bedre støtteordninger. Der var allerede flere
gode tiltag på vej på disse områder.
Det store potentiale så han dog i
udviklingen af et tilbud om internetskak i Dansk Skak Unions regi,
for derigennem at samle nogle af de
mange, især unge, med en mere løs
tilknytning til klubskak op.
Han sluttede af med Bent Larsens
berømte citat: ‘Skak skal være på
mange måder’ og understregede, at
der aldrig skal være tvivl om, at klub2005 /4/155
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Dansk Skak Unions initiativpræmie 2005
1. Hovedkreds:
Indstiller ingen til initiativpræmien
2. Hovedkreds:

Tornved Skakklub
I de sidste år er det lykkedes at skabe
en flot medlemsfremgang på ungdomssiden. Klubben har formået at
fastholde de unge medlemmer ved
en konsekvent og målrettet indsats.
Klubben har fået noget, den kan
bygge videre på, idet flere af de unge
spillere nu har udviklet sig, så de
kan gøre sig gældende i EMT og
holdturneringen. Tornveds fornemme arbejde er godt eksempel på,
hvordan den negative medlemsudvikling i dansk skak kan bekæmpes.
3. Hovedkreds:
Indstiller ingen til initiativpræmien

senest huskes især klubbens 70-års
jubilæumsturneringen i 2004. Altsammen gennemført med den for
Evans karakteristiske præcision.
Derfor indstiller 5. Hovedkreds
Evans til årets initiativpræmie.
6. Hovedkreds:
Århus Skakklub har før været en af
de toneangivende i det århusianske
skakliv, og det arbejder klubben på
at blive igen gennem forskellige tiltag, f.eks. Festugeturneringen i
2003 og senest Århusmesterskabet
i Atletion i 2005 – desværre dog
uden den helt store deltagersucces,
om end det går fremad. Denne slags
initiativer er med til at give turneringsarrangører gode ideer til fremtidige arrangementer.
7. Hovedkreds:

Tranum Skakklub

Tønder Skakklub

En lille klub i et lille samfund, men
med en initiativrig og dygtig ledelse
samt et godt klubliv. Klubben har
tre hold med i holdturneringen, og
har i denne sæson, for første gang i
klubbens historie, arrangeret en
åben turnering i form af et hurtigskak Grand Prix. Altså en klub med
fremgang, i en tid hvor dette er en
sjælden vare.

5. Hovedkreds:

Skakklubben Evans
Gennem mange år har Skakklubben
Evans hørt til blandt de 10 største
skakklubber i Danmark. Klubbens
aktivitetsniveau er højt, der drives
en god skoleskakklub og året rundt
er der et bredt udbud af turneringer,
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Forretningsudvalget:

Århus Skakklub

4. Hovedkreds:
Årets initiativpris i 4. hovedkreds
er lidt sværere at uddele end hæderstegnet, for der er i grunden en del
klubber i kredsen, der gør en kolossal indsats for at holde klubberne
på et rimeligt aktivitetsniveau, men
det er alligevel først og fremmest
enkeltpersoner, der kæmper denne
kamp, så initiativprisen bør gå til
en klub hvor bestyrelse og medlemmer i fællesskab har skabt en atmosfære, hvor medlemmer og gæstespillere sætter pris på at komme, og
der samtidig er grobund for medlemstilgang. Ud fra denne betragtning er der en enkelt klub, der træder tydeligt frem, Tønder Skakklub.

Dansk Skak Unions hæd

8. Hovedkreds:
Indstiller ingen til initiativpræmien
9. Hovedkreds:

Skive Skakklub
Skive er en velfungerende klub med
faste interne og eksterne turneringer, og imponerende mange lokale
sponsorer. Hjemmesiden er særdeles god med hyppige nyheder og
masser af information. Klubben har
et konstant juniorarbejde, har taget
initiativ til en juniorholdturnering i
hovedkredsen og er ligeledes aktiv
i Dansk Skole Skak.

Finn Stuhr,
Køge Skakklub
For sin mangeårige og mangesidede
organisatoriske indsats for dansk
skakliv kulminerende med arrangementet af NATO-mesterskabet i
forbindelse med Unionens jubilæum i 2003 og arrangementet af to
Danmarksmesterskaber i 2004 og
2005.
1. Hovedkreds:

Sigfred Haubro,
Tårnet Ballerup
Sigfred har været en initiativrig formand for klubben siden 1980, men
allerede i årene inden udførte han et
stort arbejde i klubben. Han har
været holdleder for klubbens 1. hold
siden 1981 og turneringsleder siden
1987. Klubben har under Sigfreds
ledelse påtaget sig en mængde opgaver og arrangementer, af hvilke
klubben i øjeblikket arrangerer følgende: Det åbne Junior-KM (siden
2000); Et af Junior Grand Prix stævnerne i KSU; Det Sorte Tårn (holdturnering for fritidshjemmene i Ballerup Kommune) siden 1986; Det
sorte tårn EMT (for børn i Ballerup

derstegn 2005
Kommune) siden 1990; Københavns Amts Skoleskaks Mesterskab. Desuden har man lavet PigeDM i 2003 sammen med Skovlunde
Skakklub, og i 2005 afslutningen
på KSU’s holdturnering med næsten 500 deltagere.
2. Hovedkreds:

Flemming Preuss,
Næstved Skakklub
I mange år har Flemming Preuss
været synonym med Næstved Skakklub. Et engageret og inspirerende
medlem, der har involveret sig på
mange planer i klubben. I tidens løb
er det blevet til opgaver som f.eks.
holdleder, bestyrelsesmedlem og
arrangør. I øjeblikket er Flemming
Preuss chefredaktør på Næstved
Skakklubs meget fine og absolut
underholdende skakblad.
3.Hovedkreds:

halvdelen af bladets 29 årgange.
Han var god til at formidle stoffet,
ikke mindst som partikommentator,
hvor hans grundige analyser blev
værdsat af læserne, der tilbage i
80’erne og 90’erne ikke bare kunne
koble Fritz på. Carsten meldte sig i
1980 ind i Læseforeningen, hvor
han hurtigt blev en nøgleperson, da
medlemmerne snart fandt ud af, at
det virkelig gjorde en forskel i det
daglige, om han var der eller ej, ikke
mindst fordi hans imødekommende
væsen fik alle til at føle sig godt
tilpas. Sideløbende med de skaklige
bedrifter – han var i mere end to
årtier en sikker ankermand på
divisionsholdet og præsterede at
spille mere end 100 kampe uden et
eneste afbud, ligesom han var enhver turneringsarrangørs drøm, da
han var blandt de mest aktive på øen
– påtog han sig flere tillidshverv i
klubben, således var han i flere
omgange medlem af bestyrelsen,
heraf en enkelt periode som formand. Derudover var han med i
ledelsen af FSU – her fungerede han
blandt andet som sekretær og prmand, og hans virke har i det hele
taget været præget af en alsidighed,
som er de færreste beskåret, så derfor er det også et stort tab for Læseforeningen og det fynske skakliv,
at han af arbejdsmæssige grunde nu
har forlagt residensen til det nordjyske.

I kladden til modtageren af årets
hæderstegn er overskriften kun
skrevet med almindelige typer og
skriftstørrelse, så allerede her er den
første underdrivelse, det skulle have
været med store fede bogstaver, da
det jo er vor tidligere formand Frank
Petersen, som ikke mistede posten
ved et kampvalg, men fordi han ikke
så sig i stand til at arbejde helhjertet
videre med den samme entusiasme,
som denne post efter hans mening
krævede, men fandt at tiden var inde
til at hellige sig familien. Vi der arbejdede sammen med ham i FU ved
bedre end de fleste, at han fulgte op
på alle aktiviteter i kredsen, og knirkede det lidt for os andre, ja så var
Frank der altid. Intet skal specielt
fremhæves, da han fulgte det hele.
Måske skulle vi alligevel nævne
‘Nordisk Mesterskab for Seniorer’,
som han med stor præcision afviklede sammen med FU, men det stod
hele tiden klart, at han selv havde
fod på det hele og selvfølgelig uden
på nogen måde at få andre til at føle
sig som andenviolin. Jo, det forstår
Frank, at lede og fordele, så alle bliver glade og tilfredse.
5. Hovedkreds:

4. Hovedkreds:

Carl Mortensen,
Skakklubben Evans
Carsten Bank Friis,
Aalborg Skakforening
Da Carsten Bank Friis i foråret 2002
stoppede som medredaktør ved
hovedkredsbladet Fynsk Skak sluttede en æra, idet initialerne CBF
havde sat sit markante præg på over

Frank Petersen,
Aabenraa Skakklub

Carl har i mange år været materialeforvalter i Skakklubben Evans,
Vejle, hvor han med stort overblik
har virket til gavn for klubben. Aldrig er en bestyrelse eller en turneringsleder gået forgæves, hvis et
problem skulle løses. Også hovedkredsen har nydt gavn af Carls ind- K
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K sats ved arrangementer og turnerin-

ger, hvor han er mødt frem med
materialer og stor hjælpsomhed.
Endelig bør det nævnes, at Carl flere
gange har taget en tørn som turneringsleder, ligesom han ofte hjælper ved skoleskakarrangementer.
6. Hovedkreds:

Karsten Nymann Pedersen,
SK 1968
Karsten har gjort sig positivt bemærket på mange måder – senest som
dygtig webmaster for 6. Hovedkreds’ hjemmeside, og en af hovedmændene bag Unionens hjemmeside. Nu har det ikke kun været
hjemmesider Karsten har gjort sig i
– han har også været formand for
SK 1968, og da han flyttede til Odder, gik han også i gang med at starte
en skakklub op dér igen. Det lykkedes, men trods en forbilledlig indsats, måtte han konstatere, at der
ikke var den nødvendige opbakning
til projektet. Siden har Karsten været involveret i mange IT-projekter
– senest DM 2005 i Køge.

Frantz har gennem en årrække markeret sig stærkt ved initiativrigdom
og nytænkning. I 1988 stiftede han
Gistrup Skakforening. Visionen var
at samle et hold, der skulle vinde
DM inden år 2000. Alle skeptikerne
blev gjort til skamme, da visionen
blev opfyldt i 1998. Samme år vandt
klubben DSU’s pokalturnering og
nåede frem til 3. runde i Europa
Cup’en. Blandt grundene til succesen var en professionel klubledelse. Der blev gjort et enormt
arbejde for at skaffe penge via sponsorater. Heraf opstod ideen til Team
Nordjylland, med det formål at
støtte både Gistrup og andre klubber i Nordjylland. På juniorfronten
stiftede han Nordjyllands Cup og
fostrede ideer, som førte til oprettelse af hovedkredsens juniorturnering. Disse turneringer videreføres i dag som Junior Grand Prix,
som igen danner forbillede for
hovedkredsens Grand Prix turneringer, som har været spillet i to år med
succes. Da nedturen kom i Gistrup,
gik Frantz af som formand, men i
dag er han tilbage på formandsposten i en klub, der ikke satser på store
resultater, men på hygge og kammeratligt samvær, hvilket viser en
ny side af hans format, nemlig evnen til at omstille sig.
8. Hovedkreds:

7. Hovedkreds:

Svend Erik Førby Sørensen,
Ålsgårde Skakklub

Frantz Steen Ekstrøm,
Gistrup Skakforening
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Svend Erik har igennem mange år
udøvet et godt og stabilt arbejde for
dansk skak, navnlig Ålsgårde Skakklub hvor han den 20. marts 2005

kunne fejre sit 25 års jubilæum som
formand! Det er yderst prisværdigt
med en sådan stabilitet, og vi ser
frem til et fortsat godt samarbejde.
9. Hovedkreds:

Peter Graves,
Viborg Skakklub
Peter Graves startede i Viborg Skakklub som junior i 1980-erne, og kom
efter studieårene tilbage til sin
barndomsklub, hvor han snart blev
kasserer. Under en medlemskrise i
1994 trådte Peter som 25-årig til
som formand og var stærkt medvirkende til, at klubben levede videre
og fik ny fremgang. Siden blev det
til alle tænkelige funktioner i klubben: turneringsleder, webmaster,
juniorleder og holdleder. Peter har
endvidere i en årrække siddet i
9. Hovedkreds’ bestyrelse, og er p.t.
webmaster her. Alle opgaver, som
Peter påtager sig, bliver udført med
stort engagement og energi, og han
ville være et aktiv for enhver forening. At Peter nu har kunnet trække
sig lidt tilbage fra klubledelsen for
at hellige sig familielivet er velfortjent, men han tager stadig rigeligt
fra af de praktiske opgaver, og han
er altid parat til at hjælpe til med
nye projekter for klubben.

... DELEGERETMØDET
berne skal stå som fundamentet i
Unionen, men at internetskakken
kan komme til at udgøre et godt og
nødvendigt supplement. Som en
podning af en ny gren, som med tiden kan vokse og skabe nyt liv i hele
træet.
Dirigenten kunne konstatere, at da
der ikke var yderligere kommentarer eller andre kandidater, var Erik
Søbjerg valgt som ny formand for
Dansk Skak Union.
Et medlem
af Forretningsudvalget:
Erik Søbjerg foreslog Esmat Guindy
og læste en kort tale fra Esmat
Guindy op, da hun grundet en for
længst planlagt udlandsrejse ikke
havde mulighed for at være til stede.

arbejde med det for Unionen så vigtige samarbejde med Dansk Skole
Skak.
Et medlem af Skaknævnet:
Lau Bjerno blev genvalgt uden modkandidater.
Tre suppleanter til Skaknævnet:
Peter Enevoldsen, Helle Kronborg
Petersen og Lars Lindhard blev genvalgt uden modkandidater.
To revisorer:
Revisionsfirmaet Martinsen, Vejle
og Ole Gjelstrup blev genvalgt uden
modkandidater
En revisorsuppleant:
Birger Andersen blev genvalgt uden
modkandidater

8. Fastsættelse af sted for
delegeretmøde og EMT 2006

Esmat
Guindy

Hun beskrev sig selv som cand.
mag. i engelsk og filosofi, bosiddende i Århus, men med nært forestående planer om at flytte til Hammershøj, hvor hun arbejder som lærer på Tjele Efterskole. Hun er gift
med Jens Ove Fries Nielsen og har
to børn.
Skakorganisatorisk har hun mange års erfaring med bestyrelsesarbejde i bl.a. FTSADPOKS, SK1968,
6. Hovedkreds og senest i Chess
House. Hun beskrev sin hovedinteresse som spørgsmålene om, hvordan
man får vendt medlemsudviklingen
og opstillet bedre rammer for det,
samt spørgsmålet om, hvordan man
får flere skoleskakspillere til at vælge
skakklubberne.
Erik Søbjerg kunne tilføje, at han
fra forskellige former for bestyrelsesarbejde kendte Esmat Guindy som
arbejdsom og meget idérig. Hun besidder den til sekretærposten ikke
uvæsentlige egenskab at kunne skrive godt, og at hun har interesse for at

Steen Juul Mortensen gentog, at der
ikke var fundet en arrangør, og at
det derfor var nødvendigt at overlade opgaven om at fastsætte tid og
sted for næste års EMT til hovedbestyrelsen.
Finn Stuhr, Køge Skakklub, var
ked af, at der ikke var en plan for,
hvem der tager opgaven over en årrække, og at der ikke var flere klubber, som tog ansvaret på sig, så man
ikke som nu stod i en situation uden
arrangør.
Per Jacobsen, Aalborg Skakklub,
indstillede til forretningsudvalget, at
man var opmærksom på, at der var
lige så gode vilkår for kørestolsbrugere ved kommende DM-stævner, som på Hotel Hvide Hus.
Jørgen Hvenekilde, Skakspilleren,
spurgte om det var fordi Hotel Hvide
Hus i Køge ikke ønskede at tage arrangementet næste år, at der ikke var
nogen, som indbød til, at stævnet
kunne afholdes dér igen. Han spurgte
desuden til planerne for afviklingen
af landsholdsklassen næste år, da forsøget med turneringssystemet nok
var gået bedre i år, men efter hans
mening stadig ikke var nogen god
måde at finde Danmarksmesteren på.
Erik Carlsen, Køge Skakklub,
kunne afkræfte, at Hotel Hvide Hus
ikke skulle ønske stævnet igen, men

derimod var det, trods alt, en for stor
belastning for en relativt lille klub at
tage arrangementet tre år i træk. Han
opfordrede andre klubber til at tage
opgaven på sig, og lovede at hjælpe
kommende arrangører med råd, vejledning og adgang til de arbejdsplaner, man havde benyttet sig af i Køge.
Erik Søbjerg takkede Erik Carlsen og de øvrige fra Køge Skakklub,
for deres store arbejde med de sidste
to års velgennemførte stævner. Til
Hvenekilde svarede han, at turneringsformen som planlagt ville blive
analyseret efter årets turnering og
blive fastlagt på HB-mødet i september, når spillere og andre har været
hørt.

9. Eventuelt
Erik Søbjerg takkede Steen Juul
Mortensen for indsatsen som formand de forløbne godt to år og for,
at han var villig til at træde til, da
Unionen i høj grad havde brug for
hans indsats i den daværende kaotiske situation. Det havde været en
fornøjelse at samarbejde i den forløbne tid. Erik Søbjerg overrakte på
Unionens vegne en vin- og boggave
til Steen Juul Mortensen, som modtog stor applaus fra forsamlingen.
Hans Raahauge takkede som tidligere forretningsudvalgsmedlem
Steen Juul Mortensen for de samlet
22 års store indsats som formand for
Dansk Skak Union. Om alsidigheden i den afgåede formands arbejde
og ledelsesmæssige kvaliteter havde
Raahauge skrevet et digt, som han
oplæste.
Steen Juul Mortensen takkede for
de pæne ord, gaverne og samarbejdet med FU i den forløbne tid.
Han takkede Morten Fabrin for en
veludført afvikling af hvervet som
dirigent, og takkede endnu en gang
DM-arrangørerne for det flotte stævne.
Morten Fabrin var blevet opfordret til, og udbragte med forsamlingen det traditionelle trefoldige leve
for Dansk Skak Union, som afsluttede mødet.
Morten Fabrin, Dirigent
Erik Søbjerg, Referent
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15

DM i Køge:

Kamp
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1 Sune Berg Hansen, Helsingør Skakklub
2 Henrik El-Kher, Skolernes Skakklub

2559
2437

33/1992/8/1
22/1999/2/0

3 Kasper Damm, Farum Skakklub
4 Tomas Hutters, Helsinge Skakklub

2215
2446

27/2005/0/0
35/2005/0/0

5 Karsten Rasmussen, Skolernes Sk.
6 Per Andreasen, Nørresundby Sk.

2458
2305

39/1984/8/0
49/1996/1/0

7 Christian Kyndel Pedersen, Nordre
8 Lars Schandorff, Helsinge Skakklub

2387
2507

19/2005/0/0
39/1983/18/1

9 Davor Palo, Skolernes Skakklub
10 Rasmus Skytte, Århus Skakklub

2527
2407

19/2003/2/0
24/2004/1/0

11 Jens Ove Fries Nielsen, Jetsmark Sk.
12 Nicolai Vesterbæk Pedersen, Aalborg

2410
2474

45/1977/18/0
27/2002/3/0

13 Jacob Aagaard, Helsingør Skakklub
14 Simon Bekker-Jensen, Helsinge Sk.

2479
2405

31/1993/1/0
25/2005/0/0

15 Steffen Pedersen, Helsinge Skakklub
16 Curt Hansen, Tønder Skakklub

2421
2636

30/1994/5/1
40/1981/11/6
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1 ½
0½
½ ½ (½ 0)
(½ 1)

½ ½

Karsten Rasm
Lars Schando

Davor Palo
Nicolai V. Ped

Jacob Aagaar
Curt Hansen

Sune Berg Hansen danmarksmester 2005 efter et spændende
og velspillet DM med dramatisk finale mod Curt Hansen.
Køge Skakklub gennemførte for andet år i træk et perfekt
stævne på Hotel Hvide Hus syd for Køge.

p til sidste mand

ansen
rs

Af Lars Bo Hansen
Årets DM blev ligesom sidste år spillet på Hotel Hvide Hus i Køge under
fine forhold. Med et kompetent og
erfarent arrangørteam under ledelse
af Erik Carlsen og Finn Stuhr blev
det et flot DM-stævne, hvor Danmarksmesteren først blev fundet i de
sidste afgørende minutter af finalens 2. omkampparti. Da røgen let-



rd

Landsholdsklassen 2005
Sune Berg Hansen
Lars Schandorff

mussen
orff

dersen

11
00



tede stod Sune Berg Hansen tilbage
som sidste stående mand og dermed
Danmarksmester 2005.
Undertegnede fungerede som
kommentator under de sidste runder,
og jeg vil derfor gennemgå turneringens forløb som set gennem
kommentatorens øjne, med særlig
fokus på de sidste afgørende runder.

 ½½ ½½ (1(0 1)0)

½0
½1

1. runde:
Lutter favoritsejre
Sune Berg Hansen
Curt Hansen



10 01

(½ 1)
(½ 0)

½0
½1
Nicolai V. Pedersen
Curt Hansen



I de tilfælde, hvor partierne er kommenteret af spillerne selv, kan læseren derfor sammenligne, hvordan
kommentatorrum og spillerne selv
har opfattet slagets gang.
Kommentatorrummet var flittigt
besøgt, og der kommer mange gode
ideer frem i et sådant forum. Ved
fælles hjælp fører den ofte livlige
diskussion (og muligheden for at gå
tilbage og ‘rette fejl’) ofte dybt ind i
stillingerne, og i enkelte tilfælde så
kommentatorrummet endda mere
end spillerne. Eksempelvis havde en
kvik ‘ugle’ allerede påpeget, at Sune
kunne afgøre DM med det direkte
vindende 37. Tc7! i det afgørende
omkampparti.
Men lad os følge Landsholdsklassen forløb i kronologisk rækkefølge. De startede 16, og til sidst var
der kun én...



0½
1½

0½
1½
Alder / Første LH-klasse / Antal LH-klasser / Antal DM-titler

På grund af seedningsystemet var der
ret klare favoritter i alle opgør, og
seedningen holdt i alle tilfælde i
1. runde. Det skete dog ikke uden
sværdslag. Med turneringens forløb
in mente var det mest interessante
vel at ratingfavoritten Curt Hansen
måtte i omkamp mod sidste års mester Steffen Pedersen efter to solide
remiser i de ordinære partier. Omkampen viste, hvor tilfældige hurtigskakafgørelser kan være. Her kan
stillingen hurtigt ændre sig – som vi
skulle se flere gange undervejs i turneringen.
2005 /4/161
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... DANMARKSMESTERSKABET
R

-+t+-+-+
+-Tv+-Oo
-R-Ml+-+
O-+o+o+p+-P-P-+
+-NbP-+-+-K-+-P
+-R-+-+Steffen Pedersen
Curt Hansen
1. omkampparti.
Stilling efter 40 Tb6.

Sune Berg Hansen

kommenterer 1. runde:

Knockoutformatet er en meget speciel turneringsform. Fordelene ved
denne måde at afgøre turneringer på
er åbenlyse:
1) For at vinde er man nødt til at
vinde over de nærmeste konkurrenter.
2) Det er sjældent fordelagtigt at
tage hurtige remiser (så har mindst en
af de to spillere misforstået noget!)
Der er dog også en stor ulempe:
Turneringen bliver konstant halveret! Så når der er flest deltagere ved
DM, er der kun et parti tilbage at
kigge på.
Knockoutformatet passer fint til
min stil og temperament, men den
passer ikke ind i det øvrige DMstævne, og jeg synes derfor ikke, man
skal fortsætte med denne form. Måske er tiden kommet til at prøve en
Open?

Sune Berg Hansen (2553)
El Kher (2421)
Fransk / C06
Henrik - vicedanmarksmester fra
2004 – er en glimrende spiller, men
hjemmearbejdet er ikke hans stærkeste side, og det var min plan så
vidt muligt at ‘smadre’ ham i åbningen.
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Steffen har haft et vist pres igennem
hele partiet, og nu ændrer Curt spillets karakter med...
40... Lxa4?!
Om dette var en overseelse eller et
bevidst forsøg på at ændre stillingstypen skal være usagt, men nu kunne
Steffen vinde en kvalitet med 41.
La6!, selv om Sort stadig er med.
Men i stedet fulgte:
41. Lxf5? Kxf5 42. Txd6 Lb3!
... og nu er det Sort, der er ovenpå.
Den frie a-bonde er stærk, og kongen er aktiv.
43. Ta6 a4 44. Ta5 Kg4! 45. Tg1 Kh3
46. Tc5

En ubehagelig nødvendighed. Hvis
springeren gik, var 46... Tc2† tæt på
afgørende.
46...Txc5 47. dxc5 g6! 48. e4
48 Tg5!? kom i betragtning.
48... Txc5 49. exd5 Lxd5 50. Sxa4
50 Tg5 besvares med 50...a3!
50... Ta5 51. Sc3 Kxh2?
Taber en kvalitet, men Sort redder
sig dog pga. det reducerede materiale. Efter det forebyggende 51...
Lg2! ville Sort derimod have pæne
gevinstchancer; h-bonden falder alligevel.
52. Tg5! Ups!
52... Ta2!

1. e4 e6
Henriks hovedåbning er Siciliansk,
men jeg havde lige nået at se – lodtrækningen var af uransagelige
grunde en time før rundestart – at
han også kunne finde på at spille
fransk.
2. d4 d5 3. Sd2 Sf6 4. e5 Sfd7 5. c3 c5
6. Ld3 b6
En meget positionel fortsættelse,
som dog ikke udligner.
7. Sh3 La6 8. Lxa6 Sxa6
Sort fik byttet sin dårlige løber, men
hvid har stadig en lille fordel på
grund af terrænovervægten.
9. Sf4 Le7 10. h4!?
Det troede jeg var teori, men det er
det ikke! Min hukommelse er ikke,
hvad den har været, men til gengæld
spiller jeg vist bedre nu.
10... cxd4 11. cxd4 Tc8 12. a3 Dc7 13.
0-0 h5!?
Hvid står bedst efter 13... 0-0 14. Dg4
14. De2 Sab8 15. Sf3 Dc4
15... Dc2 16. Ld2 0-0 17. Sxh5 Dxb2
18. Sxg7 er lækkert for hvid.
16. De3 Dc2
Den vil gerne til f5.
17. Sd3! b5?
Positionelt rigtigt (en bonde på den
rigtige farve), men der er slet ikke
plads til den slags luksustræk.
18. Ld2 Db3?!
18... Da4 med det samme var bedre.

19. Lb4 Sc6 20. Tfc1 Da4
Sort taber dronningen efter 20...
Lxb4 21. axb4.
21. Tc3 Lxb4 22. Sxb4 Se7
Hvis bare den kunne nå til f5, ville
sort være ok.
23. Txc8 Sxc8 24. Tc1 Sdb6 25. Dg5
R

-+m+l+-T
O-+-+oO-M-+o+-+
+o+oP-Qo
wN-P-+-P
P-+-+n+-P-+-Pp+
+-R-+-K-

Og her gav sort op. Efter f.eks. 25...
g6 26. Sc6 0-0 27. Dh6 har han ikke
noget godt mod Sg5. En fin nem
start. I andet parti var det en helt anden Henrik som mødte op, og jeg
reddede kun remis med det yderste
af neglene.
1-0

Nicolai V. Pedersen

kommenterer 1. runde:

Dette års DM var en del stærkere end
sidste års stævne i Køge, måske som
følge af, at arrangørerne havde haft

Den præcise vej til remis. Sort blokerer i sidste ende med løberen på
f5, hvorefter Hvid ikke kan komme
videre.
53. Sxa2 Lxa2 54. Ke3 Le6 55. Kf2 Lf5
56. Tg2 Kh3 57. Tg3 Kh2 58. Tg2
Kh3 59. Tg3 Kh2. Remis. ½-½.
I 2. omkampparti fik Steffen tilsyneladende en udmærket stilling med
Sort i Caro-Kann, men fortsatte for
afventende, hvorefter Curt var sikkerheden selv i demonstrationen af
værdien af en terrænfordel.
Eneste anden match i 1. runde,
hvor ratingfavoritten ikke gik i spidsen allerede i første parti, var mel-

bedre tid til forberedelserne. Man må
konkludere, at de økonomiske rammebetingelser er et minimum for en
stærk KO-landsholdsklasse. DM var
i øvrigt velarrangeret, skal det tilføjes. For mit eget vedkommende har
formkurven på det seneste været stigende, så forventningerne til resultatet i årets DM var også derefter. I
første runde var modstanderen Jens
Ove Fries Nielsen, som sendte mig
ud af sidste DM i 2. runde efter
hurtigskak-omkamp. Dagen før runden havde jeg spillet en holdmatch i
Holland, så jeg havde frygtet en vis
træthed før turneringen. Dette var
dog tilsyneladende ikke tilfældet.
Første match blev vundet 2-0 efter
følgende partier:

Nicolai V. Pedersen
Jens Ove Fries Nielsen
Slavisk / D11
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 dxc4 4. a4 b5?!
Måske lidt for eksperimenterende,
dækker hvid c4-bonden med b5 i
slavisk eller modtaget dronninggambit er der ofte store praktiske
problemer med at holde den. 4... c5
5. Sc3 cxd4 6. Dxd4 Sc6 7. Dxd8†
Kxd8 8. e4 e6 (8... Sb4 9. Lxc4 Sc2†
10. Ke2 Sxa1 11. Td1† med hvid
fordel) 9. Lxc4 Lb4 med godt spil
for hvid, Ivanchuk - Nikolic, EM i

lem Davor Palo og Rasmus Skytte.
Men efter en omskiftelig remis i 1.
parti satte Davor trumf på i 2. parti
og vandt et fint positionelt parti.

2. runde:
Det strammer til
I 2. runde var der flere interessante
parringer. På forhånd havde jeg tippet Karsten Rasmussen som en mulig outsider til titlen, men det satte
Lars Schandorff en stopper for med
en overbevisende indsats. I 1. parti
forbedrede Karsten med hvid Christian Kyndel Pedersens åbningsspil
fra 1. rundes parti mod Schandorff,
men Lars holdt alligevel uden de

Tyrkiet 2004. 4... Sf6! fører til
hovedvarianten efter 5. Sc3 Lf5.
5. Sc3 b4 6. Se4 Sf6
6... Dd5 er risikabelt. Hvid kan f.eks.
spille følgende: 7. Seg5! (7. Sc5 er
en anden og sikrere mulighed. 7...
Sf6 8. Se5 e6 9. e4 Dd8 10. f3 med
hvid fordel) 7... f6 8. e4 Dd8 9. Lxc4!
fxg5 10. Se5 e6 11. 0-0 La6 12. Lxe6
og sort er i problemer.
7. Sxf6 exf6 8. e3 Le6 9. Ld2 Sd7 10.
Tc1 Tc8?!
10... Sb6!? er en bedre praktisk
chance. F.eks. 11. a5 c3 12. bxc3
Sc4 13. Da4! Sxd2 (13... Tc8? 14.
cxb4 hvid fordel) 14. Sxd2 Tb8 15.
Lc4, og sort er bedre med end i partiet.
11. Lxc4 Lxc4 12. Txc4 Sb6 13. Tc1 Dd5
14. 0-0 Le7
Hvid har en stor positionsfordel først
og fremmest pga. bedre bondestruktur, var min fornemmelse under partiet. I stedet for 15. a5 er der
dog 15. e4! og sort har svært ved at
finde et forsvar.
15. a5?!
15. e4! Da5 16. Sh4 g6 17. Lh6 med
afgørende fordel.
15... Dxa5 16. Ta1 Db5 17. Txa7
Med klar hvid fordel.
17... Ld6 18. Db3 0-0 19. Tc1 Ta8 20.
Txa8 Txa8 21. Se1 Tb8 22. Sd3 Lf8 23.
h3 h6 24. e4 Td8 25. Le3 Sa4

store problemer balancen. 2. parti
blev tildelt Politikens Skønhedspræmie, og Lars kommenterer det
selv.
I matchen mellem Nicolai V. Pedersen og Davor Palo kom den første minioverraskelse, hvis man tager afsæt i ratingtallene. 1. parti sluttede remis efter et tilsyneladende
noget nervøst forløb, hvor Davor
ofrede en bonde for uklar kompensation, hvorefter spillerne tog remis i
en uafklaret stilling, hvor Nicolai
stadig havde sin merbonde og godt
kunne have spillet videre. Sikkert en
taktisk beslutning fra Nicolais side,
og den skulle vise sig at være for-

-+-T-Vl+
+-+-+oO-+o+-O-O
+w+-+-+mO-Pp+-+
+q+nB-+p
-P-+-Pp+
Q +-R-+-K26. e5! Sc3? 27. bxc3 Dxd3 28. exf6
gxf6 29. Db2 bxc3 30. Txc3 De4 31.
Db7 Td6
Sort havde her blot to minutter tilbage.
32. Tc5?
Objektivt set et dårligt træk, til gengæld blev det spillet hurtigt, hvilket
ikke er uden praktisk betydning i
sorts tidnød. 32. Lxh6! Lxh6 (32...
De1† 33. Kh2 Dxc3 34. Db8 Kh7,
jeg havde under partiet kun beregnet hertil, sort har dog ikke noget
forsvar efter 35. Dxf8) 33. Db8† Kh7
34. Tg3 og vinder.
32... f5?
32... Te6! med klar hvid fordel.
33. Te5 Dd3 34. Te8 Te6 35. Txe6 fxe6
36. Dxc6 Db3 37. De8
Og sort tabte på tid.
1-0
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nuftig. I 2. parti forivrede Davor sig
i en noget passiv, men solid stilling
med 24... b5?, som bare førte til en
svag bonde på c6. Afslutningen er
instruktiv; efter at have bundet Sort
til passiv dækning af c-bonden åbner Nicolai en ny front med 37. h4!,
hvorefter Sorts stilling hurtigt bryder sammen.
Jacob Aagaard gik frisk til Curt
Hansen – måske for frisk, for konsekvensen var, at Sort ikke nåede at
rokere. Det straffede Curt prompte
med kraftfuldt spil:

-+-Tl+-T
Oo+-VoOo
w+m+-M-+
+-+o+-+-+-+-+v+
+nNpB-PpP-Q-PbP
Q R-+-+rKCurt Hansen
Jacob Aagaard

1. parti.
Stilling efter 13... Le7.

Sort mangler kun et træk i at rokere,
men det får han ikke lov til:

Politikens
skønhedspræmie

Et stærkt nyt træk som jeg fandt i
forberedelsen til partiet. I det russiske mesterskab sidste år spillede
Bareev det forhastede 11. c5 mod
Dreev. Der fulgte 11... Lc7 12. f4
La5 13. Sb1 Lxd2† 14. Sxd2 Se4
med fint spil for sort. Eftersom Dreev
er Rasmussens helt store forbillede
med sort, var jeg ret sikker på, at han
kendte det parti.
11... Tb8 12. Lg2 0-0 13. 0-0
Begge spillere er så godt som færdige med udviklingen, så der skal
findes en plan. Det mest naturlige er
vel 13... dxc4 14. Dxc4 e5, men det
lukker op for hvids løberpar og er
ikke helt godt nok til lige spil. Rasmussen vælger noget andet, men det
har også ulemper.
13... b5 14. c5 Lc7 15. f4!

Dagbladet Politikens specialpræmie
for det bedste/smukkeste parti i DMstævnet gik til Lars Schandorff for
sejren over Karsten Rasmussen på
Landsholdsklassens fjerde dag.

Lars Schandorff

kommenterer 2. runde:

Lars Schandorff (2497)
Karsten Rasmussen (2462)
Slavisk / D12
Rammerne er væsentlige. Det er det
andet parti i kvartfinalen. Da det første parti endte remis, spilles der direkte om en plads i semifinalen. Med
de hvide brikker skal man selvfølgelig gå efter hele pointet.
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. e3
En moderne positionel variant, der
giver udmærkede chancer for fordel.
4... Lf5 5. Sc3 e6 6. Sh4!
Pointen. Hvid tager løberparret.
6... Lg6 7. Sxg6 hxg6
Sort står harmonisk og bundsolidt,
så det er ikke let for hvid direkte at
true hans stilling. Det bliver snarere
et spørgsmål om at manøvrere rigtig
godt for begge sider.
8. Ld2 Sbd7 9. Tc1 Ld6 10. g3 De7 11.
Db3!
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Forhindrer modstødet e6-e5. Hvid
har taget noget terræn, og han forsøger nu at begrænse sorts modspil. Det

14. Sc5! Db6 15. Sd7! Da5 16. Sxf6
Lxf6 17. Lg5! Lxc3 18. Tfe1?!
Ikke dårligt, men som påvist af landstræner Per Andreasen var 18. De3†!
endnu stærkere. Pointen er 18... Le5
19. Lxd8 Kxd8 20 Dg5†.
18... Kf8 19. bxc3 f6 20. Df4! Lh5
Måske var forsøget på at komplicere
med 20... Dxc3 en bedre chance?
Teksttrækket er i hvert fald håbløst;
Sort får aldrig kongen i sikkerhed.
21. Lxf6! gxf6 22. Dh6 Kg8 23. Dxh5
Se5 24. Df5 Kg7 25. Txe5!
Den hurtigste vej til målet.
25... fxe5 26. Dxe5 Kf7 27. c4! Sort
opgav. 1-0.

er ikke let at sige, hvad sort skal gøre,
men efter en lang tur i tænkeboksen
kommer Rasmussen op med en interessant løsning.
15... La5!
Ligner ved første øjekast en fejl, da
hvid kan vinde en bonde med 16.
Sxd5. Efter 16... exd5 17. Lxa5 har
sort dog fin kompensation, blandt
andet kan han altid plante en springer på e4.
16. Sb1!
Sort truede Lxc3 fulgt af Se4 og f5
med en total blokade, men efter Lxd2
17. Sxd2 har hvid kontrol over det
vigtige felt e4.
16... Dd8 17. Dd3 Sh7?
Sort vil gerne blokere med f5, men
han skulle have byttet på d2 i tide
med lidt aflastning. Nu bliver han
helt snøret ind.
18. b4 Lc7 19. e4!
Det er vigtigt, at hvid får denne
bonde frem. Sort kan ikke spille 19...
dxe4, da han ikke kan dække på c6
efter Lxe4.
19... f5 20. e5
Med stor terrænfordel.
20... a5 21. a3 axb4 22. axb4 Ta8
Det fristende modstød g6-g5 ville
stærkt besvares med 23. g4.
23. h4!
Forhindrer for evigt fremstødet. Sort
har nu kun modspil i a-linien, og det

Foto: Claus Qvist Jessen

Lars Schandorff og Karsten Rasmussen i partiet som gav hvid sejr
og Politikens Skønhedspræmie.

er ret let at dæmme op for.
23... Db8 24. Lf3
Den skal til b3, hvorefter hvid dækker alle tårnenes indbrudsfelter.
24... Ta2 25. Ld1 Da7 26. Lc3 Ta8 27.
Lb3 Ta6 28. Lb2 Db8 29. Sc3
R

tW-+-+l+
+-Vm+-Om
t+o+o+o+
+oPoPo+-P-P-P-P
+bNq+-P-B-+-+-+
+-R-+rK-

Med fuld kontrol. Det afgørende slag
kommer til at finde sted på kongefløjen. Sort mangler plads og kan slet
ikke organisere et reelt forsvar, mens
hvid hurtigt kan overføre de sidste
tropper, inden det direkte gennembrud med g4 eller h5 sættes ind. Her
vidste jeg, at jeg ville vinde, og jeg
var lettere eksalteret i resten af partiet.
29... Ld8 30. Tc2 Le7 31. Tg2 Df8 32.
Lc2 T6a7 33. g4
Alt er klart.
33... Sb8 34. Dh3 Sa6
Truer på b4, men den kan hvid sagtens give.

35. h5!
Underminerer sorts bønder.
35... g5 36. gxf5 Sxb4 37. Lb1
Sort fik lov til at slå på b4, men nu er
springeren også ude af spil. Det er
næsten ironisk. Man må dog tage
hatten af for løberne på b1 og b2. De
udfører et fantastisk præventivt arbejde, og de får også hurtigt en rolle
i det forestående angreb.
37... gxf4 38. f6
Vinder materiale.
38... Sxf6 39. Txf4 Lxc5
Desperation i tidnøden.
40. dxc5 Dxc5 41. Kh1 Se4 42. Sxe4
dxe4 43. Dxe6 Kh8

t+-+-+-L
T-+-+-O-+o+q+-+
+oW-P-+p
-M-+oR-+
+-+-+-+-B-+-+r+
Q +b+-+-+k
Efter partiet spurgte en tilskuer, hvorfor jeg ikke spillede Dh6† her. Den
smukke hovedvariant går 44. Dh6†!
gxh6 45. e6† Kh7 46. Lxe4†, hvor
løberne fortjent bliver dagens helte.
44. h6

I 2. parti valgte Curt med føringen i
ryggen den solide Berliner-variant i
Spansk, som det ikke lykkedes Kasparov at slå hul på i VM-matchen
mod Kramnik i London 2000. Det
lykkedes heller ikke for Jacob trods
idérigt spil med kvalitetsoffer. Remis i 31. træk og Curt Hansen klar
til semifinalen.
Den klareste score i 2. runde kom
i matchen Sune Berg Hansen - Tomas Hutters, hvor Sune vandt 2-0.
1. parti blev afgørende. Efter et spændende forløb, hvor Sune momentant
ofrede en officer, men hvor Tomas
forsvarede sig opfindsomt, faldt
Tomas i en fælde i træk 41 – efter at

Fører også hurtigt til mat.
44... Sd3 45. hxg7 Txg7 46. Dh6 Th7
47. Dxh7
Der følger Kxh7 48. Th4† mat.
1-0

Sune Berg Hansen

kommenterer 2. runde:

Sune Berg Hansen (2553)
Tomas Hutters (2445)
Siciliansk / B85
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 e6
Scheveningen. Tomas har altid insisteret på at spille ‘rigtig’ skak, dvs.
principielle varianter på en ambitiøs
måde. Det medfører ofte, at han kommer ud i meget komplekse midtspil,
som er svære at spille. Den eneste
svaghed. jeg kunne finde i hans stil,
var en måske lidt sparsom åbningsteoretisk bagage og en til tider lidt
upraktisk tilgang til partiet, hvor
ønsket om at spille ‘rigtig skak’ kom
til at veje tungere end resultatet (tidnød!).
6. Le2
6. g4 er det bedste træk, og det skal
jeg nok få kigget på engang.
6... a6 7. 0-0 Le7 8. f4 0-0 9. Kh1!?
Min idé (andre har selvfølgelig også
brugt den!) Hvis jeg kan, vil jeg
gerne spare Le3.
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have klaret en alvorlig tidnød uden
fejl. I 2. parti skulle Tomas så frem
på banen, men Sunes styrke i kontraspillet blev igen demonstreret.

Semifinalen:
En solid og en aggressiv
Lars Schandorff og Sune Berg Hansen kender hinanden godt, og vi havde i kommentatorrummet talt om
muligheden for, at denne match ville
ende med to solide remiser fulgt af
en alt-eller-intet omkamp. Det kom
til at holde stik. Begge ordinære partier sluttede remis, uden at balancen
tilsyneladende på noget tidspunkt
havde forrykket sig væsentligt. Og

9... Dc7 10. a4 Sc6 11. Le3 Sxd4
Provokerende! I 1999 tabte jeg et
kanonparti i Helsingørs jubilæumsturnering til Curt Hansen som hvid i
denne variant. Jeg fandt siden noget
godt for hvid, det var dog længe siden, og jeg sad og var usikker på,
om jeg kunne huske det.
12. Dxd4 Ld7 13. e5!
Det skal man spille, ellers kommer
springeren til d7 (efter Lc6).
13... Se8
Her står springeren rigtig dårligt –
den er ligesom på et dårligt rutenet
(medmindre den altså får lov at
komme til f5 og dominere hele brættet, som den gjorde i 1999-partiet
mod Curt).
14. Lf3 Lc6 15. Se4 Td8 16. Dc3!
Jeg kunne huske, at dette var nøgletrækket.
16... Lxe4
Det må have gjort ondt at skille sig
af med den lækre løber.
17. Lxe4 Tc8 18. Ld4! f5!
Sort taber en bonde efter 18... Dxc3
19. bxc3! Tc7 20. Tfb1 d5 21. Ld3
Og hvid dobler tårnene i b-linien –
en variant, der viser, hvor dårligt
springeren står på e8.
19. exf6
19. Lf3 giver klar fordel og var nok
bedre, men jeg havde fået en idé.
19... Lxf6
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dog. 2. parti havde en interessant
historie.
Efter 22 træk i Russisk opstod en
stilling, hvor partiet Kasparov Anand fra Linares-turneringen få
uger tidligere blev givet remis. Men
i mellemtiden var varianten blevet
spillet igen med Anand som Hvid
(!) mod Shirov i Amberturneringen
i Monaco få dage før DM. Her vandt
Hvid, og dette parti kendte naturligvis både Sune og Lars.
Det er den ubønhørlige hverdag
for stormestre, der ønsker at spille
moderne varianter; teorien udvikler
sig nærmest fra dag til dag, og det
kræver et stort arbejde at følge med.

Kommentatoren kendte ikke disse
nye landvindinger og havde umiddelbart lidt svært ved at forklare
trækket 26. Kh1, indtil en vidende
tilskuer berettede om partiet Anand
- Shirov. Ikke at det bragte os meget
tættere på en forståelse af trækket,
men vi kunne så i hvert fald blive
enige om, at når Anand havde spillet
det, var det nok et udmærket træk!
Hvorom alting er, i 27. træk (!) servede Schandorff sin nyhed, der
skulle forbedre Shirovs spil, og ni
træk senere var stillingen helt forfladiget.
Men her slutter historien om denne
Russisk-variant ikke. Samme aften

-+t+mTl+
+oW-+-Oo
o+-OoV-+
+-+-+-+p+-BbP-+
+-Q-+-+-Pp+-+pP
Q R-+-+r+k

stret. Især løberen på g6 er en kilde
til bekymring.
27... Dc7
27... Dc6 Løber lige ind i 28. Dxe5†!
dxe5 29. Txe5†
28. De3 Tc4! 29. h3
Et lufthul til kongen.
29... Dc5 30. Dg5 Kd7?
30... Th8 31. Lh5 Txh5 32. Dxg7†
Ke8 33. Dxf6 Txh3† 34. gxh3 Dc6†
35. Kg1 Dc5† og sort giver evig
skak. Den variant havde jeg set under partiet, Tomas var på vej i tidnød, og så det derfor ikke.
31. Lh5
Nu kommer løberen ud, og hvid har
de bedste chancer på grund af sorts
hjemløse konge.
31... Sxh5 32. Dxh5
Heromkring begyndte tiden er være
knap for os begge.
32... Tf4 33. Dg6 T8xf5 34. Dxg7 Tf7
35. Dg6 T7f6 36. Dg8 Tf8 37. Db3 Tb4
38. Dg3 Tbf4 39. Kh2!
Et smart træk i tidnøden.
39... T8f7?
Hopper i fælden.
40. Db3!
Nu duer Tb4 ikke.
40... Db4 41. Dd5 Ke7?
41... Kc7 42. Txe5! dxe5 43. Tc1†
Kb8 44. Dd8† Ka7 45. Tc8 vinder
(også) for hvid.

20. Dh3!?
Jeg kunne ikke dy mig.
20... Lxd4 21. Lxh7 Kf7 22. Tfe1!
22. Tae1 er mindre præcist, hvilket
bliver klart om et par træk.
22... Dd7
Tvunget. 22... g6 23. Dxe6† Kg7 24.
Dxg6† Kh8 25. Dh6 Dg7 26. Dh3
Dxh7 27. Dxc8 er godt for hvid.
23. f5 e5?!
23... Ke7! siger computeren er lidt
bedre for sort! F.eks. 24. Txe6† (24.
Tad1 Lf6 25. Txe6† Kd8, og kongen hopper til b8 via c7) 24... Kd8
25. c3 Lf6, og hvid har ikke nok for
officeren.
24. Lg6 Ke7 25. Dh4 Sf6 26. Dxd4
Txc2 27. Tad1
Så langt havde jeg set, da jeg slog på
f6. Jeg vurderede stillingen som
chancerig for hvid på grund af sorts
dårlige kongestilling. Da den opstod,
var jeg dog ikke længere så begej-
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DSU-kasserer Henrik Knudsen trak lod i to
tempi: Først spillernes startnummer og
derefter farven i 1. parti, alt efter seedningssystemet og Finn Stuhrs anvisninger.

stod omkampen på programmet, og
denne gang var det Sunes tur til at
præsentere en nyhed: I 29. træk (!)
forbedrede han sit spil fra om eftermiddagen med det stærke bondegennembrud 29. d6! (der formelt set

-+-+-+-+
+o+-Lt+o+-O-+-+
+-+qO-+pW-+-T-+
+-+-+-+p
-P-+-+pK
Q +-+rR-+42. Txe5! Kf8
42... dxe5 43. Dxe5† Kf8 44. Td8†
er mat!
43. Dxd6 Dxd6 44. Txd6 Txa4 45. Tb6!
Det er næsten altid godt, når ens tårne
kan placeres, så de både forsvarer og
angriber.
45... Tc4 46. Te3 Tc2 47. Tg3 Td7
47... Tff2 48. Txb7 Txb2 49. Txb2
Txb2 50. Ta3 giver et teknisk vundet tårnslutspil.
48. Tg4 Ke8?
Gør det lettere for hvid.
49. Tg8 Kf7 50. Tb8! Tcc7
Så er alle sorts brikker bundet til 7.
række. Resten er let.
51. Kg3 Kg7 52. Kh4 Te7 53. g4 Tcd7
54. g5 Kf7 55. Kh5 Kg7 56. h4 Tc7 57.
Tg6 Kf7 58. Th8 a5 59. Kh6 1-0
I andet parti forsøgte Tomas hårdt,
men kom skidt fra åbningen. Jeg

er et officersoffer, som Sort dog ikke
kan modtage), og få minutter senere
var partiet afgjort. Sandsynligvis var
Sune stadig i sin hjemmeforberedelse, da Lars opgav. Betyder det så,
at varianten er uspillelig for Sort?
Næppe. Hvis vi ser bort fra konkrete
varianter og nyligt spillede partier
og ser på stillingen efter 26. Kh1 med
nye øjne, virker dronningemanøvren
26... Dc5 og 27... De7 noget ulogisk;
Hvid vil gerne spille Tb5 og c5. 26...
Dc5 hænger logisk sammen med
27... Te1† – Hvid er blevet lokket
frem på banen – men det havde
Anand jo allerede vist, er ufarligt for
Hvid. Ergo bør forbedringer for Sort

findes i 26. træk eller før, og det kan
vist godt lade sig gøre.
2. parti blev ikke mindre dramatisk. Lars fik en lille positionel fordel og pressede på, men Sune forsvarede sig tålmodigt. Omkring træk
27-28 begyndte Lars at overspille –
presset af must-win-situationen – og
Sune vandt en bonde med klar gevinststilling – troede vi. Men hurtigskak har sine egne regler. I tidnødsfasen mistede Sune kontrollen og
pludselig var det Schandorff, der momentant havde en merbonde! Sune
vandt den dog hurtigt tilbage igen,
og en remis tegnede sig i horisonten.
Afslutningen er interessant:

undveg på et tidspunkt en trækgentagelse og vandt siden partiet. Jeg
vil godt benytte lejligheden til at
præcisere, at det ikke var, fordi jeg
spillede på gevinst, at jeg ikke gentog trækkene, men fordi jeg troede,
det andet træk var bedre, og fordi
jeg vidste, at Tomas selvfølgelig ikke
kunne bruge remis til noget.

11... Db8 12. Tfe1 0-0 13. h3 Lg6 14.
e4 dxe4 15. Sxe4 Sxe4 16. Lxe4 Sf6
17. Ld3?!
17. Lxg6! med lille hvid fordel.
17... Dc7 18. Tad1 Tad8 19. Lxg6 hxg6
20. Se5 Tfe8 21. Dc3 De7 22. b4 Dc7
23. Db3 Ta8 24. Lc3 b5?
En stor positionel fejl, idet a6 og c6bønderne bliver svage.

Nicolai V. Pedersen

kommenterer 2. runde:

Nicolai V. Pedersen
Davor Palo
Slavisk / D11
1. d4
I matchens første parti var Davor
presset med de hvide brikker, partiet
endte dog remis. At Davor spillede
Slavisk kom som en overraskelse,
normalt spiller han Nimzo- Dronningindisk imod 1. d4.
1... d5 2. Sf3 Sf6 3. c4 c6 4. e3 a6 5.
Ld3 Lg4 6. Sbd2
Ideen med at udskyde Sc3, springeren står bedre på d2 i denne variant,
dermed er der bedre mulighed for
Se5 senere i partiet.
6... e6 7. b3 Sbd7 8. Lb2 Lb4 9. a3 Ld6
9... Lxd2†!? 10. Dxd2 Lxf3 11. gxf3
10. Dc2 Lh5 11. 0-0
Efter 11. Se5 har sort en svær stilling, f.eks. 11... Lg6 12. f4 med klar
hvid fordel.

t+-+t+l+
+-W-+oOo+oVoMo+
+o+-N-+-PpP-+-+
PqB-+-+p
-+-+-Pp+
Q +-+rR-K25. Tc1
Med klar hvid fordel.
25... bxc4 26. Dxc4 Sd5 27. Ld2 Lxe5
27... a5 28. Sxc6 axb4 29. axb4 Lh2†
30. Kh1 Lf4 31. Lxf4 Dxf4 32. De2,
og hvid beholder bonden.
28. dxe5 Tec8 29. Tc2 Db7 30. De4 Tc7
31. Tec1 Td8 32. Lg5! Tb8
32... Ta8 var en anelse bedre.
33. Le3 Ta8 34. Tc5 Td8 35. Lg5 Tdc8
36. Dc2 Db6 37. h4 Db7 38. De2 Td7
39. h5 gxh5 40. Dxh5
Med afgørende hvid fordel.
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Q +-+-+-+Lars Schandorff
Sune Berg Hansen
2. omkampsparti.
Stilling efter 55... Sf5†.

40... Dc7 41. Te1
41. T1c4! er computerløsningen.
41... Dxe5 42. Th4 f6 43. Dh8† Kf7
44. Dxc8 +3!
41... Tf8 42. Tc4 opgivet
Der er ikke noget fornuftigt forsvar
imod Th4. 1-0

Sune Berg Hansen

kommenterer 1. semifinaleomkamp:

Sune Berg Hansen (2553)
Lars Schandorff (2497)
Rusrisk / C42
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6
Russisk – bestemt ikke nogen overraskelse (heller ikke i partiet forud,
2. parti i den ordinære match). Russisk er så konkret og svært at spille
imod, at det er en af de åbninger, jeg
forsøger altid at være opdateret med.
3. Sxe5 d6 4. Sf3 Sxe4 5. d4 d5 6. Ld3
Sc6
6... Ld6 er et interessant træk.
7. 0-0 Le7 8. c4 Sb4 9. Le2 0-0 10. a3
Sc6 11. cxd5 Dxd5 12. Sc3 Sxc3 13.
bxc3 Lf5 14. Te1 Tfe8 15. Lf4 Tac8 16.
Ld3 Dd7!
I sidste runde af olympiaden spillede
min portugisiske modstander det
dårligere 16... Lxd3
17. Tb1 Lxd3 18. Dxd3 b6 19. d5 Lf6
20. c4 h6 21. h3 Se7 22. Se5 Lxe5 23.
Txe5 Sg6 24. Txe8 Txe8 25. Lg3 De7
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Efter 56. Lxf5 gxf5 er stillingen remis, men i voldsom tidnød skete...
56. Kd2?? Se7!
... og pludselig har vi et sjældent tilfælde, hvor to springere på et næsten åbent bræt dominerer to langbenede løbere! Der fulgte:
57. Lb6 Se4! 58. Ke3 Sxc8,
... og Sort vandt en officer, partiet
og matchen.
I den anden semifinale var Curt Hansen vel klar favorit mod Nicolai V.
Pedersen. Hvad gør man som underratet i den situation? Forfatteren af
klassikeren ‘Tigerskak’, englænde-

26. Kh1!?
Et syret træk, som Anand havde
brugt til at banke Shirov med et par
dage tidligere. Jeg har været helt vild
med mystiske konge- og tårntræk
siden Jørn Sloth viste Petrosjans Kh8
(fra et parti mod Korchnoi) på en
juniorstyrketræning for et årtusind
siden.
26... Dc5?!
Per Andreasens forslag 26... h5 27.
f3 h4 28. Te1 hxg3!! er løsningen på
sorts problemer.
27. Tb5 De7!?
Schandorffs forbedring af Anand Shirov i Melody Amber 2005, hvor
hvid vandt nemt efter 27... Te1† 28.
Kh2 De7 29. Tb1, og sort fik store
problemer med c7.

-+-+t+l+
O-O-WoO-O-+-+mO
+r+p+-+-+p+-+-+
P-+q+-Bp
-+-+-Pp+
Q +-+-+-+k
28. c5
2. matchparti fortsatte: 28. Tb1 Dc5
29. Tb5 De7 30. c5 h5 31. cxb6?

ren Simon Webb, der for nylig tragisk blev dræbt i et knivoverfald,
anbefaler, at man spiller skarpt, og
det var da også, hvad Nicolai gjorde
ved at vælge Sämisch-varianten i
Nimzoindisk. Men hans angreb blev
vist aldrig rigtig farligt; hver gang
det så faretruende ud, fandt Curt det
afvisende modtræk. Curt er meget
kold i den slags situationer, som vi
så i 23. træk. Efter min smag Curt,
når han er bedst:
1. parti.
Stilling efter 23. Sh5.

axb6 32. Dc3 De1† 33. Dxe1 Txe1†
34. Kh2 Tc1 35. h4 f5 36. Tb4 Tc5
½-½
28... h5 29. d6!
Jeg kunne selvfølgelig ikke være tilfreds med remis og havde brugt de 4
timer mellem det ordinære parti og
omkampen sammen med min nye
Toshiba Centrino og Junior 9.
Schandorff sagde, at han havde taget sig en lur!
29... cxd6
29... De1† 30. Kh2 h4 31. d7 hxg3†
32. Dxg3 vinder nemt for hvid.
30. cxb6 De1 31. Kh2 h4?
Taber forceret. 31... axb6 32. Dd4
havde jeg brugt rigtig lang tid på.
Det er indviklet, men klart fordelagtigt for hvid.
32. bxa7 hxg3 33. Dxg3
Sort kan ikke stoppe bonden og
kunne godt give op her.
33... Se5 34. Tb8 Sc6 35. a8D Sxb8
36. Db7 De6 37. Db6 1-0
Lars formåede ikke at vinde med
hvid i det andet hurtigparti, som jeg
vandt efter et helt igennem elendigt
parti af begge parter. En lidt sur måde
at ryge ud på. Men på den anden side
var det måske lidt naivt at gentage
trækkene fra 2. parti.
I finalen ventede Curt, der højst overraskende (irriterende) havde meldt
sig til turneringen lige før tilmeldingsfristens udløb.
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Curt Hansen

Sort kan vælge 23... Tf7, hvorefter
24. Td8† Tf8 (ikke 24... Txd8?? 25

Sune Berg Hansen

kommenterer 1. finaleparti:

Sune Berg Hansen (2553)
Curt Hansen (2633)
Siciliansk / B83
1. e4
Det er altid spændende at møde Curt.
Ikke forstået på den måde, at jeg har
specielt gode resultater mod ham –
for det har jeg ikke – men han spiller
altid hårdt til og forsøger aldrig at
neutralisere spillet (remis!), som flere
af de øvrige danske stormestre godt
kan finde på (især med sort selvfølgelig!). Man er derfor altid garanteret
et godt slagsmål. Jeg vurderede, at
Curt var svag favorit i den ordinære
match. Hurtigskak vurderede jeg
som ca. lige og lyn som klart fordelagtigt for mig, (jeg spilder lidt tid
hver dag på ICC).
1... c5
Siciliansk, som Curt plejer at spille
mod mig. Curt er en meget stærk
spiller, der for det meste regner bedre
end jeg. Hans eneste markante svaghed er en til tider svigtende farefornemmelse. Det sås tydeligt i vores
match 1994 i Helsingør, hvor jeg i 3
af 4 partier fik lov til et løberoffer!
Så åbningen passede mig fint – let’s
rock!
2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3
e6

Foto: Dennis Jensen

Nicolai V. Pedersen angreb med hvid, men Curt Hansen havde alt under kontrol og
vandt partiet og semifinalematchen.

Scheveningen-trækfølgen. Curt havde luret, at jeg ikke spillede 6. g4
mod Hutters i 2. runde. Med denne
trækfølge slipper sort for både 6. Lg5
og 6. Lc4 mod Najdorf.
6. Le2 Le7 7. 0-0 Sc6 8. Kh1!?
Samme idé som mod Hutters.
8... 0-0 9. f4 Ld7!? 10. Sb3
Standard, sort skal ikke have lov til
at slå på d4 og spille Lc6.
10... Dc7 11. Lf3 Tfd8
Så er vi allerede ude i periferien af
den eksisterende teori.
12. De2 Le8!?
En interessant manøvre. Normalt
plejer sort at tage løberen til b7 via
c8. Fordelen ved at have den på e8
er, at den dækker f7, som ofte er et
angrebspunkt, til gengæld har sort
mindre pres på e4.
13. Ld2
Nyt. Normalt stiller man den på e3,
men med springeren på b3 er det jo
ikke nødvendigt. Opstillinger med
Ld2 er dog velkendte fra Kan-varianten, så det var ikke de helt originale tanker, der lå bag.
13... a6 14. Tae1
Naturlig centralisering, der indeholder en fælde, som sort hopper lige i.
14... b5?
En grov overseelse og et eksempel
på, at Curt ikke altid har faresensorerne slået til.

t+-Tv+l+
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15. Sd5! exd5 16. exd5 Sxd5 17. Lxd5
Lf6?
Hvid har klar fordel efter det bedre
17... Lh4 18. La5 Sxa5 19. Lxa8
Lxe1 20. Txe1, men det var selvfølgelig bedre end teksttrækket, som
taber en kvalitet.
18. La5!
Un petit combinacion.
18... Sxa5 19. Lxa8 h6
19... Txa8 20. Dxe8† er til at forstå.
20. Ld5 Lxb2 21. Sxa5 Dxa5
Hvid har vundet en kvalitet, men sort
har en bonde og løberpar, så jeg følte
mig langtfra sikker på sejren endnu.
Nogle læsere husker måske, at jeg i
Politiken Cup 1996 (kulturby året)
tabte en gevinststilling med lignende
materialefordeling til Curt.
22. Tf3 Ld7 23. De7!
Med ideen 23... Tf8 24. Tfe3! Le6
(24... Lf5 25. Dxf8†) 24... Dc7 25.
Tg3, og sort sidder i spændetrøjen.
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Dxd8† Tf8 26 Dxa5) 25. Td7 er remis ved trækgentagelse. Med Hvid i
2. parti ville mange sikkert vælge
denne sikre løsning. Men ikke Curt;
han spiller det, han mener er objektivt bedst:
23... g6!
Ser farligt ud, men Curt har beregnet, at Hvids angreb ikke bliver til
noget konkret.
24. Sf4 De8! 25. Sd5!? Ld3!
Ikke 25... Dxd7? 26. Sxf6†, men nu
står der for mange hvide brikker i
slag.
26. Se7 Kh8 27. Dg4 Td8!
Efter afbytning af det aktive hvide

23... Le6!? 24. Txe6!
Helt nødvendigt, selv om jeg ikke
var sikker på det, da jeg spillede 23.
De7. I det hele taget var finalen præget af rigtig mange taktiske overseelser af både Curt og undertegnede.
24... fxe6 25. Dxe6 Kh7
25... Kh8 26. Th3 Dc7 27. Dg6 De7
28. Le4 Kg8 29. Txh6 vinder nemt.
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26. c3!
Et lækkert træk, som både stopper
løberen i at komme tilbage til kongefløjen og damen i hoppe ned på e1
eller d2.
26... b4
26... Lxc3 27. Le4† Kh8 28. Dg6
Kg8 29. Ld5† Kh8 30. Th3 Dc7 31.
Lf7! var min hovedvariant.
27. Th3 Lxc3 28. Le4 Kh8 29. Df7!
Sådan! Nu kan 30. Txh6† ikke forhindres. Så skulle der ‘bare’ holdes
remis med sort. 1-0
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tårn er Hvids angrebsforhåbninger
bristet. Men det er de også efter...
28. Ta7 Lxb1 29. Ld4 Txd4!
Det simpleste.
30. cxd4 Sc6 31. Tc7?
En fejl med vingen helt oppe, men
efter 31. Sxc6 Dxc6 32. Dh4 Dc1†
33. Kf2 Dd2† kan Hvid ikke undgå
dronningafbytning.
31... Sxe7. Hvid opgav. 0-1.
2. parti nåede ikke samme spændingshøjder. Efter 28 solide træk
enedes man om remis, og Curt var
klar til finalen mod Sune.

Curt Hansen

kommenterer 2. finaleparti::

Curt Hansen (2633)
Sune Berg Hansen (2553)
Benoni / A64
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 c5
3... d5 4. Lg2 ville have ført til katalansk.
4. d5 exd5 5. cxd5 d6 6. Sc3 g6 7. Lg2
Lg7 8. Sf3 0-0 9. 0-0 a6 10. a4 Sbd7
11. h3 Te8 12. Sd2 Tb8 13. Sc4 Sb6
Den positionelle og fornuftige fortsættelse. 13... Se5 14. Sa3 Sh5 er en
offensiv spillemåde som bl.a. blev
anvendt i det klassiske parti Korchnoi - Kasparov, Luzern OL 1982.
Eller for den sags skyld i Jens Ove
Fries Nielsen - Mads Reinert, Junior
DM 1978. Sorts spil i sidstnævnte
parti er optimistisk, men det illustrerer meget godt, hvilken risiko han
ofte må løbe efter 13... Se5, og hvad
han håber at opnå: 14. Sa3 Sh5 15.
e4 f5 16. exf5 Lxf5 17. g4 Lxg4 18.
hxg4 Dh4 19. gxh5 Tf8 20. h6 Lh8
21. Se4 Sg4 22. Dxg4 Dxg4 23. Sc4
b5 24. axb5 axb5 25. Se3 Dh4 26.
Ta7 Le5 27. Te1 Tbe8 28. Sf1 Ld4
0-1.
14. Sa3 Ld7 15. Te1
I kvartfinalen fik Sune Berg Hansen
pænt spil mod Tomas Hutters efter:
15. a5 Sc8 16. Sc4 Dc7 17. Ta3 Lb5
18. Db3 Lxc4 19. Dxc4 Sd7 (0-1,

Finalen:
Drama, drama, drama!
Dermed var de to topratedeklar til
finalen, og det skulle vise sig at blive
en gyser uden sidestykke! Allerede
1. parti viste, at finalen ville blive
noget særligt. Det er nemlig ikke
ofte, man ser Curt Hansen begå sådanne overseelser som 14... b5. Sune
straffer det prompte og kommenterer selv nedenfor.
En slem bet for Curt, men han rejste sig hurtigt og udlignede i et fint
parti dagen efter, som han selv har
kommenteret. Åbningsvalget er en
kommentar værd. Hvor Curt skiftede

48) om end 16... Lb5 er det mest spillede træk. 15.Te1 er en form for ventetræk, der efter et senere e2-e4 kan
være nyttigt. Ved at vente med e2e4 er hvid fleksibel og kan også indrette sig efter at spille på dronningfløjen.
15... Dc7 16. e4 Sc8 17. Dd3
Modvirker b7-b5.
17... Sa7 18. Sc4 Sc8
Forbereder igen b7-b5 idet 18... b5
19. axb5 axb5? 20. Sxd6 ikke duer.
19. a5
Omsider er hvid klar til at spille dette
blokadetræk. Sort kan nemlig ikke
opnå det normale modspil i b-linien,
idet 19... b5 20. axb6 Sxb6 21. Txa6
taber en bonde.
19... Lb5 20. b3!
en vigtig forskel i forhold til partiet
Tomas Hutters - Sune Berg Hansen.
Nu Kan Lxc4 besvares med b3xc4.
20... Sd7 21. f4
Forhindrer Sd7-e5
21... b6
Dette modstød er her ikke særlig

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93

Foto: Dennis Jensen

sine åbninger løbende igennem turneringen afhængigt af stillingen,
holdt Sune fast i sit repertoire uanset
situationen. Der er fordele og ulemper ved begge metoder. Naturligvis
kender man sine åbninger bedst, hvis
man spiller dem fast, men overraskelsesmomentet og åbningsvalget over-

 Du kunne have spillet 37. Tc7!!
Curt Hansen og Sune Berg Hansen
genser de sidste kaotiske træk på
turneringsarrangør Erik Carlsens
computer, mens DSU-formand
Erik Søbjerg ser til i baggrunden.

potent – man kunne måske endda
påstå, at det blot giver sort en svag abonde. Men han søger naturligt nok
modspil. Forsøg på at opbygge en
robust forsvarslinie ville have været
vanskeligt pga. hvids bondeovervægt i centrum. Foruden at det ikke
er i overenstemmelse med de overordnede ideer for Benoni.
22. axb6 Scxb6 23. Ld2 Sf6?!
Sort burde have fastholdt en så stor
som mulig kontrol over e5, da hvids
overordnede strategiske mål er at
gennemføre e4-e5
24. Kh2 h5?!

-T-+t+l+
+-W-+oVoM-O-Mo+
+vOp+-+o
-+n+pP-+
+pNq+-Pp
-+-B-+bK
Q R-+-R-+25. e5! dxe5
25... Lxc4 26. bxc4 dxe5 27. fxe5
Sfd7 28. e6 fører til partifortsættelsen
via trækomstilling.
26. fxe5 Sfd7 27. e6
Nu ses at h7-h5 har svækket sorts
kongestilling alvorligt

27... Lxc4 28. bxc4 Se5 29. d6 Dd8
29... Sxd3 30. dxc7 Tbc8 31. exf7†
Kxf7 32. Tf1† Kg8 33. Txa6.
30. exf7 Sxf7 31. Txe8 Dxe8 32.
Dxg6
Med merbonde og gevinststilling.
32... Se5 33. Dxe8?
Langt stærkere var 33. Dg5! hvorefter sorts åbne kongestilling ville have
været et ekstra problem i forhold til
partifortsættelsen. Hvid bør vinde
ret nemt
33... Txe8 34. Txa6 Sexc4 35. Sd5 Sxd2
36. Txb6?
Stærkere var 36. Sxb6 fulgt af d6d7.
36... Td8
Sort har fået remichancer, fordi hvid
har tilladt for mange afbytninger.
Men ikke 36... Te2? 37. d7 Sf3† 38.
Kh1 Te1† 39. Lf1.
37. Se7 Kf8
Bedre var 37... Kf7! 38. Ld5† Kf6.
38. Ld5 Sf1 39. Kg1 Se3
39... Sxg3 40. Kg2 h4 (eller 40... Se2
41. Sg6† Ke8 42. Lc4 Sd4 43. Tb7
Td7 44. Tb8† Td8 45. d7†) 41. Sc6
vinder for hvid.
40. Sg6 Ke8 41. Le6
Tidnøden er overstået og hvid har
igen fuld kontrol
41... Ld4
Eller 41... c4 42. Tc6.
42. Kh1 c4 43. Tc6 c3 44. Tc8
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44... opgivet
44... c2 45. d7 mat!
1-0

Sune Berg Hansen

kommenterer 2. omkampsparti:

Det lykkedes mig altså ikke at holde
remis i 2. parti, og så måtte vi ud i
hurtigskak. Det første parti blev en
relativt korrekt remis. Det andet blev
ikke for folk med svage nerver.

Sune Berg Hansen (2553)
Curt Hansen (2633)
Pirc / B08
1. e4 d6!?
Det er meget meget svært at forberede sig mod Curt! Han har 4-5 sicilianere på repertoiret samt spiller
både e5 og e6. Til gengæld er skandinaveren vist lagt permanent på
hylden. Pirc troede jeg egentlig ikke
2004 /4/171
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lades til modstanderen. Curts 1. d4
Sf6 2. c4 e6 3. g3!? syntes vi i kommentatorrummet var snedigt. Det
gav Sune valget mellem den solide
Katalansk med 3... d5, som Sune vist
ikke har spillet siden mit parti mod
ham ved DM 1996, eller at holde
fast i 3... c5, som Sune spillede mod
Tomas Hutters, og som fører til den
tveæggede Moderne Benoni – en
kampåbning, der sikrer Curt, at spillet ikke forfladiges.
Og der blev ganske rigtigt kamp
til stregen. Tidligt så det ud til, at
Sune var ved at blive løbet over ende
af det klassiske e4-e5-fremstød, men
med opfindsomt forsvar holdt han

skruen i vandet indtil tidkontrollen
med en minimal manko på en bonde.
Men problemet var den pressede
kongestilling, og som det er set så
mange gange før, kom den sidste fejl
efter tidkontrollen. Stillingen var
muligvis tabt, men den direkte mat
kunne måske have været undgået.
Udligning til 1-1, og årets DM skulle
afgøres i hurtigskak.
I 1. omkampsparti valgte Curt ikke
at gentage åbningen fra det ordinære
parti, men spillede i stedet Petrosjan/
Kasparov-varianten (4. a3) i Dronningindisk. Tilsyneladende fik Hvid
en lille fordel, og det måske afgørende tidspunkt opstod efter 19 træk:

han kunne finde på mere, men overraskelseseffekten har nok tiltalt ham.
2. d4 Sf6 3. Sc3 g6 4. Le3
Det mest ubehagelige for sort sammen med 4. Lg5 og 4. f4
4... c6?!
Eksperterne hævder, at 4... a6 er klart
mere præcist – et tegn på, at Pirc
måske var en øjebliksinspiration ved
brættet.
5. Sf3
Normaltrækket er 5. Dd2, men mod
folk, der ikke spiller Pirc til hverdag, er teksttrækket smartere, da det
er meget svært at overskue de mulige trækomstillinger.
5... Lg7?!
Allerede upræcist.
6. Dd2 0-0?
Nu når sort ikke at få kontrol med
e5.
7. h3!? b5 8. Ld3 a6
Forbereder c5, men også et tegn på,
at 4... a6 er markant bedre.
9. Lh6 c5 10. Lxg7 Kxg7 11. e5!
Standardteknik. En fingerregel i denne åbning er, at hvis hvid kan spille
e4-e5 uden at sort får modspil, så står
han klart bedst.
11... Sfd7 12. Le4
En rigtig lækker stilling for hvid.
Sorts åbningsspil har været en katastrofe.
12... Ta7
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1. omkampsparti.
Stilling efter 19. Ld3.

13. 0-0??
Jeg kunne ikke bestemme mig for
enten 13. 0-0-0 b4 14. Se2 Da5 15.
Kb1 eller 13. h4 – begge med en meget lovende hvid stilling – og valgte
derfor det lidt for forsigtige teksttræk.
13... dxe5!
En meget kold dusch.
14. dxc5
14. dxe5 Sxe5! gør decideret ondt.

Hvid står lidt bedre med den stærke
løber på d6, der passiviserer Sorts
tårne. Sune søger aflastning ved at
bytte af til uligefarvede løbere med...
19... Sxd3 20. Lxf8?!
... og Curt vælger at gå efter materiale frem for positionel fordel. Jeg
tror, at det simple 20. Txd3 var bedre,
fulgt af positionelt pres med Df2,
Tfd1 osv. Nu får Sort konsolideret
ved hjælp af en minimal materiel
investering.
20... Sxb2! 21. Dxb2 Txf8 22. Dc3 a4
Løberen på c6 dækker alt. Curt fik
aldrig fat i noget, og remis i 41 træk.
½-½.

2. parti blev højdramatisk. Sune gik
efter struben, men det så længe ud
til, at han skulle lide samme skæbne
som Nicolai i semifinalen: At Curt
ville straffe Hvids (over)optimistiske
spil. Efter 23 træk havde Curt tilsyneladende fået konsolideret med to
gode merbønder og klart bedst tid.
Senere vandt Curt også en kvalitet.
Men så kom den tragikomiske afslutning... Facit blev, at Sune vandt
partiet og dermed sikrede sig sit andet Danmarksmesterskab efter sejren i Greve 2002. Dramaet er kommenteret af Sune selv herunder.
En ordentlig rutschebanetur! Tilfældigt? Ja, bestemt, Curt kunne lige

så godt have vundet. Men sådan er
det valgte turneringssystem på godt
og ondt. Sune fik chancen og greb
den, og i sidste ende er det resultatet,
der tæller og bliver skrevet ind i
historiebøgerne. Så må enhver gøre
op med sig selv, om man synes, at
dette turneringssystem er den rette
måde at afgøre Dansk Skak Unions
flagskibsturnering på. Spændingen
øges, men det gør tilfældighederne
også. Personligt er jeg ikke så vild
med denne udvikling, og det er en af
grundene til, at jeg valgte at følge
DM fra kommentatorrummet. Men
på den anden side – i vore dage afgøres også VM på denne måde.

14... b4 15. Sa4!? Da5
Så er gode råd rådne.
16. a3!
Selv computeren kan lide dette officersoffer.
16... Dxa4 17. axb4 Db5 18. Tfe1 Sc6
En fornuftig beslutning. 18... f6 19.
Ta5 Dc4 20. Ld5 Df4 21. Dxf4 exf4
22. Txe7† Kh8 23. c6 vinder for
hvid.; 18... Lb7 19. Ta5 Dc4 20. b3
De6 21. Sd4 exd4 22. Lxb7 Df6 23.
c6 var ikke nemt at overskue, men
måske er det godt for sort efter 23...
e5.
19. c4!
Vinder officeren igen.
19... Dxb4 20. Lxc6 Dxc5 21. La4 f6
22. b4
Jeg havde besluttet mig for at køre
hårdt på.
22... Dxc4 23. Tac1 Df7 24. De3 Tb7
25. Ted1
Hvid har kompensation for de to
bønder.
25... e6 26. Td6?
Computeren finder den mere eller
mindre tvungne trækgentagelse 26.
Lc6 Tc7 27. La4 Tb7 i et snuptag.
26... Sb8!
Stærkt forsvarsspil. Her begyndte det
at kokse helt for mig.

27. Tc4 Tc7 28. Th4?
Med hovedet først.
28... De7! 29. Dd2 Lb7
Nu er hvid helt færdig.
30. Lb3 Ld5! 31. Dh6
Når man ikke har nogen tid, er det
nemt at spille videre.
31... Kh8 32. Lxd5 Dxd6 33. Lxe6 Tg7
34. Lb3 Sc6 35. Tc4 Sxb4 36. Sh4
Et sidste desperat forsøg.

38. Dxg7!
Yes!
38... Kxg7 39. Sf5
Resten burde være nemt, men med
nerverne uden på tøjet og meget lidt
tid (jeg var under 3 sekunder to gange
i løbet af partiet) følte jeg mig ikke
helt sikker.
39... Kg6 40. Sxd6 f5 41. Tc4 Td8 42.
Sb7 Td2 43. Sxa5 Sd3 44. Tc6 Kg7
45. Sc4! Te2 46. Tc7 Kf6 47. Tc6
Kg7 48. Sd6 Txf2 49. Tc7 Kf6? 50.
Tf7
50. Se8† Kg6 51. Lf7† Kh6 52. Tc6†
mat! fik jeg ikke med i tidnøden.
50... Kg6 51. Le6 e4 52. Lxf5 Txf5 53.
Txf5 e3 54. Kf1 1-0

Gevinststilling, men kun
tre sekunder tilbage ...

R
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36... a5??
36... Sd5 og ned på e7 vinder nemt.
37. Tg4??
Det var ikke nemt at se 37. Tc7!! og
forceret mat med meget kort betænkningstid.
37... g5??
37... Tfg8 38. Lxg8 Dd1† 39. Kh2
Kxg8 redder sort. Hvid har dog lidt
kompensation for bønderne, især i
tidnøden.

En heldig sejr. Men på den anden
side stod jeg klart bedst efter åbningen, så hvis Curt havde vundet, ville
det jo også have været heldigt. Sådan er det vel med knockout.
Jeg vil godt benytte lejligheden til at
takke arrangørerne for et rigtig flot
stævne. Selv om det er blevet dyrere
at deltage (det kan jeg jo sagtens sige
– jeg ved det godt), synes jeg, gevinsten ved at spille i smukke omgivelser rigeligt opvejer det. Det er simpelthen mere inspirerende at spille
skak, når det ligesom bliver taget alvorligt. Skak er et godt produkt, så
hvorfor pakke det grimt ind?
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... DANMARKSMESTERSKABET

Skakjournalisternes
skønhedspræmie

Foto: Dennis Jensen

Danmarksmester for veteraner
blev Hans Dahl Pedersen, Skovbo Skakklub, foran Poul Erik
Nielsen, Holstebro Skakklub, og
Arne Bjørn Jørgensen, Birkerød,
Skakklub. Alle tre scorede 4 point
af 5, men Hans Dahl Pedersen,
som også vandt i 2004, havde
bedst korrektion. På Billedet får
han overrakt pokalen af Finn
Stuhr.
Danmarksmester for juniorer
blev bedst placerede junior i Kandidatklassen, Jakob Vang Glud,
Skolernes Skakklub.
Danmarksmester i lynskak blev
Davor Palo, Skolernes Skakklub,
efter 2-0 i finalen mod Rasmus
Skytte, Århus Skakklub.
Kandidatklassen sluttede med ligestilling mellem de fem topplacerede, som senere på året skal
spille omkamp, hvor vinderen opnår adgang til Landsholdsklassen
2006. Fra Venstre: Henrik Holmsgaard, Bjørn Brinck-Claussen
foran Thorbjørn Bromann, Daniel
V. Pedersen og Jakob Vang Glud.

Foto: Dennis Jensen

DM på Nettet. Partier, resultater
og et stort antal fotos kan ses og
downloades på DM-turneringens
hjemmeside:
www. skak-dm.dk/2005/
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Specialpræmien for det bedste parti
spillet i basisgrupperne blev vundet
af Peder Lehmann Larsen, Næstved,
for sejren over Henning Rasmussen,
Nykøbing S, i B7-1, 1. runde. Partiet er en opvisning i usædvanlig
konsekvent positionsspil, krydret
med linieåbnende taktiske finesser.

Peder Lehmann Larsen

kommenterer:

Peder Lehmann Larsen
Henning Rasmussen
Kongeindisk / E85
1. d4 Sf6 2. c4 d6 3. Sc3 e5 4. e4 Sbd7
5. Sge2!?
Absolut ikke noget standardtræk,
men det er vel efterhånden et af mine
karakteristika... :-)
5... g6 6. f3 Lg7 7. Le3 0-0 8. Dd2 Sb6
9. Sc1 Le6?! 10. d5 Ld7 11. Sb3 Sa4
12. Se2
Afbytninger hjælper den med for lidt
plads!
12... b6 13. h4
Måske 13. g4, men jeg var bekymret
for 13... Lxg4 14. fxg4 Sxe4 fulgt af
Dh4† og Dxg4
13... Sh5 14. g4 Sf4 15. Sg3
15. Sxf4? exf4 16. Lxf4 Lxb2-†
15... h6 16. 0-0-0 a6 17. h5
Hvid opgiver alle tanker om kongeangreb, og spillet tager nu en mere
strategisk drejning. Temaer: Fanget
Sf4, dårlig Lg7... og overbelastet
Ld7.
17... g5 18. Kb1 Db8 19. Tc1 Sc5
Alternativet havde været 19... b5 20.
c5, der paradoksalt nok måske havde
været bedre for sort.
20. Lxc5!
Springeren er meget mere værd end
løberen her.
20... bxc5 21. Sa5 Db6 22. Th2
For at overdække b2, evt. spille tårnet til d2 og derved hindre c6 eller
måske spille a3+b3+Tb2 og bryde
igennem på damefløjen.
22... Tab8 23. Dc3 Db4?!
En principiel fejl at „fremtvinge“

afbytninger af de tunge. Fjerner vi
dem alle, vinder hvid let.
24. Dxb4 Txb4 25. Tc3 Tfb8 26. Td2
Ren profylakse... Hindrer c6.
26... Lf8 27. Ta3 Ta4?! 28. Txa4 Lxa4
29. Sf5 Ld7 30. Se3 La4 31. b3 Ld7
Sort har intet modspil!
32. Kb2 Tb6 33. Kc3 f6 34. a3 Kf7 35.
Tb2 Ke8 36. b4 Kd8

-+-L-V-+
+-Ov+-+oT-O-O-O
N-OpO-Op
-Pp+pMp+
P-K-Np+-R-+-+-+
Q +-+-+b+37. b5
Sikrer som minimum fribønder på
den yderste fløj.
37... Kc8 38. Sc6 Lxc6 39. dxc6
Nu er et af temaerne indbrud på de
hvide.
39... a5 40. Sd5 Sxd5 41. exd5
En pudsig stilling, hvor der efter
mere end fyrre træk endnu ikke er
slået en eneste bonde og alligevel har
hvids bønder slået sig vej langt ind i
fjendeland...
41... f5!
Eneste chance overhovedet for sort!
Temaet kalder Bent Larsen for
„Butikslukning“!
42. gxf5
Sikkert ikke helt præcist, men jeg
brød mig ikke om at tillade f4.
42... Lg7 43. Te2 Lf6

-+l+-+-+
+-O-+-+-TpO-V-O
OpOpOpOp
-+p+-+-+
P-K-+p+-+-+r+-+
Q +-+-+b+-

være 16... b5 17. c5 Db7 18. a4 a6,
men det gendrives med 19. d5! cxd5
20. Tfc1, og nu er 20... Tc8 21. axb5
Dxb5 22. Dxb5 axb5 23. Sd4 et problem for sort.
17. a4 b6
Måske 17... Db6 for at komme til c7
med damen, men rigtig godt ser det
ikke ud.
18. Tfe1 0-0 19. Sf5 Tfe8
Set i lyset af det, der sker, burde sort
jo nok spille 19... exf5 20. Txe7 Se4.
20. Sxg7! Kxg7 21. Txe6!

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4
Lf5 5. Sg3 Lg6 6. h4 h6 7. Sf3 Sd7 8.
h5 Lh7 9. Ld3 Lxd3 10. Dxd3 e6 11.
Lf4 Da5 12. Ld2 Lb4 13. c3 Le7 14.
c4
Hertil følger vi Jakovenko-Antonio
fra Skakbladet 2/2005, hvor sort nu
spillede 14... Lb4?! Shaposhnikovs
træk er bedre men også vanskeligt
for sort. Den tredje mulighed er 14...
Dc7.
14... Da6 15. 0-0 Td8
En afvigelse i forhold til 15... Sgf6,
men først og fremmest ser jeg ikke,

at sort har nogen idé parat mod 16.
Tfe1, andet end at han må spille 16...
Sgf6 (med trækomstilling). For det
andet får hvid nu en anden attraktiv
mulighed.
Sine problemer efter 15... Sgf6 16.
Tfe1 (16. b4 er stadig ikke dumt)
har sort dog heller ikke helt løst. 16...
0-0 17. Sf5! Tfe8 18. Sxe7† Txe7
19. Lb4 Tee8 20. Se5! var ubekvemt
for sort (20... Sxe5 besvares bedst
med 21. dxe5) i Leko - Bareev, Dortmund 2002.
Det førte til 16... Td8, hvor ideen er
på et forholdsvis passivt hvidt træk
at spille på samme måde som
Bareev, men uden at hvid har det
attraktive Se5 til sidst. Et eksempel:
17. b3 0-0 18. Sf5 Tfe8 19. Sxe7†
Txe7 20. De2 Sxh5, Koscielski Doettling, Bad Wiessee 2003. Trods
hvidt forsøg på kongeangreb lykkedes det ikke at påvise noget for
bondetabet.
Derimod fandt Dominguez en ikke
nærliggende men stærk idé mod
Peter Heine Nielsen ved OL på Mallorca sidste år – cubaneren trak 17.
Sh4! (efter 15... Sgf6 16. Tfe1 Td8),
og nu er 17... 0-0 18. Shf5 Tfe8 19.
Sxe7† Txe7 20. Sf5 Tee8 21. Sd6
Tf8 22. b4 farligt for sort. I partiet
løste 17... Sc5 18. De2 Txd4 19.
Shf5 Dxc4 20. Sxd4 Dxd4 21. Sf5
De4 22. Sxe7 Kxe7 23. Dd1 Df5
24. Lb4 bestemt heller ikke sorts
problemer.
16. b4 Sgf6
Et forsøg på at bremse hvids fremmarch på dronningfløjen kunne

Hvordan kommer hvid videre? Hvad
med den svage sorte baglinie? Nå
jo:
44. f4!!
En rigtig dåseåbner!!
44... Kd8
44... gxf4 45. Tg2 Lg5 46. f6 Ke8
47. Txg5 og vinder, eller 44... exf4+
45. Kd3 Le5 (45... Kd8 46. Te6) 46.
f6 Kd8 47. Lh3! og sort er ilde ude!

Så langt havde jeg set det, men formodede, at jeg sikkert ikke havde
fået alt med... Snak lige om sortsyn!
45. fxg5 Lxg5 46. f6!
Nøgletrækket i stillingen.
46... Lxf6 47. Kd3 Ke7 48. Lh3
Så måtte den alligevel ud af stalden...
48... Tb8 49. Le6
Her og de næste par træk misser jeg
ideen Tb1 med truslen b6.

49... Lg5 50. Tf2 Lf4 51. Ke4 Kf6 52.
Tg2 Lg5 53. Tg1
Nu kom ideen til mig.
53... Kg7 54. Tf1 Lf4 55. Tb1 Lg5
55... Tb6 56. Kf5 og hvid bryder ind.
56. b6! Ld8 57. b7 Lg5 58. Lc8 opgivet
Lidt ærgerligt, at han ikke lige spiller 58... Ld2 (for at forhindre
Tb5xa5) 59. Tb6!! og så opgiver....
1-0

v/ Steffen Pedersen
På samme sted i Skakbladet var jeg
for få numre siden inde på, at sort
ikke har det helt nemt i de klassiske
hovedvarianter i Caro-Kann. Dette
gav et parti i det russiske holdmesterskab endnu et bevis på. Sorts
kongestilling bliver flået op af en
serie af flotte ofre:

Landa (2571)
Shaposhnikov (2550)
Caro-Kann / B19

R
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21... fxe6?
Herefter er der helt forceret mat.
Hvid ville stadig have lidt at bevise
efter 21... c5, men en mulig fortsættelse kunne være 22. Lxh6† Kxh6
23. De3† Kh7 24. Txe7 cxd4 25.
Sg5† Kg8 26. Dg3 Sxh5 27. Dd3
Sf8 28. Txf7 med afgørende angreb.
22. Lxh6 Kh8 23. Lg7! Kxg7 24.
Dg6 opgivet.
For eksempel 24. Dg6† Kh8 25. Sg5
Tf8 26. h6 og mat i næste træk.
1-0
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BENT LARSEN

Skæve partier giver
uklare analyser
Vi er her på red. i gang
med en undersøgelse:
Har BL fået fat i en helt ny
gammel skrivemaskine,
eller gav han sig et farvebånd i fødselsdagsgave?
M.h.t. fax havde han ret:
den gamle er bedre
end den nye.

R

t+-W-Tl+
+-+-VoOo
o+o+oM-+
P-+-+-+-MbP-B-+
+-N-+-+-P-+qPpP
R-+r+-KHvid truer ikke bonden på a6,
men truer med at true!!
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Titlen er ren logik: Usædvanlige
bondestrukturer og officerer på vilden sti – straks bruger den samvittighedsplagede kommentator en uge
til ikke at finde ud af noget.
Men nu står alt på hovedet og jeg
starter med en meget stærkt udvidet
brevkasse.

Brevkasse
ElL, SJM, JKr, TonyS m.fl.:
Af hjertet, tak!
PHJ: Dig skylder jeg en undskyldning, den være hermed giffvet. Det
første, der skete, var, at dit brev blev
væk. Der var også andre udmærkede
undskyldninger, nogle af dem får du
nok ved lejlighed pr. brev.
Dan HA: Mandsmod og Kongegunst
er en flot titel, og jeg sender et brev
ved lejlighed. Jeg skal finde et eller
andet, hvor jeg er helt uenig med dig.
Men jeg kan ikke se, hvordan nogen
med føje kan indklage dig for en
søkrigsret. Jeg regner med, at den
ville være 11 stemmer for frif. Men
FS’ere ville jo nok havne på en politistation til afkøling, og hvis en eller
anden bladsmører var misundelig,
ville han vel finde på at skrive om
velorganiserede ‘spontane’ pøbeloptøjer...

PHeine: Tillykkelykke! To mesterskaber i samme nummer! Men du
bør passe godt på dig selv og ikke
falde tilbage til ‘Vores generelle tilbageholdenhed’ på side 21. m., 9 l.
fra bunden. Som jeg har sagt, med
mange variationer: Lykønskninger
til andenpladser frabedes, og ‘hæderlige placeringer’ kan hurtigt gøre
Danmark til et meget lille land. Men
jeg glemmer jo godbidden. Den serverede du i samme midterspalte, i
noten efter 37. træk. Jeg vil bede redaktøren om at lave et diagram, men
før Sorts træk 37:
R
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Mickey Adams er en stærk praktiker. Men har en dårlig dag, ellers
spiller han da 30. De2 og regner med
at vinde partiet. Det gør jeg også, og
det eneste, jeg er bange for, er a5.
Det kan måske også findes hos Nimzo, men har altså været et af mine
specialer gennem en del år. Selvføl-

Svetozar Gligoric
fik pludselig llyst
til at vinde.

gelig er det vigtigt at
hæmme de dobbeltbønder, der ikke kan blokeres!
Carsten Høi er overstrømmende i
Edition Marcos Schach-Kalender
2005, for det med de små slutspilfordele samt naturligvis blokaden –
det er der mange danskere, der har
‘afkigget’ hos mig. Tak, Carsten, og
også til Jakob, Sune B., Lars Bo og
PHN!
Blot gad jeg vide, hvad det er for et
‘interview’, hvor jeg aldrig kom over
Denver. Det har mange skrevet, men
ikke efter noget interview med undertegnede. Jeg kan acceptere Mallorca, men i Teeside 72 var jeg da
frækkere end nogen sinde, og det
beskedne b3 gav 100%
Nok om det, kjære Peter. I lynskak
skal man have reflekserne i orden.
Du spillede selvfølgelig a5 og vandt,
og så bør ingen af os spilde mere tid
på, om det allerede trækket før ... Kf8
og tænketænke bagefter, rask skal
det gå!
Men den hæmmende dobbeltbonde?
Der er da masser af dem i alskens
skaklitteratur. Ofte skal man være
vaks for at gribe chancen. Et fint
eksempel var Vallejo Pons mod
Korchnoi i 2001. Paco, som vi kalder den unge mand, er superfarlig i
komplicerede midtspil. At bytte det
hele af og ‘spille på remis’ var ikke
Foto: trvelbetænkt.

– Men noget skal man jo have at
vinde på.
– Netop! Helt nøjagtigt, fantastisk.
Jeg har jo altid sagt det samme, og
jeg gentager: Skal man vinde på intet, så må alt sættes ind!
Men før jeg indstiller skydningen,
skal jeg lige spørge Carsten, hvorfor
han skriver slutspilfordele. Hvad
med den i midtspillet? Eksempelvis
blev jeg da meget ked af høre i Lugano 1968:
– De stillinger giver vi remis hjemme
i landsholdsklassen...
Det drejede sig om den slags Kongeindere, hvor det ‘lykkes’ Sort at
lukke K-fløjen. Det passede Polu
fint, så var der jo intet, der forstyrrede de langsommelige forberedelser på den anden side af brættet.
Vi er stadig seriøse, og brevkassen
fortsætter. Den vil tage mere plads,
end jeg forestillede mig. For i mellemtiden er der noget, der er blevet
‘bedre’, end jeg anede. Men først skal
Langskibet Ole have det glatte lag:
OJ: Kære Ole: Tak! Selvfølgelig er
jeg i juridisk forstand uskyldig, men
alligevel en lille smule brødebetynget: hvis jeg havde tænkt mig godt
om i brusebadet, så ville jeg have

husket, at der var ‘noget’. Meget mere vidste jeg ikke. Jeg var
jo sikker på, at Lundin havde
sendt ‘noget’ til Informator.
Hvad angår skurkens rolle, er
jeg ‘sandsynligvis’ enig. Nu
kommer det svære:
Lundin var indbegrebet af en fin
mand: Da han fyldte 60 begyndte
han at nyde et lille glas Juleaften.
Han var selvfølgelig ikke som
Ståhlberg, Stolz og Danielsson. Ingen problemer med motboken.
Desuden noget fintfint: ligesom
Alexander pressede han ikke på
for at blive IGM.
– Gi’ mig den, når jeg bliver 80!
Som partikommentator var Lundin overfladisk, men lun. En af de
bedste bruger jeg en gang om året.
Når eksempelvis Svart står klart
bedre, konstaterer han (undrende?),
at Vit må have gjort en fejl. Punktum og videre!
Dette er den svenske stil. Den er
bedre end Ståhlbergs.
Summa summarum: Ingen er fuldkommen.
Men hvor blev debatten af... Plejer
vi ikke at være uenige? For nu, som
det vist hedder; for nu vil jeg betragte denne debat som afsluttet. Men
vi må altså stå sammen, hvis Thorbear nu bliver irriteret og forsøger at
ægge os til slåskamp. Så ville han
endelig have noget at give en nabodame, hvis mand arbejder i TV.
Tænk, hvis man kaldte til krig, og
slet ingen kom.
Igen tak. Men, som det så ofte hænder, det var netop ham...
ThR: Kære Thor. PH komme jo sommetider forbi det punkt, hvorom din
Verden drejer sig. Du må på en pæn
måde sige det til ham, at selv om jeg
også var glad for det lille hip til den
nyfødte islænding RJF (v.sp. l.18
p.21) så skal han splitteminebedste
bramsejl vænne sig af med det ‘generelle’. I den danske skole generaliserer vi sandelig så lidt som muligt. Konkretno!
K
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... BENT LARSEN: SKÆVE PARTIER
Men via Peter ville jeg vel nå Anand?
VA: Dear Vishi. Tak! Det gjorde mit
gamle ego så godt. Welcome to the
Danish Chess School!
Af hensyn til nytilkomne læsere bør
jeg vel forklare, at for nogle år siden
var der en af de borende journalister, der insisterede: jamen, havde
denne glade og sympatiske hindu slet
ikke studeret andre mestres partier?
– Jojo, for nogle år siden underkastede jeg skam Bent Larsens partier
et meget grundigt studium!
På et enkelt punkt kan jeg ikke sige,
om Vishi repræsenterer fremtiden: i
nogle stillinger er han meget sorgløs, han spiller bare g2-g4. Jamen,
når vi andre gør det, så står der jo
straks en sort hest på f4...
Men nu til det opsvulmede parti Gliga - Mjagmjag, Interzoneturneringen
Sousse 1967. ThR og PHN og mange andre gode danske kvinder og
mænd, efterhånden vil I forstå, hvorfor det er mig magtpåliggende, at
dette parti ikke går i den store bog,
der bruges til at glemme. Først forhistorien. Ufrit citeret fra hukommelsen. En af kilderne er Europe Échecs:
– Før Sousse følte jeg mig skidt tilpas. Uden en chance for at kvalificere mig. Så jeg startede forsigtigt.
Før 9. runde havde jeg 7 remiser og
en frirunde.
BL: Jamen, Gliga, stop! I første runde vinder du den frygtelige remisvariant i Firspringerspil med største
lethed. Mod Suttles! Med Sort.
– Oh yes, against Suttles. I forgot.
Men ellers er fremstillingen helt rigtig. Når man tager remis i 11 mod
fredsapostlen Bilek, så ligner man
en træt mand, der føler stærk trang
til en fridag.
Men mod Barczay gjorde han da et
gevinstforsøg, og mod Portisch måtte han forsvare sig nøjagtigt, ellers
havde han skam fået et grimt nul i
tabellen.
– Men så i 9. runde vandt jeg!! Det
kom helt bag på mig. Og så nemt det
var! Så det måtte jeg lige prøve fire
gange til.
Ja, Cuellar-Sarapu-Kavalek-Stein!
Kun Kavalek forsøgte at gøre alvor-

34

2005 /4/178

lig modstand. Men det var så den
turnering. Tilbage til den fredelige
taktik. I sidste runde et sikkert point
mod lokalhelten Bouaziz. (Obs! Jeg
gider ikke undersøge en modstrid!
Her siger turneringstabellen skam
Bouaziz sidst og Sarapu næstsidst!
De to var i hvert fald i særklasse.
– Larsen har sagt, at han undrede sig
over, at jeg ikke prøvede på at vinde
turneringen. Men nej, det tænkte jeg
slet ikke på. De astronomiske antal
gevinster, som Larsen (13) og
Korchnoi (10) præsterede – der
kunne jeg slet ikke være med.
Dixit Gliga. Men Korchnoi og Geller delte han faktisk andenpladsen
med. Og jeg var træt. I næstsidste
hang jeg ude over afgrunden mod
Ivkov – men vandt!!
I tredjesidste runde mødtes vi. Gliga
ville bare lige tjekke, om jeg stadig
troede på dét, jeg minsandten havde
vundet med i Havana godt to måneder tidligere. Over Tajmanov! Ork
nej! Efter 14. træk så vi på hinanden.
Hvis det var et korrekt remistilbud,
må det jo være kommet fra mig?
(1. c4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3
c5 5. Ld3 0-0 6. Sf3 d5 7. 0-0 Sc6 8.
a3 dxc4 9. Lxc4 La5 10. Dd3 a6 11.
dxc5 Dxd3 12. Lxd3 Lxc3 12. Lxd3
Lxc3 13. bxc3 Sa5 14. Tb1 Td8!!
Remis. Hvid 6 min., Sort 9. Den
chokerende tidsforskel kan muligvis forklares, jeg følger nemlig
Nimzos råd: Lang notation!) (Selvfølgelig, hvis man har god tid. Det
giver sådan en god rytme. Det er som
i tennis: hvis man har tid, så bøjer
man i benene og alt det der, som på
billederne i lærebogen, og udspiller
måske modstanderen med en smuk
crossed backhand. Forskellen på
Nastase og mig fremkommer tydeligt og klart, når der ikke er tid. Han
får alligevel slået til kuglen med sin
ketcher, og den kommer over nettet
i 90% af tilfældene. Det allermærkeligste er, at den faktisk bliver inde
på banen de fleste gange, men i alle
tilfælde griner han og morer sig. Selv
om vi kaldte ham ‘Nasty’, morede
vi os. Godt sjow! Montreal for længe
siden...)

Pas nu på, Gliga! Disse mongoler er
farlige. Han har kun 2 point, men
jeg kan skue ud i den nærmeste fremtid. Hvordan tror du, det går din
landsmand Ivkov i 10. runde?
Teori kan han også! De første 14
dobbelthiv er kendte fra Ulan Bator
til Tasmanien, bl.a. på grund af det
superhotte Gliga - Suetin.
Tilståelse: Kjære læsere. Jeg overlader det trygt til eder at dømme. Jeg
skal vel også haffde deel i moroen?
Jeg afgiver hermed en højtidelig erklæring. Det følgende er skrevet
uden at smugkigge i ECO. Men nu
husker jeg det andet, jeg havde at
sige til ThR: Nr. 3, p. 5: Ja, selvfølgelig står 11. f3! i bogen. Men jeg er
brødebetynget, i 56-57 sjuskede jeg.
Ellers havde jeg haft det med i førsteudgaven af min første bog. Lenshøvding Niemelä spillede det nemlig i Hangø 1956, og det gik selvfølgelig fint. Hm, interesting tænkte jeg,
som Montgomery før El Alamein.
Men hvis jeg havde taget mig bare et
par minutter i brusebadet næste morgen, så havde jeg selvfølgelig set det,
blindt.
Hvem ved? Måske så Krause det?
Men så havde han vel sendt både
ideen og gendrivelsen til Wien eller
til Skakbladet...
Lænende sig op a’ et æbletræ...

Gligoric
Mjagmarsuren
Modtaget dronninggambit / D27
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 Sf6 4. e3 e6
5. Lxc4 c5 6. 0-0 a6! 7. a4!? Sc6 8.
De2 cxd4 9. Td1!
Nogle venstrehåndsskriverkarle var
nemlig kommet til at anbefale exd4
som et interessant bondeoffer med
stærkt angreb. Vrøvl! Det må vist
være en sammenblanding med en
helt anden variant, hvor Hvid i hvert
fald ikke har spildt tid med a4. a6/a4
er nemlig et ‘par’, og så skal man
være forsigtig og om muligt søge
bistand oppefra. Fra ho’det.
9... Le7! 10. exd4!
Ved denne lejlighed det stærkeste.
Men Sxc4 var det stærkeste i North

Bay en søndag morgen under den
morderiske hedebølge nummer 2.
Trofaste læsere osv.
10... 0-0 11. Sc3 Ld7!
Vistnok bedst. Sa5 er godt i en anden stilling, og Sb4 blev forsøgt af
mange og forkastet. Det var synd,
for det var da en slags multi: kontrol
over d5 og forhindring af forskellige hvid løbertræk samt Td3-Kfløjen.

t+-W-Tl+
+o+vVoOo
o+m+oM-+
+-+-+-+p+bP-+-+
+-N-+n+-P-+qPpP
Q R-Br+-KHvad nu? Det fristende 12. d5 er ikke
noget, det var der allerede faldet dom
for. Se5 er meget interessant, men
det har Gliga mere forstand på. Mod
12. Lb3 tænker vi i første sekund på
Sa5! Vi skal nemlig lige have lirket
problembarnet op på d5, så står vi
bedst!
Vi går nu atter om til Hvid og forstår
hans skuffelse. Det pragtfulde træk
12. Lg5 giver nemlig nul og nix. Hvis
Sort ikke finder bedre, spiller han
nemlig bare 12... Sd5, og efter 13.
Lxe7 Scxe7 14. Lxd5 Sxd5 15. Sxd5
exd5 –

t+-W-Tl+
+o+v+oOo
o+-+-+-+
+-+o+-+p+-P-+-+
+-+-+n+-P-+qPpP
Q R-+r+-KAnalysediagram
– ja, helt rigtigt, det lugter af springer mod dårlig løber. Fra Boleslavskij til Kjellerup og videre endnu,
den kender vi da. Stop!

Der er mange af små indikationer,
der taler til fordel for Sort: Td1 står
på hvidt, hele dronningfløjen er alvorligt svækket. 16. a5 Lg4 er muligvis remis, men det er skam Sort,
der lige vil tænke over det venlige
tilbud. Det ender velsagtens med et
naturligt 16. Se5, og jeg svarer straks,
måske efter at have ladet som om jeg
tænker. 16... a5!
Altså, efter eliminationsmetoden:
12. Lf4! Sb4
Det er muligt, at 12... Sa5 13. La2
Lc6 går, men stop! Varianten er for
lang. Hvad har vi mod 13. d5!
13. Se5 Lc6 14. Sxc6!
Omgivning!
Ja, fantastisk. Men mod Suetin kiksede du fortsættelsen. Den har du
selvfølgelig med hjemmefra.
14... bxc6 15. a5!!
Hvad ellers? Hvis nu Sb4 forlader
sin post, flytter vi selvfølgelig Lf4.
Derefter truer vi da slet ikke med at
tage den lille a-bonde – men vi truer
med at true! Jeg kender ikke ophavsmanden, men Julius Nielsen brugte
det med flid. Måske Krause eller Tarrasch...
Jeg har virkelig prøvet at redde Sort.
Eksempelvis Ta7, den kan jo gå videre til b7 eller d7, men så kommer
jo muligvis haps på a6... Jeg opgav!
Nejnej, kun her!
15... Sfd5 16. Le5 Te8 17. Lb3
Genialt! Gad vide, om Gliga forstod
det. Men han kendte i hvert fald ‘ånden’ i alt dette her: Hvid skal gøre
det langsomt! Men had gør Sort?
17... Lf8 18. Tdc1!
Her kan alle deltage. Et træk før var
Hvid jo genert pga. Lg5.
R

t+-WtVl+
+-+-+oOo
o+o+o+-+
P-+mB-+-M-P-+-+
+bN-+-+-P-+qPpP
R-R-+-K-

18... Te7?
Møbellager! (Vort modersmål er
nemlig dejligt). Men hvordan kunne
Sort benytte sig af chancen? Te8 og
Lf8 var nemlig langt bedre, end han
anede. Et øjeblik hænger min dame
i luften over g5, men måske svarer
Hvid Se4. Dronningen lander på h4,
og uden smæk. Nu er jeg ude i åbent
hav! (Min tuberkuløse bedstefar, da
skibet fra Hamborg var nået derud.
Da han blev myrdet af en bil med
dårlige bremser, da han var ved at
fylde 86, var han i god form. Psykologi for begyndere. På det åbne hav
kunne han jo kæmpe). Hvad gør
Hvid? 19. Se4 f6!; 19. Lg3 Dxd4!;
19. Se4. Her er der flere. Eksempelvis 19... Sf4 20. Df3 Sfd3 21. Lg3
Dd8! Her er Sort sluppet ud af fælden: to springere omkring d5! Den
ene frosset fast på b4. Temaet er en
af Dvoretskijs kæpheste. Samt en af
mine. Og hvad siger David Bronstein:
– Hvordan spillede Capa? Meget enkelt. Når man var ude af åbningen,
og han kun kunne se et eneste godt
springerfelt – ja, så byttede han den
anden af!
19. Se4 Tb7 20. Lc4! f6 21. Lg3 f5??
En simpel regnefejl. Jeg vil foreslå
Tf7, men sikke noget L... Eksempelvis 22. h4 med planen f5? 23.
Sg5!
22. Sd2 f4(?) 23. Dxe6 Kh8
Her ser han det: 23... Tf7 24. Lxf4.
24. Lxf4 Te7 25. Df5 Sxf4 26. Dxf4 g5
Endelig ude på åbent hav. Ja, nu må
den sort konge sandelig føle sig
bedre tilpas. To bønder smidt ud til
hajerne, og bekymringer for jollen
på b4.
27. Dg4 Lg7 28. Sf3 c5 29. Td1
Der var biløsninger.
29... Td7(?) 30. Sxg5! Sc2 31. Df5
Lxd4 32. Txd4!! opgivet.
Flot. Hvid: 1.28. Sort: 1.38.
Protest! Tænker den unge mand aldrig 20 minutter? Bare nedad, nedad
nedad, i svimlende fart?
Nimzo: Mine venlige læses vil sikkert forstå. Denne gang blev der kun
plads til brevkassen.
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Gandalf ...
Troldmandens lærling er
rigeligt stærk til analyse
og træning ved computeren
Af Thorbjørn Rosenlund
Efter fem års programmering, justering, reprogrammering, raffinering
og træning er danske Gandalf nu
endelig sluppet ud af laboratoriet til
computerne i de mange skakhjem.
At der er tale om et fuldfærdigt program beviste Gandalf ved i marts at
erobre andenpladsen i CSS Online
Master, turneringen der regnes for
computernes VM.
Også på meget omfattende og objektive tests rangerer Gandalf som
verdens i øjeblikket næststærkeste
skakprogram med en anslået rating
på over 2700. I Skakbladet nr. 3,
2004 kunne man læse om civilingeniør Steen Suurballes møjsommelige
arbejde med udviklingen af sin Gandalf fra talentfuld outsider til VMkandidat. Og at Dan Wulff og Christian Kongsted assisterede med åbningsbibliotek og som sparringpartner.
Men hvordan er det så at møde
denne Gandalf version 6.0, som hollandske Lokasoft nu udgiver? Optakten er venlig og imødekommende
som med anden god og let installeret software med enkel brugergrænseflade. Men ansigt til skærm er det
faktisk lidt skræmmende, for hvis
man som spiller tror, at man kan se
'det lidt an' kommer man snart på
andre tanker – hurtigt bliver det nemlig klart, at det snarede er Gandalf,
der kigger én ud.
I lynskak får redaktionen i hvert
fald ikke et ben til jorden, selv om
man kan indstille betænkningstiden
individuelt og f.eks. give sig selv 5
min. og kun 1 min. til Gandalf og
også regulere programmets levels på
anden vis. Ved øget betænkningstid
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Typisk
Gandalfafslutning

reducerer mennesket (også redaktionen) de grove taktiske overseelser,
og styrkeforskellen bliver knap så
lammende, om end gevinster ikke er
inden for rækkevidde ved nogenlunde lige betingelser.
Ligesom Fritz og Junior kan Gandalf via en UCI-engine anvendes
som analysemodul i ChessBase, og
kompatibiliteten både i import og
eksport af partier og partistillinger,
f.eks. til/fra formaterne pgn og epd,
eller som tekst til f.eks. Word lader
intet tilbage at ønske.
Gandalf er altså et nyttigt værktøj
til meget andet end lyntræning, hvor
den ellers rigeligt er pengene værd:
Red. (5 min.) - Gandalf (1 min.):
1. Sf3 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. d4
c5 5. e3 Sc6 6. Ld3 Lxc3† 7. bxc3
d6 8. 0-0 0-0 9. e4 e5 10. d5 Se7 11.
Sh4 Sg6 12. Sf5 Te8 13. f3 Lxf5 14.
exf5 Sf4 15. Le4 Da5 16. Bd2 h6
17. g3 Sh3† 18. Kg2 Sg5 19. De2
Da4 20. h4 Sgxe4 21. fxe4 Dc2 22.
Kf3 Sxe4 23. Dxe4 Dxd2 24. Tfc1
Db2 25. f6 gxf6 26. Tab1 Dxa2
27.Txb7 Qd2 28. Dg4† Kh8 29. Df5
e4† 30. Kg4 Tg8† 31. Kh3 Txg3†
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Taktik

Tag stilling

v/ Bent Kølvig

2. Sort trækker!

1. Hvid trækker!
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Løsninger side 46

R
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3. Sort trækker!
R
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+-O-O-+r
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Direkte eller indirekte afbytning?

Bytte tårne?

Merofficer.
Men hvordan vinde?

4. Sort trækker!

5. Hvid trækker!

6. Sort trækker!

R

v+-T-T-L
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-+-O-+-+
+-+-Oo+q
-+-P-P-+
+-W-B-Pp
-+-+-+bK
+-+-+-R-

-+-T-Tl+
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-+-+t+l+
V-W-+oOo+-O-M-O
+o+pMq+-+-+-+-+
Pn+bT-B-Pp+-+pP
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Hvilken brik skal slås?

Spil på diagonalen?

Skal løberen slås?

7. Hvid trækker!

8. Sort trækker!

9. Hvid trækker!

t+-+tVl+
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+-+-+-PpP-+pPbP
Q +-Rr+-KNoget afgørende?

R
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-+q+o+-+
+-Vm+-+-+b+-P-W
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R-Br+-KSkak springeren ikke reddes?
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Q +-+-+-+Vælg det bedste!
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Bøger

Excellér i flere af
skakkens facetter
Af Steffen Pedersen
Jacob Aagaard har skrevet en fin lille
serie af bøger med den overordnede
titel ‘Excelling at...’ – fem styk, hvor
han kommer pænt rundt i de fleste af
skakkens facetter.
Excelling at Chess udkom december 2001 og Excelling at Positional
Chess i juni 2003. Vi skal her forsøge at udmærke os i emner som
kombinationer, teknisk skak og beregning, der dækker de sidste tre
værker, som udkom i perioden majseptember 2004.
Alle tre kan jeg varmt anbefale de er ganske enkelt proppet med
nyttigt stof, præsenteret af en erfaren skaktræner og skribent.

Excelling
at Combinational Play
Endnu en kombinationsbog. Én
blandt mange kan man sige, men den
har nogle sider, der gør, at den skiller sig ud sammen med de bedste,
jeg har set. Bogens hoveddel er 500
opgaver, hvoraf lidt over halvdelen
udgør forholdsvis kendte temaer,
hvor netop ideen er det overordnede,
da selve variantberegningen i de fleste tilfælde er overskuelig. Det betyder dog ikke, at løsningerne er ubetinget enkle, og man kan godt forberede sig på at skulle have hjernecellerne sat i sving. Følgende er meget

En god skakbog
til ferien
63 44 00 13
www.skaksalg.dk
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Foto: C. Qvist

Jacob Aagaards prisbelønnede serie nu med fem bøger

IM Jacob Aagaard

sød og et fint eksempel på, at ideen
er det væsentligste. Har man først
den, er varianterne ikke vanskelige:

t+-+-L-T
+v+-VpRo+-+-M-+
+-+o+-+-+-+p+-P
+w+-B-+b
pOp+-+-+
Q +k+-+-RFra Vladimirov - Epishin, Tashkent
1987 (efter sorts 25. træk).
Man kan næsten sige sig selv, at
26. axb3 ikke er løsningen, selv om
det ligner noget, hvor sort stadig skal
passe alvorligt på.
Derimod er 26. Lh6!! helt afgørende. Har man først det, er det
ikke så svært. Truslen er Th7†, og
26. Txh6 27. Tg8† Kxf7 28. T1g7
er mat, mens partifortsættelsen var
26. Sg4 27. Th7† Sxh6 28. Txh8†
Kxf7 29. Th7† og sort opgav, da
hvid vinder materiale efter 29. Ke8
30. axb3 Sf7 31. Tgg7.
Den resterende portion af de 500
opgaver kræver oftere noget mere
beregning, men ens for alle er, at de
er grundigt tjekket og suppleret med
nyttige og letforståelige kommentarer, og at langt størstedelen er eksempler, man ikke tidligere er stødt
på.
En kombinationsbog som denne
er tidkrævende arbejde, og derfor har
Nikolaj Mikkelsen (Skovlunde)
været inddraget som hjælp til at finde

egnede opgaver og forkaste endnu
flere, som der skrives i forordet.
Nogle af de eksempler, der er blevet forkastet, har i stedet
fundet vej ind i et fint lille indledende kapitel, enten fordi den tilsigtede kombination alligevel ikke fungerede, den har været biløselig eller
andet. Et tema der til min smag i
øvrigt sagtens kunne have været
udvidet.
Derudover er der også en mere
konkret temagennemgang, det være
sig taktiske motiver som dobbelttrusler, bindinger, overbelastning og
meget mere. Og en ganske fin lille
gennemgang af ting, der kan give
signal til, at en kombination er opstået eller er ved at opstå – her kommes der ind på f.eks. udækkede brikker, tunge officerer med lidt plads
m.m., og der er også en udmærket
gennemgang af forskellige sicilianske ofre. Alt i alt en god samlet introduktion på cirka 50 sider inden
en større opgavedel.

Excelling
at Technical Chess
Excelling at Technical Chess er et
forsøg på at hjælpe den almindelige
klubspiller til at forstå allerede
veletablerede principper og retningslinjer, en god skakspiller holder sig
til.
Mens den stærke stormester nok
vil mene, at den slags generaliseringer ikke holder i det virkelige liv, så
er der for de flestes vedkommende
megen hjælp at hente og fremskridt
at gøre ved at holde sig til sunde
positionelle retningslinjer, og Aagaard tror fuldt og fast på dem. Til at

opnå en sund positionel forståelse
introducerer Aagaard syv tekniske
redskaber:
1) Skematisk tænkning
2) Svagheder
3) Dominering
4) Tag det med ro
og undgå modspil
5) Fribønder
6) Hvordan bønderne
stilles i slutspillet
7) Underlige aspekter
af slutspillet
Disse er alle suppleret med fint udvalgte eksempler. Teknik er jo i øvrigt noget besynderligt noget i skak,
for hvad dækker det over? – ‘resten
er et spørgsmål om teknik’ er en ikke
uvant sætning hos kommentatorer,
og betyder vel egentlig bare, at resten ikke er spændende nok til at
kommentere, eller at den ene af parterne bør vinde helt uproblematisk.
Der er selvfølgelig forskellige grader for, hvad der er nødvendigt for
at have denne teknik, men det er
langtfra alle, der besidder den. Med
Aagaards bog, kommer man et godt
stykke af vejen. Der er gode eksempler, godt forklaret og generelt godt
indhold. Følgende er fra kapitlet
‘Advanced Ideas’ og afsnittet god
springer mod dårlig løber og har
måske ikke direkte noget med ‘teknik’ at gøre, for det hele spiller jo
egentlig sig selv - men måske er det
netop deri forståelsen af hele begrebet ligger: en opfattelse og viden om
forskellige positioner, og hvad der
skal til for at spille den konkrete stilling.
R
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Fra Hachatrian - Barbitskij, St. Petersborg 2000. Trods de lidt ukendte
navne er det rimeligt habile spillere
(hvid er ratet 2370 på tidspunktet og
sort 2284). Ikke meget er på færde.
Det hele er samlet på én fløj. Materialet er helt lige. Det eneste overhovedet, der taler til hvids fordel, er, at
springeren manøvrerer bedre, når der
kun spilles på én fløj, idet den kan
gå på alle felter. Hvids ‘fordel’ neutraliseres dog nemt, og sort kunne
for eksempel stille sig op med ...f6
og måske senere ...g5 for at bytte
bønder af. I stedet beslutter han sig
for, at intet kan ske, og spiller helt
afventende:
56... Kg7 57. f3 Le6 58. Ke5 Lc4
59. g3 Lb3 60. Se4 La2 61. f4 Lb1
62. Sf6 Lc2 63. Sd5 Lb1 64. Kd6
Ld3?
Sort fortsætter helt upåvirket af
hvids fremmarch. Det var nødvendigt at true den stærke springer med
64... La2.
65. Ke7 Lc2 66. Sf6 La4 67. Se4!
Hvid vil til f6 med kongen, og i
første omgang blev Se8† pareret,
men nu ses springerens styrke. Den
går til d6, og sort kan så ikke dække
både e8 og f7 med sin løber.
67... Lc2 68. Sd6 Lb3 69. Se8†
Kg8 70. Kf6
Fase 1 er færdiggjort – nu skal f5
gennemføres.
70... Kf8 71. Sd6 La2 72. f5 gxf5
73. Sxf5 Kg8 74. Sg7 Lb3 75. Sxh5
La2 76. Sg7 Lb3 77. Sf5 La2 78.
Sd6 Lb3 79. g4 La2 80. g5 Lb3 81.
h5 La2 82. h6 Lb3 83. Sxf7! Lxf7
84. h7† Kxh7 85. Kxf7 Kh8 86.
Kg6 Kg8 87. Kh6 Kh8 88. g6 Kg8
89. g7 1-0

Excelling
at Chess Calculation

både overskuelige men også meget
komplicerede. At kunne regne godt
i skak kræver flere ting.
Koncentration er selvfølgelig et
nøgleord, og det er ikke godt, hvis
‘Hvor blå vi er’ eller andet drøner
rundt inde i hovedet, aftensmaden
til i morgen skal planlægges eller
man sidder og overvejer, hvad mormor skal have til sin fødselsdag.
Skulle man have et af de heldige øjeblikke, hvor man bare føler sig helt
klar, så er det godt at have nogle redskaber til, hvordan det gribes an.
Aagaards præsentation er ikke revolutionerende, men han kommer som
mange andre rundt om de klassiske
emner som kandidattræk, hvornår
man bør regne, visualisation og meget mere – og gør det ganske godt.
Hvorledes man kan forsøge at undgå
at regne den samme variant igen og
igen afdækkes også, og igen er teknikkerne ikke nye, men vil det være
ens første køb inden for emnet, er
Aagaards bog en fornuftig investering. Blandt den udmærkede guidning inden for et kompliceret område, refereres der også jævnligt til
andre nyttige værker. Men den absolut bedste måde at forbedre sin
evne til at beregne er trods alt ved at
øve sig. Det kan gøres ved bondeslutspil, som jeg allerede har nævnt,
løsning af andre typer opgaver eller
studier, eller ganske normal analyse
- for eksempel af sine partier. En lille
sektion med opgaver er derfor også
inkluderet i bogen - en sektion med
emnerne kandidattræk, kombinationer, bondeslutspil, studier og dyb
beregning. Men lad nu være med som jeg oftest griber mig selv i – at
skele til løsningerne, hvis du ikke
lige har fundet fortsættelsen inden
for de første to minutter.

Når jeg skal give et godt råd til, hvordan man bedst træner sin evne til at
beregne varianter, siger jeg gerne, at
man skal træne bondeslutspil. Ud
over, at man lærer noget i den fase af
spillet også, så er bondeslutspil egnede, idet varianterne kan være ganske lange – man får dermed trænet
sin evne til at visualisere.
Samtidig kan bondeslutspil være

Excelling at Combinational Play,
Everyman (maj 2004), 240 sider,
paperback.
Excelling at Chess Calculation,
Everyman (september 2004), 192
sider, paperback.
Excelling at Technical Chess,
Everyman (august 2004), 184
sider, paperback.
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... BØGER

Garry Kasparovs store værk om VM-forgængerne nærmer sig nutiden

Kasparov om Bobby Fischer
Af Erik André Andersen
Fjerde bind af Garry Kasparovs historiske værk om sine store forgængere har amerikaneren Robert
Fischer som hovedperson, og vi følger Fischers omvekslende liv og karriere fra fødslen og frem til ‘VMrevanchen’ mod Boris Spasskij i
1992.
Fischer var et af skakkens vidunderbørn, som med flid og hårdt arbejde (‘jeg bruger 98 pct. af min
mentale energi på skak’) allerede
som teenager kom op i den absolutte
verdenselite i slutningen af 1950’erne og for alvor udfordrede den sovjetiske dominans, blandt andet ved
som den første ikke-sovjetiske spiller at vinde Interzoneturneringen
(Stockholm 1962). Men allerede i
1962 trak han sig tilbage fra international skak for første gang, angiveligt i frustration over den ‘russiske
pagt’ (påstået aftalt spil), men også i
frustration over hidtil ikke opfyldte
forventninger.
Kasparov beretter videre, hvordan
Fischer efter sejren i USA-mesterskabet 1964 med en 100 pct. score
genvandt lysten, og her får vi atter
præsenteret et af de paradokser, som
Fischers karriere var så rig på. Selv
om han boykottede Interzoneturneringen i Amsterdam 1964, deltog
han under stort besvær i turneringen
i Havana 1965, hvor han spillede alle
sine partier per telex fra et kontor i
New York, hvilket viser, at ‘hvis
Bobby ville spille, var der intet, der
kunne forhindre ham.’ (s. 317).
De næste par år var Fischer aktiv
spiller, indtil han udvandrede fra
Interzoneturneringen i Sousse 1967.
Kasparov drager den overraskende
konklusion (s. 334), at det måske var
en fornuftig disposition set i det længere VM-perspektiv, for hvis Fischer
havde deltaget i Kandidatturneringen i 1968, havde han før eller
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siden mødt Boris Spasskij, hvem han
formentlig ikke havde kunnet klare
på daværende tidspunkt, og det
havde måske betydet et evigt farvel.
Nu udgav Fischer i stedet efter
mange sjælekvaler den meget berømmede bog ‘My 60 Memorable
Games’ i 1969, inden han fik et brag
af et come-back i 1970, hvilket førte
ham frem til VM-titlen i 1972. Hvorefter han atter trak sig tilbage! Hovedparten af Kasparovs fremstilling
er koncentreret om denne periode
(1970-1972), og vi får blandt andet
en udførlig gennemgang af mange
af partierne fra kandidatmatcherne i
1971. Man kan næsten sige, at Kasparov ‘rehabiliterer’ Mark Tajmanov, for selv om han tabte stort, var
det efter hård kamp og spændende
partier.
Efter at Anatolij Karpov var blevet udnævnt til verdensmester i
1975, fortæller Kasparov en interessant historie om, at der blev ført hemmelige forhandlinger mellem Karpov og Fischer om en VM-match
uden om FIDE-systemet (s. 475478). Karpov var personligt interesseret, fordi han derved kunne genvinde noget af den prestige, han
havde mistet ved at blive verdensmester uden at have besejret Fischer,
men da det kom de sovjetiske myndigheder for øre, blev der nedlagt
veto. Historien er muligvis allerede
kendt i skakkredse, men den er ny
for mig.
Når man skriver en biografi om
skakspilleren Fischer, er det svært at
undgå at komme ind på personlige
spørgsmål, men jeg synes, at Kasparov i det store hele formår at holde
en passende distance til stoffet. Enkelte steder går han måske for tæt
på. Er det f.eks. relevant at få at vide,
at Fischers far måske i virkeligheden ikke var hans rigtige far? (s. 207-

208). En russisk psykolog, V. Krylov, mener at vide, at Fischer var ‘skizofren’ og ‘alvorligt syg’ (s. 475).
Det er da muligt, at han har ret, men
der er mange teorier om Fischers
personlighed, og man skal nok være
varsom med den slags langdistancediagnoser, som bygger på diverse
artikler skrevet om Fischer. I dette
tilfælde indgik diagnosen i Karpovs
matchforberedelser, og anvendt som
arbejdshypotese berettiger det måske, at oplysningen bringes.
Fjerde bind bringer glædeligvis –
i modsætning til tidligere bind – en
litteraturliste bag i bogen, opdelt i
russiske og ikke-russiske værker (en
del af de russiske værker er også
udkommet på vestlige sprog). Kasparov bygger blandt andet på Frank
Bradys glimrende Fischer-biografi
fra 1973 (‘Profile of a Prodigy’), som
er en opdateret version af en biografi,
han udgav allerede i 1965. Brady
kendte Fischer temmelig godt og
skriver udmærket og loyalt om
Fischer, men han går meget tættere
på, og man er mentalt helt udkørt
efter at have læst Bradys bog om
Fischers mange, mere eller mindre
selvskabte problemer. Den træthedsfornemmelse har man ikke efter at
have læst Kasparovs fremstilling.
Noget af det gode ved Kasparovs
store værk er, at han også inddrager
andre af tidens store mestre. I fjerde
bind retter han opmærksomheden
mod Vesten, og indledningen har
overskriften ‘Stars of the West.’
Næsten halvdelen af bogen er viet
til Samuel Reshevsky, Miguel Najdorf og Bent Larsen. Også Reuben
Fine (‘en af de mest undervurderede
spillere i skakspillets historie’) får
tegnet et lille portræt
I efterkrigstiden (før Fischer) var
Reshevsky den alvorligste vestlige
trussel mod det sovjetiske herre-

Det lyder meget smukt og er sikkert
velment, men det er nu lidt svært at
forbinde Bent Larsen med en tragisk
person. Den let skjulte henvisning
til Shakespeares tragedie om den
danske prins Hamlet virker ikke
overbevisende.

Robert J.
Fischer
dømme. Han var med i topstriden i
Kandidatturneringen 1953, han spillede uafgjort i en fire-partiers match
mod Vasilij Smyslov i landskampen
USA - Sovjetunionen 1954, og han
vandt en tilsvarende match over
Mikhail Botvinnik i revanchelandskampen året efter! Men Reshevsky var ikke professionel skakspiller, og ligesom for den talentfulde
generation af unge amerikanere i
efterkrigstiden (Evans, Byrne-brødrene, m.fl.) betød den manglende
professionalisme ifølge Kasparov, at
de ikke for alvor kunne true det sovjetiske herredømme. Først Fischer og
lidt senere Bent Larsen formåede
tage kampen op.
Bent Larsen får tegnet et meget
sympatisk portræt under overskriften
‘Den danske prins’, og Kasparov
giver følgende karakteristik:
‘... en af de mest farverige spillere
i det 20. århundrede. Det var en æra
af personligheder! Jeg mener, at der
er meget brug for personer som Bent
Larsen i skakverdenen: uden dem
bliver den grå og kedelig. Se på de
nuværende super-stormestre: hvor
er den nu, den Larsen-lignende
farverigdom? Og skabere på Larsens niveau har – trods alle deres
konkurrencemæssige mangler – altid skilt sig ud fra den generelle
masse ved at spille virkelig skak og
bringe det fremad. ‘Den danske
prins’ – det forekommer mig, at
denne sammenligning understreger
den tragiske natur af Larsens person, og hvordan han var historisk
dømt til at tabe i matcher mod
skakkongerne’ (s. 204).

Garry Kasparov: ‘My Great
Predecessors – Fischer’ Bd. IV,
Everyman Chess 2004.
Bogen er på 496 sider og forhandles af Dansk Skaksalg til en pris af
319 kr. Bind 1-3 blev anmeldt i
Skakbladet nr. 1, 2005.

Bognoter
v/ Steffen Pedersen
Mihail Marin:
Learn from the Legends
312 sider, Quality Chess 2004
Marins idoler er blevet studeret i
sømmene og hver spiller præsenteres med et specielt tematisk kendetegn. Sammenfattet giver det en fantastisk bog med vægt lagt på praktiske slutspil – skrevet af en engageret
forfatter, hvis entusiasme ikke kan
undgå at smitte af. Her kan man virkelig lære noget.


Redaktion:
Jacob Aagaard og John Shaw:
Experts vs. the Sicilian
288 sider, Quality Chess 2004
Siciliansk i diverse varianter er et af
de største afsnit af svar på 1.e4. Her
har Jacob Aagaard og John Shaw
bragt forskellige eksperter sammen,
der hver giver deres bud på et spilsystem mod blandt andet Najdorf,
Dragen, Svesnikov, Klassisk og alle
de andre opstillinger. Blandt eksperterne er Peter Heine Nielsen (Accelereret Drage) og Sune Berg Hansen
(Kan/Taimanov) og alt i alt får man
et brugbart og stærkt åbningsrepertoire mod Siciliansk præsenteret af folk, der ved, hvad de taler om.
Et must, hvis man er 1.e4-spiller el-

ler vil have et hint om, hvad der er
farligt mod lige netop din favoritvariant i Siciliansk.



Bognoter
v/ Jacob Aagaard
John Emms:
Starting Out: The Queen’s Indian
176 sider, Everyman Chess 2004.
En ikke alt for grundig gennemgang
af dameindisk (1. d4 Sf6 2. c4 e6 3.
Sf3 b6) uden alt for mange forklaringer. GM Emms har tit skrevet udmærkede bøger, men denne er højest middelgod.


Andrew Soltis:
Rethinking the Chess Pieces
224 sider, Batsford 2004.
Den amerikanske stormester Soltis
debaterer brikkernes indbyrdes
værdi i denne spændende bog. Han
diskuterer, hvordan det er at føre med
en kvalitet, hvordan det er, når der er
tre damer på brættet, løbere mod
springer, bønder mod officerer, osv.
Batsford har taget det lidt let med
redigeringen, men indholdet er det
hele værd.


Igor Khmelnitsky:
Chess Exam and training guide
320 sider, www.iamcoach.com 2004.
IM Khmelnitsky er en af en lang
række amerikanske spillere, der vælger at udgive en skakbog på eget
forlag. Dette giver forfatteren større
kontrol med sit materiale, hvilket
næppe er en god ting. Der er dog
stadig meget godt at sige om denne
bog, der præsenterer en række opgaver fra forskellige partifaser og giver læseren forslag til, hvad han skal
gøre for at arbejde med sine svagheder. Det er altid irriterende at skulle
testes med velkendte opgaver, og det
sker da også indimellem her, men
Khmelniskys bog er sikkert et dybere studium værd for mange.
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Problemskak
v/ Kaare Vissing, Præstekærvej 18, 4.mf., 2700 Brønshøj. Tlf. 38 80 16 75.

13278.
Steven B. Dowd,
USA.
Originalopgave.

13279.
Steven B. Dowd,
USA.
Originalopgave.

13280.
Leonid Makaronez,
Israel.
Originalopgave.

13281.
Steven B. Dowd,
USA.
Originalopgave.

-+-+-+n+
+-Ok+-+-+-Po+-+
+-+-L-+-+o+-+p+
+-N-P-+-B-+-+-+
+-+-+-+-

-+-+-+-+
+o+-N-+-Q-+-+-O
+-Op+-+-+lO-+-+
+-O-+-+k
-+n+-+-R
+-+-+-+-

-+-+-+tT
P-V-+m+-O-O-P-+
+-+l+-P-+rP-+b+
+-+-+-+-+-P-+-+
+k+-Mq+-

-+-+l+k+
+o+-On+mN-Vo+-+
+-+-+-+p+-+-+-+
+-+-+-+-+b+-+-+
+-+-+-+-

Mat i 3 træk.

C+ 7+4

Mat i 3 træk.

Nye opgaver
Direkte 3-trækkere er og bliver
problemskakkens formel-1-opgaver.
Hvor 2-trækkere lettes af det korte
trækantal og flertrækkere af en vis
plan, kan 3-trækkere være særdeles
vanskelige. Denne gang tilhører tre
af opgaverne denne vanskelige kategori, men så er der også en 4-trækker, man kan slappe af med.
Leonid Makaronez fra Haifa i Israel er sammen med svenskeren Christer Jonsson den flittigste indsender
af opgaver til Skakbladet blandt udlændinge. Til gengæld er Steven
B. Dowd fra Birmingham i USA et
nyt bekendtskab i bladets regi.
Steven B. Dowd, 47 år, gik over
til problemskakken, da almindelig
skak ikke sagde ham ret meget mere.
Et af hans store forbilleder er den
hollandske komponist Cornelius
Groenewald, hvis opgaver Dowd
bl.a. har stiftet bekendtskab med
gennem Skakbladet! Hans tre opgaver i dette nummer henvender sig
lige vel til den almindelige turneringsspiller som til den kræsne problemist, og de er alle Merediths, dvs.
opgaver med højst 12 brikker.

Løsninger til nr. 3
13274. (Makaronez) 1. Dh4! Truer
2. Dxg5‡. 1... Dc1/Dd2/De3/Dh6
2. Lxg4‡. 1... Df4 2. Sg7‡ (Selvblokade). 1... Dxf6 2. Dxg4‡ (Selvblokade). Og 1... Kxf6/Dxh4 2. Tf3‡
(Selvbinding).
13275. (Makaronez) 1. Da2! Truer
2. Dc2† Kd5 (2... Kf3 3. Df5‡) 3. Lc4‡,
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C+ 6+6

Mat i 3 træk.

samt 2. Ld3†. 1... Kf5 2. Ld3† Kg4 3.
De2‡. Og 1... Kf3 2. Dc2 Kg4 3. Le2‡.
En herlig svingom på hvide diagonaler, hvor hvids dronning og løber
i de to varianter skiftes til at tage sig
af diagonalen d1-h5 hhv. b1-h7.
Særdeles instruktiv opgave.
13276. (Müller) Lad os her nøjes
med hovedvarianten! 1. Kb6! Kb8
2. Kxc6† Kc8 3. Tf1 Kd8 4. Kd6
Kc8! 5. Txf3 Kb7 6. Tb3† Ka6 7.
Kc5 Ka7 8. Kc6 Ka8 9. Kc7 Ka7 10.
Ta3‡. Det er på smukkeste vis lykkedes Müller at sætte en stilling op,
der emmer af et væld af hvide valgmuligheder, men som alligevel har
entydighed i hovedvarianten.
13277. (Hansen) 1. Sd4 Kc4 2. Sd3
Kc3 3. Tb1 Ta8‡. Og 1. Se4 Kc4 2.
Se3† Kb3 3. d1(S) Tc1‡. Minimalopgave (Fra diagramstillingen har
hvid ud over sin konge kun yderligere én brik at gøre godt med i sin
matsætning). To forskellige modelmatter. Springerne skærmer for den
hvide konge i begge varianter, naturligvis på forskellig vis, ligesom
også det hvide tårn sætter mat på
forskellig vis, horisontalt hhv. vertikalt. Og når nu de sorte springere er
opgavens sande helte, så er forvandlingen til sort springer en passende
sluteffekt.

Korrektion
Niels Danstrup, Århus N., scorede
ikke som angivet i nr. 3 (2005) kun
92 point, men maksimum 111 i år
2004 og har dermed samlet 1698
point.

C+ 9+8

Mat i 4 træk.

C+ 5+6

Jørgen Møllers mat i 3 træk
Under DM i Køge i påsken 2005
uddelte jeg en PR-side i A4-format
om Dansk Skakproblem Klub. Siden indeholdt en opgave fra den danske skatkiste, og ved indsendelse af
rigtig løsning ville man deltage i lodtrækningen om fem skakbøger.
13282.
Jørgen Møller, Danmark.
Nationaltidende, 15/12-1918.

r+-+-+-+
P-+-+-+v
-+-+-+o+
+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+o+-+-+
L-K-+-+Mat i 3 træk.

C+ 3+4

Løsning: Se side 47.
De fem vindere blev: Mads Andersen, Skanderborg, Steffen Nielsen,
København, Jens Henrichsen, København, Preben Sørensen, Hedensted, og Flemming Karlsen, Skovlunde. Tillykke!

Dansk Skakproblem Klub
DSK afholder sommermøde søndag
d. 12. juni kl. 13.00 i Kaare Vissings
kolonihave, Brønshøjholm Haveby
16, 2700 Brønshøj. Alle, der er interesserede i problemskak, er velkomne.
http://hjem.get2net.dk/skak/
dansk_skakproblem_klub/

Studier

K-skak

Julekonkurrencens
løsninger
Der deltog 22 løsere i julekonkurrencen 2004, og der var knivskarp
kamp om topplaceringerne. Efter
bedste vurdering løb Niels Lauritzen
af med sejren igen, men adskillige
flotte besvarelser trængtes i toppen,
hvor en anden veteran, Kai C. Bjørnskov, besatte 2. pladsen. Derpå bestemte Fortuna, hvem der skulle belønnes med en lille gavecheck, idet
alle havde mindst 3 point.
1. præmie 500 kr.: Niels Lauritzen,
Nordborggade 4, 1.th., 2100 København Ø.
2. præmie 250 kr.: Kai Bjørnskov,
Birkevej 28, 6100 Haderslev.
10 præmier a 100 kr.: Kenneth Møller Nielsen, J.E. Pitzners Vej 46,
2730 Herlev. – G. Sloth Jensen,
Goldbækvej 9, 6534 Agerskov. –
Palle Henriksen, Tornevænget 16,
3460 Birkerød. – Andreas Schuette,
Friesische Str. 102, 24937 Flensborg, Tyskland. – Ernst Rottschäfer,
Weserstr. 21, 24943 Flensborg,
Tyskland. – Erik Damholdt, Ved
Slotsbanken 4, 6270 Tønder. – Zijad
Campara, Roarsvej 17, 2.tv., 7100
Vejle. – Carsten Lindegaard, Fasanvej 9, 5863 Ferritslev Fyn. – Richardt
B. Jørgensen, Ventemøllevej 22,
4293 Dianalund. – Kaj Elkær Larsen, Grev Schacks Vej 3, 6270 Tønder.
Vi takker for de mange venlige hilsener fra løserne, der alle synes at
have haft megen fornøjelse – og arbejde! – med opgaverne, som vi fortsat vil gøre vort yderste for at udvælge med omhu.
På gensyn til dec. 2005.
H. Larsen
Opgave 1. Sort vinder.
(Lommer, 1933)
1... bxa2† og nu: a) 2. Kxa2 dxc1S†
3. Kb1 bxa4 4. Txa4 Kf8 og sort
vinder, b) 2. Dxa2 dxc1D‡!, c) 2.

Åbent Computerfri
DM 2004
Kb2 dxc1L†! 3. Kxa2 bxa4 4. Txa4
Kf8 og sort vinder, d) 2. Ka1
dxc1T†! 3. Kxa2 bxa4 4. Tg4 Tc3
og sort vinder. Alforvandling!
Opgave 2. Sort vinder.
(Sehwers, 1922)
1... Se5† 2. Kc3 Tc6† 3. Kd4 Td6†
4. Kc3 Td3† 5. Kb4 Td4† 6. Kb5
Td5† 7. Ka4 Ta5† og sort vinder.
Opgave 3. Remis.
(Korolkov, 1947)
1... c2† 2. Ka2 Ta3† 3. Kb2 Lf6† 4.
gxf6 c1D†! (også c1L†! rækker) 5.
Kxc1 Tg3 6. Dh4 Tg4 7. f7 Tc4†
Remis.
Opgave 4. Remis.
(Gurgenidse og Sinchuk, 1982)
1. Ta1 (1. Te1 b2, og sort vinder)
1... b2 2. Ta7† Kg8 3. Tg6† Kf8 4.
Tf6† Ke8 5. Te6† Kd8 6. Td6† Kc8
7. Tc6† Kb8 8. Tac7 b1D†! 9. Kh2!
f2 (9. Kf2 Db6†!) 10. Tc8† Ka7 11.
T8c7† Ka8 (11... T6c7† 12. Db7!)
12. Tc8† Remis.
Opgave 5. Remis.
(V. Pachmann, 1980/81)
1. Td2! (1. Kb1 Db4†) 1... Kb3† 2.
Kb1 Sa3† 3. Kc1 Dc3† 4. Dc2†!
Sxc2 5. Td3 Sxe2† 6. Kd1 Dxd3† 7.
Sd2† Remis.

-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-+-+-+
+l+w+-+-+mNm+-+
+-+k+-+-

Opgave 5
Malerisk
slutstilling

Opgave 6. Hvid vinder.
(V.A. Bron, 1927)
1. Lf6† Kg4 (1... exf6 2. Tc8 og vinder) 2. e6 exf6 (2... dxe6 3. Tg5† og
vinder, men bemærk også 2... h1D!
3. Tg5† Kh4 4. Tg1†) 3. Th5! og
hvid vinder.

1. Edvard Hess, Herlev, 9!, 2. Ejnar Møller Kristensen, Esbjerg, 7,
3. Stig Dresling, Farum, 6, 4. Aksel Ros, Hillerød, 5, 5. Aage Justesen, Nr. Alslev, 4½, 6. Poul Andersen, Middelfart, 4, 7. Jens L.
Hottrup, Birkerød, 3½, 8-9. Kaj
Vinding Pedersen, Nykøbing Sj,
og Fritz Rasmussen, Frederikshavn, 3, 10. Johannes Vestergaard,
Øster Assels, 0.
Peter Lindegaard

CV DM 2003
1. Jens Haagen Hansen, København, 10½, 2.-3. Chr.Waagner
Nielsen, Egå, og Niels Bertelsen,
Brøndby, 9½, 4. Aksel Ros, Hillerød, 9, 5. Jens L. Hottrup, Birkerød, 6½, 6. Ejnar M. Kristensen,
Esbjerg, 6, 7.-8. Aage Justesen, Nr.
Alslev, og Hjarne Dyrsting, Virum,
5½, 9. Poul Andersen, Middelfart,
4½, 10.-11. Fritz Rasmussen, Frederikshavn, og Kaj Vinding Pedersen, Nykøbing Sj., 3½, 12. Peter
C. Pitters, Brørup, 2½, 13. Stig
Dresling, Farum, 2.
Peter Lindegaard

Indbydelse til EM
ICCF/Europa inviterer til semifinaler om Europamesterskabet!
For at være kvalificeret, skal du
have vundet en EU-mesterklasse –
alternativt have to 2. pladser inden
for de sidste 10 år. En GM- eller
SIM-titel er også gyldig kvalifikation. Derudover råder DK over 1
friplads i hver kategori.
Der spilles enten pr. almindelig
post eller på webserveren (altså ikke
pr. email!). Der bliver 13 deltagere
i hver gruppe – og der er et indskud på 250 kr. Startdato: 1/9 2005.
Tilmelding senest 26/6 2005 til:
Søren Peschardt, Rødkælkevej 368
2600 Glostrup, kskak@skak.dk.
Søren Peschardt
http://kskak.dsu.dk/start.html
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Kommende
turneringer
Indbydelser:
Sendes til Skakbladets redaktion.
Indrykningspriser og øvrige vilkår
findes på www.dsu.dk og i Skakhåndbogen.
Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).
Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

www. dsu.dk

+ 'Indbydelser'

K
H
J
A

=
=
=
=

Koordineret turnering
Hurtig- og lynskak
Juniorturnering
Andre arrangementer

Chess House - Lyn
H
Fredags Lyn (gratis): Hver fredag
aften kl. 20.00 spilles der lynskak. I
perioden 8/4 - 24/6 afvikles en Grand
Prix Serie med flotte præmier, du kan
nå det endnu, da de dårligste resultater pilles fra! – Lørdags Lyn (indskud
50 kr.): Første ledige lørdag i måneden (4/6). 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.
Solvognturnering 2005
H
10/7. – Søndag den 10. juli kl. 10-18:
6 runder ½-times hurtigskak i Nordgårdshallen, Nykøbing Sj. – Oplys-

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

§§

turneringslederkursus@skak.dk
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ning på email vse@privat.tdcadsl.dk
eller tlf. 59 91 31 57.

Chess House
Sommer EMT
K
18/7 - 22/7. – Elo-rates. 5 runder.
Fortrinsvis 6-mands grupper. – Der
spilles kl. 18.30. – Tid: 2 timer til 40
træk + ½ time. – Indskud: 125 kr. –
Præmier: 1. pr. 400 kr., 2. pr. CHgavekort på 200 kr. – Tilmelding:
Senest d. 13/7 til Henrik Christensen,
tlf. 31 12 69 17, eller turneringsleder
@chesshouse.dk, samt i Chesshouse
på tlf. 86 19 76 47. Se hele indbydelsen på www.chesshouse.dk.
Skødstrup
Sommer-EMT 2005
K
25/7 - 29/7. – Igen i år !! Skødstrup
Skakklub indbyder til jubilæumsturnering – klubbens 25. sommer-EMT!
I år med ekstra store præmier, og vi
regner derfor med et stærkt felt af
mange kampivrige spillere fra hele
landet til 5 runder på 5 hverdagsaftener i uge 30. Der spilles efter Monrad-systemet. Ingen hængepartier,
færdigspil som hurtigskak. Gode
spilleforhold, billig kantine, gode
præmier. Der er rygeforbud i spillelokalet hele aftenen. – Hvor: Lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej 701,
Skødstrup. – Hvornår: 25/7, 26/7, 27/
7, 28/7 og 29/7. Spilletid kl.18.30 til
23.30. – Indskud: 150 kr. i alle grupper. – Præmier: Turneringen er i år
mindeturnering for Ove Sørensen, der
er derfor ekstra store præmier. Ved
16 spillere i en gruppe vil 1. præmien
være på ca. 1500 kr. Desuden ratingpræmier. Alt indskud minus EMTafgift til præmier. – Tilmelding: Senest den 19. juli 2005 til Willy Møller Nielsen, Bondehaven 30, 8541
Skødstrup, tlf. 86 99 24 61, email:
wmn@ofir.dk, eller Steffen Strunge,
Grenåvej 681R/120, 8541 Skødstrup,
tlf. 82 50 77 25, email SSStrunge
@yahoo.com.
Vanløse Sommer EMT
K
27/7 - 3/8. – Vanløse Skakklubs traditionelle sommerturnering afholdes
i år under navnet Barkhuus Memorial til ære for klubbens æresmedlem
Axel Barkhuus, der døde sidste år. –
Turneringen spilles fra 27.7 til og med
3.8. i Menighedshuset, Ålekistevej
156, 2720 Vanløse. Søndag 31/7 er
fridag. 4. runde spilles lørdag 30/7

kl. 13 - 19. De øvrige runder spilles
kl. 18 - 24. – Betænkningstid: 40 træk
på to timer, derefter 1 time + opsparet tid pr. spiller til resten. – Præmier:
Førstepræmien i Mesterklassen 1500
kr. Derudover fine gruppe- og ratingpræmier. – Tilmelding: Senest 18/7
til Morten Møller Hansen, tlf. 43 45
45 49, email: mmhansen@privat.dk.
– Ved tilmelding oplyses navn, klub,
DK-rating og Elo, fødselsdag, tlf.nr
og evt. emailadresse. – Indskuddet på
150 kr. betales på klubbens giro 6 47
84 33 eller senest ved første rundes
start. – Der er mulighed for at købe
øl, vand, kaffe, håndmadder, pølser,
mv. – Turneringen er røgfri. – Vel
mødt i Vanløse.

Bornholms Sommer Skak
K
29/7 - 31/7. – Bornholms Skakklub
indbyder til sin årlige sommerturnering. – Spillested: Aakirkebyhallerne,
Grønningen 3, 3720 Aakirkeby, Bornholm, Danmark. – Spilledage og tider: Fredag d. 29. - søndag d. 31. juli
2005. Fredag kl. 19.00-24.00. Lørdag
og søndag kl. 10.00-15.00 og 15.3020.30. – Betænkningstid: 2 timer til
40 træk, derefter ½ time + opsparet
tid til resten. – Indskud: 120 kr. –
Præmier: 400 kr. og 200 kr. evt. 3.
præmie i Monrad-gruppe. – Elorating: Turneringen Elo-rates, hvis
betingelserne er opfyldt. – Tilmelding: Senest d. 24. juli 2005 på
www.bornholms-skakklub.dk. –
Overnatning: Det er muligt at overnatte i Aakirkebyhallens soveafdeling, til lave priser. – Overnatning
skal bestilles direkte hos Aakirkeby
Hallen på tlf. 56 97 46 22 (det er
muligt at overnatte til mandag). –
Rygning er ikke tilladt i spillelokalet.
– Mad og drikke kan købes på spillestedet.
Skanderborg EMT 2005
K
3/8 - 14/9. – Herved indbydes til EMT
i Skanderborg med afvikling på følgende onsdage: 3/8, 10/8, 17/8, 24/8,
31/8, 7/9, 14/9, alle dage kl. 19.00. –
Turneringsregler: Der spilles i 8mands grupper, evt. Monrad i nederste. Der spilles efter DSU’s regler for
koordinerede EMT. FIDE-regler. –
Turneringen Elo-rates. – Betænkningstid: 40 træk på 2 timer og derefter ½ time + opsparet til resten. –
Spillested: Niels Ebbesen Skolen,
Højvangens Torv 4, Skanderborg. –

27. Copenhagen Open

POLITIKEN CUP
Skandinaviens største og stærkeste åbne skakturnering fortsætter succesen
med større præmier og flere sidearrangementer.
Præmierne er løftet med 17.000 kr. Alle præmier uddeles efter korrektion
(højeste og laveste modstanderscore regnes ikke med).
Arrangørerne håber på endnu en deltagerrekord.
Bo på spilleste
det
Hovedpræmier (i tusind kr.):
15-12-10-8-6-3-3-3-2-2-1-1

GM Curt
Hansen

GM Viktor
Korchnoi

 til fornuftige

Ratingpræmier (i tusind kr.):
3-2-1 – I hver af de følgende grupper:
1000-1300 / 1301-1600 / 1601-1900 /
1901-2100 / 2101-2300
Indskud:
GM/IM/WGM/WIM: Gratis
FM/WFM: 400 kr.
Juniorer (født 1985 eller senere): 500 kr.
Seniorer (født 1940 eller tidligere): 500 kr.
Spillere m/Elo: 800 kr.
Spillere u/Elo: 900 kr.
Tilmelding efter 1. juli koster 100 kr. mere.

Quality Hotel H
øje Ta
Carl Gustavsga astrup,
de
2630 Taastrup 1,
.
tlf. 43 99 77
66
www.choicehot
els.dk

Turneringsform:
FIDE's schweizersystem, alle deltagere i én stor gruppe.
10 runder på 9 dage. Indskrivning lørdag den 16. juli kl. 10.00-12.00.
1. runde lørdag den 16. juli kl. 14.00
Betænkningstid:
2 timer til 40 træk / 1 time plus opsparet tid til resten – 6 timer i alt

GM Sune
Berg Hansen

GM Lars
Schandorff

... blandt andre
kan du møde
i Politiken Cup!

priser

Titelnormer m.v.
Mulighed for GM- og IM-normer, samt opnåelse af Elo-tal.
Internetdækning med liveopdatering
Lynskakturnering fredag den 22. juli kl. 19.30
Børneskakturnering tirsdag den 19. juli kl. 9.00-14.00
Tilmelding:
Lars Bech Hansen,
Hjertebjærgparken 20, Kvarmløse, 4340 Tølløse.
Email: formand@ksu.dk
Flere informationer og online tilmelding

www.politikencup.dk

... med endnu større prmier !

Skandinaviens største og stærkeste åbne skakturnering ...

16. - 24. juli 2005 på Quality Hotel Høje Tåstrup
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... KOMMENDE TURNERINGER
Røgfrie spillelokaler. Rygning skal
foregå udendørs. – Deltagerbetaling:
M-kl. 150 kr. , B-kl. 125 kr. GM-IMFM-WGM-WIM-WFM er fritaget
betaling. – Faste præmier: Mesterklasserne: 1. pr. 1500 kr., 2. pr. 500
kr., 3. pr. 200 kr. Basis-klasserne: 1.
pr., 1000 kr., 2. pr. 400 kr., 3. pr. 200
kr. Ved ligestilling deles præmierne.
– Bonuspræmier: I alle klasser gives
en tillægspræmie oven i normalpæmie: ved 7 p. gives 500 kr., 6½ p.
400 kr., 6 p. 300 kr., 5½ p. 200 kr., 5
p. 100 kr. – Præmierne udbetales, som
gavekort til Brugsen og Kvickly. –
Andre præmier: Vinder af Mester 1
får oven i normal- og bonuspræmie
2000 kr. (Omkamp ved ligestilling,
to partier hurtigskak). Vinder af Mester 2 får oven i normal- og bonuspræmie 1000 kr. (Omkamp ved ligestilling, to partier hurtigskak). – Tilmelding: Senest 27/7 til Bjarne Berring
Rasmussen, Mursejlervej 8, 8660
Skanderborg, tlf. 86 52 35 28 eller
tlf. 40 75 21 54, email: berring
@rasmussen.mail.dk, eller Hans Buttenschøn, tlf. 86 52 23 35, email:
hans.buttenschon@mail.dk, eller på:
www.skanderborgskakklub.dk.

Herning Byturnering 2005
K
8/8 - 19/9. – Herning Skakklub indbyder hermed til 7-runders koordineret EMT følgende 7 mandage: 8/8,
15/8, 22/8, 29/8, 5/9, 12/9 og 19/9. –
Turneringen spilles i røgfri lokaler og
Elo-rates. – Spilletid: kl. 19-24.00.
(ingen hængepartier). – Spillested:
Vestervangskolen, Kantinen, Vestergade 82, 7400 Herning. – Turneringsform: Der spilles Monrad med 12-16

Vesterhavsturneringen
Esbjerg 2.-9. juli.
Spilles igen som open, én stor
gruppe, 9 runder.
1. præmie: 15.000 kr.
Tilmelding senest 26. juni til
Jens Nielsen, 75 12 39 75,
email: Jerneif@get2net.dk.
Se indbydelsen i Skakbladet
nr. 3, eller find information på
www.northseacup.dk.
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deltagere i hver gruppe, evt. 8 deltagere i mesterklassen. – Betænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½ time + opsparet tid til resten af partiet. – Indskud: 120 kr. pr. person. – Præmier:
Hele indskuddet går til præmier. –
Kantine: Der kan købes kaffe/te, øl/
vand, brød og slik. – Tilmelding senest: Søndag den 31. juli til Jens Lund
Jensen, Kaj Munks Vænget 21, 7400
Herning. Pr. telefon 97 21 68 48 eller
meget gerne pr. email til følgende
adresse: hamborg@post10.tele.dk. –
Vel mødt i Herning.

Brønshøj
SenSommer Turnering
K
11/8 - 22/9. – 7 runder monrad (Elorates) i 3 grupper (>1900, 1600-1899,
<1600). – Spilledage 11/8 og efterfølgende 6 torsdage, starttid kl. 19.00.
– Indskud 150,00 kr. – Yderligere
oplysninger på KSU’s eller Brønshøjs
hjemmeside.
Køge Bugt Efterår 2005
K
17/8 - 28/9. – Solrød Skakklub indbyder til koordieneret EMT. Spilledage: Onsdagene 17/8, 24/8, 31/8,
7/9, 14/9, 21/9 og 28/9 2005. – Spillested: Solrød Bibliotek, Solrød Center
4, 2680 Solrød Strand (2 min. gang
fra Solrød Station). – Starttidspunkt:
Kl. 19.00. – Max antal: 40. – Form:
Alle-mod-alle i 8-mands grupper, evt.
Monrad i nederste gruppe. – Indskud:
100 kr, GM, IM, FM, WGM, WIM
samt A- og B-medlemmer af Solrød
Skakklub intet indskud. – Spilletid: 2
timer til de første 40 træk, derefter ½
time + opsparet tid til resten. – Præmier: I hver gruppe 1. pr. 500 kr. og 2.
pr. 250 kr. – Turneringen Elo-rates
hvis betingelser er opfyldt. – Tilmelding: Senest 14. august 2005 via turneringens website, www.sydskak.dk/
turnering/kbefter2005. – Rygning er
ikke tilladt i spillelokalerne. Der henvises til de tilstødende udendørs arealer.
Husk også ...
Følgende turneringer med aktuel
startdato blev annonceret i tidligere
numre af Skakbladet:
20. Vesterhavsturnering
2/7 - 9/7
10. Horsens Lang Weekend
28/7 - 31/7

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 37.
1. Karol Wojtyla
Ernst Grünfeld
Krakow 1938. 27. exf6! Lxb5 28.
De3!! Et træk, der vidner om nøjagtighed og selvbeherskelse. Mangen
anden 18-årig mesterspiller ville nok
have kastet sig over e7 – og tilladt
stormesteren at nøjes med at give
kvalitet. 28... Lxb5 29. Sxe7† Kf8.
Nu går det ikke: 29... Txe7 30. Dxe7
(eller 30. fxe7) 30... Dxe7 31. fxe7
og nu f.eks. 31... f5 32. Txc5 bxc5
33. Sc4. 30. Te1. Truslen 31. f5 er
blevet alvorlig, se f.eks. 30... Sd3 31.
f5 Tb8 32. Sc8! 30... Txe7 31. fxe7†
Ke8 32. Dd4 f5. Han håber på et
mirakel! 33. Dh8† Kd7 34. e8D†.
1-0.
En god skalp for den unge Karol
Wojtyla – og næsten for god til at
være sand. I tidligere versioner af
megabasen fra ChessBase var den
senere Pave Johannes Paul II, som
afgik ved døden i april i år, 84 år
gammel, nemlig godskrevet dette og
andre fine partier i en GM-turnering
i Krakow 1938. Men i 2004-versionen har ChessBase slettet hele turneringen – den fandt aldrig sted!
Som ung student spillede Karol
Wojtyla ganske vist skak, men ikke
turneringer. Pavens skakmester-ry
stammer formentlig fra en artikel af
Larry Evans i 1994, der imidlertid
var tænkt som en spøg.
2. Jan Nordenbæk
Nils Henrik Willumsen
Kandidatklassen, DM Køge 2004.
Den sorte kongestilling er ikke for
sikker, så eventyr a la 23... Lxb2†?
24. Kxb2 Db5† 25. Ka1 Txe2 er for
farlige (26. Dh7 Texc2 27. Tg8† Ke7
28. Dh4† f6 29. Dh7 mat). Det sikreste må være 23... Txg3! 24. hxg3!
(eller 24. Sxg3 Lxb2† 25.Kxb2
Dc3† 26. Kb1 Tc4 27. De2 Db4†)
24... Dc4 25. Dxc4 Txc4 26. c3 med
ret lige spil.
I partiet fulgte 23... Txh2? 24. c3
Dc6 25. Tg8† Ke7 26. Db4† Dc5

27. Dxb7† Tc7 28. Db8 Txe2 29.
Te8 mat. 1-0.

følger - 19. Dh5!! gxh5 (19... Lh4
20. Dxh7†) 20. Tg3† med mat. 1-0.

3. Borislav Ivkov
Robert James Fischer
Mar del Plata 1959. Den unge mand
trak 42... Te2? med ideen 43... Lxg4
44. Ld5† Kf8 45. fxg4 e4. Men efter
efter 43. Ta1! bliver det hvide modangreb farligt. 43... Te3† 44. Kc2
Texb3 45. Ta8† Tb8 46. Ta7 Tb2†
47. Kc1 T2b4 48. Th7. Remisen er
sikker. 48... Lf6 49. g7! Txc4† 50.
Kd1 Td4† 51. Kc1. Men selvfølgelig ikke 51. Ke2? Txe4† og 52...
Kxh7. 51... Tc4† 52. Kd1 Td4† 53.
Kc1. Og man enedes om fredsslutning i lyset af 53... Lxg7 54.
Thxg7†!! Kf8 55. Tg6! Lc4 56. Tf6†
Kg8! 57. Tg6† etc. ½-½.
Senere fandt man gevinstspil i
diagramstillingen med 42... Kf8! eller det smukke 42... Lxc4!! (Kmoch)
43. bxc4 Txb1 44. Ld5†! (44. Lxb1?
e4† 45. Kb3 Tb2†) 44... Kf8 45.
Tf5† Ke8 46. Lc6† Kd8 47. Tf7
Ta3† 48. Kc2 Tg1 49. Txg7 Tg2†
50. Kb1 Te3 etc.

6. Franklin Alvarez, Dom. Rep.
Anatolij Karpov, USSR
OL Skopje 1972. Det er tid til et direkte angreb: 25... Txg3! 26. hxg3
Seg4. Noget enklere var 26... Sxd3!
med truslen 27... Te5, f.eks. 27.
Dxd3 Te3 28. Dd2 Se4 29. Da5
Dxc2! 30. Dd8† Kh7 31. Dd7 Sf2†
32. Txf2 Dxd1† 33. Kh2 Te5 med
afgørende angreb.
27. Tde1?! Sejere – om end utilstrækkeligt - var 27. Df4 Se3! 28.
Tfe1 Te5 29. Sd4 Sfxd5 30. Dh4
Sxd1 31. Txd1 g6 med sort fordel.
27... Txe1 28. Txe1 Sf2† 29. Kh2
S6g4† 30. Kg1 Se4† samt familieskakken på g3. 0-1.

4. Boris V. Spasskij
Aivars Gipslis
29. USSR-mesterskab, Baku 1961.
Det bedste havde været 29... Lxg2!
30. Dg5! Tg8 (ikke 30... Lf6 31.
Dh6) 31. Txg7 e4! med sandsynlig
remis. Også 29... Dxe3 var godt nok.
Giplis’ valg, 29... exd4??, var derimod en stor fejl, hvilket han opdagede efter hvids svar: 30. Txg7!!,
som fik ham til at opgive straks. Efter 30... Kxg7 31. Tc1! Dxc1 32.
Lxd4† Tf6 33. Dxf5 Kf7 34. Dxf6†
Ke8 35. Lxa8 Txa8 36. De6† Kf8
37. Dxd6† etc. ad libitum ender det
med tre bønders overvægt. 1-0.
5. Stefan Kindermann, Plauen
Matthias Thesing, Magdeburg
Den tyske Bundesliga 2001. 18.
Sb5! fik sort til at opgive partiet, da
der truer – og på f.eks. 18... axb5

7. Valery A. Tjekhov
Hans Ulrich Grünberg
Tjigorin Memorial, Sochi 1983. 18.
Sd6! Dxd6. Det må have taget spillerne nogen tid at beregne følgerne
af 18... g6 19. Dxf7† Dxf7 20. Sexf7,
hvor springeren på f7 ser ud til at
være lidt i klemme. Men den klarer
sig i alle varianter, af hvilke en vigtig er: 20... cxd4 21. Sxb7! Kxf7 22.
Lxd5† Kg7 23. Txd4 Tac8 24. Txc8
Txc8 25. Lc4 etc.
19. Dxf7† Kh7 20. Lh3?! Bedre
20. Dxb7! Sc7 21. e4 Tab8 22. Dc6!
20... Txe5! 21. dxe5 Dc7 22. Lf5†
Kh8 23. Dg6 Kg8 24. Tc3. Og her
var en anden god fortsættelse 24. e6!
Ld6 25. Dh7† Kf8 26. Dh8† Ke7
27. Dxg7† Kd8 28. Dh8† Ke7 29.
Dxh6 med fortsat angreb. 24... Le7.
Eller 24... d4 25. e6 Ld6 26. Txd4.
25. Tf3. Flere veje fører til Rom, også
25. Dh7†! Kf7 26. e6† Kf6 27. Te3.
25... d4 26. Le6† Kh8 27. Tf7 Dxe5
28. Txe7. 1-0.
8. Alberto Foguelman
David I. Bronstein
Interzoneturnering Amsterdam 1964.
Med 14... S7b6! kan sort klare sig

uden at miste noget. Men, men, men:
14... Tb6! Tårnet har ambitioner om
at komme til g6! 15. Dxd7 Sxf4! Den
hest kan jo ikke aflives pga. mat i to
træk. Hvad kan sort nu gøre efter 16.
Dc7!, som både truer og dækker?
Bronstein har nok planlagt 16... Sh3†
17. Kg2 e5! 18. Lxf7† Kh8! (18...
Txf7? 19. Dd8†) 19. Td2 Lxe3!!,
hvorefter 20.fxe3 og 20. Tc2 besvares med 20...Dg4†, 20. Dxe5 med
20...Sf4†, og endelig ødelægges 20.
Sd1 med 20... De4†! 21. Kf1 Tf6
22. Dc4 Dh1† 23. Ke2 Df3† 24. Ke1
Lxd2† 25. Lxd2 Sxf2. Ret indviklet. Typisk Bronstein.
16. Se2. Men også her har sort sit
angreb: 16... Sh3† 17. Kg2 Sxf2!
18. Td4. 18. b3! (18. Tf1 Sg4 19. h3
Se5) 18... Sxd1 19.Dxd1 De4† vinder også for sort, f.eks. 20. Kf2 Td6
21. Dg1 (21. Sg3 De5) 21... Df5†
22. Kg2 De5.
18... Sg4! 19.Tf4 Dxh2† 20. Kf1
Lxe3! Eller 20... Sxe3†! 21. Lxe3
Lxe3. 21. Ld5. Og her: 21. Lxe3
Sxe3† 22. Ke1 Sg2†. 21... Lxf4 22.
Lxf4 Df2 mat. 0-1.
9. Yasser Seirawan
Gerardo F. Barbero
Junior-VM U18, Skien 1979. Den
sorte stilling er pilrådden. En simpel
måde at vise det på er varianten 22.
Dxc7 Sf7 23. Lxf6! gxf6 24. Tg8†
Txg8 25. Dxh2. Også træk som 22.
Lg6 og 22. La3 kunne bruges. Men
i de unge år vælger man det spektakulære: 22. Txg7! Kxg7 23. Dg5†
Kf7 24. Dxf6† Ke8 25. Lg6† Sf7.
25... Tf7 26. La3! 26. Le5! og der er
mat på d8 efter 26... Dg1 27. Lxc7.
1-0.
Løsning på opgaven side 42:
1. Tg8! Truer 2. a8(D/T)‡. 1... Ka2
2. Tb8 og 3. a8(D/T)‡. Og 1... Lxg8
2. a8(D)† La2 3. Dh8‡. Opgaven beskriver i den anden variant offerbaning med efterfølgende selvblokade.

2005 /4/191

47

www.skaksalg.dk

Online-butik

Nye skakbøger
Starting Out: Dutch defence
Af Neil McDonald, Everyman Chess 2005,
171 sider. Pris 189,Hollandsk er et ambitiøst og i nogen grad undervurderet forsvar mod 1.d4. Med sit førstetræk
tilstræber sort en asymmetrisk bondestilling, hvor
begge spillere må kæmpe for at få initiativet.
Forfatteren gennemgår de grundlæggende principper og strategier, fra den ultrasolide Stonewall
opstilling til til den dynamiske Leningrad-variant.
Som de øvrige titler i Starting Out serien er bogen
særdeles velegnet til basisspillere, som vil udvikle
sig lidt mere.

Maskinel Magasinpost
ID-nr. 42197

Petroff Defence
Af Raetsky & Chetverik, Everyman Chess 2005,
189 sider. Pris 199,Russisk 1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 regnes for et af sorts
mest pålidelige forsvar mod 1. e4. Med det tidlige
modangreb undgår sort store områder af åbningsteorien som f.eks. Skotsk, Italiensk og Spansk.
Bogen dækker alle hovedvarianterne, og redegør
for de typiske strategier for begge sider.

The Trompowsky
2end edition

Dansk Skaksalg ApS, Brovangen 8, Bro, 5464 Brenderup F

Af Nigel Davies, Everyman Chess 2005,
144 sider. Pris 199,Trompowsky-angrebet 1. d4 Sf6 2. Lg5 har de
senere år opnået tiltagende popularitet. Hodgson
og Michael Adams har spillet den en del, og selv
Kasparov har anvendt den. Hvid sætter dagsordenen med det samme, og tvinger sort til at
løse en del problemer i åbningsspillet. Selv om
der de senere år er kommet en del ny teori, er
det stadig ret overkommeligt at tilegne sig. Et godt
og effektivt våben for klub og turneringsspillere.

The controversial
Sämisch King’s Indian
Af Chris Ward, Batsford 2004, 224 sider. 229,- kr.
Sämisch regnes for en af de skarpeste varianter
mod Kongeindisk forsvar. Forfatteren gennemgår
udviklingen i nyere tid. Kombineret med hans
egne praktiske erfaringer giver bogen et fremragende indblik i de grundlæggende strategier.

Sommerturné
Mød Dansk Skaksalg i Taastrup 16.-24. juli,
til Danmarks største open, Politiken Cup.
Ellers i butikken, via telefon, mail eller Internet.

• Åbent Man - Fre 11-17 • Telefon 63 44 00 13
• Internet: www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk

Afsender:
Schultz/Hafnia PortoService
Hjulmagervej 13
9490 Pandrup.
Ændringer vedr. abonnement
ring venligst 75 67 95 43

