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Danmarks
yngste stormester
Davor Palo har opfyldt alle FIDE's krav til stormestertitlen og vil blive udnævnt officielt ca.
1. september. Dermed er han ikke bare den aktuelt
yngste danske spiller med 'GM' på navneskilt og
visitkort – han er også ved udnævnelsen næsten et
år yngre end den hidtidige rekord, som Curt Hansen satte for tyve år siden.
Davor Palos tre GM-normer blev opnået ved
DM 2003, på norske Gausdal 2004 samt med en
delt førsteplads i Montpellier, juli 2005. Slutstillingen i Montpellier taler sit tydelige sprog
om, at stormestertitlen kræver, at man kan hævde
sig blandt stormestre: 1-3. IM Davor Palo (Danmark), GM Hicham Hamdouchi (Marokko), IM
Oleg Gladyszev (Rusland) 7 af 9, 4-11. IM Matthiewu Cornette (Frankrig), GM Mark Hebden
(England), GM Normunds Miezis (Letland), GM
Stanislav Savchenko (Ukraine), GM Eric Prié
(Frankrig), IM Emmanuel Bricard (Frankrig), IM
Joseph Sanchez (Filippinerne), Christo Dimitrov
(Frankrig) 6½. I alt 163 deltagere.

Foto: Cathy Rogers.

Davor Palo udnævnes til stormester som 19-årig,
Danmarks yngste gennem tiderne.

FIDE kræver desuden, at den ny GM er registreret
med 2500 i rating på et vilkårligt tidpunkt efter
opnåelsen af første norm, men det har Davor Palo
for længst klaret.
Når Davor Palo i dag regnes for Danmarks
9. GM og ikke den 10., skyldes det netop denne
regel, idet Jacob Aagaard har tre fuldgyldige GMnormer (se Skakbladet nr. 1, 2005) men endnu
mangler at klare ratingkravet og derfor må nøjes
med at blive udnævnt 'betinget af rating'.
Danmarks ni stormestre i den rækkefølge, de er
udnævnt og med fødselsdag samt alder ved udnævnelsen i parentes:
1956
1985
1990
1994
1996
1997
1998
2001
2005

Bent Larsen (4/3 1935 – 21 år)
Curt Hansen (18/9 1964 – 20 år)
Lars Bo Hansen (24/9 1968 – 22 år)
Peter Heine Nielsen (24/5 1973 – 21 år)
Lars Schandorff (20/4 1965 – 31 år)
Henrik Danielsen (21/1 1966 – 31 år)
Sune Berg Hansen (21/4 1971 – 27 år)
Carsten Høi (16/1 1957 – 44 år)
Davor Palo (2/11 1985 – 19 år)

I næsten 30 år var Bent Larsen altså eneste danske
stormester, men det skal ses i sammenhæng med,
at der generelt var langt færre titelholdere, og at
Ole Jakobsen f.eks. var nr. 400 i verden, da han i
1973 blev udnævnt til International Mester. Det er
nærliggende, men ikke nødvendigvis rigtigt, at
anføre ratinginflation som årsag til udviklingen,
men en lige så rigtig forklaring kan være, at langt
flere spillere i dag satser på en professionel skakkarriere og så at sige tager en skakuddannelse med
afsluttende eksamen.
Mere overraskende er derfor den store pause fra
Sune Berg Hansen i 1998 til 2005 (Carsten Høis
udnævnelse i 2001 skyldtes ny beregning af resultater, der lå en del år tilbage i tiden).
Davor Palos udnævnelse kan vise sig at være en
ny start. Når dette læses er han allerede til test i
Grundfos Young Masters i Århus.
Thorbjørn Rosenlund
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2. Samba Cup
Programmet til 2. Samba Cup er ved at tage form.
Turneringen spilles i efterårsferien 2005, hvor hovedattraktionen ligesom i 2003 er en international
stormesterturnering i kategori 16 (ratinggennemsnit
2626-2650). Der spilles fra fredag d. 14. oktober til
søndag d. 23. oktober i Skanderborg Kulturhus. Undervejs vil også blive afviklet EMT og hurtigskakturneringer samme sted (se indbydelsen side 29).
På nuværende tidspunkt er otte af feltets ti spillere
klar (placering i verden og Elo-rating i parentes):
• Vasily Ivanchuk, Ukraine (4/2752)
• Peter Heine Nielsen, Danmark (37/2668)
• Lazaro Bruzon, Cuba (42/2662)
• Artyom Timofeev, Rusland (43/2661)
• Baadur Jobava, Georgien (86/2621)
• Zhang Pengxiang, Kina (98/2616)
• Curt Hansen, Danmark (110/2613)
• Davor Palo, Danmark (488/2519)
Der bliver således gensyn i 2. Samba Cup med
superstjernen Ivanchuk, som er på vej tilbage til den
absolutte verdenstop. Bruzon er tidligere juniorverdensmester og et kendt navn i Danmark med deltagelse i både Vesterhavsturneringen og Politiken Cup.
Den unge russer Timofeev er aktuelt nr. 4 på junior-

verdensranglisten og i fortsat fremgang. Og så bliver
det spændende at følge Davor Palo i hans første turnering som nyudnævnt stormester. Arrangørerne håber
desuden at kunne oprette en eller flere undergrupper
til hovedgruppen.
www. skanderborgskakklub.dk/gm2005
EM: Liviu-Dieter Nisipeanu, Rumænien, vandt EM i
Warszawa med 10 point af 13, et halvt point foran
Teimour Radjabov, Azerbajdjan. Peter Heine Nielsen
sluttede med 7 point som 69-105 blandt 229 deltagere.
Dortmund: Superturneringen i Dortmund blev heller ikke den toppræstation, Peter Heine Nielsen havde
arbejdet hårdt for. Overraskende vinder blev GM
Arkadij Naiditsch, Tyskland, med 5½ point, mens den
danske stormester sluttede sidst i feltet med 3 point.
Politiken Cup: Med 8 point af 10 vandt GM Konstantin Sakaev, Rusland, foran 12 spillere med 7½,
heriblandt de danske stormestre Curt Hansen, Henrik
Danielsen, Sune Berg Hansen og Lars Schandorff.
Aarhus Chess Summer: Christian Kyndel Pedersen vandt den århusianske sommerfestival med 6 point
af 9, og tog samtidig sin tredje og afgørende IM-norm.

DØDSFALD

Harald Enevoldsen
Harald Enevoldsen, tidligere landsholdsspiller og en af sidste århundredes væsentligste danske skakskribenter, døde 18. juli, 94 år gammel.
Harald Enevoldsen debuterede i
landsholdsklassen 1939, men var i
modsætning til storebroderen, den
mangedobbelte danmarksmester
Jens Enevoldsen, ikke fuldtids skakspiller, og deltog kun spredt i danmarksmesterskaberne. I Ålborg
1950 blev han nr. 3-4, og året efter i
Odense delte han 1-3. pladsen sammen med Eigil Pedersen og Christian
Poulsen, men måtte i omkampen om
DM-titlen se sig passeret af Eigil
Pedersen med et halvt point. Ved sin
sidste optræden i landets fineste
række, Herning 1958, blev han nummer to efter Børge Andersen.
På landsholdet nåede han 60 partier for Danmark, og han deltog i fire
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olympiader, Dubrovnik 1950, Helsinki 1952, Amsterdam 1954 og
München 1958.
Det var dog som skakpædagog og
-forfatter, at Harald Enevoldsens fik
sin største betydning. I 1955 udgav
han sammen med Johannes Christiansen ‘Skakspilleren’ på Politikens
Forlag, et fremragende værk som
med sine mere end 50.000 solgte eksemplarer satte en nordisk rekord,
der næppe nogen sinde overgås.
Lærebogsafsnittet i ‘Skakspilleren’
stod Harald Enevoldsen for, og det
kan derfor fastslås med rimelig sikkerhed, at han er den enkeltperson,
hvis ord har lært flest danskere at
spille skak. Også det talte ord fik
skakken glæde af, idet han i skoleskaklejrenes storhedstid på Tranum
i 1970-erne var fast mand i lærerstaben.
I 1988 døde hans hustru, den tredobbelte danmarksmester for kvin-

Harald Enevoldsen ved DM 1958.

der, Antonina Enevoldsen, efter et
langt men barnløst ægteskab.
Harald Enevoldsen både skrev og
oversatte, men aldrig siden med
samme succes som i ‘Skakspilleren’.
Især den blandede modtagelse af
selvbiografien ‘Af en skakstympers
skriftemål’ i 1992, smertede ham, og
i sine sidste leveår brød han næsten
al kontakt til skakken og dens udøvere.
Thorbjørn Rosenlund

FØDSELSDAG

Jørgen Hvenekilde
70 år
Nu ved vi skakspillere jo udmærket,
at vi hverken er kedelige eller nørdede. Originale på den go’e måde, ja
nok, og måske også lidt vaksere end
de fleste. Men jævnthen må vi jo
lægge image til fnisende fordomme
om mænd med langt skæg, halvsovende over et bræt dækket af spindelvæv. Skal den slags manes i jorden, er ingen bedre skikket end Jørgen Hvenekilde, som 29. august fylder 70 år. Utvungent og respektløst

har han præget den danske skakscene, også når skakken flyttede ind på
Det Ny Teater med matchen Bent
Larsen - Curt Hansen, på Plænen i
Tivoli eller på KB Hallens store
scene med Kasparov og Deep Blue.
Er opgaven sådan, at andre ville få
gele i knæene, er Hvenekilde i sit es.
Ulasteligt jakkesæt, den ene hånd
nonchalant i bukselommen, den anden med to fingre om en cigar.
Talen ved Steen Juul Mortensen
afskedsmiddag blev indledt: ‘Kære
Steen, 19 år... uden en eneste rigtig
beslutning!’
Nu vil folk med skakfordomme
måske indvende, at Hvenekilde åbenbart er en ikke-kedelig skakspiller, fordi han holder sig til at snakke
i stedet for at spille skak, men Hvenekilde har også altid været knivskarp, når han sad ved brættet. Uden
at sige noget. Tilbage i 1964 vandt
han det åbne københavnsmesterskab
foran stormestrene Fridrik Olafsson
og Bent Larsen samt hele den dan-

Udtagelseskriterier
for kvindeholdet til OL 2006
I forlængelse af diskussionen efter udtagelsesproceduren ved det
seneste OL og de kommentarer, der siden kom i den forbindelse,
har FU besluttet at anvende følgende kriterier for deltagelse ved
OL 2006 i kvinderækken:
‘For at kunne udtages skal spilleren have spillet minimum 10 ratede
partier inden for 12 måneder inden udtagelsesdatoen. Unionen kan
vælge at reservere en plads til en talentfuld juniorspiller. Udtagelsen sker efter dansk rating 3 måneder inden OL. Udtagelsen sker på
baggrund af de danske ratingtal på udtagelsesdatoen.’
I 2006 afvikles OL allerede fra den 20. maj. Og udtagelsesdatoen
bliver derfor den 20. februar 2006.
Der er ikke sat noget minimumskrav til deltagernes ratingtal, men
som det gælder i både åbenrække og kvinderækken, er forudsætningen for, at der sendes et hold, at HB vælger at budgettere med
deltagelse. I den forbindelse spiller holdenes samlede styrke
naturligvis ind.
På Forretningsudvalgets vegne
Erik Søbjerg

ske elite, og selv om han i dag gerne
spiller veteranturneringer – og gerne
taler varmt for dem – er stilen stadig
præget af vovemod mere end af vintagemodnet fornuft.
Den historiske sejr foran Bent
Larsen giver i øvrigt anledning til at
fastslå en Hvenekilde-egenskab, som
måske ikke falder i øjnene ved første eller andet blik, men som i virkeligheden er ganske karakteristisk for
ham: beskedenhed. Til pressen udtalte han nemlig efter sin overraskende triumf: ‘Når man kun er
mesterspiller, håber man før en turnering i det selskab blot at gøre en
god figur. Havde jeg fantaseret om
at vinde, ville jeg være klar over, at
det var sindssygen, der lå og lurede.
Jeg er ikke den bedste, men jeg har
haft heldet med mig.’
Thorbjørn Rosenlund
RECEPTION: Lørdag den 17. sept.
kl. 13.00 - ca. 16.00 i K41’s lokaler,
Mellemtoftevej 11, 2500 Valby.

100 år
Skakbladet
Vi har det hele.

Køber/Sælger
Skakbogsamlinger

TÅRNURET
altid på lager.

33 – 14 62 91

Skakhuset
Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk
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Foto: Allan Kaarsberg.

Skak ved Vesterhavet

Vesterhavsturneringen 2005
 fra venstre chefarrangør og formand for Esbjerg Skak Union Jens Nielsen, GM Stefan Djuric, IM Maarten Solleveld,
der tog GM-norm, Rodrigo Vasquez, turneringevinderen Vladimir Belov, Kim Pilgaard, Igor Khenkin, Aloyzas Kveinys,
Gennady Govashelishvili og Sergey Kalinitschew.

Slutstillingen i
20. Vesterhavsturnering 2005
7½ (1) GM Vladimir Belov (Rusland)
7 (2-5) GM Igor Khenkin (Tyskland), IM
Maarten Solleveld (Holland), GM Stefan
Djuric (Serbien-Montenegro), GM Sergey
Kalinitschew (Tyskland)
6½ (6-11) GM Rodrigo Vasquez (Chile), IM
Kim IM Pilgaard, GM Aloyzas Kveinys (Litauen), Gennady Govashelishvili (Rusland),
IM Vincent Colin (Frankrig), IM Pavel Shkapenko (Rusland)
6 (12-25) GM Carsten Høi, GM Aleksa
Goloshchapov (Ukraine), IM Bjørn BrinckClaussen, Jan Rode Pedersen, Iver Poulsen, Jesper Skjoldborg, Arne Matthiesen,
Thomas Flindt, Jens Hornsgaard, Jonathan
Carlstedt (Tyskland), Matthias Bach (Tyskland), Niels Kristian Kragh, Erling Høiberg,
John Nyholm Hansen
5½ (26-37) Magnus FM Lindfeldt, Matthias
Tonndorf (Tyskland), Morten Andersen, Peter Bron Pedersen, Per Nielsen, Henrik Svane, Jakob Kjær Jensen, Rune Andersen,
Kasper Damm, Omar Alsayed Hasan (Ægypten), Øyvind Ande Lundeby (Norge), Jan K.
Jensen
5 (38-52) Stefan Wiecker, Asbjørn Korsholm, Gunnar Pedersen, Nicholas Nielsen,
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Torsten Lindestrøm, Ove Weiss FM Hartvig, Henrik Tranb Jensen, Leszek Kwapinski, Alex Sørensen, Jan-Hendri Lorenzen, Peder Ottesen, Damir Desevac, Jonas
Nilsson, Jakob Jakobsen, Allan Kaarsberg
4½ (53-74) Ole Bønnelykke, Kasper Bek
Aagaard, Hans Henrik Grand, Kasper Rasmussen, Jacob Würtz, Henrik Andersen
(Sverige), Søren Andersen, Henrik Lind
Nielsen, Rene Poulsen, Lars Rasmussen,
Torben P. Pedersen, Thomas Søndergaard,
Alexander Fedorov (Rusland), Martin Rei
Petersen, John Klaus Jensen, Michael B.
Madsen, Maxim Konstantinov, Lars W. Pedersen, Max E. Hansen, Dennis Hellegaard,
Per Sønder, Jonathan Nørsøller
4 (75-92) Erik Hedegaard Hansen, Kym
Grunau, Poul Fl. Fr. Nielsen, Lars Breinhol
Agger, Daniel Andersen, Lars Schøning, Jonathan Fredgaard, Morten Sw. Storgaard,
Jens Kristensen, Johnny Hol Johansen, Nicolai K. Pedersen, Erik Pontoppidan, Carsten Kl. Sørensen, Emilie Christensen, Jørn
Lindv. Sørensen,Cipriano Sa Caceres, Lene
Kuntz, Jónbert Jensen
3½ (93-107) Marianne Nielsen, Mads Hansen, Johnny Jensen, Slobodan Radovic, Carsten Roerholt, Simon E. Christensen, Ove

Pedersen, Jonas Nielsen, Peter Bøgh Larsen, Uffe Kallenbach, Ernst J. Jessen, Henrik Hjorth, Sebastian M Nielsen, Morten
Jannik, Finn Overgaard
3 (108-118) Carl H. Mortensen, Patricia
Nielsen, Kjeld Ehlers, Sonja Mahler (Sonja),
Orla E. Jørgensen, Karsten K. Olsen, Per
Lykke Porsgaard, Per Aksel Petersen, Jens
F. Madsen, Søren Bennedsen, Henning
Staugaard
2½ (119-123) Michael Knudsen, Atle
Mongstad (Norge), Per Jacobsen, Rudi Kristensen, Jacob Hein
2 (124-126) Christo Christensen, Alexander Tr Jensen, Egon Thøgersen
1½ (127) Carsten Ovesen
Bedste juniorspiller:
Jonathan Carlstedt (Tyskland)
Bedste kvindelige spiller:
Emilie Christensen (Tornved)
Bedste danske klubmester:
Jesper Skjoldborg (Viby )
Skoleskak:
Mikkel Selmer Nielsen (Vejle)

Af Carsten Høi
Med klubformand Jens Nielsen i
spidsen fik Esbjergs skakfolk endnu
en gang arrangeret en flot og behagelig sommer-open, som nu har markeret sig som den andenstørste efter
Politiken Cup i København.
Såvel spilleforholdene som kantineforholdene var gode på Præstegårdsskolen, ligesom der var livedækning på nettet samt et fint turneringshæfte. Desuden blev der arrangeret en fælles udflugt til Fiskerimuseet for at abstrahere lidt fra turneringen og nyde omegnen.
127 deltagere, heriblandt 8 stormestre og 5 internationale mestre,
dukkede op til start den 2. juli til den
20. Vesterhavsturnering i Esbjerg.
De professionelle skuffede ikke og
tog næsten alle hovedpræmierne.
Unge Vladimir Belov spillede overbevisende og fik 7½ af 9 foran nummer to, Igor Khenkin, der måske er
den eneste i verden, der har vundet ti
opens i træk! Khenkin, der som så
mange andre russiske professionelle
har bosat sig i Tyskland, fik 7 point.
Den internationale mester Maarten
Solleveld fra Holland var turneringens store overraskelse, idet han med
sit solide og imponerende spil mod
hård modstand både fik 3. præmie
og en GM-norm med 7 point. 4. præmien gik til Stefan Djuric, som kun
havde spillet i Danmark en gang før,
nemlig i AS04’s Jubilæumsturnering
i 1979! Også på 7 kom Sergey Kalinitschew, som også nu bor i Tyskland. Rodrigo Vasquez fra Chile
kom på 6½ og blev nummer 6. Han
var, synes jeg, et vindende bekendtskab, og jeg havde fornøjelse af at
kommunikere med ham på mit lidt
utrænede men rimelige spanske.
Endelig på 7. pladsen kom Kim
Pilgaard også med 6½. Kim kender
jeg jo efterhånden af gode grunde
ret godt, da han har spillet for BSF i
en årrække. Kim spiller ikke professionelt mere, men har gjort det godt
alligevel på det sidste. Før Esbjerg
vandt han en stærk turnering i Ser-

bien, så mon ikke snart vi har GMnorm nummer to?
De sidste to hovedpræmier gik til
den kendte litauiske pro Aloyzas
Kveinys, samt den unge russer med
det imponerende navn Gennady
Govashelishvili. Også på 6½.
Ud over de efterhånden obligatoriske ratingpræmier var der præmie
til bedste kvinde og junior. Noget
nyt var den fine præmie (og DMtitel!) til den bedst placerede danske
klubmester, som gik til Jesper
Skjoldborg. En rigtig god idé at knytte de turneringer sammen, hvilket
forhåbentligt breder sig til andre åbne
turneringer. Det kan give større aktivitet i de lokale klubber.

Lad os starte med et parti fra Jesper, der for øvrigt fortalte mig, at han
også er god til poker. Efter min mening et blandt flere udmærkede argumenter for at arrangere flere hurtige dobbeltrundeturneringer: Ellers
fristes de unge af spil som poker. Selv
Sune Berg Hansen spiller!
Skjoldborg gjorde kort proces i
1. runde.

Jesper Skjoldborg
Jan K. Jensen
Siciliansk / B78
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 Sc6 6. f3 g6 7. Le3 Lg7
8. Dd2 0-0 9. Lc4 Ld7 10. 0-0-0 Sxd4

Nyt i Esbjerg: DM for klubmestre

Foto: Allan Kaarsberg.

DM 2005 Jesper Skjoldborg med sort mod GM Sergey Kalinitschew.

Vesterhavsturneringen præsenterede igen år en nyskabelse inden for dansk skak, nemlig et DM for klubmestre.
I den hensigt at skabe større interesse for klublivet i de enkelte klubber (mange steder deltager de stærkeste spillere ikke
i deres egen klubturnering!), besluttede Esbjerg Skak Union
nemlig at tilbyde de enkelte klubmestre gratis deltagelse og
overnatning i forbindelse med Vesterhavsturneringen.
Ved premieren i år deltog 14 klubmestre, og vinder blev
Jesper Skjoldborg, Viby, foran Arne Matthiesen, SK 68. Næste
år forventer arrangørerne deltagelse af endnu flere klubmestre,
da nyskabelsen har givet anledning til mange positive kommentarer.
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... VESTERHAVSTURNERINGEN
11. Lxd4 a6 12. Lb3 Tc8 13. h4 h5 14.
g4 hxg4 15. h5
R

-+tW-Tl+
+o+vOoVo+-O-Mo+
+-+-+-+p
-+-Bp+o+
+bN-+p+pPpQ-+-+
+-Kr+-+r

Her er en Hvenekilde-kommentar på
sin plads: ‘Som en skærebrænder
gennem en snehytte!’
15... Sxh5 16. Lxg7 Kxg7 17. Txh5 gxh5
18. Dg5 Kh7 19. Th1 1-0
Khenkin vandt de første fem og spillede så resten remis. Ikke ualmindeligt for en professionel open-spiller.
Lad os se en af gevinsterne.

Igor Khenkin
Mathias Bach
Dronninggambit / D34
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sf3 c5 4. cxd5 exd5
5. g3 Sc6 6. Lg2 Sf6 7. 0-0 Le7 8. Sc3
0-0 9. Lg5 c4 10. Se5 Le6 11. b3 Da5
12. Sxc6 bxc6 13. Dc2 Tfd8 14. e3 Tac8
15. bxc4 dxc4 16. Se4 Df5 17. Tac1
Dg6 18. Lxf6 gxf6
Partiet er ingen god reklame for 9...
c4 i Tarrasch. Sorts bondestruktur er
en katastrofe i et evt. slutspil. Efter
18... Lxf6 19. Sc5 ville sort også have
det svært.
19. Da4 f5 20. Sd2 c5 21. Sxc4 Lf6
Heller ikke de uligefarvede gav meget håb efter slag på c4.

-+tT-+l+
O-+-+o+o
-+-+vVw+
+-O-+o+q+nP-+-+
+-+-P-Pp+-+-PbP
Q +-R-+rK8
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22. d5! Lxd5 23. Lxd5 Txd5 24. Dxa7
Tcd8 25. Sb6 Td2 26. Sc4
Hvid står til gevinst og har ikke travlt.
26... T2d5 27. Da4 f4(!) 28. exf4 Ld4
29. Dc2 Dg7 30. De4 h5 31. Se3 T5d7
32. Sf5 Df6 33. Sxd4 Txd4 34. Df3 Df5
35. Tfe1 T8d5 36. Te8 Kg7 37. h4
Td3 38. De2 Td2 39. De7 Dh7 40. Df8
Kf6 41. Tce1 Txa2 42. T8e6 Kf5 43.
Th6! opgivet.
Effektivt positionsspil.
1-0
Som sagt viste Belov styrke. Her et
instruktivt parti, der desværre går ud
over Pilgaard.

Vladimir Belov
Kim Pilgaard
Nimzoindisk / E58
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 0-0
5. Ld3 c5 6. Sf3 d5 7. 0-0 Sc6 8. a3
Lxc3 9. bxc3
Den gode gamle hovedvariant i Nimzoindisk. Nu siger hovedvarianten
9... dxc4 10. Lxc4 Dc7 osv.
9... Dc7 10. cxd5 exd5 11. a4
Sikkert bedre end 11. h3, der forhindrer bindingen, for hvids løber kan
nu aktiveres over a3.
11... c4?!
En ret drastisk løsning, der giver hvid
ro til at opbygge spillet i centrum og
på kongefløjen.
12. Lc2 Lg4 13. De1!
Ja, for slag på f3 giver jo ikke sort
angrebschancer. Måske får hvid senere spil via g-linjen!
13... Lh5

t+-+-Tl+
OoW-+oOo
-+m+-M-+
+-+o+-+v
p+oP-+-+
+-P-Pn+-+b+-PpP
Q R-B-QrKFår sort nu lov til at bytte de hvidfeltede står han godt, men...

14. Sh4! g5?
Efter 14... Lg6?! kan hvid slå med
springeren og få fordel, men 14...
Te8 så godt og solidt ud. Trækket
svækker kongestillingen for meget.
15. Sf5 Lg6 16. f3
Tematisk – e3-e4 lurer.
16... Te8 17. Df2 Dd7 18. e4!
Sorts idé har nok været 18. g4 Se7
med ressourcer for sort. Nu kommer
hvids angreb mod svækkelsen g5.
18... dxe4
Også 18... Lxf5 19. exf5 h6 20. h4
ser kedeligt ud for sort.
19. Sh6 Kg7 20. fxe4 Sg4
Det går grueligt galt efter 20... Sxe4
21. Lxe4 Txe4 22. Df6† osv.
21. Sxg4 Dxg4 22. h3! Dd7 23. Lxg5
The rest is silence...
23... h6 24. Lf6 Kh7 25. Dh4 Se7 26.
a5! Sc6 27. Lg5 h5 28. Lf6 b5 29. Tf5!
1-0
Den unge hollænder Maarten Solleveld kommer nok tilbage til Esbjerg
næste år, for hans form var jo forrygende i den dejlige havneby. Teknikken frem mod GM-normen var
remiser mod titelholderne og gevinster mod de andre. En af disse var
Ole Bønnelykke fra den lokale klub,
der ligesom Iver Poulsen gjorde det
rigtig godt, mens Gunnar Pedersen
vel skuffede lidt. I det følgende parti
kæmpede Bønnelykke ihærdigt,
men forgæves.

Ole Bønnelykke
Maarten Solleveld
Prøjsisk / C56
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. d4
exd4 5. 0-0 Sxe4 6. Te1 d5 7. Lxd5 Dxd5
8. Sc3 Da5 9. Sxe4 Le6 10. Seg5 0-00 11. Sxe6 fxe6 12. Txe6 Df5 13. De2
Lc5 14. Lg5 Tdf8 15. Tae1 Lb6
God ældgammel teori. Begge har en
fin udvikling og stillingen er i balance.
16. Dd3?!
Det følgende slutspil er i overkanten
for sort, bl.a. pga. svagheden på d3.
Sorts konge står også mere centralt
end hvids, hvilket også er en faktor i
det følgende.

Foto: Allan Kaarsberg.

Maarten Solleveld fra Holland scorede som den eneste ikke-stormester point nok til
GM-normen. Her vinder han med sort over Ole Bønnelykke, men først efter hård kamp.

16... Dxd3 17. cxd3 Sb4 18. Se5 Te8!
Gennemtvinger fordelagtige afbytninger.
19. Txe8 Txe8 20. a3 Sd5 21. Ld2 c5
22. g3 Lc7 23. Sf3
23. f4? Lxe5 duer selvfølgelig ikke
med en dødsdømt bonde på e5.
23... Txe1 24. Lxe1 b5 25. Ld2
R

-+l+-+-+
O-V-+-Oo
-+-+-+-+
+oOm+-+-+-O-+-+
P-+p+nP-P-B-P-P
+-+-+-K-

25... Kd7
Forskel på kongernes styrke!
26. Kf1 a5 27. Sg5!
Godt spillet af Ole – springeren står
stærkt på e4.
27... h6 28. Se4 c4 29. a4?
En svækkelse, der giver sort indbrudsfelter på hvids svage fløj. Bedre
29. Ke2 med gode remischancer.
29... Kc6! 30. Ke2 h5 31. f4 g6 32. h3
Overser måske svaret, men det er
svært at trække. En idé var dog 32.
Le1 for at rømme feltet d2 til sprin-

geren og true med at bytte på b5 og
c4.
32... h4!
Tematisk.
33. axb5 Kxb5 34. dxc4 Kxc4 35.
gxh4 Sxf4 36. Lxf4 Lxf4 37. Sf2
Hvid blokerer på d3, men da b2 er
for svag og a-bonden en matchvinder, er det snart slut.
37... Le3 38. Sd3 a4 39. Se5 Kb3 40.
Sd3 Kc2 41. Sc5 Lc1! 42. opgivet.
Et seværdigt og instruktivt parti.
0-1
Djuric havde lejet et sommerhus
sammen med sin kone og svigerinde
og befandt sig fint i Esbjerg. De var
dog overraskede over at der var så få
fiskebutikker og restauranter. Jeg
kunne være dem til lidt hjælp ved at
udpege den eneste fiskebutik i centrum. Her en af hans taktiske sejre..

Gennady Govashelishvili
Stefan Djuric
Kongeindisk / E90
1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. c4 Lg7 4. Sc3 00 5. e4 d6 6. Le3 Sbd7 7. Sd2 c5
Undgår typestillingerne efter 7... e5
8. d5.
8. dxc5
Et godt alternativ var 8. d5.
8... dxc5 9. Le2 b6!

Sort stiller sig aktivt og ‘kreativt’ op.
10. f4 e5!
Hvid ville få terræn og fordel efter
10... Lb7 11. e5 osv.
11. f5 gxf5
Igen rigtigt. Ellers kommer sikkert
g2-g4 med kvælningsfornemmelser
for sort.
12. exf5 Lb7 13. 0-0
Efter 13. Lf3 med ideen at sætte sig
på e4-feltet kommer selvfølgelig
13... e4! med komplikationer, der
favoriserer sort.
13... e4!
Hvid var ved at være klar til Lf3.
14. De1 Kh8!
Sort sikrer sin kongestilling samtidigt med at han forbereder aktive
planer med Tg8 etc.
15. Td1 Tg8 16. Tf2
Bedre sikkert 16. Dh4. Nu får hvid
opstillet lidt af et møbellager.
16... De7 17. Sf1 Se5 18. Lg5 Lf8 19.
Dd2 Te8 20. Df4
R

-+-+tVtL
Ov+-Wo+o
-O-+-M-+
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+-N-+-+pP-+bRpP
+-+r+nK-

20... Sf3! 21. Lxf3
Slemt er 21. gxf3 Sh5! med sort angreb.
21... exf3 22. Sd5??
En fæl buk. Stillingen var uklar, men
ikke nødvendigvis dårlig for hvid efter 22. Sg3!
22... Sxd5! 23. opgivet.
Der ryger en officer.
0-1
Kalinitschew er en sympatisk og rolig pro, som bl.a ernærer sig som
Open- og Bundesligaspiller i Tyskland, hvor han bor. Hans stil er positionel og solid, hvilket Brinck-Claussen fik at føle i 9. og sidste runde.
2005 /6/249
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... VESTERHAVSTURNERINGEN
Brinck er netop gået på pension fra
gymnasielærerjobbet og skal nu til
at spille meget mere (so take care
young talents!)

Sergey Kalinitschew
Bjørn Brinck Claussen
Grünfeldindisk / D72
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 d5
Brinckens gamle og trofaste kærlighed: Grünfeld.
5. cxd5 Sxd5 6. e4 Sb6 7. Se2 c5 8. d5
e6 9. 0-0 exd5 10. exd5 0-0 11. S2c3
Sc4 12. Sd2 Se5
Sort får ikke lov til at blokere, som
han kunne ønske sig: 12... Sd6 13.
S2e4! med hvid fordel.
13. S2e4 Sa6 14. Lg5 f6 15. Le3 b6
16. h3 Dd7 17. b3 Sf7 18. Tc1 Lb7 19.
Df3! f5 20. Sg5 Sxg5 21. Lxg5 Sc7 22.
Tfd1 h6 23. Lf4 g5 24. Lxc7 Dxc7 25.
De2 Dd7 26. d6 Lxg2 27. Kxg2
R

t+-+-Tl+
O-+w+-V-O-P-+-O
+-O-+oO-+-+-+-+
+pN-+-Pp
p+-+qPk+
+-Rr+-+-

Som så ofte før i sådanne stillingstyper er d-bonden næsten en matchvinder.
27... f4 28. Dc4 Df7?!
Slutspillet er nok tabt. Jeg foreslår
28... Kh8.
29. Sd5!
Hvid vil plante en springer på f5.
29... fxg3
29... Kh8
30. Se7 Kh8 31. Dxf7 Txf7 32. fxg3
D-bonden er for stærk, og Kalinitschew slutter overbevisende af uden
at give Brinck remischancer.
32...Td8 33. Td5 Td7 34. a4 Tf6 35. Sf5
Lf8
Heller ikke kvalitetsofferet for at
fjerne d-bonden er godt nok.
36. Tcd1 Kg8 37. g4 Kf7 38. Kf3 Te6

10

2005 /6/250

39. a5 Te8 40. axb6 axb6 41. Ta1 Ke6
42. Td2 Tb7 43. Te2 Kf7 44. Txe8 Kxe8
45. Ta8 Kf7 46. Ke4 opgivet. 1-0
Kim Pilgaard spillede en fin turnering bl.a. med denne angrebsejr.

Kim Pilgaard
Aleksa Goloshchapov
Spansk / C84
1. e4 e5 2.Sf3 Sc6 3. Lb5
Altså ikke 3.Lc4 denne gang, selv
om Pilgaard er specialist i prøjsiskvarianten 3... Sf6 4. Sg5, som selveste Fischer også spillede i sine helt
unge dage.
3... a6 4. La4 Sf6 5. 0-0 b5 6. Lb3 Lb7
7. d3 Le7 8. a4 b4 9. Sbd2 0-0 10. Sc4
d6 11. Ld2 Tb8 12. a5 Sd7 13. Se3 Sc5
14. Lc4 Lc8 15. h3 Kh8 16. Sd5 f5?
For ubekymret. Hvids brikker står
fint til et overfald!
17. Sxe7 Dxe7 18. Sg5 De8
Dækker feltet h5, for der truede
Sxh7!
19. exf5 Lxf5 20. Le3!
Kim spiller på begge fløje og har
også kig på a6-bonden.
20... Dg6 21. b3 Sd4?!
Ser godt ud, men hvid har set langt.
22. f4!
Nu begynder sorts stilling for alvor
at vakle.
22... h6 23. fxe5 dxe5

Sort havde ingen måder at forhindre
det følgende offer på.
30. Sxh6 gxh6 31. Dxh6 Kg8 32. Dg5
Kh8 33. Dh4! opgivet.
Elegant spillet af Pilgaard.
1-0
Esbjerg er altid en fornøjelse at spille
i, også selv om ens egne resultatforventninger ikke bliver indfriet. I første runde måtte jeg have mit snurrevod godt i sving, før der var gevinst.

Michael Madsen
Carsten Høi
Dronningbondespil / D01
1. d4 Sf6 2. Sc3!?
Min egen Richter-Veresov!
2... Sf6 3. Lg5 c6 4. e3 g6 5. Sf3
Æv – hvid vil ikke slå på f6.
5... Lg7 6. Ld3 0-0 7. 0-0 Sbd7 8. Dd2
Te8 9. h3 e5 10. dxe5 Sxe5 11. Sxe5
Txe5 12. f4 Te8 13. f5 d4 14. exd4
Dxd4 15. Kh1 Lxf5
Jeg så intet andet.
16. Lxf5 Dxd2
Væk med damerne!
17. Lxd2 gxf5 18. Txf5 Se4 19. Sxe4
Txe4 20. Taf1 Td8 21. Lg5 Td7 22. c3
Te2 23. T1f2 Txf2 24. Txf2 Td1 25. Kh2
Le5 26. Lf4?
Også 26. g3 Td3 er ubehageligt, men
nok holdbart.
R

-T-+-T-L
+-O-+-Oo+-+-+wO
P-M-OvN-ObM-+-+
+p+pB-+p
-+p+-+p+
Q R-+q+rK24. Sf7! Kh7
Sort taber materiale efter 24... Txf7
25. Lxf7 Dxf7 26. Lxd4 exd4 27. g4
25. Sxe5 Dd6 26. Sf7! Dd7 27. Sg5
Kh8 28. Sf7 Kh7 29. Dh5!
Dødsstødet.
29... Le6

-+-+-+l+
Oo+-+o+o
-+o+-+-+
+-+-V-+-+-+-B-+
+-P-+-+p
pP-+-RpK
+-+t+-+-

26... Td2!! 27. opgivet.
Michael kunne have kæmpet videre
med 27. Tf3 Lxf4† 28. Txf4 Txb2
29. a4, men mistede vel gejsten efter
tårntrækket. 0-1
www. northseacup.dk/

Med IM-norm nummer to
er 17-årige Jakob Vang Glud
ikke langt fra at opnå titlen
som en af landets yngste.
Færøerne er et fantastisk
godt og smukt sted til skak,
konstaterer han, men...
Foto: Mogens Nielsen.

Suðuroy International:

Hav, luft, frihed i sjælen. Emil Hermansson, John Shaw, Oksana
Vovk, Jakob Vang Glud, Rani Nolsøe og John Arni Nilssen.

... her er ingen træer!
Af Jakob Vang Glud
De to mest velanskrevne turneringsarrangører på Færøerne, Mogens
Nielsen og Rani Nolsøe havde endnu
en gang skabt en færøsk open, nemlig Suðuroy International 2005.
Da skak er et meget populært spil
på Færøerne, var det selvfølgelig helt
i top med endnu en turnering. Dette
betød, at selv om vi spillede i et mere
eller mindre bortgemt lokale, placeret på 2. sal på byens skole, blev
vores turnering både fulgt af det lo-

Suðuroy International
1. IM John Shaw
2. Sjúrður Thorsteinsson
3. WIM Oksana Vovk
4. Hans Kr. Simonsen
5. IM Emil Hermansson
6. Ólavur Simonsen
7. FM Jakob Vang Glud
8. Carl Eli N. Samuelsen
9. IM John Rødgaard
10. FM John Arni Nilssen

man igennem hele turneringen havde
i fokus som kommende turneringsvinder(e).
Færøerne var ikke helt blottet for
gode bud, idet at både IM John Rødgård og FM John Arni Nilssen deltog. John Rødgård, som er bosat på
Færøerne, har igennem mange år
været IM’er og spiller i ny og næ,
hvis gode chancer byder sig. I øvrigt
er han altid frisk på lyn og spiller
fremragende, når det skal gå stærkt.

kale folk, samt færøske radioer og
færøsk fjernsyn. Det er en markant
forskel i forhold til det danske land,
hvor kun store turneringer som DM
og Politiken Cup er i interessezonen.
Da kravene for at lave IM-norm
er, at der er spillere fra mere end fire
forskellige lande, var feltet ikke blot
dansk-færøsk, men også med spillere fra Skotland og Sverige – her de
to titelholdere IM John Shaw og IM
Emil Hermansson. To spillere som

1
2454

½



0

2122

½

2317

1

2432
2254
2319
2238
2331
2372

1
5
4
3
2
1

0
0
½
1
½

2
10

1

9

1

8

9

7

8

6

7
10

3
2

3

0

½

0

1

0

½
½
1

0
5

6

4

5

3

4

6

2

1
0
½
1

½

10

½

½

1

½
0

½

4

½

1

2

9

1

8

9

7

8
10

5
4

5

3

4

½

½

0

0

1

½
0

½
6

7

5

6

7

3

1

0

1

½

1

½

½

½

6

½
1
½

½
10

0

2

3

1

2

9

1

8

9
10

7
6

7

5

6

4

5

1

½

½
7

8

8

4

½
0

9

7

8

6

7

5

6

½
10

½

½

0

0

½

½

8

½

½

1

0

½

½

1

½

8

0

3

4

2

3

1

2

9

1
10

1

9

pts. plac.

½

5½ 4-5

½

2

9

0

3

8

1
½

½

0

1

1

½

½

½
½

½
9

5

½

6½ 1-2
10
4
3
2
1

6

3

1

10

6½ 1-2
4½ 6-7
5½ 4-5
4½ 6-7

2005 /6/251

11

... SUÐUROY INTERNATIONAL
John Arni bor derimod i København,
men har mange kontakter til færøsk
skak.
De skaklige forhold viste sig lynhurtigt at være helt fantastiske. Som
Sune Berg Hansen skrev i forrige
nummer af Skakbladet, er det vigtigt med gode forhold og især herlige omgivelser, når man spiller skak.
Jeg er enig i, at det hæver niveauet
markant. Dette var også et af arrangørernes vigtigste punkter, og det
lykkedes.

Den færøske natur

2005 /6/252

John Arni Nilssen (2372)
Jakob Vang Glud (2319)
Katalansk / E08
Partiet er fra 4. runde, min modstander har været på færøsk nattesold.
Dronningen besøgte i øvrigt øen under dette parti.
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sf3
John Arnis vanlige træk. Han spillede derfor meget hurtigt og virkede
overraskende frisk!
3... Sf6 4. g3 Le7

Foto: Mogens Nielsen.

12

1. runde bød på mange spændende
partier. Jeg mener ikke selv, at mit
parti nogensinde nåede at blive
spændende, da jeg spillede dårligt
og blev fuldstændig smadret af en
godt spillende Hans Kr. Simonsen.
En spiller, som efter min mening
kunne opnå IM-styrke blot ved at
skærpe seriøsiteten lidt. At vågne op
hver morgen med tømmermænd (Ja,
gutter! Hver morgen og ganske åbenlyst!) og så alligevel lave norm, er
godt gået. Måske dette er hans egentlige styrke?
Tabet i første runde var lidt af en
skuffelse, så nu skulle der spilles for
pointene! Emil Hermansson blev
slået med de hvide brikker i et spændende parti, hvor jeg hele tiden var
ovenpå. Derefter var det en allerede
lidt nedtrykt Ólavur Simonsen (han
havde 0/2), som også blev pakket
ned i sejrskufferten. 4. runde var et
vældigt roderi:

Min egen kedelige teoriopstilling.
5. Lg2 0-0 6. 0-0 c6 7. Dc2 Sbd7 8. b3 b6
Sort satser på at få spillet c6-c5 i det
rigtige øjeblik med mere eller mindre udligning.
9. Td1 Lb7
Med remistilbud. Min plan var at få
en halv her, banke Carl Eli i 5. runde
og derefter tage resten på rutinen?!
10. Sc3
Nej Tak!
10... c5!?
Jeg mente under partiet, at teorifortsættelsen 10... Tc8 var ubehagelig, da hvid får en langt behageligere
stilling efter: 10... Tc8 11. e4! dxe4
(11... c5 er en anden mulighed, men
her viser hvids 9. Td1 sig at være
mægtig nyttigt) 12. Sxe4.
11. dxc5?!
Her var 11.cxd5 bedre. John Arni
spillede for hurtigt.
11... dxc4
Herefter bør sort have udlignet.
12. b4?!
Dette træk kom også forholdsvist
hurtigt. Ideen er selvfølgelig 12...
bxc5 13. b5, hvorefter sorts struktur
er dårlig. Jeg anse det dog ikke for
nogen større katastrofe. En bonde er
jo en bonde.
12... a5!
Selvfølgelig! Sort underminerer
hvids dronningfløj. Nu skal hvid til
at spille præcist! 12... bxc5 er i øvrigt også en okay fortsættelse.
13. Se5?

Foto: Mogens Nielsen.

Der er utroligt smukt. Det er sandt,
hvad de siger. Smagen af de søde
forventninger, man har, når man drager mod Færøerne, bliver i sandhed
sat på tungen, når rygterne forandrer
sig til realiteter.
Med vinden lige i femøren, i en
gyngende motorbåd, bliver de smukke bjerge virkelig sat i perspektiv,
og følelsen af frihed og ro i sindet
strømmer ind i hjertet. Lidt regn på
næsen, opslåede og interesserede
øjne får man hurtigt. Her er masser
af dyr, græs og gammelt halm – men
ingen træer. Paradis uden træer, ja,
det forekom mig utænkeligt, før jeg
så det. Min største problemstilling
på Færøerne lå ikke i skakken, som
den ellers normalt ville under en
skakturnering. Hvordan kan de have
så meget land, uden at have skyggen
af et træ? Det færøske folk har mange
grunde for, hvorfor de ikke har træer.
Den bedste, jeg hørte under opholdet, var: ‘De er blæst væk.’
Eftersom vi alle boede sammen i
et kæmpe hus midt inde i en lille by
(kun én lille købmand!), var der rig
mulighed for at gå ture i landskabet.
Denne mulighed benyttede vi os alle
sammen af, da man ville blive skør i
bolden af hele tiden at se på skak. Et
par hundrede meter fra os lå et meget inspirerende vandfald, der var
virkelig flot (og ekstra fyldt med
vand), når det regnede.
Oksana Vovk var helt klart husets
mest aktive, da hun ud over sin føring i gåture, også løb hver morgen
– stærkt forfulgt af byens nysgerrige
lokale hunde... Det er jo ikke hver
dag, de får besøg.

Til skakken

John Rødgaard
 rutineret og hurtig mand.

Jakob Vang Glud
 god grund til at smile.

Foto: Mogens Nielsen.

Turneringsvinderen Hans Kristian Simonsen flankeret af arrangør Rani Nolsøe (til venstre)
og direktør i Suðuroyar Sparikassi, Søren Bruhn.

Spillet efter 45 minutter i boksen.
Bedre var 13. bxa5 Lxc5 14. Sa4!
Med ca. lige spil.
13... Lxg2 14. c6
Stillingen er meget kritisk, formentlig tabt. Hvids bedste er nok 14.
Kxg2, hvorefter sort har klar fordel.
14... Dc7! 15. Sxd7 axb4 16. Sxf8 Lxc6

t+-+-Nl+
+-W-VoOo
-Ov+oM-+
+-+-+-+-Oo+-+-+
+-N-+-Pp+q+pP-P
Q R-Br+-KSort har ofret et helt tårn, men har
Foto: Mogens Nielsen.

Emil Hermansson
 stærk og seriøs svensker.

stadig to springere på kniven og afgørende fordel.
17. Lf4
Fritz kan bedre lide 17. Sxh7.
17... Db7
Springerne har ingen felter at gå til.
18. Td4 Lxf8
Okay. Jeg giver ham kvaliteten... De
kommende fribønder og det herlige
løberpar afgør derefter. Fritz kan
selvfølgelig bedre lide bxc3, som
ikke tillader springeren at gå.
19. Txc4
John Arni var heller ikke enig med
Fritz. Efter et træk som Sd1, er hvid
helt pakket ned, og sort kan stille og
roligt forfremme sine bønder.
19... bxc3 20.Txc3 Sd5?!
20... Lc5! med trusler mod hvids
konge afgjorde hurtigere.
21. Tc4 Lb5 22. Te4 Sxf4 23. Txf4 Dd5
Resten er selvfølgelig let.
24. Td1 Dxa2 25. Dc7 e5 26. Te4 Da7
27. Dc3 Te8 28. Txe5 Txe5 29. Dxe5
Lc6 30. Td8 Da3!
Det ville være ufatteligt dumt at
hoppe på dumme tricks på baglinien.
31. e4 Dc5 32. Df4 De7 33. Db8 Lxe4
34. Td1 Dc5 35. h4 b5 36. Df4 Ld5 37.
Tc1 De7 38. h5 h6(!) 39. f3 b4 40. Tc7
De1
Og John Arni kastede hånden over
bordet. 0-1
3 af 4, og det begyndte at se godt ud.
5. runde bød på Carl Eli Simonsen,
en spiller jeg helt sikkert ville spille
på gevinst mod. Jeg afslog remis ef-

ter træk 23 og ofrede senere en kvalitet. Dog lavede jeg en fejl, og var
ved at give op, da jeg pludselig så ...
evig skak! (eller forever chess, som
vi jokede lidt med undervejs...)
Runde 6 og 7 var lagt på samme
dag, så jeg var ikke utilfreds med at
møde John Rødgård i 6. runde. Partiet mundede hurtigt ud i en lige stilling, hvorefter han tilbød remis, som
jeg modtog.
Derefter var det skotten John
Shaw, som jeg under turneringen
ahvde spillet hundredvis af lynpartier
med. Han er ufattelig god teknisk,
men virkede under turneringen meget nervøs og overså indimellem
taktiske elementer – efter min mening derfor, at han ikke vandt turneringen. Vores parti varede 9 træk,
hvorefter remis atter blev resultatet.
Med to runder tilbage var normkravet yderligere to point. Sjúrður
Thorsteinsson med sort i 8. runde.
Sjurdur er, sammen med Helgi Dam
Ziska, Færøernes bedste bud på en
kommende ‘storspiller’. Sjurdur er
lige kommet ind på Elo-listen med
knap 2100. Godt gået, da han kun
har spillet i to år.
Jeg spillede fransk og fik hurtigt
udlignet. Derefter lavede Sjurdur
nogle upræcise træk, og jeg fik kompliceret spillet, der senere førte til
matsætning af hans konge.
Sidste runde lå desværre på samme
dag som årets byfest. Høj musik
buldrede under partiet, og det var lidt
svært at finde motivationen frem, da
jeg er vant til at sidde og lyne på
nettet med høj musik kørende imens.
Heldigvis lavede Oksana et par fejl,
som jeg udnyttede.
IM-normen var hjemme, og nu var
det blot en korrektionsberegning, der
skulle til for at finde vinderen. Hans
Kr. Simonsen havde ½ point bedre
3. korrektion, og vandt således turneringen, samt sin første IM-norm.
Jeg selv havde sat mig godt tilrette i en blød stol med et glas cola
og et smil på ansigtet. Sommeren var
på vej.
www. faroechess.com/
2005 /6/253

13

Christian Kyndel
Pedersen opnåede sin
tredje IM-norm i Aarhus
Ches Summer i juli og
bliver udnævnt til
International Mester.
Men forinden havde
han været på kulturel
skaktur med Tjele
Efterskole.

Tjele Efterskoles
skakmiljø giver
resultater
Af Christian Kyndel Pedersen

Windesheim
Wekendtoernoi
Gruppe A:
1.
2-5.

GM Van den Doel 5½
GM Epishin 5
IM Lemmers 5
Chr. Kyndel Pedersen 5
Van Dommelen 5
23-33. Claus Rossen 3½
34-47. Martin Lee Lauritsen 3
64-74. Kevin Leutenberger 2
I alt 84 deltagere.
Gruppe B:
1-3.

4-12.
32-55.
64-76.

81-82.
85-86.

Van Lith 5
Beumer 5
Sylbing 5
Thomas Astrup Jensen 4½
Anders Knudsen 3
Bjarke Carstens 3
Jens Brun de Neergaard 2
Samuel Stougaard 2
Mark Jensen 2
Simon Jensen 1
Jens Andersen 0
I alt 86 deltagere.

www. tjeleefterskole.dk
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Tjele Efterskole arrangerede i foråret en kulturel skaktur til Zwolle i
Holland. Ansvarlige på turen var
skolens to skaklærere, Jes Harholm
og Claus Rossen, samt undertegnede
– selv tidligere elev på skolen – der
var med som skaklig opbakning.
Turens hovedmål, turneringen
Windesheim Weekendtoernoi, startede først tre dage efter ankomsten,
så der var rig mulighed for at udforske de mange forskelligartede tilbud,
området havde at byde på.
I Amsterdam besøgte vi Anne
Franks hus, og så Amsterdam Arena
– Ajax’ hjemmebane. Desuden blev
det til en visit på Anden Verdenskrigs museet i Arnhem.
Alt i alt en inspirerende optakt til
den åbne 6-runders weekendturnering med en runde fredag, tre lørdag
og de sidste to søndag. En ret komprimeret turneringsform, så derfor
var betænkningstiden sat ned til 1
time og 45 minutter til 40 træk, og
15 min til resten.
Spillerne var delt op i en A- og Bgruppe afhængigt af rating.
I A-feltet kunne man finde bl.a.
Epishin, Van den Doel, Miezis, Bagheri og Van der Weide. Jeg selv var
seedet som numer 6, og desuden stillede også Claus Rossen, Martin Lee
Lauritsen og Kevin Leutenberger op
i gruppe A.

En god start med 2/2 betød, at jeg
skulle op mod en ung hollandsk spiller i 3. runde. Partiet blev ganske
underholdende (selv for en CaroKann!):

D. Van Leent (2262)
Chr. Kyndel Pedersen (2396)
Caro-Kann / B14
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4
Panov-Botvinnik Attack, som bl.a.
årets danske mester, GM Sune Berg
Hansen ynder at bruge mod CaroKann.
4... Sf6 5. Sc3 e6 6. Sf3 Le7
En solid fortsættelse. Måske et psykologisk klogt valg, da jeg vurderede min modstander, en ung hollandsk FM’er, til at være bedst i
komplicerede stillinger. Andre muligheder er 6... Lb4 og 6... Sc6!?
7. c5
Det skarpeste, men teoretisk har sort
ikke de store problemer. Hovedvarianten er 7. cxd5.
7... 0-0 8. Ld3 b6 9. b4 Lb7
9... a5 10. Sa4 Sfd7 11. h4 h6!? er
spillet af Adams og er sikkert udmærket for sort (11... axb4 12. Sxb6
Sxb6 13. Lxh7†).
10. 0-0 a5 11. Sa4 Sbd7
11... Sfd7 12. b5! bxc5 13. dxc5
Sxc5 (13... Lxc5 14. Lxh7†! (14.

13... bxc5
13... axb4 14. Lxd7 bxc5 var trækomstilling.
14. Lxd7

15. Lxf6 følte jeg under partiet, hvid
skulle forsøge. Sort skal nemlig
spille 15... gxf6 16. dxc5 Dxd7 17.
Sb6 Dc7 18. Sxa8 Txa8 og sort har
tydeligvis fin kompensation med
løberparret. Til forskel fra partiet er
sorts kongestilling svækket, hvilket
kan give hvid lidt ekstra praktiske
chancer.
15... Dxd7 16. Sb6 Db5?!
16... Dc7! 17. Sxa8 Txa8 18. Tc1
La6 19. Te1 Lc4 20. Se5 Dxc5 er
klart bedst for sort.
17. Sxa8 Txa8 18. Tc1 Lxc5 19. Se5?
Afgørende fejl! 19. Lxf6 er sidste
chance, selv om sort nok har en lille
fordel efter f.eks. 19... gxf6 20. Sd4
Db6.
19... Se4! 20. Le3 Ld6 21. Ld4 f6 22.
Sg4 Txa2
Sort står fuldstændig knusende, men
tidnøden indtræffer lidt tidligere end
normalt pga. den specielle tidkontrol,
så hvid håber stadig.
23. f3 Td2 24. Db3 Txd4
24... Sc5! 25. Lxc5 Lxc5† 26. Kh1
De2 havde været helt væk med det
samme.
25. fxe4 Txe4 26. Dh3 f5 27. Sf2 Te2
28. Tfe1 Lc5! 29. Txe2 Dxe2 30. Dg3
h6!
Vigtigt at tage sig god tid selv med
få minutter tilbage.
31. h4

R

R

Sxc5 Sxc5 15. Lxh7† Kxh7 16.
Sg5† Kg6 17. Dc2† Se4 duer ikke
for hvid) 14... Kxh7 15. Sg5† Kg8
16. Sxc5 Sf6 17. Sxb7 De7 18. Sxa5
og hvid vinder) 14. Sxc5 Lxc5 15.
Lxh7†! Kxh7 16. Sg5† Kg6 17.
Dc2† f5 18. Dxc5 med hvid fordel.
12. Lb5!? Dc7
12... Tc8 13. Lg5 bxc5 14. bxc5 (14.
Sxc5!?) 14... Lc6 15. Tb1 er lidt
bedre for hvid.
13. Lg5!?
Hvid har spillet temmelig energisk,
og nu opstår der store komplikationer.

‘

Det vil være urimeligt ikke at
tilskrive det gode skakmiljø.
Tjele Efterskole har, og som
eliteholdet tager med sig,
noget af æren for mit gode
resultat i Holland. Gode
rammer for en skakspiller er
utroligt vigtige, og det formår
efterskolen til fulde at give.

’

t+-+-Tl+
+vWbVoOo
-+-+oM-+
O-Oo+-BnP-P-+-+
+-+-+n+p+-+-PpP
R-+q+rK-

14... axb4!
Selvfølgelig! Nogle vil måske klandre mig for at spille typisk café-skak,
men jeg kunne ikke lade være! Desuden er det et meget interessant offer, som meget vel kan være stillingens bedste mulighed rent objektivt!
15. dxc5

-+-+-+l+
+v+-+-O-+-+o+-O
+-Vo+o+-O-+-+-P
+-+-+-Q-+-+wNp+
+-R-+-K-

31... b3!
Tja hvorfor ikke?
32. Txc5 b2 33. Tc7 b1D 34. Kh2 Dbb2
35. Sd3 Dd4 36. Txb7 Dexd3
Det mest praktiske.
37. Txg7 Dxg7 38. Dxd3 Dg4 39. g3
f4!

Sort vinder endnu en bonde. Resten
er teknik (hvad det end betyder).
40. gxf4 Dxf4 41. Kg1 Dg4 42. Kh2
Dxh4 43. Kg1 Dg4 44. Kh2 h5 45.
Da6 h4 46. Kh1 h3 0-1

God afslutning sendte Christian Kyndel
Pedersen op på en delt andenplads.

Med maksimum efter tre runder blev
den sene aftenrunde lørdag en hurtig remis mod IM Lemmers. Derfor
skulle meget afgøres søndag, hvor
jeg fik sort mod GM Miezis, der
havde 4/4 efter at have slået GM Bagheri runden forinden. Det lykkedes
mig dog at bryde Miezis’ sejrsrække,
da vi blev enige om remis i 33. træk.
Det betød, at jeg i sidste runde
skulle vinde for at gøre mig forhåbninger om præmie. Bestemt ikke en
umulig opgave, da jeg fik hvid mod
en underratet ung hollandsk spiller,
men partiets sidste halvdel blev en
ren gyser. Efter en hæsblæsende tidnød havde jeg fået klar gevinst med
konge, tårn og bonde mod hans enlige konge, men jeg havde nu kun
12 sek mod sorts 5, og det var tydeligt, han ville teste min teknik helt til
bunds!
Men så skete der noget meget
besynderligt. Uret havde simpelthen
fået nok. Det afgav et utilfreds bip
og gav sig til at strejke ved at slukke
displayet! Det vil sige, at partiet blev
afbrudt i ca. fem minutter, indtil arrangørerne fik stillet et nyt ur (12
sek. mod 5 sek. igen) . Et mærkeligt
tomrum man sidder i i mellemtiden,
men heldigvis lykkedes det mig dog
at sætte mat med 2 sek. mod 1 sek.!

2005 /6/255
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I dette øjeblik...
Verdens stærkeste skakspiller netop nu er den
30-årige bulgarske stormester Veselin Topalov
som spiller på gevinst
både med hvid og sort og
præsterer angrebsskak,
som end ikke den mest
nidkære logik kan pille
fra hinanden.

tM-W-Tl+
O-+-+-Ov+-+oV-+
+-O-+-P-+p+-+-+
+pO-+-Pp+qB-P-+
Q +b+-K-+r
I analysen skal man altid give en
skak, men i partiet kan man
jo kun give den én gang!
Hvids 20. træk, tænke, tænke...
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Øjeblikkets nummer et begynder
selvfølgelig ikke med K. Men overraskende nok heller ikke med A.
I skrivende stund... Ja, i denne stund,
der er meget praktisk, hvis man skal
være profet før og ikke efter ... Lad
mig, inden jeg glemmer det, vende
tilbage til alle tiders bedste TfS, hvor
der under overskriften:
TAIMANOVS reaktion i Havanna
... står, hvad Bent Larsen skrev i Frb
Amts Avis:
Ligesom Polu tabte T. bare et parti,
mod mig i 6. runde, Men han reagerede på en anden måde: I de næste 7
scorede han 6½ p., og fra en midterplacering nåede han op på samme
pointtal som Smyslov. Da denne i
næstsidste spillede for hårdt på gevinst mod Jimenez og tabte, lagde T.
beslag på andenpladsen med 13½.
Det var det tal, han før turneringen
havde anset for godt nok til førstepræmie. Det fik han altså ikke helt
ret i.
Derimod fik jeg fuldstændig ret i
mine forudsigelser ved turneringens
start. Jeg var den eneste, der sagde
rent ud, at jeg anså mig selv for favorit. Den slags kan journalister godt
lide, og hvorfor ikke være oprigtig?
Derefter spurgte man, hvem der ville
blive min farligste konkurrent. Der
fik jeg også ret, for jeg sagde Tajmanov. De fleste anså Smyslov for

favorit. Men eksverdensmesteren er
undertiden for fredelig, når han har
Sort!
Topalov er modnet temmelig sent,
og for et par år siden havde jeg vurderet ham som nr. 5 eller 6. Men på
et par meget vigtige punkter var han
allerede meget tæt på nr. 1: Han var
ikke bange for nogen, og på sine bedste dage vandt han næsten lettere med
de sorte end med de hvide.
Efter denne forhåbentlig ikke forvirrende indledning retter vi søkikkerten mod Sofia, hvor han til stor
begejstring for hjemmepublikummet
vandt overlegent, et helt point foran
den smilende hindu Vishi. Resten
‘løb også’, som englænderne så træffende siger. – Nu kan vi gentage et
spørgsmål, der var meget almindeligt for fire år siden: Men hvem er
han, denne Ponomariev. Og hvordan udtales han?
– Jeg aner det ikke. Hvis han havde
været russer, havde I fået en hurtig
forklaring angående de tre e’er, som
dette meget slaviske folk kæmpede
med til 1918, og så havde jeg sagt
noget i retning af Panamarjoff. – Men
om ukrainsk ved jeg kun, at de kalder Lvov Lviv, og på den måde er
det selvfølgelig umuligt at gætte,
hvad en Panamat hedder på deres
form for højkirkeoldslavisk, der mest
ligner bulgarsk.

Ponomariev  eller Ponomariov.
Verdensmesteren vandt i Sofias
dobbeltrundige turnering med hvid det
første parti mod Veselin Topalov, men i
2. runde tog verdensetteren grusom
revanche.

Topalov
Ponomariev
Dronningindisk / E15
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 La6
5. b3 Lb4 6. Ld2
Et kært minde: 6. Sbd2, BL Seirawan, lyn, Mar del Plata 1981.
Yasser udstødte forskellige morsomme lyde, var nær ved at røre tre
forskellige brikker. Uret tikkede, og
det var selvfølgelig pointen i denne
ganske uteoretiske N.
6... Le7 7. Sc3! 0-0 8. Tc1!?
Uhha. En bulgarsk idé!
8... c6 9. e4 d5 10. e5 Se4 11. Ld3 Sxc3
12. Txc3
En begejstret kommentator sætter !?,
hvad jeg ikke kan begribe: Hvis
meningen var, at denne løber skulle
studere d-bondens nakkehår, så var
det selvfølgelig blevet e4 i 8. træk!
Næh, Ld2 tuer såmænd Lxh7† i en
Foto: trhel masse varianter –

Foto: Cathy Rogers.

R

tM-W-Tl+
O-+-VoOo
vOo+o+-+
+-+oP-+-+pP-+-+
+pRb+nPp+-B-P-P
+-+qK-+r

– dog vistnok ikke 12... Lb4 13.
Lxh7† Kxh7!? 14. Sg5† Dxg5!
12... c5!? 13. dxc5(?) bxc5(?) 14. h4!
h6 15. Lb1! f5 16. exf6 Lxf6 17. Dc2
d4

tM-W-Tl+
O-+-+-Ov+-+oV-O
+-O-+-+-+pO-+-P
+pR-+nPp+qB-P-+
Q +b+-K-+r

18. Sg5! hxg5 19. hxg5 dxc3 20. Lf4!!
Kf7 21. Dg6 Ke7 22. gxf6 Txf6 23.
Dxg7 Tf7 24. Lg5 Kd6 25. Dxf7 Dxg5
26. Th7!
R

tM-+-+-+
O-+-+q+r
v+-Lo+-+
+-O-+-W-+p+-+-+
+pO-+-Pp+-+-P-+
+b+-K-+-

Som før fremhævet, blev jeg født
med et usynligt handicap: på alle
mulige sprog er det meget vanskeligt for mig at lære de grimme ord.
Ikke at etiske grunde, men af æstetiske. Ukrainere må være stormestre i
at formulere saftigheder af højlitterær
kvalitet, det forstår vi alle efter at
have set Rjepins berømte maleri,
hvor kosakker redigerer et svar til en
sultan, der vistnok har været så rar at
tilbyde sin beskyttelse, mod en be2005 /6/257
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Ilja Rrepin: Kosakkernes svar til sultan Mahmoud IV, 1880-1891.
Sikkert med gode ukrainske vendinger, der kunne inspirere Ponomariev
til en passende kommentar ved synet af det hvide tårn på h7

skeden tribut, naturligvis, mod russere, polakker, litauere, svenskere og
den slags skrækkelige men’sker.
Efter 26. Th7 er Panamahatten muligvis i stand til at holde kæft. Det
var det, Bogatirchuk absolut ikke
kunne, da han i Amsterdam 1945
blev overrasket at et hvidt springertræk, der for stortalentet Palle Nielsen var ren rutine. Men som Spasskij
aldrig blev træt af at fremhæve,
denne Bogatirchuk havde 3-0 mod
Botvinnik ...
Men på dansk er det vel en del skakspillere, der ville have haft svært ved
ikke at sige, for sig selv, ‘forbandet
uheld’ eller endnu klarere udtryk.
Her finder man det eneste forsvar,
har stadig en pjæs i overskud samt
stærke modtrusler. Men det er let at
bede Petro om et svar: en rynken på
hans store næse, et skuldertræk samt
et kærtegn til staklerne på a8 og b8.
Truslen på c7 er en entrækker, også
efter 26... Dd2† 27. Kf1 Ke5 vinder
28. Dc7† stadigvæk, men normalt
vil man vel anse en totrækker for en
elegant biløsning til en firtrækker,
med andre ord 28. Dg7†!
Resten må være meget trist for
Panamas fans. For det første er han
totalt demoraliseret, for det andet er
der intet at stille op.
26... De5(?) 27. Kf1 Kc6 28. De8
Kb6 29. Dd8 Kc6 30. Le4 opg!!
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Men nu skal vi til at bore i dybden.
Enten regnede Topalov bedre og
længere end Ponomariev, eller også
var han heldig. Måske en blanding,
hvor det ikke behøver at være den
rene intuition. Måske har det meget
at gøre med logik. Lad os acceptere
de første 7 træk og begynde at praktisere logik efter 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3.
Sf3 b6 4. g3 La6 5. b3 Lb4† 6. Ld2
Le7 7. Sc3 0-0 8. Tc1!?
R

tM-W-Tl+
O-OoVoOo
vO-+oM-+
+-+-+-+-+pP-+-+
+pN-+nPp+-BpP-P
+-RqKb+r

For mange år siden sagde og skrev
Timman om den slags stillinger, at
– de fleste mestre skynder sig at spille
Lb7, men jeg kan nu godt lide at lade
løberen blive på a6 et stykke tid.
Måske kunne man med indstilling
have spillet 8... d5, men nogen ‘gendrivelse’ af Tc1 kan det umuligt
blive. Efter 9. Lg2 dxc4! 10. Se5(?)
Dxd4 er stillingen simpelthen alt for
indviklet for en spiller ‘af min kategori’, som Najdorf sagde. Eller, som

Johann Hjartarson udtrykker det,
medens han ryger cigaren: – Hvad
jeg mener om denne stilling? Jeg
spiller overhovedet ikke den slags
skak, for jeg forstår ingenting!
Men efter 8... d5 9. cxd5 exd5 10.
Lg2 er stillingen sandsynligvis lige
akkurat spillelig for sort. Der er imidlertid et andet træk, der forsøger at
gøre Tc1 til grin. Hvad med 8... c5!?
Jeg kunne ikke rigtig lide det efter 9.
d5 exd5 10. cxd5, for i de første
fingerøvelser havde jeg svært ved at
undgå f5 og g6, og det er jeg, trods
Leningrad-erfaringer i Hollandsk,
ikke begejstret for. Noget i retning
af 10... c6 11. a4 Sbd7 12. Lh3 Se8
13. 0-0 f5 14. Dc2 g6. Men det var
alligevel stadig en stilling ‘med alle
brikker på brættet’, som Garry tit
sagde, og hvis man straks gik i gang
med at forberede Sd2-c4 forstyrrede
Sort med Se5. Den slags.
Men efter 8... c5 9. Lg2 var der selvfølgelig en masse uklare kvalitetsofre. Den slags kan de fleste Hvidspillere slet ikke lide at tage imod,
og vel endnu mindre med nye, hurtigere rytmer. Nøjagtigt forsvar er
tidkrævende, og den rolle er skam
tiltænkt Sort!
En enkelt variant blev lidt lang, men
smuk: 8... c5 9. Lg2 Sc6 10. d5 exd5
11. cxd5 Sb4 12. Sh4 Lb7 13. d6
Lxg2 14. dxe7 Sd3†! 15. exd3
Dxe7† 16. De2 Dxe2† 17. Kxe2
Tae8†! (det rigtige tårn) 18. Le3
Lxh1 19. Txh1 d5, og Sort vinder!

-+-+tTl+
O-+-+oOo
-O-+-M-+
+-Oo+-+-+-+-+-N
+pNpB-Pp+-+kP-P
Q +-+-+-+r
Analysediagram
Sådan noget som 8... d6 (9. e4 Scd7
10. e5?! dxe5 11. dxe5 Sg4!) er det
svært at gendrive ‘stort’, for hverken Ld2 eller Tc1 er fantastiske

udviklingstræk. 8... Lb7 9. Lg2 ligner den gamle hovedvariant og da
navnlig Opocenskys 7. Sc3 Se4 8.
Ld2!? Men her har Hvid vundet to
tempi, hvoraf det ene (b3) er af tvivlsom værdi, og det må det andet (Ld2)
også være, så længe Sort ikke spiller
Se4... Her er det interessanteste
spørgsmål vel, hvad man mener om
9... c5 10. d5 exd5 11. Sh4 eller 11.
Sg5. Man kan sammenligne med
masser af teorivarianter, der ligner,
men med ren logik kommer man
desværre ingen vegne. Jeg tror, Sort
får det svært efter 11. Sh4, men så
kan han da bare spille noget andet
i 9. træk.
Ponomariev valgte altså det ‘solide’
8... c6, og efter 9. e4 d5 10. e5 Se4
11. Ld3 Sxc3 (11... Sxd2 må være
behageligt for Hvid) 12. Txc3 kom
vi til det første diagram, hvor det forsigtige 12... Sd7 ser behageligt ud
for Hvid, enten 13. h4 eller 13. Db1!?
(13... h6 14. cxd5).
12... b5?! med pointen 13. c5 b4!
Men for det første er 13. cxb5 Lxb5
14. Lxb5 cxb5 svært for Sort, og for
det andet kører det hvide angreb flot
efter 13. h4! (truer på h7) 13... h6
14. Lb1!
12... Lb4 er allerede nævnt, men efter 13. Tc2 må denne løberafbytning
være behagelig for Hvid.
Altså 12... c5!?
Sort skal selvfølgelig have modspil,
før han bliver sat mat. Men 13. dxc5
er det eneste Topalov-træk, jeg ikke
forstår. Han må vel have haft det med
hjemmefra. Har han set et forsvar for
Sort efter 13. h4!? cxd4 14. Lxh7†
Kh8 15. Sg5 g6 16. Tf3... Det må
være stærk tobak.
13. (dxc5) bxc5? er selvfølgelig noget fjolleri. Hvid får ro i centrum, og
så går det bare deruda’.
Det er jo en skarp stilling med masser af brikker på brættet, og dermed
træder vor praktiske regel nr. 53 i
funktion:
Hvis modstanderen ulejliger
sig med at hente et uudviklet
tårn, så lad dog barnet...

M.a.o.: 13... dxc4 14. Le4 Sd7. Og
velkomne til aftenens slåskamp!

ud. – Jeg anbragte et diagram her,
for nu begynder det fine! Temaet
hedder praktikregel nr. 88 og 89:

t+-W-Tl+
O-+mVoOo
vO-+o+-+
+-P-P-+-+o+b+-+
+pR-+nPp+-B-P-P
Q +-+qK-+r

Giv altid en skak  i analysen.
Det kunne jo være mat...
Pas på med at give den skak,
du kan kun give den én gang!
Til at begynde med: 18. Dh7† er ikke
overbevisende.
18. Sg5! hxg5. 18... Lxg5 19. Dh7†
Kf7 19. Lxg5 er slut. Det samme er
18... Te8 19. Tf3, f.eks. 19... Lb7
20. Dh7† Kf8 21. Se4 med den ‘nye’
trussel g4!
19. hxg5 dxc3 20. Lf4! Bravo! Efter
20. Th8†? Kf7 undslipper den sorte
konge. Nu er hovedtruslen 21. Dg6!,
også mod 20... Ld4.
20... Kf7 21. Dg6† Ke7 22. gxf6†.
Fint beregnet. Efter al den gas om
skakkerne ventede læserne vel 22.
Th7, hvilket imidlertid er helt uklart
efter bl.a. 22... Kd7. – Men nu er 22...
Kd7 23. fxg7 Tg8 24. Df7† Kd8 25.
Th8 mere end godt nok til at gøre
det af med Sort, der aldrig får lejlighed til at bruge sin sidste trumf,
c3-c2.
22... Txf6 23. Dxg7† Tf7 24. Lg5†
Kd6 25. Dxf7! Dxg5 26. Th7!
Her anbragte jeg et tredie diagram,
mest for at få Rjepin med. Samt skakuret! Sort havde vel 30 sekunder pr.
træk, men han var brudt sammen:
26... De5†(?) 27. Kf1 Kc6 28. De8†
Kb6 29. Dd8† Kc6 30. Le4† opg.
Sikke et parti!

Analysediagram
14. h4 h6: Desværre! 14... d4 15.
Lxh7† og 14. Sd7 15. Lxh7† duer jo
ikke. Mindre klart er 14... f5 15. exf6
gxf6!?, der har været mit yndlingsforsvar i alle mulige stillinger siden
1947. Normalt er der et eller i vejen,
som i Pachman - Zvetkov 1947. Men
i Estrin - Sloth var det da godt nok til
et korr-VM. I det foreliggende tilfælde var jeg først ræd for 16. De2,
men 16... Dd6 klarer vistnok sagen.
Bedre er muligvis 16. 0-0!?, men
Sort ånder endnu. 16. Sd4!? cxd4
17. Lxh7† er remis. Jeg opgav! Jeg
havde ellers allerede skrevet: h6??,
hvilket miserabelt træk!
15. Lb1! f5. Logisk er skam også 15...
Sd7 16. Dc2 f5 17. exf6 Sxf6 18.
Se5, men Sort spjætter endnu med
18... Se4. Og endnu meget bedre med
18... Dc7! Men desværre, for ikke at
indlade os på varianter, der er for
lange, vil jeg anføre bondegevinsten
18. Lxh6! Se4 19. Ld2. (Ideen med
varianter, der er for lange, stammer
fra en artikel af undertegnede i SAHS
1968, som Razuvajev var begejstret
for).
16. exf6 Lxf6 17. Dc2 d4. Hvad ellers? 17... Kf7 18. cxd5 ser ikke rart
Sofia 2005
1. Veselin Topalov
2. Vishi Anand
3. Judit Polgar
4. R. Ponomariev
5. Vlad. Kramnik
6. Michael Adams
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Noterne er tilegnet Peder Lehmann
Larsen, Næstved, en ny dansk storspiller med en totalt misvisende rating. (Sb 2005/4, side 30).
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v/ Steffen Pedersen
Canadian Open 2005 blev spillet 9.
- 17. juli i Edmonton og havde i år
deltagelse af flere store navne, bl.a.
Shirov, Ivanchuk og Bologan, som
alle udover at spille med i den åbne
turnering stillede op til enten simultaner eller foredrag. Disse tre delte
turneringssejren sammen med det
17-årige canadiske talent Mark
Bluvshtein samt den for mig helt
ukendte inder Saptarshi Roy Chowdhury - alle med hver 8 point.
Bluvshtein imponerede hjemmepublikumet og en del andre ved i
næstsidste runde at lægge Shirov
ned i blot 23 træk – med sort:

Alexei Shirov (2705)
Mark Bluvshtein (2525)
Russisk / C42
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Sxe5 d6 4. Sf3
Sxe4 5. d4 d5 6. Ld3 Ld6 7. 0-0 0-0 8.
c4 c6 9. Dc2
Jeg er langtfra nogen ekspert i denne
variant i Russisk men mener, at en
opstilling med Sc3 er mere kritisk
enten direkte, efter 9. Te1 Te8 eller
9. cxd5 cxd5.
9... Sa6 10. a3
På 10. Lxe4 dxe4 11. Dxe4 kan sort

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

§§

turneringslederkursus@skak.dk
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enten spille 11... Sb4!? eller 11...
Te8 12. Dd3 Lg4 med god kompensation.
10... Lg4 11. Se5 Lf5
Det er interessant, at Shirov selv har
spillet 11... Lh5, men han tabte med
det til Leko i Linares sidste år. Partitrækket har Bluvshtein også tidligere spillet med succes.
12. b4
12. Le3 Sac5 13. dxc5 Lxe5 14.
cxd5 Dxd5 15. Sc3 Lxc3 16. bxc3
Tad8 gav sort mindst udligning i
Smirnov-Motylev, Sochi 2004. Shirov prøver en mere aggressiv fortsættelse på dronningfløjen.
12... f6
12... Dh4?! 13. Sc3 Sc7 14. Sf3 Dh5
15. Sxe4 dxe4 16. Lxe4 Lxe4 17.
Dxe4 Tfe8 18. Dd3 vandt en bonde
for hvid i Shirov - Adams, Sarajevo
2000, og selv om englænderen senere holdt remis, så er hvids fordel
indiskutabel.
13. Sf3 De8 14. b5 Dh5!
Der er efterhånden utallige eksempler på, at Russisk ikke er en fredsommelig åbning, når begge parter
spiller kritiske varianter. Her er størstedelen af sorts officerer linet op til
angreb, mens hvid nu vinder en officer på den anden fløj. Spørgsmålet, der kun kan besvares med knivskarp variantberegning, er, om hvids
kongestilling holder, og den materielle fordel bliver udslagsgivende,
eller om hvid har spillet uden sikkerhedsnet og tilladt sort et afgørende angreb.
15. bxa6 Lg4 16. Te1?!
Shirov bør næsten have set, at 16.
Sbd2 Sxd2 17. Dxd2 Lxf3 18. h3
og nu for eksempel 18... b6 19. gxf3
Dxh3 20. f4 Dg4† blot fører til remis. Derfor er det interessant, at han
vælger partitrækket, hvor sort også
kan forcere remis, men derudover
kan han som i partiet også forsøge
mere. Er det et fejlslagent psykologisk plot, eller er Shirov denne dag
bare ikke helt skarp nok?
16... Lxf3 17. gxf3 Dxh2

17... Dh3 18. Lxe4 Lxh2† 19. Kh1
Ld6† 20. Kg1 Lh2† er remis på stedet. Den unge canadier vil mere.
18. Kf1
R

t+-+-Tl+
Oo+-+-Oo
p+oV-O-+
+-+o+-+-+pPm+-+
P-+b+p+-+q+-P-W
RnB-Rk+-

18... f5
18... Sg5! synes endnu stærkere. Jeg
ser ikke noget fornuftigt forsvar i
mine hurtige analyser:
a) 19. Lxg5 fxg5 20. Te3 Tae8 21.
Lxh7† Kh8 22. Lf5 g4! 23. Sd2 g3.
b) 19. axb7 Tae8 20. Le3 Sxf3 21.
Lxh7† Kh8 22. Td1 dxc4.
c) 19. cxd5 Sxf3 20. Lxh7† Kh8
21. Td1 Tae8.
19. cxd5 cxd5 20. fxe4
På 20. axb7 Tae8 21. fxe4, med
pointen 21... fxe4 22. Lxe4 dxe4 23.
Le3 Lg3 24. Ta2 Tf3 25. Db3† Kh8
26. Tc2 for at flygte med kongen
over e2 og d1, spiller sort stærkere
21... Dh3†! 22. Ke2 fxe4, og hvid
er uden forsvar. Denne vending er
derimod ikke så overbevisende i
partiet.
20... fxe4 21. Lxe4 dxe4 22. Le3 Lg3
23. Ta2?
En grov fejlvurdering. 23. axb7 var
nødvendigt, hvorefter sort næppe
har bedre end evig skak med 23...
Lxf2 24. Lxf2 Dh1† 25. Ke2 Dh5†
26. Kf1 Dh1† etc.
23... Tf3 0-1
Sorts trusler er overvældende, men
det undrer mig, at Shirov ikke trods
alt vil se 24. Db3† Kh8 25. Sc3, hvor
sort skal finde 25... Dh1† 26. Ke2
Txe3† 27. Kxe3 Lf4†! 28. Ke2 Df3†
29. Kf1 Dh3† 30. Kg1 Tf8, og hvid
har ikke noget forsvar.

Taktik

Tag stilling

R

R

tMvWt+l+
+o+-+oVo
o+-O-Mo+
+-Op+-Bp+-+p+-+
+-N-+p+-P-+-+pP
R-NqKb+r

v/ Bent Kølvig

2. Hvid trækker!

1. Sort trækker!
R

Løsninger side 30

t+vWlV-T
OoO-+-Oo
-+-+-M-+
+-+m+o+-+bPo+-+
+-N-P-+pP-N-PpP
Q R-BqK-+r

3. Hvid trækker!

t+v+lV-T
+-+-+oOo
o+-OoM-+
+oM-+-B-+-+pP-+
+nNb+-+pWpQ-+pP
Q R-+-+rK-

Kongeindisk,
Sämisch-varianten.

Siciliansk i forhånden.

Siciliansk,
Najdorf-varianten.

4. Sort trækker!

5. Hvid trækker!

6. Sort trækker!

tMvWl+-T
Oo+-+oOo
-+-+oM-+
+-Vo+-+-P-+-+-+
P-+-+n+-+pNpPpP
R-BqKb+r

-+-TlV-T
O-+vOo+o
-+b+-+o+
+-O-+-+q+-+p+-+
+-W-+-+p+-+kPpP
Q R-B-+-Nr

R

t+-+l+-T
OoOv+o+o
-+-+-+-+
+-VpM-Wq+-+-+-+
+-N-+-+n
pP-+pPp+
R-+-Kb+r

Dronningbondespil.

Grünfeld-indisk,
afbytningsvarianten.

Dronninggambit,
Tjigorins forsvar.

7. Sort trækker!

8. Sort trækker!

9. Sort trækker!

tM-Wl+-T
OvOoVoOo
-O-+o+-+
+-+-N-+-+pPm+-+
+-+-+-PpP-N-PbP
R-BqK-+r
Dronningindisk.

R

t+vW-L-T
OoO-+-O-+p+-M-+
+-V-+-O-+-+o+-+
+b+p+-+pPp+-PpP
RnBq+rKPrøjsisk, Traxler-varianten.

R

-TvL-+mT
O-Oo+-V-+-+-+-O
+-Wp+oO-+bM-+-+
+-NkBp+pP-+n+pP
R-+q+-+r
Siciliansk i forhånden.
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Bøger
Det ligger i stillingen – veloplagt og underholdende
bog af Niels Helveg Petersen og Peter Dürrfeld

Skak og politik
Af Erik André Andersen
Ideen er jo indlysende rigtig. Man
sætter en politiker og en skakjournalist sammen og ser, hvad der kommer ud af det. Men først skal man
lige få ideen og bringe den til udførelse.
Det har Niels Helveg Petersen og
Peter Dürrfeld heldigvis nu gjort, og
resultatet er en glimrende og underholdende lille bog med titlen ‘Det
ligger i stillingen. En bog om skak
og politik’. Ingen af de to forfattere
behøver nærmere præsentation. Den
ene er en mangeårig dansk toppolitiker og inkarneret skakspiller. Den
anden er en erfaren skribent og skakjournalist.
Rammen og atmosfæren omkring
bogen skal fremhæves. Som læser
forestiller man sig hensat til præstegården i 1800-tallet, hvor onkel Helveg og onkel Peter sidder foran
kaminilden med et skakbræt imellem sig og udveksler tanker om skak
og politik. Tankerne fra den politiske verden overføres på skakbrættet, og ideerne fra skakspillet føres
ind i den politiske verden.
Det meste er ganske underholdende, og som sådan kan bogen anbefales til hyggelige stunder. Der er
ingen skarpe synspunkter, og man
kommer vidt omkring i historien og
litteraturen. Og så giver bogen oven
i købet – i tillæg til alt det hyggelige
– stof til nærmere eftertanke.
Som jeg læser teksten, forestiller
forfatterne sig en form for symmetri
mellem de to ‘spil’ – det politiske og
det skaklige. Det fremgår af, at der
ustandselig trækkes paralleller både
den ene og den anden vej, f.eks. centrums betydning for både skak og
politik. Eller: en politiker laver en
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fodfejl, og så vises et parti, hvor Capablanca også laver en fodfejl.
Der er dog en vigtig forskel på de
to ‘spil’. Skakspillet har sine veldefinerede regler og er som sådan et
objektivt spil. Anderledes forholder
det sig med det politiske spil. Forfatterne tænker det politiske spil især
inden for rammerne af det danske
parlamentariske demokrati (det
fremgår af, at de fleste af bogens
politiske anekdoter hentes fra Folketingets arbejde), og her må man jo
sige, at der med tiden er opbygget
velordnede rammer, som i en vis
forstand svarer til skakspillets objektive grundvilkår. Men det er kun på
det generelle plan. I den politiske
virkelighed kan man lave ‘dirty
tricks’, som svarer til snyd i skak, og
det er jo netop, hvad man ikke kan i
skak. Politik er ikke (altid) retfærdigt, og snyd i politik belønnes undertiden på valgdagen. Vælgerskarens subjektive mening kan ikke sidestilles med skakspillets objektive
spilleregler.
Skak er altså et hjælpemiddel, en
abstrakt måde at tænke på, som kan
anvendes i politik. Bogen støtter da
også dette synspunkt: ‘Skak er et
udmærket redsskabsfag for den politiske analyse’ (s. 8). Men om og
hvordan og hvor meget det også går
den anden vej, om politisk tænkning
virkelig giver mening for en skakspiller, om der virkelig er symmetri
mellem de to ‘spil’, eller om politiske udtryk blot tilfældigvis og på en
pudsig måde kan genfindes på skakbrættet – alt dette er lidt uklart i bogens fremstilling.
På bogomslaget står de to forfatternavne ikke nævnt i alfabetisk ræk-

kefølge, som man normalt gør, medmindre der er særlige grunde til at
skelne mellem en hovedforfatter og
en hjælpeforfatter. Her er det omvendt: hovedforfatteren Dürrfeld står
sidst, mens Helveg er hovedpersonen, hvis navn (og forsidebillede)
skal sælge bogen. Helveg har skrevet første og sidste kapitel, mens han
i resten af bogen omtales i tredje
person, eller hans tanker og historier
omtales eller citeres, f.eks. ‘Med sin
karakteristisk afvæbnende selvironi
svarede han...’ (s. 54). Sådan ville
Helveg nok ikke have skrevet om
sig selv.
Men selv om Helveg ikke har bidraget så meget til skriveriet, har han
unægtelig præget bogen i allerhøjeste grad, og heldigvis for det. Der
fortælles Christiansborg-historier i
lange baner, og der lægges små finter ud til politiske modstandere. Det
er politik set med radikale briller. Det
hele gengives loyalt af Dürrfeld uden
politisk modspil. En kritisk læser kan
derfor nok hævde, at bogen politisk
set er temmelig indspist.
Men hvorfor i alverden skulle en
radikal politiker ikke fremlægge sit
eget syn på sagen? Det er ikke politisk videnskab det her. Og hvorfor
ikke bare læse bogen som det, den
først og fremmest er: en veloplagt,
velskrevet, underholdende og hyggelig bog om skak og politik.
Niels Helveg Petersen & Peter
Dürrfeld: Det ligger i stillingen,
Aschehoug 2005, 129 sider, 199 kr.

Bognoter
v/ Jacob Aagaard
Joe Gallagher:
Play the King’s Indian
208 sider, Everman Chess 2004.
GM Gallagher udleverer sit åbningsrepertoire imod 1.d4 – Kongeindisk
(1... Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 og så
oftest 4. e4 d6). Det gør han med
samme attitude, som han spiller,
nemlig at han tror på sorts stillinger,
og når der er problemer angiver forbedringer i et-træks kommentarer.
Denne ‘praktiske’ holdning til de
kritiske stillinger kan godt irritere,
men på den anden side ved Gallagher, hvad han snakker om, når han
snakker om Kongeindisk. Bogen har
generelt modtaget strålende anmeldelser, og ligger da også over niveauet af, hvad der bliver udgivet i
øjeblikket.


Edward Dearing:
Play the Sicilian Dragon
256 sider, Gambit 2004.
Den unge skotske IM præsenterer
dragevarianten i Siciliansk (1. e4 c5
2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5.
Sc3 g6), der hedder sådan, fordi sorts
bondestruktur på kongefløjen skulle
minde om en drage – men sikkert
også på grund af åbningens angrebspotentiale. I lange varianter gennemgår Dearing de mange labyrintiske
forgreninger, men hans behandling
af Topalovs geniale 12. Kb1! er
meget overfladisk. Lige netop 12.
Kb1 har tvunget sort til at forlade

alle de gamle hovedvarianter. Denne
(store) skønhedsplet er dog til at leve
med, da bogen generelt er godt
researchet og godt skrevet.


Igor Stohl:
Garry Kasparov’s
Greatest Chess Games
Gambit 2005, 320 sider, Hardback.
Stohl og Gambit har været meget
heldige med denne titel, som var
planlagt længe. Først trækker Kasparov sig tilbage fra turneringsskak;
derefter meddeler han, at hans store
bogprojekt bliver yderligere 3-4 bøger langt, med den konsekvens, at
hans egne bøger om sine bedste partier vil lade vente på sig i nogle år.
Denne bog præsenterer 74 af Kasparovs bedste partier fra 1973 til
1993. Flot indbundet, men stadig
med Gambits paperback-papir indeni. Jeg har tjekket nogle af mine
egne analyser mod Stohls, og som
forventet fandt jeg de samme opdagelser, som i tidligere udgivelser af
disse partier. Det, der virkelig savnes i denne bog, er det, der rækker
ud over analytisk sandhed, og forklarer, hvad der foregår, i stedet for
blot af angive, hvad det bedste træk
var i hver stilling. Det virker lidt som
en lukket fest for titelholdere.


Sam Collins:
Understanding the Chess Opening
Gambit 2005, 224 sider.
Et sympatisk projekt, der er blevet
forsøgt en del gange. Alle åbninger
gennemgås kort for de klubspillere,
der ikke har lyst til at bruge mere
end nogle minutter på at forberede
sig. Desværre er det alligevel ikke
rigtig klart, hvem bogen henvender
sig til. Med en masse varianter i stedet for ‘understanding’ bliver det
ikke til meget mere end en teoribog,
hvor varianterne stopper midt i heftige slagudvekslinger med en til tider meget tilfældig bedømmelse af
stillingerne. Problemet med denne
type bog er, at forfatteren bevæger
sig ud på et territorium, hvor han enten giver meget få varianter og forklarer mere, eller giver flere og plud-

selig laver fejl. Problemet er tydeligt
i denne lettere skuffende bog. Titlen
alene skal nu nok sælge...


Boris Gelfand:
My Most Memorial Games
Edition Olms 2005, 260 sider.
I 1990 var den unge Hviderusser
Gelfand nr. 3-4 i verden sammen
med Ivanchuk. I dag 15 år senere er
Israeleren Gelfand nr. 14 med 2713.
I denne bog kommentere han 51 af
sine mest interessante partier, remiser
og nederlag medtaget, samt et par
kombinationer og slutspil. Gelfand
er ingen stor pædagog, og bogen vil
for de fleste synes at være på et højt
sværhedsniveau, da så meget er indforstået. Men for stærke skakspillere
er bogen en guldgrube. Visuelt er
bogen også ren fornøjelse, men selve
redigeringen er vist gået lidt hurtigt.
Det er dog ikke så grelt som i Korchnois bøger fra samme forlag (og redaktør), hvor en modstander hedder
‘my partner’ ... Anbefales varmt til
alle over 2200, der vil videre.


Chris Ward:
Starting out: Rook Endgames
Everyman 2005, 128 sider.
En god kort introduktion til den oftest sete form for slutspil. Chris Ward
er frisk og frejdig og sikkert ikke i
alles smag, men forståelsen af de
væsentlige stillinger og forklaringerne er som de skal være.


John Emms:
Starting Out:
Minor Piece Endgames
Everyman 2004, 208 sider.
Denne bog er på et højere niveau end
Wards og henvender sig også til
mesterspillere, selv om målgruppen
stadig er spillere under 2000. Emms
er en god forfatter og slutspillet er
hans hjemmebane, men bogen kan
siges at være lidt for lang i forhold
til at være en ‘første lektion’, men da
den ikke koster mere af den grund,
er det tilgiveligt.
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Problemskak
v/ Kaare Vissing, Præstekærvej 18, 4.mf., 2700 Brønshøj. Tlf. 38 89 01 25.

13288.
Leonid Makaronez.
Israel.
Originalopgave.

13289.
Erik Hansen.
Helsingør.
Originalopgave.

13290.
Leonid Makaronez og
Leonid Ljubashevskij.
Israel. Originalopgave.

13291.
Leonid Makaronez.
Israel.
Originalopgave.

-+-+r+-W
Ok+-Pp+t
-+-LmB-+
+qO-+-+-M-P-+-+
+-+-+-+b+-+-+-+
+-+-+-+-

-+-+-+-R
+-+-O-+-+k+l+-N
+-+o+-+-+-+-+-+
+-+-+-+-+-P-+-+
B-+-+-+-

-+-+-N-+
+-+o+-+-+-P-+-+
+-+n+lVr
-+oP-O-O
Bp+pOkOp
-P-+p+p+
+-+-+r+-

-+-+-+-+
+-+-+k+l
-M-+-+-O
+-+-+-+-+-+-+-+
+-+-+-R-+-+-+p+
+-+-+-+-

Mat i 2 træk.

C+ 8+7

Mat i 4 træk.

Nye opgaver
Som vanligt lutter originalopgaver
– fra et par af de flittigste leverandører, israeleren Leonid Makaronez og
helsingoraneren Erik Hansen. Førstnævnte har dog komponeret en af
opgaverne i samarbejde med sin
landsmand og navnebror, Leonid
Ljubashevskij. Løsninger bedes indsendt senest den 20. september.

Løsninger til nr. 5
13283. (Schmidt) 1. Tf4! Truer 2.
Te4‡. 1... Sf2 2. Dd5† cxd5 3. cxd5‡.
1... Sg3 2. Te5† dxe5 3. Ld7‡. Og
1... d5 2. Te4† dxe4/Kd6 3. Ld7‡/
Sf5‡. Opgaven deltog oprindeligt i
7. WCCT (holdverdensmesterskabet
i komposition), hvor den trods sine
åbenbare kvaliteter ikke blev placeret – den deltog i et skrapt selskab!
At opgaven ikke blev placeret, berettiger den til gengæld til original
offentliggørelse andetsteds, og det
er hermed sket i Skakbladet. I øvrigt
deltog den i en kategori med temaet:
En hvid brik bliver frigjort af sorts
første træk, hvorefter den øjeblikkeligt ofrer sig. Således udgør de to
førstnævnte varianter de tematiske,
idet springeren på h1 i den første
variant går til f2 og dermed frigør
Dd4 fra bindingen af La7, og i den
anden variant går til g3 og dermed
frigør Tg5 fra bindingen af Tg7. Et
illustrativt problem.
13284. (Larsen) 1. De3! Truer 2.
Txd6† Txd6 3. Dxe5‡. 1... Se4 2.
dxe4† Lxe4 3. Db3‡. Sorts løber
tvinges både til at forlade dæknin-
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C+ 5+3

Mat i 4 træk.

C+ 14+8

Mat i 6 træk.

C+ 3+3

gen af et felt og skabe selvblokade.
1... Txe6 1. Td7 (truer 3. Dc5‡) 2...
Tf6/Tg6/Th6 3. Dxe5‡. Eller 2...
Te7/Te8 3. Txd6‡. 1... Kxe6 2.
Dxh6† Kd5 3. Dxd6‡.
13285. (Larsen) Forførelse: 1. f5†?
gxf6†! Denne i øvrigt tvungne
krydsskak forbyder hvids hensigt 2.
Lxf5‡. Løsning: 1. Le4! Træktvang!
1... exf4 2. Lf3! fxe3 3. Ld5‡. Åbning og lukning af tårnlinier! 1...
Lxg4 2. f5† Lxf5 3. Ld5‡. Selvblokade.
13286. (Strebkovs) 1. Txc6! Truer
2. f5 efterfulgt af 3. Le3‡. Mod denne
trussel kan sort nu rømme d1 og forvandle til springer. Miseren er bare,
at Ld1 ikke har noget tilfredsstillende
felt til sin rådighed! 1... Lc2 2. Sbxd2
Kc3 3. Dxg7‡. 1... Le2 2. Sfxd2 Ke3
3. Da7‡. 1... Lf3 2. Dxd6 Kxe4 3.
De5‡. Og 1... Lb3 2. Sxa3 Kc3 3.
Dxg7‡. Et festfyrværkeri af fire forrygende fjernblokader med samme
brik, sorts hvidfeltede løber. Dertil
kommer denne ikke-tematiske variant med krydsskak: 1... c3 2. Sxa3
Sc4† 3. Txc4‡.

tighed. Ensbetydende hermed er det,
at det kan genere modstanderen betydeligt, hvis man kan hindre ham i
at rokere. I problemskak kan dette
illustreres på yderst spektakulær vis.
Desangående skal man vide, at såvel hvid som sort altid må rokere i
en given komponeret opgave, hvis
det ikke ved retrograd analyse kan
bevises, at en af brikkerne til den
aktuelle rokade allerede har været
flyttet.
I nedenstående diagram må sort derfor rokere langt, når ellers hvids
dronning opgiver sin gardering af c8.

Dansk Skakproblem Klub

Mat i 5 træk.

DSK åbner sæsonen 2005/2006 torsdag den 8. september kl. 19.30, som
vanligt i Nørrebro Medborgerhus,
Blågårds Plads 3, 3. sal. Alle er velkomne, også til at tage en eller flere
opgaver med.

Forførelsen udgøres af prøvespillet
1. Dh6? Truer 2. Dh8‡, men slipper
grebet om c8, så sort har gendrivelsen 1... 0-0-0! Nej, hvid må for alt i
verden hindre denne rokade.
Prøv selv, men se ellers løsningen
på side 26.

Rokadeforhindring
Man skal ikke have spillet skak ret
meget, før man erfarer rokadens vig-

13292.
A. Kraemer og W. Massmann.
Die Welt 1955.
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http://hjem.get2net.dk/skak/
dansk_skakproblem_klub/

Juniorskak
Sahl Skaklejr 2005
 for 32. gang!

Tre verdensmestre:
Khairullin
Le
Purtseladze

Ungdoms-VM
Danmark deltog i alle fem drengegrupper og en enkelt af pigegrupperne
ved ungdoms-VM i Belfort i Frankrig.
Bedst af danskerne klarede Nikolaj
Mikkelsen sig i gruppen 'Drenge under 18 år', hvor han scorede 6½ point
af 11 mod så stærke modstandere, at
IM-normer synes inden for rækkevidde.
Også Peter Skovgaard i 'Drenge u/
16' og Alex Hansen i 'Drenge u/14'
havde plusscorer undervejs, men faldt
tilbage i de sidste runder af den lange
turnering. De tre yngste var debutanter i denne type mesterskab, men klarede sig alligevel igennem med pæne

scorer – foruden masser af erfaring til
næste gang.
Holdleder Jacob Kaaber rapporterede, at arrangementet for de mere end
tusind deltagere plus mindst lige så
mange ledere og familiemedlemmer
var kaotisk, men at selve skakken var
en stor oplevelse.
Danskernes resultater:
Drenge u/18: Nikolaj Mikkelsen 6½
Drenge u/16: Peter Skovgaard 5
Drenge u/14: Alex Hansen 5½
Drenge u/12: Kristian Seegert 4
Drenge u/10: Mads Andersen 5½
Piger u/14: Emilie Christensen 5

Det Åbne Junior KM 2005
Københavns Skak Union og Tårnet/Ballerup Skakklub
ønsker alle børn og unge fra nær og fjern hjerteligt
velkomne til Det Åbne Københavnsmeserskab for juniorer!
Tidspunkt: Lørdag den 24. september 2005 kl. 10.00 - 16.30.
Spillested: Tapeten, Magleparken 5, 1., 2750 Ballerup.
Indtegning: Fra kl. 9.00 til kl. 9.50.
Grupper: A (85-88) B (89-90) C (91-92) D (93-94) E (95-96) F (97-...)
Betænkningstid/runder: A-B: 25 min./6 C-D: 20 min./7 E-F: 15 min./9

Århus Skoleskak indbyder for 32.
gang til landets hyggeligste skaklejr i efterårsferien på feriekolonien Sahl, beliggende ved Vinderup i Viborg amt, fra mandag d.
17. oktober til fredag d. 21. oktober 2005.
På lejren er der plads til 48 deltagere i alderen 8-16 år, der som
sædvanlig vil blive styret af en
flok erfarne ledere.
Lejren vil byde på daglige skaklektioner i grupper efter spillestyrke, lejrturnering, simultan, lynskak, teknikmærker, fodbold,
bordtennis... og meget, meget
mere! Igen i år vil der være pigeværelse på lejren.
Prisen for en uges oplevelser er
600,- kr. som betales på lejren.
Transport til Århus betaler du
selv. Bustransport Århus-Sahl t/r
er med i prisen.
Tilmelding skal ske skriftligt
(meget gerne på email!), senest
lørdag den 1. oktober til Jakob
Rathlev, Møllegade 7B 2.mf.,
8000 Århus C, mobil: 60 60 14
93, email: jrathlev@mail.tele.dk
– hvor du også kan høre nærmere.
Traditionen tro besættes pladserne hurtigt, så skynd dig, hvis
du vil være sikker på en plads!
Ved tilmelding skal du opgive
navn, fødselsdato og år, adresse
og tlf.nr, skole/skakklub og hvem
du evt. gerne vil bo sammen med.
Det hele sendt eller underskrevet
af din far eller mor.
www. aarhusskoleskak.dk

Indskud: 30 kr. og helst i lige penge, som betales inden 1. runde.
Præmier: Vandrepokaler, medaljer, pengepræmier og diplomer.

Spil skoleskak

Tilmelding: Oplys navn, klub/skole, fødselsår og tlf./e-post senest den
20. september til Sigfred Haubro, Høstbuen 39, 2750 Ballerup,
tlf. 44 64 23 80, e-post: s_haubro@mail.tele.dk,
eller Arild Rimestad, Bispebjergvej 71, st. tv., 2400 København NV,
tlf. 35 82 45 62 / 21 84 05 53, e-post: arild@ofir.dk.
Velkommen og vel mødt, veltilpas og vel forberedt!

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

www. ksu.dk + 'Juniorskak'
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K-skak
K-skak ledelsen har hermed
fornøjelsen af at invitere
til årets DM
– samt OL og EM-hold:

DM 2005
Det årlige Danmarksmesterskab
i k-skak har hidtil været afviklet
med almindelig post (email tilladt, hvis muligt for begge spillere). Konsekvensen har været at
deltagerantal og styrke er dalet
støt og roligt gennem de sidste 56 år. Det prøver vi nu at gøre
noget ved – derfor:
DM 2005 afvikles på ICCFs
server (se SB 2004/8). Der spilles efter ICCFs regler – bl.a. kan
nævnes, at betænkningstiden er
60 dage til 10 træk.
Startdato bliver 31/10-2005,
og der spilles om en 1. præmie på
2.000 og en 2.præmie på 1.000.
Indskuddet er som sædvanligt
100 kr., som indsættes på k-skakkens girokonto 495-0356 eller,
via PC-bank: Reg.nr. 6426,
kontonummer 4950356.
Tilmelding: Peter Lindegaard,
peter.lindegaard@stofanet.dk,
senest 1/10-2005.
Vi håber selvfølgelig, at det nu
vil vælte ind med tilmeldinger
alle vegne fra. Max. deltagerantal i DM er 15 spillere – kommer

Løsning på opgaven side 24:
1. h6! Truer 2. h7 efterfulgt af 3.
h8(D)‡. 1... Kf8 besvares nu med
2. Dg1 efterfulgt af snarligt Dg7†
med mat trækket efter. Sort må derfor lukke c-linien med sin løber, så
han kan komme til at rokere, men
se så: 1... Lc6 2. De1† Kd8 (Le4 3.
Dxe4† efterfulgt af 4. Dxa8‡ eller
Kf8 3. De7† Kg8 4. Dxf6 og 5.
Dg7‡) 3. De8†! Kxe8 4. h7, og sort
kan ikke hindre h8(D)‡, da han nu
har haft flyttet sin konge og derfor
ikke må rokere. Og 1... Lc4 2. Da3!
Tc8 (Txa3 3. h7 Tg3 4. h8(D)† Tg8
5. Dxg8‡) 3. Da8!! Txa8 4. h7, og
sort kan ikke hindre h8(D)‡, da han
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der flere tilmeldinger end det, tager vi en dialog med spillerne,
om hvad vi så gør! Det er ikke
nødvendigt at have et kvalificerende resultat fra en tidligere kturnering – har du „kun“ en FIDErating, så kom bare an alligevel!
Der bliver også noget for „uglerne“. Alle partier i DM-klassen
vil nemlig kunne ses LIVE på
ICCFs side – med 3 træks forsinkelse.

OL og EM-hold
Der bliver rig lejlighed til at spille
server k-skak til vinter! Omkring
1. december starter ICCF nemlig
indledende grupper i det 17.OL
(6 mandshold) – samtidig med at
ICCF/Europa den 20. december
sætter gang i en tilsvarende indledende runde i det 7.EM-hold
(8 mandshold). Hører meget
gerne fra interesserede spillere,
der kunne tænkes at forsvare de
rød/hvide farver på et eller begge
hold! Der er ikke noget indskud!
Holdene udtages 1.november
(OL) og 15.november (EM). Skal
du med så send en mail til
kskak@skak.dk
Søren Peschardt
http://kskak.dsu.dk/start.html

nu har haft flyttet sit tårn og derfor
ikke må rokere. Mere generelt hedder det her anvendte tema ‘Umnov
I’, der defineres således: ‘I hver af
mindst to varianter besætter hvids
dronning et felt, der just er blevet
rømmet af en sort brik’. I det aktuelle tilfælde ser vi, at sorts træk Ke8d8 besvares med De8† i den første
tematiske variant, og sorts træk
Ta8-c8 besvares med Da8 i den
anden. I begge tilfælde slås dronningen med et switchback (Kd8xe8
hhv. Tc8xa8), der genopretter muligheden for rokade, men ak, kun i
illusionen!

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'
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Koordineret turnering
Hurtig- og lynskak
Juniorturnering
Andre arrangementer

VRS Hurtig 2005
H
22/8 - 29/8. – Vejlby-Risskov Skakklub indbyder hermed til 6 runders
hurtigturnering på følgende mandage:
Runde 1-3 mandag den 22/8, og runde
4-6 den 29/8. Med start kl. 19.30. –
Spillested: Vejlby Sognegård, Vejlby
Centervej 25, 8240 Risskov. – Rygning: Ingen rygning i spillelokalerne.
– Betænkningstid: 30 min. – Indskud:
50 kr. – Præmier: 1. pr. 1000 kr.,
2. pr. 500 kr. Bedst under 1500 giver
500 kr. – Turneringsform: Monradgruppe. – Tilmelding: Jørgen Thinggaard, tlf. 86 74 01 33 / 29 23 00 62.
– Tilmeldingsfrist: Senest lørdag
d. 20. august 2005.
Skovlunde Skakklub
Tal EMT 2005
K
22/8 - 10/10. – Skovlunde Skakklub
afholder sin næste EMT i serien af
turneringer opkaldt efter skakverdensmestrene, nemlig: Tal EMT. –
Spilledage mandage med start kl.
19.00: 22/8, 29/8, 5/9, 12/9, 19/9,
26/9, 10/10 (udsatte partier 3/10). –
Der spilles i 8-mands alle-mod-alle
grupper, der inddeles efter rating. –
Nederste gruppe eventuelt Monrad.

Turneringen Elo-rates. Max. 40 deltagere. – Betænkningstid: 2 timer til
40 træk + 1/2 time til resten af partiet.
– Indskud: Seniorer 150 kr., juniorer
og pensionister 100 kr. – Præmier:
Skovlunde Skakklub giver et tilskud
til præmiepuljen på 1000 kr. oven i
det samlede indskud (excl. EMT afgift). 1. præmien i øverste gruppe vil
være 1000 kr. – Spillested: Skovlunde
Gl. Skole, Skolevej 4, 2740 Skovlunde. – Der må ikke ryges i spillelokalerne. – Tilmelding: Bedst via formular på Skovlunde Skakklubs hjemmeside www.skovlundeskakklub.dk.
– Evt. kontakt: Tom Skovgaard, email: tsg@ddf.dk, tlf: 24 28 14 10. –
Tilmelding senest den 15. august
2005.

Fredericia
Byturnering 2005
K
30/8 - 27/9. – Fredericia Skakklub
indbyder hermed til den 9. Byturnering i koordineret EMT i Fredericia.
– Spilledage: Tirsdagene den 30/8,
6/9, 13/9, 20/9 og 27/9. – Spillested:
Alléskolen, Nørre Allé 5, 7000 Fredericia. – Spilletid: Kl. 19.00 - 24.00.
– Betænkningstid: 40 træk i 2 timer,
derefter ½ time plus opsparet tid til
resten af partiet. – Turneringsform:
Så vidt muligt alle-mod-alle i 6mands grupper. – Indskud: Kr. 130,for alle. – Tilmelding: Senest søndag
d. 21/8 til Gert Preussler, Fr. d. 3's vej
37, 7000 Fredericia, tlf. 75 91 07 09,
mail: fredericia-skakklub@get2net.dk.
PricewaterhouseCoopers Cup
Holbæk
K
30/8 - 29/11. – Spil når du vil – 11
runder Monrad m. bl. a. seedning og
ret til framelding. Elo-rates. – Sted:
Tidemandsvej 1, Holbæk. Rygeforbud. – Spilledage: Flg. tirsdage kl.
19.15: 30/8 - 6/9 -13/9 - 20/9 - 27/9 4/10 - 11/10 - 25/10 - 1/11 - 15/11 og
29/11. – Yderligere oplysninger på:
home15.inet.tele.dk/pmp/skak. – Tilmelding og info: Poul Møller Petersen, Slotshaven 39, 4300 Holbæk, tlf.
59 43 07 25. – Frist: Tirsdagen før
den runde, man indtræder i turneringen.
ASK EMT 2005
K
1/9 - 29/9. – Allerød Skakklub indbyder til 5 runders koordineret EMT i
perioden 1 sept. - 29 sept. Turneringen er en del af NSU’s Grand Prix. –

Spillested: Skovensvej 6 (ved biblioteket), 3450 Allerød (3 minutters gang
fra Allerød Station). – Spilledag og
tid: Torsdage 19.30-24.00. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter
15 min + opsparet tid til resten. –
Turneringsform: Der inddeles i 6mands grupper efter rating, dog evt.
med en Monrad-gruppe som sidste
gruppe. – Indskud: 125 kr. Betales
senest før 1. rundes start. – Rygning:
Der må ikke ryges i selve spillelokalet, men der kan ryges i de tilstødende lokaler. – Kantine: Billig, velassorteret kantine forefindes på spillestedet. – Præmier. Min 100 % indskud går til præmier, opslag vil forefindes på spillested. – Tilmelding:
Senest den 26. august til Johannes
Jensen, Lærkenborg Allé 10, 3450
Allerød, tlf. 48 17 57 68, email:
johannes.jensen@webspeed.dk.

Sparekassen Faaborg
Cup 05
K
5/9 - 17/10. – 7 runders koordineret
EMT. – Spillested: Borgerskolen,
Provstigade 2, 5610 Assens. – Mandage: 5/9, 12/9, 19/9, 26/9, 3/10,
10/10 og 17/10. – Spilletid: Kl. 19.00
- 01.00. – 2 timer til 40 træk, 1 time +
opsparet tid til resten. – Indskud: Seniorer + pensionister: 125 kr. Juniorer: 60 kr. – Turneringsform: 8-mands
gr. efter rating, nederste evt. som
Monrad. – Præmier: 1. 500 kr., 2. 200
kr., 3. 100 kr. Ens i alle grupper. –
Rygning: Der er rygeforbud de første
2 timer. Rygefrit lokale etableres. –
Tilmelding: Senest: 31. august 2005
til Jørgen Krone, tlf. 64 71 33 44 eller
John Algreen-Ussing, tlf. 64 71 34
53.
Høstturnering 2005
K
5/9 - 24/10. – Nykøbing Sj. Skakklub
indbyder til 5 - 7 runders ratet turnering med afbudsmulighed. – Mandagene 5., 12., 19. og 26. september,
3., 17. og 24. oktober 2005. – Spillested: Pakhuset, Vesterbros Torv, Nykøbing Sj., sidebygningen. – Indgang
fra Savværksvej ved Badmintonhallen. – Betænkningstid: 2 timer 30 min.
til hele partiet. – Spilletid: 5 timer,
fra 19.15 - 0.15. – Rundelægning: Tilpasset Monrad (procentvis score,
seedningsgrupper, farver). Afbud senest lørdag kl. 9,00 før runden. – Præmier: Beskedne. – Indskud 30 kr. inkl.
ratingafgift. – Tilmelding: Senest 3

dage før første deltagelse til Villum
Sejersen, 59 91 31 57 (telefonsvarer),
epost: vse@privat.tdcadsl.dk.

ØBROs
åbne klubmesterskab
K
5/9-5/12. – ØBROs åbne klubmesterskab spilles i år efter brønshøjsystemet med to lovlige afbud. Vi spiller i klubbens lokaler i Rosenvængets
Alle 31 kld, 2100 Ø på mandagene
5/9, 12/9, 19/9, 3/10, 10/10, 24/10,
31/10, 14/11 og 5/12. Udsatte partier
spilles 26/9, 17/10 og 28/11. – Betænkningstid 2 timer til 40 træk og ½
til resten. Alle dage startes kl. 19.00.
– Der spilles fortrinsvis i 10-mands
grupper, nederste evt. Monrad/
schweizer. Turneringen elo-rates. –

Det åbne Brøndbymesterskab 2005
Igen i år har Brøndby kommune
og Brøndbyernes skakklub fornøjelsen at indbyde alle, der spiller
skak, til turnering om ovennævnte mesterskab.
Spillested: Kilden, Nygårds Plads
31, Brøndbyøster.
Tidspunkt: Søndag den 4. september fra kl. 09.00 til kl. 18.00.
Præmier: 1. Præmie i mesterklassen er kr. 2000. Øvrige præmier efter indskud.
Desuden scoringspræmier.
Som sædvanlig udsætter Brøndby
kommune ærespræmier i samtlige klasser.
Klasser og Indskud: Mesterklasse: indskud kr. 120, 1. Klasse:
indskud kr. 100, 2. klasse: indskud kr. 80, 3. Klasse: indskud
kr. 70, begynder: indskud kr. 50.
Der spilles Monrad over 7 runder
med en halv times betænkningstid til hver spiller til hele partiet.
Fortæring: Mad og drikke kan
købes på spillestedet.
Rygning: Ikke tilladt i spillelokalet.
Tilmelding: Senest tirsdag d. 30.
august. På registrerings nr. 4515
konto nr. 4515016694. Ved Benny B. Bengtson, Brøndby Nord
Vej 193, 3. tv., 2605 Brøndby,
Tlf. 20 30 68 86.
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... KOMMENDE TURNERINGER
Indskud 200 kr. – Alt indskud minus
EMT går til præmier. – Tilmelding
med navn, klub, rating, fødselsdato
og tlf.nr. senest 31/8 til Christian S.
Christensen, tlf: 35 10 22 01 / 20 98
77 76, mail: heraklit@ofir.dk. Kom
og tæv en ØBRO’er!

Hurtigskak
Springeren Kolding
H
10/9. – Springeren inviterer til 7 runders hurtigturnering lørdag den 10/9
2005, kl. 10.00 - 19.00. – Betænkningstid 30 min. pr. spiller pr. parti. –
Spillerne vil blive inddelt i klasser
efter rating, og så vidt det er muligt i
8-mands grupper. – Speciel klasse for
skoleskakspillere. Kl. 10.00 - 16.00.
– Indskud 125 kr., juniorer og pensionister 100 kr, skoleskakspillere 50
kr. – Præmier: Øverste gruppe :1. præmie 1000 kr., 2. præmie 600 kr.
Øvrige klasser: 1. præmie 600 kr.,
2. præmie 400 kr. Derudover sponsorpræmie til 3. pladserne. – Spillested:
Munkevænget skole blok h. – NB: Der
er rygeforbud og mobilforbud i spillelokalerne. – Tilmelding senest den
7/9 med navn og rating til Richardt
Ebbesen, tlf. 75 53 76 36, email:
R.ebbesen@stofanet.dk, eller Svend
Hansen, tlf.75 53 46 08. – NB. I kan
også tilmelde jer online på Nettet:
www.skakklubbenspringeren.dk. –
Vel mødt i Kolding!
Amagermesterskabet 2005 K
10/9 - 18/9. – Turneringsform: 7 runder i 8-mands grupper alle-mod-alle,
dog evt. Monrad i nederste. Turneringen Elo-rates i det omfang, det er
muligt. – Betænkningstid: 2 timer til
40 træk. Herefter ½ time + opsparet
tid til resten. – Rygning er ikke tilladt
i spillelokalet. – Indskud: 150 kr. –
Præmier: 1. præmie 1000 kr. 2. præmie 400 kr. Ekstra præmie i evt.
Monrad-gruppe. Der vil være diverse
junior-præmier. – Spilletidspunkter :
Lørdag 10/9 kl. 10.00 - 15.00 og kl.
15.30 - 20.30, søndag 11/9 kl. 10.00 15.00 og kl. 15.30 - 20.30, lørdag
17/9 kl. 10.00 - 15.00 og kl. 15.30 20.30, søndag 18/9 kl. 10.00 - 15.00.
Lynturnering søndag 18/9 kl. 16.00.
– Spillested: (Bemærk: Nyt!): ‘Loftet’, Øresundsvej 4, 2. sal, 2300 København S. – Tilmelding: Senest den
30. august med følgende oplysninger:
Navn, fødselsdato, klub, rating, telefon og evt. email-adresse. – Tilmel-
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ding sker på klubbens hjemmeside:
www.amsf.dk eller sendes til: Thomas Nielsen, Ungarnsgade 74, 3.th.,
2300 Kbh. S. Tlf. 32 58 06 43 / 21 80
06 43, email: skak@21800643.dk. –
Betaling på giro 513-1561. – I kantinen vil der være mulighed for at
handle øl, vand, kaffe, slik, kage og
håndmadder m.m.

VRS
Efterårsturneringen 2005
K
12/9 - 28/11. – Vejlby-Risskov Skakklub indbyder hermed til koordineret
7 runders turnering på følgende mandage: 12/9, 19/9, 26/9, 10/10, 24/10,
7/11 og 28/11 med start kl. 19.00. Evt.
udsatte partier den 3/10, 17/10 og
14/11. – Spillested: Vejlby Sognegård, Vejlby Centervej 25, 8240 Risskov. – Rygning: Ingen rygning i
spillelokalerne. – Betænkningstid: 40
træk på 2 timer, derefter 30 min., pr.
spiller, ingen hængepartier. – Indskud: 150 kr. – Præmier: Højest ratede gruppe: 1. pr. 800 kr., 2. pr. 400
kr., ratingpr. 200 kr. – Øvrige grupper: 1. pr. 700 kr., 2. pr. 300 kr.,
ratingpr. 200 kr. – Turneringsform:
8-mands grupper + evt. Monrad-gruppe, maksimum 7 grupper (56 spillere).
– Tilmelding: Jørgen Thinggaard, tlf.
86 74 01 33 / 29 23 00 62. – Tilmeldingsfrist: Senest lørdag d. 10. september 2005.
Aarhus åbne
Efterår-EMT 2005
K
13/9 - 29/11. – Aarhus Skakklub indbyder hermed til en 7 runders koordineret turnering på følgende tirsdage:
13/9, 20/9, 27/9, 11/10, 25/10, 8/11,
29/11. – Spillested: Lokalcenter Bakkegårdens kantine, Kirkegårdsvej 11,
8000 Århus C. – Der spilles i 8-mands
grupper, nederste gruppe evt. Monrad. – Indskud kr. 125. – Betænkningstid: 1¾ time til 40 træk, derefter
½ time + opsparet tid til resten af
partiet. – Tilmeldning: senest tirsdag
6/9 til Kaspar Dreiberg, email: formand@aarhusskakklub.dk eller tlf.
26 28 18 11.
Løvfalds EMT 2005
Ringsted
K
16/9 - 18/9. – Skakklubben af 1927
Ringsted indbyder hermed til Weekend-EMT, alle-mod-alle i 6-mands
grupper efter rating. – Turneringen
Elo-rates. – Begynderklasse på sær-

lige vilkår, se vores hjemmeside:
www.sk1927ringsted.dk. – Spilledage: Fredag 16/9 kl 18.30-23.30,
lørdag 17/9 samt søndag 18/9 kl.
10.00-15.00 og 15.30-20.30. –
Spillested: Sdr. Parkskolen, Ringsted.
– Betænkningstiden: 2 timer til 40
træk, derefter 30 min + opsparet tid
til resten af partiet. – Indskud: 120,kr, som betales ved 1. runde. – Præmier: 100% af indskud efter EMTafgift. Vandrepokal til turneringsvinderen. – Tilmelding: med angivelse
af navn, klub, telefonnummer, rating
og fødselsdag senest onsdag d. 7. sept.
til Poul Buhl, Tinggade 3, 2TH, 4100
Ringsted, tlf. 40 75 51 02 eller email:
sittingbuhl@games.dk.

Plus Office Cup
Holstebro Bymesterskab
K
16/9 - 2/10. – Holstebro Skakklub indbyder hermed til Holstebro 44. Åbne
bymesterskab, en 9-runders koordineret EMT, følgende to weekender:
16/9 - 18/9 og 1/10 - 2/10. Første
weekend fredag kl. 19.00 - 24.00, lørdag og søndag kl. 10.00 - 15.00 og
16.00 - 21.00. Anden weekend lørdag og søndag kl. 10.00 - 15.00 og
16.00 - 21.00. Bemærk der spilles ikke
fredag i den anden weekend. – Indskud: 200 kr. pr. person. Juniorer kan
ved tilmelding vælge ½ indskud og ½
præmie. – Betænkningstid: 40 træk i
2 timer + ½ time + opsparet tid til
resten af partiet. – Turneringsform:
Der spilles 9 runder i en åben gruppe
efter FIDE-schweizer systemet som
beskrevet i Skakhåndbogen. Elo-rates
så vidt mulig. – Mobiltelefoner skal
være slukket under partiet. Overtrædelse medfører tab af partiet! – Spillested: Aktivitetscenteret Danmarksgade 13. Holstebro. – Rundelægning:
Foretages af programmet Swiss Perfect. – Tilmelding: senest søndag den
11. september til Sigurd Rindom, tlf.
97 40 56 27, email: sigurd.rindom
@nrfelding.dk, eller Erling Høiberg,
email: eh@Struer-gym.dk, tlf. 97 85
00 58, med angivelse af navn, rating,
fødselsdato, klub og tlf. nr. – Præmier: 1. præmie: 2500 kr. 2. præmie:
1000 kr. 3. præmie: 500 kr. – Derudover inddeles efter rating i præmiegrupper a 12 deltagere. Dog ikke
ratingpræmier til de første 12.
1. præmie: 750 kr., 2. præmie 500 kr.,
og 3. præmie 250 kr. Ingen kan dog
få to pengepræmier. Spekulative

2. SAMBA CUP
Invitation til sideturneringer

EMT

Hurtigskak

Tid:
1. runde søndag den 16. oktober kl. 12.00
2. runde mandag den 17. oktober kl. 18.30
3. runde tirsdag den 18. oktober kl. 18.30
4. runde torsdag den 20. oktober kl. 18.30
5. runde fredag den 21. oktober kl. 18.30
Udsatte partier kan eventuelt spilles
onsdag den 19. oktober.

Tid:
Lørdag den 22. oktober 2005 kl. 9.30 - ca. 18.00

Turneringsform:
Der spilles i 6-mands grupper, dog kan sidste
gruppe blive Monrad.
Turneringen spilles efter DSU s regler for EMT,
samt turneringer koordineret hermed, FIDE regler.
Turneringen Elo-rates .

Præmier:
Mindst 100% af indskuddet går til præmier.
Garanteret 1. præmie på 2.500 kr.

Betænkningstid:
2 timer til 40 træk, derefter ½ time + opsparet tid
til resten af partiet.

OBS! Deltagere har fri adgang til dagens runde i
Stormesterturneringerne.

Præmier:
Mindst 100% af indskuddet går til præmier
Tilmeldingsfrist:
Senest 14. oktober.
OBS! Deltagerne i EMTen kan købe partoutkort
til Stormesterturneringerne for 50 kr.

Turneringsform:
7. runder Monrad. Der spilles i en stor gruppe,
med 4-6 præmiegrupper efter rating
Betænkningstid:
30 minutter pr. spiller pr. parti.

Tilmeldingsfrist:
Senest 20. oktober.

For begge turneringer ...
Spillested:
Skanderborg Kulturhus,
Parkvej 10, 8660 Skanderborg,
www.kulturhuset-skanderborg.dk/
Rygning: Røgfri lokaler
Fortæring: Der henvises til Kulturhusets café.
Indskud: 150 kr. Juniorer 100 kr.

Hjemmeside:
www.skanderborgskakklub.dk/gm2005

rundepræmier. – Der forefindes kantine, hvor der bl.a. kan købes varm
mad.

Evans Gigantlyn
H
17/9. – Skakklubben Evans, Vejle,
inviterer til 47 runders lynskak lørdag den 17. september fra kl. 9.30. –
Der spilles alle-mod-alle, og tilmeldingen foregår efter ‘først-til-mølle’princippet. – Indskud: 130 kr. Juniorer dog 80 kr. Hele indskuddet går til

Tilmelding:
Via 2. SAMBA CUPs hjemmeside
eller telefonisk til Hans Buttenschøn 8652 2335

præmier. – Præmier ved 48 deltagere:
1. præmie: 2000 kr., 2. præmie: 1000
kr. Herudover ratingpræmier i øvrige
grupper: 1. præmie: 500 kr., 2. præmie: 300 kr. – Spillested: Hældagerskolen, blok 8, Nørremarksvej 157,
7120 Vejle Ø. – NB: Der er rygeforbud i spillelokalerne! – Tilmelding:
Senest torsdag den 15. sept. til Per
Skjoldager, tlf. 75 51 43 53, email:
gigantlyn@skakklubbenevans.dk. –
Vel mødt i Vejle!

Springeren Kolding EMT
K
27/9 - 1/11. – Springeren indbyder til
koordineret turnering på Munkevængetskole Blok h, 6000 Kolding. –
Få forbedret dit ratingtal på bare
5 runder. – Spilledatoer: Følgende
tirsdage fra kl. 19.00 - 24.00: 27/9,
4/10, 11/10, 25/10 og 1/11. Der spilles så vidt muligt i 6-mands grupper.
– Betænkningstid 40 træk 2 timer, derefter ½ time + opsparet tid til resten
af partiet. – Indskud 125 kr. – Hele
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indskuddet går til præmier. – Der er
ryge- og mobilforbud i spillelokalerne. – Tilmelding senest mandag
21/9 til Richardt Ebbesen, tlf. 75 53
76 36, email: R.ebbesen@stofanet.dk,
eller Svend Hansen, tlf. 75 53 46 08.
Desuden online tilmelding på Nettet:
www.skakklubbenspringeren.dk.

Nordfalster Efterårs EMT
K
4/10 - 29/11. – Nordfalster Skakklub
indbyder til en 7 runders røgfri EMT
i 8-mands- eller Monrad-grupper afhængig af tilmeldinger. – Spillested:
Nørre Alslev bibliotek 1. sal Helene
Strangesvej 1 Nørre Alslev. – Spilledage: tirsdagene 4/10, 11/10, 18/10,
25/10, 1/11, 15/11 og 29/11 kl. 19,00.
û Betænkningstid: 2 timer til 40 træk
+ ½ time til resten. – Pris 100 kr. Indskuddet minus EMT-afgift går til præmier. – Tilmelding senest 27/9 til
Henning Jakobsen, tlf. 54 85 09 70,
email: h.k.jakobsen@mail.tele.dk.
Low Budget XXX
K
5/10 - 2/11. – Solrød Skakklub arrangerer koordineret EMT. – Spilledage:
Onsdagene 5/10, 12/10, 19/10, 26/10
og 2/11. – Spillested: Solrød Skole,
Højagervænget 33, 2680 Solrød
Strand. – Starttidspunkt: Kl. 19.00. –
Max antal: 32. – Form: Modificeret
schweizer i én stor gruppe. Runder
lagt med WinSwiss. – Indskud: 30 kr,
GM, IM, FM, WGM, WIM samt Aog B-medlemmer af Solrød Skakklub
intet indskud. – Spilletid: 2 timer til
de første 40 træk, derefter ½ time +
opsparet tid til resten. – Ingen præmier. – Turneringen Elo-rates hvis betingelser er opfyldt. – Rygning er ikke
tilladt i spillelokalerne. Der henvises
til de tilstødende fælleslokaler. – Tilmelding: Senest 2. oktober via turneringens website: www.sydskak.dk/
turnering/lbxxx.

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93
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Ringkøbing Weekend-EMT
K
7/10 - 9/10. – Ringkøbing Skakklub
inviterer til 5-runders EMT 7.-9. okt.
2005. – Spilletidspunkt: 1. runde fredag d. 7. okt. 18.30-23.30. Runderne
lørdag-søndag: 10-15 og 16-21. –
Sted: Ringkøbing Gymnasium, Vasevej 24, Ringkøbing. Røgfri spillelokaler. – Betænkningstid: 40 træk i 2
timer, ½ time + opsparet tid til resten.
– Indskud: 150 kr., dog juniorer kun
100 kr. – Der tilstræbes 6-mands grupper. 1. pr. i M-kl. 1000 kr. Mange
ekstrapræmier. – Tilmelding: Senest
lørdag d. 1. okt. til Jørn Sloth, Kløvervænget 22, 6950 Ringkøbing. Tlf.
97 32 35 01, email: j-sloth@get2net.dk.
Hvidovre
tirsdags EMT 2005
K
11/10 - 29/11. – Hvidovre Skakklub
indbyder til EMT i eget hus, Klubhuset, Biblioteksvej 60 A, Hvidovre, på
tirsdagene den 11. og 25. oktober samt
den 1., 15. og 29. november 2005. –
5 runder i 6-mandsgr. indplaceret efter rating. – Max. 24 deltagere. – Indskud kr. 120. – 4 timer til hele partiet.
– Yderligere oplysninger om turneringsregler, starttidspunkt og præmier
på DSU’s hjemmeside. – Tilmelding:
Senest mandag 3. oktober til Bjarne
Håkansson, tlf. 36 31 26 09, email:
bjarne.haakansson@skolekom.dk.
8. Hovedkredsmesterskab
K
16/10 - 22/10. – I samarbejde med
Farum Skakklub arrangerer 8.HK sit
Hovedkredsmesterskab, en 7 runders
EMT, i perioden søndag den 16. okt.
- lørdag den 22. okt. 2005 på Ellegården, Stavnsholtvej 168, 3520 Farum. – Vi spiller efter FIDE-schweizer systemet i én stor gruppe, hvor
rundelægningen foretages med
WinSwiss. – Søndag og lørdag spilles kl. 12-16 og man.-fre. kl. 17-21.
Mød op til indskrivning søndag inden kl. 11. – Betænkningstiden er 1½
time til 32 træk + ½ time + opsparet
tid til resten. – Indskuddet er 200 kr.,
som betales til 8.HK’s kasserer på giro
703-8321. Klubmestre og juniorer fra
8.HK, samt titelholdere (GM-IMFM-WGM-WIM-WFM) deltager
gratis, idet 8.HK dækker deres indskud. – Indskuddet fratrukket EMT
afgift går til præmier. Præmier/ratinggrupper offentliggøres inden starten
af 2. runde. – Turneringen Elo-rates,
hvis betingelserne herfor er opfyldt,

og vi spiller efter DSU’s reglement
for mobiltelefoner. – Der findes en
velassorteret kantine på spillestedet.
– Turneringen dækkes via internettet:
www.8-hk.dk/turneringer/jub2005/ –
Tilmelding sker via turneringens website senest søndag den 9. oktober
2005. – Yderligere info kan fås på
turneringens hjemmeside eller ved
mail til jubtur@8-hk.dk.

Danske Bank EMT 2005
K
21/10 - 23/10. – Flotte sponsorpræmier. Hvidovre Skakklub indbyder i
samarbejde med Danske Bank Strandmarks Afd. til DB-EMT i weekenden
d. 21.-23. oktober i Frihedens Idrætscenters ideelle lokaler. Sponsor har
udsat kr. 500 til vinderen af hver
gruppe. – Der spilles i max. seks 6mands grupper, indplacering efter
styrke. – Indskud 120 kr. – Yderligere oplysninger om turneringsregler,
starttidspunkt, præmier m.m. på
DSU’s hjemmeside. – Tilmelding:
Senest torsdag 13. oktober til Bjarne
Håkansson, tlf. 36 31 26 09, email:
bjarne.haakansson@skolekom.dk.
Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
Køge Bugt Efterår 2005
17/8 - 28/9
Nyborg Open 2005
19/8 - 30/9
Midtjysk EMT 2005
22/8 - 3/10
LVS Efterår 2005
24/8 - 26/10
Erritsø Lillebæltsturnering
27/8 - 9/10
Herlev-Mesterskabet 2005
29/8 - 10/10
Odysseus Efterårs EMT
1/9 - 6/10
Hærvejsturneringen 2005
1/9 - 13/10
Dianalund Open 2005
2/9
Rødovre mesterskabet 2005
6/9 - 25/10
Nordkalotten Sensommer
8/9 - 3/11
K41 Efterårs EMT 2005
13/9 - 1/11

Tag stilling!
Løsninger til
taktikøvelserne side 21.
Også i åbningsfasen bør man have
blik for taktiske muligheder!
1. Adam Kuligowski
Aleksander Sznapik
Warszawa 1979. (1. c4 Sf6 2. Sc3 g6
3. e4 d6 4. d4 Lg7 5. f3 0-0 6. Lg5 c5
7. d5 a6 8. a4 e6 9. Sge2 exd5 10.
cxd5 Te8 11. Sc1). 11... Sxe4! og
hvid opgav, sikkert forundret over,
at han kunne ‘glemme’ sådan en
standard-kombination: 12. Sxe4
Dxg5. 0-1.
2. Frank James Marshall
Edgar Thomas McCormick
New York 1938. (1. c4 e5 2. Sc3 f5
3. Sf3 Sc6 4. d4 e4 5. Sd2 Sf6 6. e3
d5 7. cxd5 Sb4 8. Lc4 Sbxd5).
9. Sxd5 Sxd5 10. Sxe4! Sxe3?? For
ikke at miste en sølle centrumsbonde
udvikler han en hvid officer og lider
dermed øjeblikkeligt nederlag. Nødvendigt var 10... Lb4† eller 10... Sb6
11. Sc3 Sxc4 12. Da4† etc. med et
tappert smil og bondeminus. 11.
Lxe3 fxe4 12. Dh5† Kd7 13. Dd5†
Ld6 14. Df5† Kc6 15. Db5 mat.
1-0.
3. Alexander G. Beliavskij, USSR
Michael Stean, England
OL Lucerne 1982. (1. e4 c5 2. Sf3
d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6
6. Lg5 e6 7. f4 Db6 8. Dd2 Dxb2 9.
Sb3 Sbd7 10. Ld3 b5 11. 0-0 Sc5).
Russeren vandt nemt med 12. Sxc5
dxc5 13. Lxf6 gxf6 14. Tab1 Da3
15. Sxb5!!, og sort opgav pga. 15...
axb5 16. Lxb5† Ke7 17. Tfd1 med
matangreb.
Efter 12. Sxc5 dxc5 ville også 13.
a3! med tilfangetagelse af sorts forvildede dame have vundet, f.eks. A.
13... b4 14. axb4 cxb4 15. Lb5† axb5
16. Lxf6 gxf6 17. Txa8 Lc5† 18.
Kh1 0-0 19. Sxb5. Eller B. 13... c4
14. Le2 Lc5† 15. Kh1 b4 16. Lxf6
gxf6 17. Tfd1 Le7 18. Sa4 c3 19.
Dd3 Ta7 20. Sxb2 cxb2 21. axb4!
bxa1D 22. Txa1. 1-0.

4. Helbig
Schröder
Hamburg 1933. (1. d4 d5 2. Sf3 Sf6
3. Sbd2 e6 4. a3 c5 5. dxc5 Lxc5 6.
b4). 6... Lxf2†! 7. Kxf2 Sg4†. Nu er
såvel 8. Ke1 Se3 som 8. Kg1 Db6†
nemt at affærdige. Så kongen må ud
i det fri: 8. Kg3 h5! Sort kunne føle
sig fristet til det overoptimistiske 8...
Dc7†? 9. Kxg4 h5† 10. Kh3 h4 11.
Sb3 e5† 12. g4 Lxg4† 13. Kg2!, hvor
den hvide konge klarer sig trods
skrammerne. 9. Sh4. Der er ikke
mere noget forsvar: 9. h4 Dc7† 10.
Kh3 Sf2 mat, eller på den muntre
måde: 9. De1 h4† 10. Kh3 e5 11.
Dxh4 Sf2† 12. Kg3 Sxh1! mat. 9...
Dc7† 10. Kf3 Dc3† 11. Kf4 De3
mat. 0-1.
5. Artur M. Jusupov, USSR
Robert Morenz, Canada
U26 Hold-VM, Graz 1981. (1. d4
Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5 Sxd5
5. e4 Sxc3 6. bxc3 c5 7. Lb5† Sc6 8.
d5 Da5 9. Da4 Dxc3† 10. Ke2 Ld7
11. dxc6 bxc6 12. Lxc6 Td8). Hvid
kan ikke redde sit brikoverskud på
ordinær vis: 13. Tb1 Dd3†!! 14.
Kxd3 Lxc6† etc. Men: 13. Db3!
Dxa1 14. Lb2 Db1 15. Sf3!! Flottere end 15. Lxh8 Dxb3 16. Lxd7†
Txd7 17. axb3 med fordel. 15...
Dxh1 16. Se5! Men ikke 16. Lxd7†
Txd7 17. Db8† Td8 18. Db5† Td7
19. Se5? Dd1† 20. Ke3 Lh6†, og
sort står bedst.
16... e6 17. Lxd7†. her var også
17. Sxd7 tilstrækkeligt. Men nu går
jagten ind: 17... Txd7 18. Db8† Td8
19. Db5† Ke7 20. Db7† Kf6 21.
Dxf7† Kg5 22. Sf3†, og sort opgav.
1-0.
I partiet Hans Klarenbeek - Bas
van Gaalen, Gent Open 1992, fortsatte man til den bitre ende: 22... Kh5
23. g4† Kxg4 24. Dxe6† Kh5 25.
Dh3 mat.
6. Peter Lukacs
Hans Bartels
Politiken Cup, København 1987. (1.
d4 d5 2. c4 Sc6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Se4
5. Lh4 g5 6. Lxg5 Sxg5 7. cxd5 e5

8. dxe5 Sxe5 9. h4 Lc5 10. hxg5 Dxg5
11. Da4† Ld7 12. Sh3). Begge damer hænger. Den sorte skal bare
flytte sig med skak: 12... Lxf2† 13.
Kxf2. Eller 13. Kd1 Lxa4† med
skak! 13... Sg4†. Og kongen kan
ikke gemme sig nogetsteds, se f.eks.
14. Ke1 Dh4†, og der bliver tid til at
tage den hvide dame. 0-1.
7. Ivan Nemet
Emir Dizdarevic
Biel 1982. (1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. c4
b6 4. g3 La6 5. Sbd2 Lb7 6. Lg2 Le7
7. e4 Sxe4 8. Se5). Sort burde nok
forsøge 8... d5, hvor væmmeligt det
end ser ud. Han havde nok før bonderovet sat sin lid til den gunstige
afbytning, der kunne komme efter
8... Sc3?? Men, men, men: 9. Dh5!!
g6 10. Dh3! Pludselig er den hvide
løber dækket, og sort har bare to brikker i slag. 1-0.
8. D. MacMurrey
K. Kussmann
Lynturnering, New York 1937. (1.
e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. Sg5
Lc5 5. Lxf7† Kf8 6. Lb3 d5 7. 0-0 h6
8. exd5 hxg5 9. dxc6 e4 10. d3). 10...
Dd6 11. g3. Heller ikke 11. h3 Sg4!
12. Te1 Txh3! redder hvid. 11... Lg4
12. cxb7 Tb8 13. Dd2 Dxg3†! Flot
afslutning: Mat efter 14. hxg3 Lf3.
0-1.
9. Yasser Seirawan
Walter S. Browne
California Open 1979. (1. c4 e5 2.
Sc3 Sc6 3. Sf3 f5 4. d4 e4 5. Sg5 h6
6. Sh3 g5 7. f3 exf3 8. exf3 Lg7 9. d5
De7† 10. Kd2 Sd4 11. Ld3 Kd8 12.
Sg1 b5 13. Sge2 bxc4 14. Lxc4 Dc5
15. Kd3 Tb8 16. Le3). 16... Dxc4†!
Nærliggende, men også nødvendigt.
17. Kxc4 La6† 18. Sb5. Eller døden i skønhed: 18. Kc5 d6 mat! 18...
Sxb5. Og da hvid nu er ude af stand
til at redde kongefamilien og hoffet,
må han kapitulere. Et par varianter:
A. 19. Da4 Sa3†! 20. Kc5 d6† 21.
Kc6 Se7 mat. B. 19. Sd4 Sxd4† 20.
Kc3 Se2† 21. Kd2 Txb2† 22. Ke1
Lc3† 23. Ld2 Sf4 etc. 0-1.
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Nye skakbøger
Starting Out: Benoni Systems
Af Raetsky & Chetverik, Everyman Chess 2005,
239 sider. Pris 189,-

Maskinel Magasinpost
ID-nr. 42197

En grundig gennemgang af opbygning og strategiske ideer i alle Benoni systemerne bortset fra
Moderne Benoni. Såvel skarpe som mere
stilfærdige varianter behandles med masser af
eksempelpartier, diagrammer og tips. God bog for
alle klubspillere som vil have et større indblik i
Benoni komplekset.

Catastrophe in the Opening
Af James Plaskett, Everyman Chess 2005,
144 sider. Pris 189,Hurtige gevinster hvor man har snøret modstanderen med en snedig åbningsfælde er for mange den
ultimative tilfredsstillelse, og modsat er de fleste af
os dybt nede, når vi selv er blevet 'offer' for det
samme. Alle uden undtagelse har vi prøvet det.
Plaskett præsenterer os for en række underholdende og instruktive partier, kommenteret således at
læserens evne til såvel at se og udnytte mulighederne
eller modsat undgå at blive offer for det selv.

Tango! a dynamic answer to 1.d4

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

Af Richard Palliser, Everyman Chess 2005,
192 sider. Pris 199,Er du træt af konstant at sidde med passive
stillinger og kunne du tænke dig noget nyt og mere
aktivt, så er løsningen måske at finde her. Den
noget undervurderede Black Knights Tango er
meget ambitiøs, og forfatteren giver et grundigt
indblik i de vigtigste taktiske og strategiske
elementer, ligesom han også sætter fokus på tricks
og fælder som begge sider kan benytte sig af.

TILBUD:
Guide to the English 1...e5 (Carsten Hansen) før 239,- ............ nu
Beat the Grandmasters (Christian Kongsted) før 199,- ............. nu
The New Classical King’s Indian (Nunn & Burgess) før 269,- .. nu
Solving in Style (John Nunn) før 199,- ....................................... nu
Secrets of Pawnless Endings (John Nunn) før 199,- ................. nu
Blunders and how to Avoid Them (Dunnington) før 219,- ......... nu
The Dynamic Reti (Nigel Davies) før 219,- ................................ nu
Practical Rook Endings (Victor Kortchnoi) før 199,- .................. nu
Simple Chess (John Emms) før 199,- ........................................ nu
More Simple Chess (John Emms) før 199,- ............................... nu
Tilbudene er gældende så længe lager haves.
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