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Skakserveren godt på vej

Af Erik Søbjerg
formand,
Dansk Skak Union

De første test af Unionens kommende skakserver er blevet afviklet i løbet
af august og har givet et positivt indtryk af, hvad vi kan vente os, når den
færdige server lanceres for alle Unionens medlemmer sidst på året. De
basale elementer er på plads, og partierne kan allerede nu afvikles fuldt
tilfredsstillende i en Windows-klient. De næste par måneder vil gå med
udviklingen af eksempelvis turneringsmoduler, web-klient, og den grafiske
finpudsning. Sideløbende starter rekrutteringen af frivillige, der vil hjælpe
med den sidste testning af programmerne, og de der vil fungere som
administratorer mv., når skakserveren er i luften. Der vil i den kommende
tid følge mere information her i bladet og på dsu.dk.

Hold-EM 2007
Danmark bliver repræsenteret med et hold ved EM, der afvikles på Kreta
28. oktober til 6. november 2007. Hovedbestyrelsen har i sommerens løb
bevilget midler til at sende et hold i åben række. Trods et skrabet budget,
bl.a. uden en ikke-spillende holdleder, er det et både rutineret og slagkraftigt hold, landstræner Per Andreasen har kunnet udtage. Det består af
følgende fem spillere: Peter Heine Nielsen, Lars Bo Hansen, Sune Berg
Hansen, Lars Schandorff og Karsten Rasmussen.

Divisionsturneringen
Hovedbestyrelsen foretog på sit møde den 2. september en række justeringer
af reglementet. Udlændingereglen blev ændret, så det nu er tilladt at have to
udenlandske spillere på holdet i samme runde i divisionsturneringen.
Udlændinge defineres som spillere, der ikke har dansk statsborgerskab eller
fast bopæl i Rigsfællesskabet eller Sydslesvig.
Den 9. nedrykker fra 2. division findes fremover fast ved omkamp mellem
nr. 6 i 2. division gruppe 3 og 4. Derved forbedres den geografiske balance i
turneringen, så der principielt bliver lige mange op- og nedrykkere til
divisionsturneringen øst og vest for Storebælt.

DM 2008 i Silkeborg
Hovedbestyrelsen har tildelt Silkeborg Skakklub af 1930 arrangementet af
påskestævnet 2008. Spillestedet bliver Hotel Scandic Silkeborg, hvormed
den gode tradition for, at DM afvikles i flotte og indbydende rammer kan
videreføres. Det er i øvrigt første gang, at Silkeborg er vært for DM i skak,
men klubben har med sine internationale turneringer for år tilbage og sin
traditionsrige jule-hurtigskakturnering udvist stor erfaring i at afvikle
betydende skakarrangementer.
Erik Søbjerg
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“I just received my first copy of New In
Chess, and after spending the last 24
hours devouring it, I thought I’d give
you my review: absolutely wonderful.”
Alan D. Brunelle, Merrimack,
NH, USA

“Thank you for the big effort you make
to keep improving New In Chess.”
Dr Attillio Sacripanti, Rome, Italy
“Every issue is a gem of magnificent
chess analysis. I especially like the
endgame analysis by Jan Timman.”
Rolf Knobel, Rotkreuz,
Switzerland

“Excellent work. New In Chess is
much more than I had expected when
I subscribed some time ago.”
Agustin Lanne, Buenos Aires,
Argentina

“The best chess magazine in the world.”
Eric Schiller, writing in
Chessworks Magazine, USA

“New In Chess is the world’s best
chess publication.”
GM Mark Dvoretsky, speaking at
the Miami International Chess Club

“I am impressed with the depth of
annotations and the variety of articles
in New In Chess.”
Philip Jurgens, Ottawa, Canada

“New In Chess is tremendous. All
articles are well-written and interesting,
the contents are wide ranging and
profound. Keep it that way.”
Juha Kankkunen, Vantaa, Finland

“Could a day end more beautifullly?
Coming home after work and finding
the latest issue of New In Chess in the
mail.”
Yves Surmont, Roeselaere,
Belgium

“A fantastic magazine (...) unparalleled
and beyond comparison (...) not a
better choice.”
Carsten Hansen, ChessCafé

“Your magazine is wonderful.”
Carlos Luis Guiamare, Cumana
Sucre, Venezuela

“Your magazine is the only one I
actually read.’’
Mark Crowther, editor of The
Week In Chess, UK

‘’I have read your magazine for ten
years now and I have anticipated and
enjoyed every issue.’’
Choon Hwa, Singapore

“Congratulations on a great chess
magazine.”
John Paul Wallace, Narella,
Australia

“The best chess magazine of all time.”
IM Jeremy Silman, author of How
To Reassess Your Chess

Find out why subscribers in 97 countries think New In Chess is the best. Visit www.newinchess.com
and take out an introductory subscription. You will pay only € 34 for 5 issues. That means 500
pages of chess delight: on-site tournament reports from all over the world, annotations by top
grandmasters themselves, in-depth interviews, personal essays, full color pictures, honest book
reviews, juicy gossip, endgame analysis and Garry Kasparov’s exclusive column.
8 Issues per year

l

Tel. 0031 72 51 27 137

l

Fax 0031 72 51 58 234

l

nic@newinchess.com

l

www.newinchess.com

ÆRESMEDLEM

Spilledatoer for Divisionsturneringen
Som følge af sammenfald med Hold-EM har Hovedbestyrelsen
besluttet at rykke den første dobbeltrunde i Skakligaen én uge,
så spilledatoerne bliver:
10.-11. november, 18. november, 12.-13. januar, 3. februar,
2. marts og 12.-13. april.
1.-2. division spiller som tidligere fastlagt:
4. november, 18. november, 9.december, 13. januar,
3. februar, 2. marts og 13. april.

Danbase i ny udgave

Ole Jensen
– æresmedlem af Gråsten
Skakklub efter 57 år i klubben

Mere end et halvt århundrede har Ole
Jensen været medlem af Gråsten
Skakklub siden han i 1950 som 27årig bosatte sig i Sønderjylland. I
studietiden i København var han
medlem af Studenterforeningens
Skakklub, men Gråsten Skakklub
holdt han fast ved, også da han flyttede til Sønderborg og Løgumkloster
og i sit otium til Kolding.
Denne helt usædvanlige trofasthed har Gråsten Skakklub belønnet
med æresmedlemskab, og klubbens
bestyrelse overrakte ham diplom og
to flasker vin ved et besøg i hans
hjem.
I sine velmagtsdage var Ole Jensen en habil spiller, både i nærskak
på divisionsholdet og i korrespondanceskak. Han elskede at spille skak
og kæmpede altid for at vinde, og
som symbolet på gode skakminder
gemmer han stadig sine noteringsbøger og sejrspokaler.
Susan Clausen

Baltic Sea Cup
Allan Stig Rasmussen vandt den sidste af sommerens tre store Opens,
Baltic Sea Cup på Bornholm, og har
på opfordring skrevet om tureneringen til Skakbladet nr. 7. At artiklen desværre må udsættes til nr. 8 er
derfor alene redaktionens skyld.

Den danske partidatabase Danbase, er nu tilgængelig på Unionens
hjemmeside dsu.dk, i en ny og moderniseret udgave.
Danbase er under fortsat udvikling og der tilføjes løbende turneringer og partier. Ligesom programmets søgefunktioner vil blive
videreudviklet i den kommende tid.
Partier, korrektioner, gode ideer og andre forbedringsforslag kan
sendes den Danbase-ansvarlige, Jens Askgaard på danbase@skak.dk
Bag den tekniske udvikling af programmet står Karsten Nymann
Pedersen.

Nordisk Skakforbund
Nordisk Skakforbund (NSF - Danmark, Norge, Sverige, Finland,
Island og Færøerne) holdt kongres den 28. juni i Helsingør. Magnus
Carlsen, Norge blev tildelt titlen som Nordens Skakspiller 2007,
foran Helgi Dam Ziska, Færøerne og Tomi Nybäck, Finland.
Samarbejde, der de seneste år har fundet sted på seniorskakområdet,
blev på kongressen formaliseret i en særlig nordisk seniorskakkomite. Bent Sørensen er den danske repræsentant. Ligeledes
besluttedes det at oprette en nordisk kvindeskak komite, hvor Esmat
Guindy indtræder som dansk repræsentant. Præsidenthvervet i
Nordisk Skakforbund går på omgang blandt medlemsforbundene,
og undertegnede bestrider posten de kommende to år. Johan
Sigeman, Sverige, og Ole Block fortsætter som hhv. generalsekretær
og kasserer.
Erik Søbjerg

VM i Mexico
Den første VM-turnering efter genforeningensmatchen er i fuld gang,
når dette nummer af Skakbladetmodtages. Turneringen spilles i Mexico City 12/9-30/9 med følgende
deltagere: Vladimir Kramnik, Viswanathan Anand, Peter Svidler, Alexander Morozevich, Levon Aronian,
Alexander Grischuk, Peter Leko og
Boris Gelfand (Israel).
Følg med på www.dsu.dk eller:
www. chessmexico.com/

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet
optages gratis
SÆLGES:
Skakbladet: 1917-18 (nyindbundet med guldtryk) 1928,
1929, 1933 og 1934 (uindbundet). Informator: Numrene 2093. – John Rødgaard, email:
rs-jr@kallnet.fo.
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Politiken Cup 2007:

Michal Krasenkow vandt det
vigtige parti mod Peter Heine
Nielsen i 7. runde og havde
bedst korrektion blandt de
fem turneringsvindere.

Stor succes i
smukke omgivelser
Af Sune Berg Hansen

Politiken Cup, slutstilling i toppen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

GM Michal Krasenkow, Polen (2660) 8/57½
GM Emanuel Berg, Sverige (2580) 8/56
GM Gabriel Sargissian, Armenien (2667) 8/56
GM Nick E. de Firmian, USA (2540) 8/55½
GM Vladimir Malakhov, Rusland (2676) 8/55
GM Evgeny Agrest, Sverige (2541) 7½/54
GM Stellan Brynell, Sverige (2470) 7½/53½
GM Igor Khenkin, Tyskland (2602) 7½/52
GM Tommy Nybäck, Finland (2567) 7½/51½
GM Michele Godena, Italien (2547) 7½/51½
GM Kjetil A. Lie, Norge (2536) 7½/51½
IM Erik Zude, Tysland (2399) 7½/51½
FM Allan Stig Rasmussen, DK (2450) 7½/50
FM Krzysztof Bulski, Polen (2396) 7½/50
GM Alexander Stripunsky, USA (2589) 7½/48
GM Jonny Hector, Sverige (2550) 7½/47½
IM Christian Kyndel Pedersen, DK (2392) 7½/47½
GM Peter Heine Nielsen, DK (2646) 7/54½
FM Torstein Bae, Norge (2364) 7/53
GM Lars Schandorff, DK (2527) 7/51

www. politikencup.dk
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De bange anelser stod i kø, og kommentarer som ‘det går aldrig godt –
københavnere gider sgu ikke tage
helt derop’ florerede, da det blev
annonceret, at Copenhagen Chess
Festival og dermed Politiken Cup var
rykket til Helsingør i år. Her bagefter kan alle se, at arrangørerne havde
vurderet rigtigt, da de fravalgte Høje
Taastrup (æret være dets minde) til
fordel for Lo-skolen i Helsingør.
Nu ved jeg jo godt, at for mange
jyder er Helsingør = København,
men der er altså 45 km mellem bygrænserne, og det er jo lang afstand
for folket på stenbroen.
Lo-skolen lever fint op til fordommene om fagbevægelsens (tidligere)
ødslen med medlemmernes penge –
det er simpelthen både lækkert og
smagfuldt indrettet, og så er der gratis aviser, internet, vand og (ikke
mindst) kaffe! Eneste minus var, at
turneringen måtte spredes rundt i
mange lokaler, så det var dyrt i betænkningstid at se, hvordan det gik i
andre partier.

Foto: tr.

I dag er Lo-skolen vistnok helt
uafhængig af faglige interesser og
bare et smukt beliggende (ved skov,
golfbane og med udsigt over Øresund) kursus- og konferencecenter.
Det eneste lille minus er, at ‘skolen’
ligger i udkanten af Helsingør og de
trafikale forbindelser er knap så
gode. Deltagerrekorden kom i hus
med hele 325 til start i Copenhagen
Chess Festivals ratede turneringer,
heraf 281 alene i Politiken Cup! Den
tidligere festivalrekord lød på 300
deltagere og blev sat i det københavnske kulturby-år 1996.
Deltagerne: 18 stormestre sikrede,
at der var rigeligt med stormesterskak på tapetet i hver eneste runde.
Der var mange spændende spillere
med så af pladshensyn vil jeg nøjes
med at introducere de mest interessante:
Vladimir Malakhov: en ekstremt
stærk russisk stormester med en fin
manøvrerende stil. Vladimir er kendt
for at få gummiben i afgørende situationer.

Mikhail Krasenkow: Kompromisløs lettere diffus stormester fra Polen. Krasenkow prøver virkelig at
spille som Kasparov i hvert eneste
parti. Det magter han ikke altid, så
der er langt mellem hans top- og
bundniveau – i den her turnering
ramte han formen. Peter Heine Nielsen: Danmarks førende stormester og
en af verdens førende åbningseksperter. Peter er en vindertype og
var klart bedste bud på en dansk topplacering.
Gabriel Sargissian: Aronians sekundant og den nyeste stjerne på den
armenske skakhimmel. Sargissian
har et meget højt bundniveau og er
den spiller, som før turneringen var
det mest sikre bud på en topplacering.
Igor Khenkin: Eksrusser og nu
tysk arbejdshest med rigtig mange
turneringssejre på CV’et.
Nick De Firmian: Rutineret amerikansk stormester, som næsten altid klarer sig godt i Politiken Cup.
Allan Stig Rasmussen: Et stærkt

kommende navn. Oplagt stormesterkandidat.
Emanuel Berg: Svensk kompromisløs angrebsmaskine, der er gået
meget frem de sidste tre år.
Ud over selve pengepræmierne
gjaldt Politiken Cup også det nordiske mesterskab (kan selvfølgelig kun
vindes af en nordbo).
1-3. runde:

Ouverturen
Ikke de store overraskelser i 1. runde,
og ikke meget at skrive hjem om.
Heller ikke i 2. runde skete der andet
end det sædvanlige: Stærk spiller slår
mindre stærk spiller. Bortset fra Stripunsky, som måtte nøjes med remis.
Men i 3. runde begyndte overraskelserne at indfinde sig. En af turneringens store negative overraskelser,
Alexander Stripunsky, spillede igen
remis, Jonny Hector måtte bide i
brættet mod landsmanden Nithander
og Tiger Hillarp Persson tabte til
norske Torstein Bae. Selv samme
2007 /7/247
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Foto: Calle Erlandsson.

... POLITIKEN CUP
Bae (gad vide hvordan det udtales)
spillede i øvrigt en fremragende turnering og færdiggjorde sin IM-titel.
Peter fik revanche for remisen i
holdturneringen mod sin gode ven
Casper Rasmussen:

Casper Rasmussen (2343)
Peter Heine Nielsen (2638)
Kongeindisk / E97
1. Sf3 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7
Kongeindisk, en indikation af at Peter er klar til at tage chancer for at
vinde.
4. e4 d6 5. d4 0-0 6. Le2 e5 7. 0-0 Sc6
8. d5 Se7 9. b4 Se8
Sikkert et undervurderet træk – Peter plejer at vide, hvad han laver i
åbningen.
10. c5 f5 11. Sd2

Politiken Cup
øvrige placeringer
7 (21-31) IM Frank Holzke (Tyskland)
– IM Helgi Dam Ziska (Færøerne) – GM
Mikhail Ivanov (Rusland) – IM Rasmus
Skytte – IM Viktorija Cmilyte (Litauen)
– FM Linus Olsson – IM Christian
Jepson – Sander van Eijk (Holland) –
Frode Urkedal (Norge) – Igor Teplyi –
Stefan Christensen
6½ (19-51) IM Bragi Thorfinnsson (Island) – Tobias Hirneise (Tyskland) –
FM Heini Olsen (Færøerne) – Erik
Blomqvist (Sverige) – GM Tiger HillarpPersson (Sverige) – Joachim Thomassen (Norge) – G. Rohit (Indien) – IM
Mikkel Antonsen – Jakob AablingThomsen – Risto Tuominen (Finland)
– Bo Garner Christensen – Gudmundur
Kjartansson (Island) – FM Karsten Larsen – IM Jon Ludvig Hammer (Norge) –
IM Mika Karttunen (Finland) – Gylfi
Thorhallsson (Island) – Dennis Jørgensen – Daniel Kovachev (Norge) – Thomas Struch – Krzysztof Leszczynski
(Polen)
6 (52-80) FM Victor Nithander (Sve-

rige) – Torben Sørensen (Malta) – FM
Casper Dahl Rasmussen – FM Esben
Lund – WGM Anya Corke (Hong Kong)

8
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Gabriel Sargissian afgav kun fire remiser og sluttede i vindergruppen.

– Peter Nicolai Skovgaard – Christian
Bleis (Tyskland) – Tanguy Ringoir (Belgien) – GM Throstur Thorhallsson (Island) – Rene Duchene (Holland) –
Svend Ellegård Christensen – Niels
Nørskov Laursen – FM Teddy Colemann (USA) – Andreas Skytte Hagen –
Hjörvar Steinn Gretarsson (Island) –
Conny Holst (Sverige) – Steen B. Petersen – Claus Rossen – Tor Ketil Larsen
(Norge) – Lars Blomström (Sverige) –
Peter Ulrik Röder – Alexander Johansson (Italien) – Mikael Rølvåg (Norge) –
Søren Peschardt – Henrik B. Pedersen
– Andreas Schmied (Tyskland) – Joel
Eklund (Sverige) – Krister Jönsson
(Sverige) – Wim Helmers (Holland)
5½ (81-120) Sejer Holm – Per Andreasen – Parker Zhao (USA) – Benjamin
Arvola (Norge) – Patrick Zelbel (Tyskland) – Torben Søraas (Norge) – Eric
Brøndum – Andreas Wiwe – Willem
Hensbergen (Holland) – Børge W.
Svanholm (Norge) – Andrew Borg
(Malta) – Vigfus Odinn Vigfusson (Island) – Børge Hjerrild Nielsen – Jan
Mose Nielsen – Henrik Mølvig – Omar
Salama (Ægypten) – Jens Hirneise
(Tyskland) – Jacob Kaaber – Ib Hother
Andersen – Martin Valla (Norge) – Dara
Akdag – Chris Vos (Holland) – Jesper

Schultz-Pedersen – Carsten Juul Nielsen – Mads Andersen – Thomas Thomassen (Norge) – Nicolai Getz (Norge)
– Finn Nøhr – Chris Doran (England) –
Gunnar Finnlaugsson (Sverige) – Peter Vas (Sverige) – Preben Dalberg –
Jacob Woge Nielsen – Peter Birk Petersen – Janus Christensen – Jørgen
Hvenekilde – Tomas Carnstam (Sverige) – Michael Agermose Jensen –
Claudia Markgraf (Tyskland) – FM Nikolaj Mikkelsen
5 (121-163) Lars-Aaes Nielsen – Mar-

kus Örndahl (Sverige) – Gunnar Berg
Hanssen (Norge) – Amir Tadjerbashi
(Sverige) – Dimon Pedersen – Thomas
Søndergaard – Uffe B. Rasmussen –
Jacob Sylvan – Kjetil Strand (Norge) –
Richard James Cannon (England) –
Kasper Møller Jørgensen – Odd Martin
Guttulsrud (Norge) – Nils Petersen –
Raymond Charles Cannon (England) –
Anders Hansen (Sverige) – Morten
Frank Jensen – Lars René Andersen –
Frank Smeele (Holland) – Kassa Korley
(USA) – Robert Danielsson (Sverige) –
Erik Mathiesen – Thomas Flindt – Terje
Melkeraaen (Norge) – Mikkel Motzkus
– Daniel Andersen – Jan Børge Wilsbeck (Norge) – Tomi Tocklin (Finland)
– Eric Nordin (Sverige) – Guy Ringoir

11. Sg5!? ligner en standardreaktion.
11... Sf6 12. f3 f4
Så er scenen klar til det klassiske
opgør mellem fløjangrebene.
13. a4 g5 14. La3 Tf7 15. Sc4 Lf8 16.
b5 Sg6 17. b6!
Hvid lander først.
17... dxc5 18. bxc7 Txc7 19. Sb5
Måske ikke det rigtige. Hvid har strålende kompensation for bonden og
kan også vælge en langsommere
fremgangsmåde f.eks. et tårn til blinien. Med det relativt åbne centrum
virker det usandsynligt, at Sort kan
få stampet et ordentligt kongeangreb
på benene.
19... Tg7 20. d6 Le6 21. Lb2?!
21. Sc7 Txc7 22. dxc7 Dxc7 23. Dc2
er uklart.
21... Se8! 22. Sxe5 a6

  
   ^
   
   
  
  
  



(Belgien) – Ib Jensen – Johan Lubbers
(Holland) – Arne Bjørn Jørgensen – Dirk
Goes (Holland) – Alvin Moustgaard –
Iluminada Minguez Greciano (Spanien)
– Jouko Viljanen (Finland) – Jógvan
Joensen (Færøerne) – Anders Hobber
(Norge) – Horst Hubert Schmidt – Julia
Almer (Sverige) – Peter Willer Svendsen – Ulf Nilsson (Sverige) – Janos
Szalai (Norge)

son (Sverige) – Andrias Ziska (Færøerne) – Tero Sihvonen (Finland) – Keijo
Tuomisto (Sverige) – Palle Nielsen –
Birk Anders Rølvåg (Norge) – Tom Skovgaard – Marie Frank-Nielsen – Daniel
Kokholm – Pall Sigurdsson (Island) –
Rasmus Svane (Tyskland) – Harry Andersen (Norge) – Lars Petersen – Ellisiv
Reppen (Norge) – Rene Pijlman (Holland) – Carina Eilegaard Jørgensen –
Enzo Pieri (Italien) – Marius Fjellheim
(Norge) – Julio Cesar Hernandez (Spanien) – Finn Larsen – Lars Meier (Tyskland) – Ingi Tandri Traustason (Island)
– Hansjørgen Clausen – Olav Erikstad
(Norge) – Einar Døving Agdestein (Norge) – Hallgerdur Helga Thorsteinsdottir
(Island) – Holger Wilhelm (Tyskland) –
Jens Gade – Orla Eilegaard Jørgensen
– Torsten Sundgaard Christiansen –
Jonathan Braüner – Gert Werner

4½ (164-190) Timo Nurmi (Norge) –

Magnus Aanstad (Norge) – Rune Egede
Andersen – Arni Thorvaldsson (Island)
– Dag Andersen (Norge) – Jacob Abildlund Brorsen – Wojciech Mamak (Polen) – John Holm Nielsen – Svanberg
Mar Palsson (Island) – Morten Rasmussen – Patrik Karlsson (Sverige) – Flemming Preuss – Per Green (Sverige) –
Emilie Ellegård Christensen – Jens
Henrichsen – Mads Jensen – Henning
Rasmussen – Suntharalingam Jathavan (Norge) – Henrik Sjøl (Norge) – Elsa
María Thorfinnsdóttir (Island) – Jeroem
Cromsight (Holland) – Tobias Valentin
Rostgaard – Aron Ingi Óskarsson (Island) – Alexander Christian Almásy –
Martin Skovsø Nielsen – Bård Fjellengen (Norge) – Søren Holm Jensen
4 (191-224) Jes Jacob West Knudsen

– Alexander Rosenkilde – Börje Pers-

Det virker helt urimeligt, men Hvids
flotte stilling er ved at falde fra hinanden.
23. d7 Sf6 24. Sxg6 hxg6 25. Sc7?
25. e5 axb5 26. exf6 Txd7 med et
syret slagsmål i vente.
25... Dxc7 26. Lxf6 Txd7 27. Dc2 c4
28. Dc3?

3½ (225-245) Sigridur Bjorg Helga-

dottir (Island) – Sverrir Nordfjörd (Island) – Veikko Koskinen (Finland) –
Simon Ellegård Christensen – David
Kinch Palvig – Eric Vaarala (Sverige) –
Robert Hedler (Sverige) – Rasmus Jørgensen – Preben Nielsen – Eivind
Brandt (Norge) – Michael Mæchel –
Stian Johansen (Norge) – Mads Tudvad – Casper Christensen – Ólafur

Hvid har mistet troen.
28... Tc8 29. a5 b5 30. axb6 Dxb6† 31.
Kh1 Lb4 32. Dc2 Td2 0-1
4. runde:

Det bliver alvor
Så var turneringen i gang! Masser af
spændende opgør: M. Ivanov - V.
Malakhov var et elegant parti af den
russiske ratingfavorit. Allan Stig
kom for alvor i ilden mod stærke
Sargissian. Hvid spillede et fremragende parti (se nedenfor) men Allan
skal ikke være alt for ked af det, for
han lærte helt sikkert en masse.
Krasenkow viste topform mod Mikkel Antonsen. Åbningen var fin for
Mikkel, men i slutspillet med tårne
og uligefarvede løbere var der klasseforskel. Peter Heine holdt også rent

Ölafsson Senior (Island) – Maria Edakina (Rusland) – Torben Lynge – Gestur Baldursson (Island) – Lothar Hirneise (Tyskland) – Tobias Juul Madsen
(Norge) – Jan-Erik Brandt – Jouke van
Veelen (Holland) – Hjalti Toftum
Jógvansson (Færøerne)
3 (248-259) FM Jake Kleiman (USA)

– Chris Hinman (Norge) – Jørgen
Clausen – Bror Johannes Larsen
(Norge) – Bjarke Larsen – Jørn Pallesen – Terje Lie (Norge) – Henrik
Damgaard Hansen – Christoffer Ellegård Christensen – Gisli Hrafnkelsson
(Island) – Poul Bang Nielsen – Ólafur
Ólafsson Junior (Island)
2½ (260-267) Bjarne Eiholt – Hans

Askov Jensen – Ulker Gasanova (Island) – Per Jacobsen – Hugi Hlynsson
(Island) – Hannu Kalervo Edwardsson
(Sverige) – Tobias Simon Lindgaard –
Frederik Nielsen Zmylon
2 (268-272) Denis Ryberg – Martin

Percivaldi – Alex Larsen – Jens Holm
Nielsen – Bjørn Nielsen
1½ (273) Steffen Michael Kristensen
½ (274) Asger Jeppesen
0 (275-277) Sascha Kristensen – Jan

Brøndum – Peter Holst

2007 /7/249
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bur med en fiks kombination mod
Bulski.

G. Sargissian (2667)
Allan Stig Rasmussen (2446)
Modtaget dronninggambit / D20
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 e5 4. Sf3 exd4
5. Lxc4 Sc6 6. 0-0 Le6 7. Lb5!? Lc5 8.
Sbd2 Sge7 9. Sg5 Dd7 10. Sb3!?

Ikke nævnt i biblen ‘Queen’s gambit accepted’ af Sakaev og Semkov.
10... Lxb3 11. Dxb3 0-0 12. Lc4
12. e5!? Dd5 13. Lc4 Dxe5 14. Sxf7
Dh5, og Sort er overraskende meget
i live.
12... De8!
12... Sd8 13. e5 er meget farligt.
13. Dxb7

13. Dh3 h6 14. Sf3 Sg6 15. Lxh6
savede bare igennem i samtlige analyser i kommentatorrummet. 15...
Sce5 16. Sxe5 Dxe5 17. Dg4 er dog
bare lige spil efter computerens kolde
men klare eftersyn.
13... Lb6 14. Da6
Spændende stilling. Hvis Hvid får
blokeret på de hvide felter er Sort

pen viste sig bl.a. ved, at ingen af
Kurt Videbæks modstandere krævede en assistent, men selv ydede den
nødvendige hjælp til afvikling af
partierne.
I toppen var der aldrig rigtig spænding om udfaldet. Westerinen spillede remis med landsmanden Lardot
Derik i 2. runde (ikke uden kamp –
Westerinen har alle dage været kompromisløs), men med sikre gevinster
mod konkurrenterne Ofstad og Åkvist i 4. og 7. runde blev der lagt
solid afstand i slutstillingen.

Heikki Westerinen – senior-NM.

14 spillere over 60 år havde valgt at
deltage i nordisk mesterskab for seniorer fremfor i de åbne grupper,
hvor seniorer jo også er velkomne.
Ratingspredningen var mere end
1000 point, fra topseedede GM
Heikki Westerinen, Finland, til danske Kurt Videbæk, som i øvrigt klarede sig glimrende med sine 3½
point. I 3. runde tabte han til Westerinen, men mens tabellen oplyser om
ratinghandicap, fortæller den ikke,
at Kurt Videbæk faktisk er blind.
Den gode atmosfære i senior-grup-

Nordisk Mesterskab, seniorer
1. IM Heikki Westerinen
2. Per Ofstad
3. Håkan Åkvist
4. Lardot Derik
5. Holger. V. Olesen
6. Richard W.-Hansen
7. Gunnar Bue
8. Matts Andersson
9. Ernst J. Jessen
10. Jens Iversen
11. Peter Nielsen
12. Karsten Ovesen
13. Niels J. Christiansen
14. Kurt Videbæk
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Foto: Calle Erlandsson.

Senior-NM

12

½

5
11-12

4½ 7-8
3

11-12

1½ 13-14
4

9

5

6

1½ 13-14
3½ 10

helt færdig, så der skal fart på den
sorte mand.
14... Se5 15. Lb3 h6 16. Sh3 Dc8
Gør klar til at tromle med c-bonden.
17. De2 S7g6 18. Sf4 Kh7 19. Sd5 d3
20. De1 Ld4 21. Kh1
Iskold forberedelse af f4.
21... c5 22. f4 c4
Sort undgik den hvidfeltede blokade,
men i mellemtiden...
23. Ld1 Sc6 24. f5 Sge7
24... Sge5 er næsten helt sikkert
bedre.
25. f6!
... fik Hvid startet et farligt angreb.
25... Sg6 26. fxg7 Kxg7

 ^ 
   
   
   
  
   
  

 
27. Se3!
Kongetrækket. Nu er Sort færdig.
27... Sce7 28. Sf5† Sxf5 29. exf5 c3
30. fxg6 d2 31. Lxd2 cxd2 32. Dxd2
Dc5 33. gxf7 Tad8
Resten kan godt springes over.
34. Lb3 Dg5 35. Dc2 Le5 36. Tf2 Tc8
37. De2 Ld6 38. Taf1 De5 39. Dxe5†
Lxe5 40. Te2 Ld6 41. g3
Selv om Sort tabte, viste han rigtig
gode takter undervejs, og der er
næppe tvivl om, at Allan er kommende stormester.
1-0
5. runde:

Rigtig skak!
Det plejer at være omkring 5. runde
i store åbne turneringer, at favoritterne begynder at møde hinanden,
og det var det også i denne. De tre
vigtigste topopgør:
V. Malakhov - P.H. Nielsen: Malakhov spillede som ventet en rolig

opstilling, hvor han forsøgte at få en
lille fordel. Peter forsvarede sig stille
og roligt og var aldrig i nærheden af
at komme i vanskeligheder.
T. Thorhalsson - G. Sargissian: En
moderne variant i skotsk endte med
lange rokader og en rigtig interessant stilling. Begge spillere brugte
oceaner af tid i det uklare midtspil. I
26. træk overså Hvid en taktisk mulighed og arbejdede sig stedet i voldsom tidnød. Han missede flere chancer for overlevelse, og til sidst gik
det helt galt.
M. Krasenkow - E. Agrest: Krasenkow havde noget sjældent bryg
med hjemmefra. Det burde ikke være
noget særligt, men Sort fik ikke reageret for heldigt, og Hvid fik hurtigt
stor fordel. Krasenkow spillede efterfølgende lidt sjusket og måtte ud i
et langt slutspil, før sejren kom i hus.
Esben Lund viste i Politiken Cup,
at hans fine spil ved DM ikke er nogen tilfældighed. I denne runde fik
han sig en stormesterskalp i form af
norske Kjetil Lie. Og så var det i
denne runde, at partiet, som vandt
Helsingør Kommunes skønhedspræmie, blev spillet. Den gik til tyskeren Jens Hirneise, som battede
Jørgen Hvenekilde så hurtigt, at
sidstnævnte ikke nåede at få sovs i
piben:

Jens Hirneise (2090)
Jørgen Hvenekilde (2231)
Spansk / C64
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Lc5 4. c3
Sf6?!
Sådan har Jørgen spillet i 30 år, og
nu ved han, hvorfor det ikke er godt!
5. d4 Lb6 6. Sxe5 Sxe5 7. dxe5 Sxe4 8.
Dg4! Lxf2† 9. Kd1 Dh4 10. Dxg7 Tf8
11. b4!
Et ondskabsfuldt lille træk som forhindrer løberen i at komme tårnet på
f8 til undsætning. Den pæne tyske
junior havde det selvfølgelig med
hjemmefra.
11... Sxc3†
Desperation.
12. Sxc3 Dxb4 13. Ld2 Lc5 14. Te1
Dd4?!

 ^ 
   
   
   
   
   
  

 
15. e6!!
Trækket der løfter partiet.
15... Dxg7 16. exd7† Kd8 17. Te8† 1-0
6. runde:

Tungt opgør
Opgøret mellem G. Sargissian og M.
Krasenkow blev remis efter hård og
tung kamp. Hvid så ud til at have fat
i lidt, men det blev ikke til noget.
Mindre spænding var der i L. Schandorff -V. Malakhov, hvor den danske stormester effektivt blokkede
den russiske verdensstjerne – kedeligt og effektivt og uinteressant. Peter Heine kom til at kludre og måtte
afgive en sjælden remis med de hvide
mod en meget lavere ratet modstander (den svenske overraskelse Blomqvist som i øvrigt lavede IM-norm).
Svenske Tiger stod for rundens flotteste parti mod Esben Lund:

Tiger Hillarp Persson (2567)
Esben Lund (2406)
Spansk / C66
1. e4(!)
Hov! Tigers nye våben. Tidligere
åbnede han altid med 1.d4.
1... e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6
Please?
4. d3
Nej tak – jeg bygger min egen mur
fremfor at løbe panden mod din Berlin-mur
4... d6
Efter Esbens senere oplevelse mod
Rozentalis på Bornholm går han nok
over til Lc5.
5. 0-0 g6 6. Te1 Ld7 7. d4!?
Den lige vej.
2007 /7/251
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7... Lg7 8. d5 Se7 9. Lxd7† Sxd7 10.
Le3 h6
Springeren skal formenes adgang til
g5 før f7-f5.
11. Sfd2 f5
Sort har fået en slags accelereret
kongeindisk (godt), hvor han mangler den hvidfeltede løber (knap så
godt).
12. f3 h5!?
Ambitiøst, Sort vil af med sin dårlige løber. Prisen er en meget løs
kongestilling.
13. c4 Lh6 14. Lxh6 Txh6 15. Sc3 f4
16. b4 g5 17. c5!?
Spilder ikke tiden.
17... a5!? 18. bxa5 Sxc5
Sorts stilling ser sund ud, men Hvid
har nogle farlige skumle planer, så
følg godt med!
19. Sc4 Dd7 20. Tb1 g4?!
Set i bakspejlet er det oplagt, at Sort
skal hive noget profylakse op af posen heromkring.
21. Tb5! gxf3 22. Dxf3 Sg6

  
  
   ^
 
  
  
  

  
23. Txc5!
Meget stærkt.
23... dxc5 24. d6 0-0-0?
24... cxd6 25. Sb6 Dd8 26. Sxa8
Dxa8 er ikke så klart, selv om angrebsspilleren Tiger ikke har det
decideret skidt i den slags stillinger.
25. Sd5 Dg4
25... Sh4 26. Scb6† duer selvfølgelig ikke.
26. dxc7?!
Upræcist. Både a6 og Df2 er bedre –
den eneste lille skønhedsplet.

Nordisk Mesterskab for kvinder

1

2

3

4

5 6

26... Txd5 27. exd5 Dxf3 28. gxf3 Kxc7
29. Kf2 Th8? 30. Tg1! Th6 31. d6† Kd8
32. Tb1 Kc8 33. Tb6 Sf8 34. d7† 1-0
7. runde:

Heine falder tilbage
En fed runde med masser af favoritsejre bortset fra i Nick de Firmian Sargissian, der sluttede remis uden
at ophidse nogen – heller ikke spillerne. Peter var på krigsstien mod
Krasenkow, men det gav bagslag.

M. Krasenkow (2660)
Peter Heine Nielsen (2638)
Dronninggambit / D37
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Le7
5. Lf4 0-0 6. e3 c5 7. dxc5 Lxc5 8. cxd5
Sxd5 9. Sxd5 exd5 10. a3 Sc6 11. Ld3
Lb6 12. 0-0 Lg4 13. h3 Lh5 14. b4 d4
15. g4 Lg6 16. e4 Tc8 17. Tc1 f6 18.
Lc4† Kh8 19. Le6 Ta8
En spændende dynamisk stilling.
20. Ld5 Dd7 21. Db3 Tae8 22. Sd2 d3!?

7

8

9 10 11

pts

 1 ½ 1

1 1 ½ 1

1

1 ½

8½

2139

0  1

0 1

1

1

1

1

1

8

2276

½ 0  ½ 0 ½ 1

1

1

1 ½

6

1. Lenka Ptacnikova (11)

2239

2. Christin Andersson (6)
3. Svetlana Agrest (3)

1

4. Oksana Vovk (9)

2109

0

0 ½  ½ ½ 1

5. Silje Bjerke (5)

2196

0

1

0 ½ ½ 1  0

1 ½ 1

1 ½  0 ½ 1

1

0 ½ 1

1 ½ 1

6. Inna Agrest (8)

2085

0

7. Louise Fredericia (2)

1970

½ 0

0

0

8. Sylvia Johnsen (4)

2041

0

0

0

0 ½ 0 ½  1

9. Tanja Rantanen (10)

1

0 1  ½ ½ ½ 1
1 ½

2107

0

0

0 ½ 1 ½ ½ 0  0

10. Torill Skytte (1)

1929

0

0

0

11. Trine R. Treppendahl (7)

1988

½ 0 ½ 0

0 ½ 0 ½ 0
0 0

6
5½
5½
4
3½

1

3½

1  ½

2½

0 ½ 0 ½ 

2

Lodtrækningsnummer er anført i parentes. Som følge af det ulige deltagerantal havde alle spillere
en oversidderrunde, og i runde-for-runde tabeller er scoren derfor typisk tillagt 1 point.

Der var indbudt til nordisk mesterskab for kvinder i en åben schweizergrupope med 9 runder. Men med blot
12 tilmeldte spillere var det alerede
evd at være kritisk, og da der så indløb afbud to uger før turneringen
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enedes arrangører og deltagere om i
stedet at spille alle-mod-alle med en
oversidderrunde.
Topseedede Svetlana Agrest, Sverige, tabte to partier, det ene til landsmanden Christin Anderssson, der

spillede en forrygende turnering og
førte indtil sidste runde, selv om hun
havde tabt til andenseedede Lenka
Ptacnikova, Island. Et nederlag til
Silje Bjerke overlod NM-titlen til
Ptacnikova.

Foto: Calle Erlandsson.

Foto: Calle Erlandsson.

farlig inder. Peter vandt et opgør med
sin gamle konkurrent Mikkel Antonsen. Lars Schandorff holdt sig også
til i toppen med en nem sejr over
finske Tumonien.

Peter Heine Nielsen spillede med stor
energi, men tabte to partier.

Vladimir Malakhov var højest ratet i
feltet og indfriede forventningerne..

Peter vil vinde!
23. Dxd3 Sd4 24. Lc4 f5
Pointen. Det ser umiddelbart godt
ud, og vi var meget optimistiske i
kommentatorrummet. Men herfra
skruer Krasenkow voldsomt op for
spillestyrken.
25. gxf5 Lxf5 26. exf5 Se2† 27. Dxe2
Txe2 28. Lxe2 Dxf5 29. Lg3 Dxh3

8. runde:


















^










   
   
 

30. Tc3!
Meget stærkt forsvarsspil.
30... Te8 31. Tfc1 Ld4 32. Tf3 h5?
En ren selvmordsmission i en svær
stilling.
33. Ld3 h4?
Kollaps.
34. Lf5! Dxg3† 35. Txg3 hxg3 36. Tc8
gxf2† 37. Kg2 Txc8 38. Lxc8 b6 39. La6
Kg8 40. Sc4 Kf7 41. Sd6† Ke6 42. Sb5
Lb2 43. a4 1-0
Dermed var Krasenkow helt fortjent
alene i spidsen.

Krasenkow holder stand
Malakhov mødte op med et hjemmestrikket system og masser af
kampvilje til partiet mod Krasenkow. Han fik også en smule fordel,
men Krasenkow forsvarede sig som
en løve hele vejen, og til sidst måtte
russeren opgive sine gevinstforsøg.
En anden af kandidaterne til en topplacering, Sargissian, kværnede Tiger efter en smart åbningsnyhed i
modtaget dronninggambit. Allan
Stig var tilbage i toppen og havde i
denne runde fat i Khenkin uden dog
for alvor at komme helt nær gevinsten. Peter begyndte at kravle tilbage
mod toppen med en sejr over Nithander.
9. runde:

Samling på tropperne
Krasenkow forsøgte lidt mod Nick
de firmian, men det blev alligevel
relativt hurtigt remis. Sargissian var
lige ved at ryge ud af topstriden i
denne runde. Emanuel spillede rigtig stærkt mod armenierens spanske
opstilling og fik hurtigt meget stor
fordel. Den blev forvandlet til et
næsten vundet slutspil, som Sargissian holdt med det yderste af neglene. Malakhov viste lidt af, hvad han
kan med en stabil sejr over en ellers

G. Rohit (2470)
V. Malakhov (2676)
Siciliansk / B66
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lg5 e6 7. Dd2 a6 8.
0-0-0 Le7 9. f3 Dc7 10. Le3 0-0 11. g4
b5 12. Sxc6 Dxc6 13. Se2
En kendt manøvre i denne type stilling. Fra d4 dækker springeren c2
og holder styr på vigtige felter i centrum.
13... Sd7 14. h4 Sb6 15. Ld4?!
Øh, der skulle springeren stå. Herfra
ser vi, hvor lille en fingerfejl, der er
nok til at få hele armen i maskinen
mod de bedste.
15... Lb7 16. Sf4 Sc4 17. Dc3 Se5! 18.
Db3
18. Lxe5 dxe5 19. Dxe5 Lf6 koster
træ.
18... Tfc8 19. Th2
Hvids stilling er allerede et samspilsramt pulterrum.
19... Sc4 20. g5 Dc7 21. Sh5 e5 22.
Lg1 Td8
Sunde og naturlige træk er rigeligt
til få Hvids korthus til at vælte.
23. Dc3 d5 24. exd5 Lxd5 25. f4


 ^ 
   
   
   
   
   
  
  

25... Le6!
Springeren på h5 flagrer og d1 er en
taktisk svaghed.
26. Thd2 Lg4 27. Le2 Lxe2 28. Txe2
Txd1† 29. Kxd1 Dd7† 30. Ke1 Td8
En total overspilning.
0-1
2007 /7/253
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10. runde:

Nedtur
Både Lars Schandorff og Peter Heine
stod med gode kort til en absolut
topplacering og en mulig titel som
nordisk mester. Peter leverede et brag
af et parti mod De Firmian. Desværre
endte han med et lige så skuffet udtryk som en bedemand ved en
fattighjælpsbegravelse. Han har selv
kommenteret. Schandorff kom rigtig godt fra åbningen mod Emanuel
Berg, men kom så til at tillade c5c4-c3, som rev hans kongestilling op
ved roden. Derfra gav den svenske
angrebsmaskine ingen chancer. Sejren betød, at Emanuel er nordisk
mester 2007. I de to andre topopgør
G. Sargissian - V. Malakhov og T.
Nybäck - M. Krasenkow sluttede
begge remis efter hård kamp.
Summa Summarum: Fem spillere
delte førstepladsen med 8 af 11: Mikhail Krasenkow, Gabriel SargisRatingpræmier:
2201-2300 (23 deltagere):
1. Sander van Eijk (Holland) 7/45
2. Frode Urkedal (Norge) 7/45
2101-2200 (39 deltagere)
1. Gylfi Thorhallsson (Island) 6½/45
2. Daniel Kovachev (Norge) 6½/42½
2001-2100 (43 deltagere):
1. Joachim Thomassen (Norge) 6½/50½
2. Peter Ulrik Röder (Danmark) 6/43
1901-2000 (36 deltagere):
1. Børge W. Svanholm (Norge) 5½/43
2. Kasper M.Jørgensen (Danmark) 5/41½
1651 - 1900 (46 deltagere):
1. Tor Ketil Larsen (Norge) 6/43½
2. Thomas Søndergaard (Danmark) 5/43
1401 - 1650 (25 deltagere):
1. Odd Martin Guttulsrud (Norge) 5/41
2. Alvin Moustgaard (Danmark) 5/35
1000 - 1400 (22 deltagere):
1. Birk Anders Rølvåg (Norge) 4/39½
2. Enzo Pieri (Italien) 4/36

IM-normer
Heini Olsen (Færøerne), Torstein Bae
(Norge) og Erik Blomquist (Sverige).
B-gruppen: 2 x 8 deltagere:
1. Anders Mattsson (Danmark) 5½
2. Verner Hansen (Danmark) 5½
1. Viggo Kallenbach (Danmark) 6½
2. Jarani Suntharalingam (Norge) 6
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sian, Nick de Firmian, Emanuel Berg
og Vladimir Malakhov. Helt fortjent
havde Krasenkow bedst korrektion
og er vinder af Politiken Cup 2007!
Bedste danskere blev Allan Stig
Rasmussen og Christian Kyndel Pedersen 7½ af 11 på en delt 17. plads.
Vi skal også have med, at færingen
Heini Olsen scorede en IM-norm.
Turneringen var velorganiseret,
og det er ikke tilfældigt! Som kommentator fik jeg et kig bag kulisserne
på organisationen med Lars Bech
Hansen i spidsen. Jeg må indrømme
at være lidt imponeret: Det er professionelle folk, som ved, hvad de
laver! – Vi ses selvfølgelig næste år!

Peter Heine Nielsen
kommenterer:

Peter Heine Nielsen (2638)
Nick de Firmian (2540)
Dronningindisk / E17
Måske bør jeg undskylde over for
læserne, at de ikke får vinderens
kommentarer til partiet. Jeg prøvede
faktisk at overtale Nick, men han
havde problemer med tiden og foreslog, at jeg selv kommenterede. Nick
har været en regelmæssig og velkommen gæst i danske turneringer,
og han kunne fejre sin 50 års fødselsdag under Politiken Cup.
1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. c4 b6
Et forholdsvis fredeligt valg af Nick,
som normalt kaster sig ud i den moderne Benoni med 3... c5.
4. g3 Lb7 5. Lg2 Le7 6. 0-0 0-0 7. d5!?
Det skarpeste, men da jeg i modsætning til Nick har min største force i
åbningsfasen, stræbte jeg naturligt
nok efter kritiske varianter.
7... exd5 8. Sh4 c6 9. cxd5 Sxd5 10.
Sf5 Sc7 11. e4 Sba6
Alle spiller 11... d5 straks, så jeg
tænkte i nogen tid og besluttede at
forsøge at straffe hans upræcise trækfølge.
12. Te1
Forhindrer effektivt d5.
12... Te8 13. Dg4 g6 14. Sh6† Kg7 15.
Sc3 d6 16. Df3
Spillet efter 40 minutters overvejelser. Jeg har læst Nunns bøger, og er

derfor på rene med, at man sandsynligvis begår en fejl, hvis man tænker
længere end 15 minutter. Jeg kan tilslutte mig, at det er en nyttig regel at
lære af, men at sidde ved brættet og
have brugt 15 minutter uden at have
den ringeste idé om, hvad man skal
gøre, og dertil vide, at næste træk
nok bliver en fejl, er bestemt ikke
morsomt.
16... f6
Dette overraskede mig, men da det
blev spilet hurtigt er det sikkert okay!
17. h4 Sc5 18. h5 S7e6 19. hxg6 hxg6

  
   
   
   
  
  
   

  
20. Sf5†?!
Min h-bonde skabte lidt svækkelser,
men Sorts stilling er stadig tilstrækkelig solid. Offeret ser usundt ud,
men i begyndende tidnød besluttede
jeg at gamble.
20... Kf7
Efter 20... gxf5! 21. exf5 Sg5 var
min plan 22. Dg4!? (22. Dh5 Th8!
23. Dg6† Kf8 duer ikke) med den
smukke pointe 22... Sd3 23. f4 Sxe1
24. fxg5 fxg5 25. Se4, hvor Hvids
angreb brager igennem, selv om han
er et tårn bagud. Imidlertid finder
computerne det finde modangreb
23... d5!, som ville efterlade mig i
alvorlige problemer.
21. Sh6† Kg7 22. Sf5† Kf7 23. b4!?
Spillet med 8 minutter tilbage, og
Nick konstaterede efter partiet: ‘Du
ønskede virkelig at slå mig’, idet han
åbenbart undrede sig over, hvordan
stillingen kunne give mig den slags
forhåbninger. Fair nok, formentlig
var det fornuftige valg at tage remis,
men en gevinst ville stadig give mig
håb om NM-titlen, og tilskuerne var
allerede strømmet til auditoriet i håbet om et dramatisk tidnødopgør.

Foto: Calle Erlandsson.

meste af sin tid, og vi var begge nede
på de sidste minutter.
28... Lg7 29. Td1 Dc7 30. Dxg6 Tad8
31. Sf5† Kf8 32. Txd8 Txd8 33. Sxg7
Sxg7 34. Dxf6† Kg8 35. Se4
Trods den skarpe stilling og begrænsede tid har vi begge spillet præcist,
men det skal ændre sig.
35... Td1†? 36. Kh2 Df7 37. Dh4 Sf5??



   
   
   
   
   

 


Nick de Firmian – stærkt forsvarsspil.

23... Sd7 24. Sh4
Kunne ligne en trist tilbagetrækning,
men g6 er svag og i planer som Dd1b3 og f4-f5 er der masser af muligheder.
24... Lf8?!
24... Th8!? var trækket jeg frygtede.

  
  
   
   
  
  
   
  

25. e5! Sxe5 26. Txe5 dxe5 27. Dg4
Jeg er bagud med en kvalitet og to
bønder og har mindre en 5 minutter
på uret - men er meget optimistisk.
Hans hvide felter kollapser.
27... Ke7
Efter 27... Sg5?! er det overraskende
at 28. Lxg5? ikke vinder, men 28...
fxg5 29. Td1 Lc8! 30. Dc4† Le6!, to
elegant indskudte løbertræk, redder
Sort. Derimod ville mit planlagte 28.
Le4!? f5 29. Lxf5 gxf5 30. Dh5†!
føre til invasion på de hvide felter.
28. Le3!
Vigtigt, da det hindrer hans konge i
at gemme sig på dronningfløjen pga.
Td1†. Nick havde nu også brugt det







38. Sf6†??
38. Dg4†! fisker tårnet på d1.
38... Kf8?
38... Kg7! er meget bedre, især da
min bedste chance var 39. Dg4†, som
tydeligvis ikke var inden for mit
synsfelt.
39. Dh8† Ke7 40. Lg5 Ke6
Jeg besluttede at stole på de mærker,
jeg havde sat på noteringslisten, men
alt, jeg behøvede at gøre for at sikre
mig, at de 40 træk faktisk var udført,
var at kaste et blik på computer-monitorerne. Ikke nogen acceptabel
hjælp til spillere i tidnød, så måske
kunne man overveje en løsning, hvor
softwaren stopper med at vise trækantallet, når en af spillerne har mindre end 5 minutter tilbage.
41. Sg4?
Spilet efter 20 minutters tænkepause.
Og ja, en fejl! 41. Lf3 vinder umiddelbart. Truslen mod Td1 vinder et
tempo til at trænge ind på h5, og der
er intet forsvar. F.eks. 41... Te1 42.
Lh5 Dg7 43. De8† Kd6 44. Lf7, og
Sorts konge er fanget i et matnet.
41... Te1! 42. Le3?
42. Ld2! Te2 43. Le3 er væsentligt
bedre og bevarer faktisk Hvid fordel.
42... Dg7 43. De8† Se7 44. Dh5?
44. Lh3 c5! viser forskellen mellem

42. Le3? og 42. Ld2, da Hvid nu
ikke kan bruge afdækkerskakken til
noget. Bedste chance var 45. Sxe5†
Kxe5 46. Db8† Kf6 47. Dxb7, som
dog er højst uklart.
44... La6! 45. Lh3 Lf1!
Fremragende forsvarsspil. En af
mine venner fortalte mig under partiet, at han havde fået et par drinks
med Nick i baren aftenen før partiet,
hvor min modstander havde fortalt
ham, at han bare var en glad amatør.
Jeg tænkte, at sådan nogle måtte forventes at blive trætte i løbet af seks
timers spil, men partiet antyder noget andet.
46. Lh6? Dh8!
Endnu et stærkt træk. Forbløffende
nok er det lykkedes Sort at koordinere sine brikker, og i stedet bliver
det mig, der ender med at få mine
brikker bundet.
47. Sxe5† Lxh3 48. Dxh3† Sf5 49. Sf3
Te2 50. Sg5†?
50. Kg2! Db2 51. Dg4! Txf2† 52.
Kh3 giver stadig hårdnakket kamp,
men jeg havde overset hans næste
træk.
50... Ke7
Jeg havde kun set 50... Kf6? 51. Se4†
med pointen, at 51... Txe4? 52. Lg5†
Kg7 53. Lf6† vinder hans dronning,
og troede derfor, at jeg forcerede remis.
51. Dxf5 Dxh6† 52. Kg2 Te1! 53. Sh3
53. Df7† Kd8 54. Dg8† Kc7 55.
Df7† Kb8 56. Dg8† Kb7 57. Df7†
Ka6 58. Dc4† b5, og kongen er vandret fri af skakkerne.
53... De6 54. Dh7† Kd8 55. Sg5 Dd5†
56. Sf3 Te7 57. Dh8† Kc7 58. a3 c5
59. Dc3 c4
Og med under et minut i en håbløs
stilling opgav jeg. Selvfølgelig en
bitter pille at sluge, men det er samtidig svært ikke at være imponeret af
Nicks koldblodige forsvar og evne
til i rette øjeblik at gribe chancen og
bruge den optimalt.
Og så er det selvfølgelig opmuntrende, at det på den anden side af de
50 stadig er muligt at spille en ganske god skak – og have det sjovt
imens!
0-1
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Vesterhavsturne
Med ratingpræstationer
på GM-norm niveau blev
IM Karsten Rasmussen
og FM Allan Stig
Rasmussen 1 og 2
i Vesterhavsturneringen
foran tre østlige
stormestre.
Fotos: Allan Kaarsberg

Af Morten Andersen
‘Dopingkontrol, dopingkontrol!’
Lige så sammenbidt emnet kunne
gøre Rasmussen med fornavnet Michael under årets Tour, lige så bredt
smilede Karsten under præmieoverrækkelsen ved årets Vesterhavsturnering. Det var nemlig ikke så meget hans ekstraordinært stærke præstation med 8½ af 10 og udelt førsteplads, der udløste vittige hoveders tilråb.

Sammenfaldet i efternavne – der
yderligere blev forstærket med Allan Stigs andenplads – havde nemlig fået turneringens arrangører til at
hastefremstille en gul version af
North Sea Cup T-shirten, som ellers
kun fås i blå og sort, den dag, hvor
henholdsvis Michael og Karsten
overtog førstepladsen i hver deres
arrangement. Den danske IM’er gav
aldrig slip på sin (mens touren jo

Rasmussen...

Slutstillingen i 22. Vesterhavsturnering 2007:
8½ (1) IM Karsten Rasmussen
8 (2) FM Allan Stig Rasmussen
7½ (3-4) GM Sergey Ovsejevits, Ukraine – GM Aleksander Karpatchev, Rusland
7 (5-9) GM Mikhail Ivanov, Rusland –
FM Nikolaj Mikkelsen (bedste junior)
– IM Bjørn Brinck-Claussen – Andreas
Hagen (1. pr. ratinggr. 1) – Jackie Andersen
6½ (10-21) FM John Rendboe – FM
Matthias Bach, Tyskland – FM Jesper Lauridsen – FM Ove Weiss Hartvig – Peter Nicolai Skovgaard – Niels
Henrik Willumsen (1. pr. ratinggr. 2)
– Peter Berg (1. pr. ratinggr. 5) –
Jonathan Carlstedt, Tyskland (1. pr.
ratinggr. 3) – Omar Salama, Ægypten – Kristoffer Dyrgaard – Torben
Richard Jensen (1. pr. ratinggr. 4) –
Erling Høiberg

Karsten Rasmussen bevarede den gule
trøje og vandt Vesterhavsturneringen.
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6 (22-36) Torsten Lindestrøm –
Christoph Engelbert, Tyskland – IM
Alfred Weindl, Tyskland – Thomas
Flindt – Poul Erik Nielsen – Gunnar
Pedersen – Jens Olaf Fogh – John
Bauneborg Nielsen – Nicolai Kvist
Brondt Petersen (1. pr. ratinggr. 7) –
Jan Rode Pedersen – Mads Andersen – Daniel Andersen – Morten An-

dersen – Leif Jensen – Aage Søndergaard
5½ (37-45) Henrik Tranberg Jensen
– Peter Grove – Niels Bindzus – Matthias Tonndorf, Tyskland – Iver Poulsen – Dara Sevkan Akdag – René Rauer
Hansen – Kristian Seegert (1. pr.
ratinggr. 6) – Mikkel Motzkus
5 (46-68) Morten Lyck Hanse – WIM
Nina Høiberg – Claus Støvring – Per
Nielsen – Kim Skaanning – Tobias
R. Bøje – Lars Schøning – Jonas Nilsson – Hans-Henrik Grand – Svend
Madsen (1. pr. ratinggr. 8) – Ole
Bønnelykke – Henrik Mortensen –
Sune Kovshøj – Jan Oehmichen –
Ove Matras – Claus Marcussen –
Michael Bæhring Madsen – John
Kops – Christoffer Ellegaard Christensen – Christian Karsten – Karsten Jacobsen – Carl Heinrich Mortensen – Erik Hedegaard Hansen
4½ (69-77) Jesper Nielsen – Ricardo
De La Calle Aramburu, Peru – Morten
Swayne Storgaard – Simon Ellegård
Christensen – Jonas Raun (1. pr.
ratinggr. 9) – Birgit Ditlevsen – Sofus
Rønne Christensen – Marianne Izaura
Nielsen – Erik Pontoppidan
4 (78-91) Per Simonsen – Karsten

ringen 2007
siden sluttede trøjeløs for cykelhelten). Den populære danske skak-tandem henviste derved overraskende
en trio af østlige stormestre, Sergey
Ovsejevitsj, Ukraine, samt russerne
Aleksander Karpatchev og Mikhail
Ivanov, til de næste pladser. Trekløveret havde tydeligvis lagt den taktik, at indbyrdes remis – helst hurtigt og energibesparende – suppleret
af sejre over de lokale skulle bane

vejen for en bekvem støvsugning af
de største pengepræmier.
Imidlertid havde de gjort regning
uden Karsten og Allan Stig. Kun det
faktum, at der deltog for få udenlandske stormestre, forhindrer to
styk GM-normer, som ratingpræstationerne ellers var til. Med i billedet er også, at FM Nikolaj Mikkelsen, som lå fremme under hele turneringen, med sejr over Karpatchev

samt remiser mod Ovsejevitsj og
Ivanov bidrog kraftigt til at spolere
stormestrenes masterplan. Til gengæld måtte han ned mod begge de
danske topspillere – begge gang i
øvrigt med Hvid i Caro-Kann, så det
‘kun’ blev til en samlet 6. plads.

Det bli’r i familien
Andre markant positive overraskelser var Torben Richard Jensen, Es-

Rasmussen... !
Fyhn – Henrik Jegbjerg Hansen – Andreas Kuckel, Tyskland – Dennis Larsen – Ole Rysgaard Madsen – Kasper
Bek Aagaard – Ib Klitaa – Lars Wisler
Pedersen – Thomas Overgaard – René
Andreasen – Finn Petersen – Egon
Rysgaard Madsen – René Henriksen
3½ (92-98) Henrik Nielsen – Kjeld
Ehlers – Jan Kargaard Jensen – Sebastian Matz Nielsen – Uffe Kallenbach – Simon Rise Madsen (1. pr.
ratinggr. 10) – Denis Ryberg
3 (99-104) Emil Poulsen – Jens Finn
Madsen – Torben Kristensen – Per Jacobsen – Simon Vestergaard – Tobias
S. Lindgaard
2½ (105-107) Per Lykke Porsgaard –
Erik Holm Petersen – Filip Fyhn
2 (108-109) Thomas Fyhn – Amalie
Heiring Lindestrøm
5 runders EMT, 12 deltagere:
Mesterklassen: 1. Peter Roesen 4 –
2-3. Dennis Munksgaard, Leszek Kwapinski 3
Basisklassen: 1. Per Christiansen, 4
– 2. Finn Munk Andersen 3½
Allan Stig Rasmussen spillede også meget stærkt i Esbjerg og får her overrakt
andenpræmien af Esbjerg Skak Unions formand, Jens Nielsen.

2007 /7/257
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bjerg Skf., seedet 45, der sluttede på
6½ point og 20. pladsen efter remis
med Sort mod tyske FM Matthias
Bach i sidste runde, samt ikke mindst
Horsens-spilleren Peter Berg, seedet 57, der sågar kom så langt frem,
at han mødte Karsten Rasmussen i
sidste runde! Trods hårdnakket forsvar bag de sorte brikker måtte han
bøje sig til sidst og endte dermed på
6½ point og en 16. plads.
Inden jeg går over til partierne, får
I lige en hurtig anekdote fra 3. runde.
Fortalt til mig af WIM Nina Høiberg,
som helt garanteret ikke havde regnet med, at den ville komme i disse
spalter. Heraf kan I lære altid at
forholde jer mistroisk over for journalister, også når vi jovialt giver en
bajer under påskud af at mindes
gamle dage på Nordres 2. hold:

Nina Høiberg (2259)

 ^
  
   
   
   
  
 




Erling Høiberg (2152)
Sorts sidste træk 10... Ta8-c8 var
ledsaget af et remistilbud. Erling
tænkte længe og afviste så forslaget
med et beslutsomt 11. Te1. Havde
han modtaget, kunne han have sparet sig selv for at komme under gan-

ske hårdt pres, inden han omsider
kunne slutte fred med sin lillesøster
ved træk 25.
‘Efter partiet ville jeg jo gerne vide,
hvorfor han ikke tog imod. Det viste
sig, at han slet ikke havde opfanget
tilbuddet! Jeg er bange for, at han
ikke hører helt så godt, som han har
gjort...’

Caro-Kann kan
Karsten Rasmussen var i storform i
Esbjerg, og hans præcise beregninger i forsvaret gjorde Caro-Kann til
et farligt våben mod en ung, angrebsivrig spiller som Nikolaj Mikkelsen. Karsten kommenterer partiet
og sin snørklede rute fra Århus til
Vesterhavsturneringen nedenfor.
Også Allan Stig spillede som sagt
en fornem turnering. Han kommen-

Chancerejse til Esbjerg
... med afstikker til Cuba og Kroatien
Af Karsten Rasmussen
Jeg har i dette forår afspadseret en
del på arbejdet og har spillet tre turneringer siden maj. Man kan næsten
få det indtryk, at det har været led i
en plan.
Den første turnering, Capablanca
Memorial på Cuba (se Skakbladet
nr. 6), hang jeg ligesom på, da jeg
engang havde lovet Peter Heine Nielsen, at hvis han blev inviteret og
kunne skaffe mig med i en sideturnering, så skulle jeg nok få frihed til
at tage af sted. Oven i købet sørgede
han for visa og flybillet med videre.
At cubanerne så trods deres udrejserestriktioner viser stort potentiale,
de få gange om året, de møder udlændinge, er jo så noget, der ikke
burde komme som en overraskelse.
Men det føltes selvfølgelig dybt urimeligt – nu havde jeg lige vundet
noget rating i divisionsturneringen,
og så kommer de bare og tager det
hele fra mig igen.
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Oplevelsen afskrækkede ikke mere, end at jeg opdagede, at en charterrejse stort set kunne kombineres
med Pula Open i Kroatien. En turnering jeg deltog i for 22 år siden og
havde gode minder om.
Godt nok var ankomststidspunktet
i lufthavnen 16.10 og rundestart
16.30, men som debuterende charterturist gælder det om at være laid
back, slappe af og nyde livet. At rejsebureauet og lufthavnen ydermere
ikke var enige om afgangstidspunket,
således at flyet landede i Pula 17.15
var en mindre detalje. Der er jo mulighed for at efterlade sin bagage i
lufthavnen, og finde en taxa, der vil
køre en til spillestedet for overpris.
At taxien ender i en gigantisk trafikkø
en lille km fra spillestedet, giver blot
lidt motion, og det er jo sundt.
Således entrede jeg turneringen
halvanden time for sent. Ved at se
svedende ud og kalkulere lidt med,

at der nok var en anden IM’er der
ikke mødte frem, gik jeg ud fra, at
det var muligt at få lov til at spille
1. runde. I mine beregninger havde
jeg dog ikke taget højde for, at de
faktisk havde smidt mig helt ud af
turneringen, da jeg ikke besvarede
en SMS i flyet, der jo altid fastslår,
at mobiltelefoner skal være slukkede
under flyvning. Det vil jeg tage højde
for en anden gang.
Så alt i alt blev det en god chartertur med en habil præstation (nr. 1522 af 303 deltagere, især i betragtning af, at jeg havde glemt strømforsyningen i Århus. Men hvad –
Cuba havde efterhånden lært mig,
hvordan man ikke forbereder sig på
sine modstandere. Der findes nemlig stort set ingen partier med cubanere senere end år 2000, og det er
altså ikke, fordi de ikke spiller.
Vinder af Pula Open blev GM
Robert Zelcic, Kroatien, med 7½

terer selv sin gevinst med sort mod
Nikolaj Mikkelsen. Da jeg opfordrede ham til at kommentere netop
dette parti, så Jetsmark-stjernen tankefuld ud og sagde: ‘Joe, jeg forstår
godt du spørger. Det var faktisk en
meget interessant diskussion i åbningen’. Jeg valgte naturligvis at
nikke. Ingen grund til at afsløre, at
det såmænd bare var den frække
kongevandring, som forekommer i
partiet, jeg mente ville appellere til
alle jer skakhusarer derude.

Allan Stig Rasmussen
kommenterer:

Nikolaj Mikkelsen (2303)
Allan Rasmussen (2450)
Caro-Kann / B17

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4
Sd7 5. Sg5 Sgf6 6. Ld3 e6 7. S1f3 Ld6
8. De2 h6 9. Se4 Sxe4 10. Dxe4 Sf6
10... Dc7 er hovedvarianten, som
bliver spillet jævnligt på absolut topplan, og som jeg også har gjort lidt i.
11. De2 Dc7 12. Ld2 b6 13. 0-0-0 Lb7
14. Se5 c5 15. Lb5† Ke7
En af de vigtigste grunde til, at CaroKann stadigvæk er en anstændig
åbning: Sort kan i denne variant og
flere andre (tilsyneladende) tillade
sig at beholde kongen i centrum.
16. dxc5 bxc5!?
16... Dxc5 er hovedvarianten, men
det er en del år siden, at 2500-folk
har villet påtage sig de sorte klodser.
17. Lc3
Khalifmans anbefaling i ‘Opening
for White according to Anand’.

17... Sd5 18. Txd5 Lxd5 19. Td1 Kf8 20.
Sd7† Kg8 21. Dg4 Lf4† 22. Kb1 Lg5
23. Le5 Db7 24. a4 Lxg2 25. Tg1


  ^
  
   
   
  
   
  
  

Altsammen stadigvæk ifølge Khalifmans bog – men første afvigelse
fra mit parti mod Axel Smith, fra
BMS/TSFs Int. Juniorturnering i
maj. I får lige resten af det parti i fuld

Nikolaj Mikkelsen blev bedste
juniorspiller i Vesterhavsturneringen,
selv om han tabte med hvid både
mod Allan Stig Rasmussen (5. runde)
og Karsten Rasmussen
(8. runde, billedet).

point af 9 foran 13 spillere på 7 point,
bl.a. GM Kjetil Lie, Norge. Selv fik
jeg 6½ point.
Tilbage i Århus hang jeg i starten
af juli lidt ud med Peter Heine, Magnus Carlsen og Jackie Andersen, der
havde solgt mig mobiltelefonen, som
gjorde, at jeg for det meste kunne
kommunikere med den i øvrigt me-

get imødekommende og kompetente
turneringsledelse i Pula. Jeg ville
gerne sætte den norske junior lidt på
plads, hvilket må siges ikke at være
let. At jeg sidste sommer bankede
ham i fodbold og 11-1 i bordtennis
gjorde ikke stort indtryk. Han har
vistnok set et par af mine skakpartier.
I år blev det så 6-0 i tennis, og straks

mærkede jeg lidt mere respekt. At
det så nok var, fordi Peter har bildt
ham ind, at jeg er urobetjent og har
været med til at rydde ungdomshuset, er først gået op for mig, efter
han er taget tilbage til Norge. Nå,
jeg nåede dog at få fortalt ham, at nu
kunne han jo tage hjem og øve sig
på hvilken sportsgren, han ønsker,
og så komme tilbage næste år og
vælge, hvad vi så skal dyste i.
Imellem disse sportslige og pædagogiske udfoldelser kom jeg vist
til at sige, at jeg da godt kunne finde
på at spille en turnering mere her i
sommer. Fluks gik Jackie, der ikke
har spillet en turnering i umindelige
tider, ind på hjemmesiden til Politiken Cup, men den meldte ‘fully
booked’ hvad angik overnatning på
Lo-skolen. Fire minutter efter havde
han fundet et tilbud på en uge på
Hotel Hjerting med to-retters menu.
Vesterhavsturneringen har jeg også
2007 /7/259
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længde, da afslutningerne i de to partier minder meget om hinanden (om
end der var endnu mere tidnød over
det parti): 25. f4 Lf3 26. Dg1 Lxd1
27. fxg5 Lxc2† 28. Kxc2 De4† 29.
Kc1 hxg5 30. Dxg5 Dh1† 31. Kc2
Txh2† 32. Lxh2 Dxh2† 33. Kb1
Df2?? 34. Sxc5 (34. Lc6! Tc8 35.
Lb7 Te8 36. Lc6 med lige spil) 34...
Tc8 35. Sd3 Dd4 36. De7 Tb8 37.
Sc5 Tc8 38. Sd3 a5 39. Db7 Dd8
40. Dg2 Dd6 41. Dd2 e5 42. Dxa5
e4 43. Db4 Dd5 44. La6 Tc6 45.
Db8† Kh7 46. Lb5 Tg6 47. Sc1 Tg2
48. Dc8 f5 49. Lc4 De5 50. Dg8†
Kg6 51. De6† Dxe6 52. Lxe6 e3 53.
Lc4 f4 54. a5 f3 55. a6 e2 56. a7 e1D
57. a8D De5 58. Ld3† Kg5 59. Lc2
Kg4 60. Sd3 Df6 61. De4† Kg3 62.
De3 Kh2 63. Se1 f2 64. Sf3† Kh1
65. De4 f1D† 66. Se1 Dxe1† 0-1.

25... Lc6
Endelig kommer afvigelsen fra
Khalifmans bog, hvor hovedvarianten fortsætter med 25... Lf3 26. Dg3
Lc6 27. h4 Dxd7 28. hxg5 Th7 29.
Ld3 g6 30. gxh6 De8 31. Dg5 Td8
32. b3, og Hvid har klar fordel.
26. Sxc5
Pointen med at udelade 25... Lf3 26.
Dg3 er, at sort nu på 26. h4 Lxd7 27.
hxg5 kan vinde et tempo med 27...
h5, hvilket gik op for mig under partiet mod Axel.
26... De7 27. Lxc6 Dxc5 28. Lxa8 Dxe5
29. h3
Lidt forsigtigt, men f.eks. koster 29.
h4 Lf6 30. c3 Db8 31. Df3 Lxh4 en
bonde.
29... g6!

^

   
   
  
   
  
 
 

kun rigtig gamle minder fra. Og
skakmæssigt erindrer jeg yderst
svagt noget med en sidsteplads i 88.
Så det var vel bare om at komme af
sted.
Når man bor 10 km fra spillestedet, får man selvfølgelig ikke hele
stemningen fra turneringen med.
Men vi fornemmede, at de over 100
deltagere nærmest fungerede som en
stor familie med et mix af mange
forskellige personligheder. Det kan
nok kun lade sig gøre, fordi arrangørerne gør et kæmpestykke arbejde
for, at alle har det rart. At turneringen også tiltrækker mange unge
skakspillere er også et sundhedstegn.
Resultatmæssigt forløb turneringen for mig næsten parallelt med en
anden Rasmussens resultater i
Frankrig (heldigvis sluttede Tour’en
efter Vesterhavsturneringen...). Jeg
er ganske klar over, at præstationerne ikke er sammenlignelige på
nogen som helst punkter, selv om
Gunnar Pedersen efter sidste runde
kom hen og sagde, at han godt havde
bemærket, at jeg havde drukket to
kopper kaffe under sidste rundes
parti mod Peter Berg. Og da kopperne i Esbjerg er de største, jeg no-

gensinde har fået serveret, kan jeg
godt se, det er problematisk. At jeg
efterhånden var mærket at træthed,
holder jo nok ikke som argument.
Partiet fra 9. runde mod Nikolaj
Mikkelsen kostede nogle kræfter, til
gengæld var jeg godt tilfreds med
det.
Nikolaj har på det seneste gjort
rigtig store fremskridt. Han rendte
under turneringens dobbeltrunder
rundt med en bærbar computer og er
blevet klart bedre i åbningen. Hans
spil er heller ikke præget så meget af
sluggerstil som tidligere.

det er en troværdig oplysning, ved
jeg ikke. Anand er en af de spillere,
der er så god, at han ikke er nødt til
at huske alt muligt, fordi han stort
set forstår alt.
16... 0-0 17. Se2
A tempo. Jamen Macieja spillede da
vist ikke 16... 0-0. (Nej efter partiet
sagde Nikolaj at 16... b5 17. c5 blev
indskudt inden Macieja rokerede).
Nå, tænke, tænke, tænke, men maksimalt 15 minutter.
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Nikolaj Mikkelsen (2303)
Karsten Rasmussen (2473)
Caro-Kann / B19
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4
Lf5 5. Sg3 Lg6 6. h4 h6 7. Sf3 Sd7 8. h5
Lh7 9. Ld3 Lxd3 10. Dxd3 e6 11. Lf4
Da5† 12. Ld2 Lb4 13. c3 Le7 14. c4
Dc7 15. 0-0-0 Sgf6 16. Tde1
A tempo. Han er forberedt. Anand Macieja fra Bundesligaen 2006. Til
gengæld ved han måske ikke, at jeg
havde hørt et rygte fra en af Anands
holdkammerater, at Anand huskede
forkert og tog det forkerte tårn. Om











På trods af at det vil være nemmere
for Hvid end for Sort at anvende sin
bondemajoritet på den ene fløj, er
det Sort der har en lille fordel, hovedsageligt fordi kongestillingen er
mere sikker!
30. De4 Db8
Når Sort skal spille på angreb, er det



  ^
   
   
   
  
  
  
   

17... Sg4!?
Ser lidt mærkeligt ud, men truer en
bonde, og samtidig er det ikke så let
for hvid at sende g-bonden til de evige
offermarker. Og sørme. Nu gik han
i boksen. Næsten 1 time.

selvfølgelig ikke dronningerne der
skal byttes.
31. Lb7
Er også computerprogrammet Rybkas valg, men 31. Db7 var en overvejelse værd, eftersom sorts bedste
fortsættelse er 31... Kg7 32. Dxb8
Txb8 Sort har fået sit tårn med i spil,
og har stadigvæk en tydelig fordel,
men i det mindste er dronningerne
væk.
31... Kg7 32. Tg3?
Jeg havde helt klart forventet 32. Td1
Td8 33. Txd8 Lxd8, og Hvids forsvar bliver nemmere. Nikolaj må
have været tiltrukket af Tb3-Tf3ideen, som kommer i partiet.
32... Td8 33. Tb3 Dh2 34. Tf3 Td1† 35.
Ka2 Dd6 36. Dc6
Efter 36. Td3? Txd3 37. cxd3 (37.

Fødderne kan godt holde fri, mens hovedet
arbejder. Morten Andersen lægger ikke skjul
på, at han trivedes i Vesterhavsturneringen.

18. Dc2
Ok, sluggerstilen er ikke helt gemt
og glemt.
18... Sxf2
Op på hesten. De næste træk brugte

Dxd3 Df4 koster en bonde) er Hvids
bondestruktur ganske forfærdelig,
og Sort kan nemt forhindre, at hvid
nogensinde får en fribonde på dronningefløjen.
36... Dd8 37. Dc5?!
37. La6 var relativt bedre.
37... a5?!
Jeg havde misset, at efter 37... Lf6!
38. Dxa7?? (bedre 38. Le4) vinder
38... Dc7 bare. I en forblindelse
glemte jeg, at Hvid ikke kan spille
Tb3 efter c3. Sådanne dumme overseelser laver jeg lidt for mange af...
38. Lc6 Le7 39. Db5
Jeg havde kigget noget på 39. De5†
Lf6 40. Txf6 Dxf6 41. Dxa5, hvorefter Hvids fribønder hurtigt kan gå
hen og blive farlige. Sort må dog
have de bedste chancer, og det var

en ubehagelig beslutning for Nikolaj at skulle tage i den lille tidnød,
han havde tænkt sig i, til trods for at
han kendte de første 25 træk.
39... Lf6!
Jeg overvejede 39... Td4 en del, for
at forhindre Le4, men Hvid kan vist
bare spille 40. Td3 og bytte tårnene.
40. Dc5??
Som så ofte før koster tidnøden i
sidste træk før kontrollen. 40. Le4?
Dd2! 41. Td3?! duede heller ikke
pga. 41... Dxc2 42. Txd1 Dxd1, og
43. Dxa5?? taber efter 43... Dd4.
Bedste chance var 40. c3.
40... Dd2! 41. Lb5 Ta1† 42. Kb3 Tb1
43. Txf6 Kxf6 44. Ld3 Dg5 45. Df8
45. Dxg5† hxg5 46. c3 taber – men
det kostede mig en del tid, før jeg
var helt sikker på det. Hvids sidste

jeg hver især ret lang tid på. Overvejede hvor meget han egentlig var i
gang med at ofre.
19. g4 Sxh1 20. Txh1
Nå, noget bruger han da tid på at
tage tilbage.
20... f5 21. Sf4
Jeg regnede mest på 21. g5 og havde
vel planlagt at tage så mange af hans
brikker så hurtigt som muligt.
21... fxg4
Jeg er åbenbart ikke kun en maskine,
der tager alt. Som det menneske jeg
er, var 21... e5 længe i mine overvejelser. Heldigvis vandt materialismen, da jeg ikke kunne se, hvordan
jeg blev mat efter 22. Sxe6 Dg3 23.
Dg6 Tf7 24. Lxh6. Jeg kontraer med
24... Dxf3.
22. Sg6 Lf6
Ok nu opgav jeg den materialistiske
vej. Syntes jeg havde indkasseret nok
for denne gang.
23. Sh2
Han vil ikke tage noget af materialet
tilbage. Så må jeg i gang igen.
23... Lxd4 24. De4 e5 25. Dxg4 Sf6
Heromkring mente jeg, det måtte
være rigtig godt for mig. Men tingene skal jo gøres færdig.

26. Dg2 Tf7 27. Sf3 Db6 28. b3 e4 29.
Sfh4 Dc5
Sådan, nu er det svært at se Hvids
angreb. Til gengæld er der så en begyndende tidnød at forholde sig til.
Man får heller aldrig lov til at tage
den lidt med ro i det her spil. Burde
nok få nogle mere sunde og fornuftige interesser.
30. Lf4 Le3† 31. Kb1 Lxf4 32. Sxf4 Dg5
33. Dd2 Sxh5 0-1
10. runde gav gevinst mod Peter
Berg og pludselig havde jeg vundet
en turnering. At Jackie og Peter mener, at jeg på et eller andet tidspunkt
skulle have sagt, at vinder jeg Vesterhavsturneringen, ja så spiller jeg
også Politiken Cup, har derfor givet
mig et hukommelses- og moralsk
problem.
Batterierne bliver ikke ladet så
hurtigt op som hos for eksempel
Allan Stig Rasmussen og Nikolaj
Mikkelsen, men jeg sidder da nu med
en fornemmelse af, at de tre turneringer har bibragt en sikkerhed i spillet, jeg vist skal mange år tilbage for
at finde. Det er selvfølgelig fint.
Men nu står et nyt semester forude og venter.
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træk kom som en lille overraskelse,
da jeg var forsvundet langt ind i dronningafbytning-varianterne, og jeg
forhastede mig straks med...
45... Dd5†?
Bedre var 45... Th1
46. Lc4 De5!?
Koster en bonde, men aktiverer kongen.
47. Dh8† Kf5 48. Ld3† Kf4 49. Dxh6†
g5 50. c3 Th1 51. Dh5 f5 52. Lc4 Th2
53. Dh6 Txf2 54. h4






















   
   
  
  ^ 
   

54... Db8†! 55. Lb5 Dg8 56. hxg5 e5†
57. Lc4 Dxg5
Resten må være det, man kalder ‘et
spørgsmål om teknik’. Og samtidig
gjorde Hvids tidnød ikke tingene
sværere.

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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58. Dh1 e4 59. Dc1† e3 60. Ld5 Dd8
61. Dh1 Ke5 62. Lc4 e2 63. Ka2 Kf4
64. Dh6† Dg5 65. Dd6† Kg4 66. Dd4†
Kg3 67. Dd3† Kh2 68. Dd6† f4 69. De6
f3 70. Ld5 e1D 71. Dxe1 Dxd5† 72. Ka3
Resten af partiet må forklares af
turneringssituationen, hvor vi var
flere – inkl. Nikolaj selv formentlig
– der umiddelbart troede, at hr. Mikkelsen havde gode norm-chancer.
72... Dc5† 73. Kb3 Db6† 74. Kc4 Da6†
75. Kd4 De2 76. Db1 Dd2† 77. Kc4 Dc2
78. Da1 Tg2 79. Da3 Tg4† 80. Kd5 Df5†
81. Kc6 Tg6† 82. Kc7 Df7† 83. Kd8
Tg8† 0-1

Gå nu i seng, Jens
Nu, hvor topskakken har fået sit, et
par ord om arrangementet. De senere år har turneringen været lidt
omflakkende, men var nu for andet
år rodfæstet i Rørkjærhallen, hvor
spilleforholdene er rigtig gode med
rigelig luft mellem spillerne og gode
forhold for publikum.
Min svoger, Centrums Allan
Kaarsberg, havde for en gangs skyld
ladet brikkerne stå for at koncentrere
sig om opgaven med at styre kantinedriften i smuk samklang med
fruen Charlotte (habil udøver af den
konkurrerende sportsgren bridge,
men det vil vi ikke lade hende høre
for). Det lykkedes dem at klare indkøb, tilberedning og servering på en
måde, så selv de største kværulanter
– ingen nævnt, ingen glemt – nærmest løb over med komplimenter.
Noget af en GM-præstation ikke
mindst i betragtning af, at antallet af
frivillige hjælpere bag turneringen
desværre har været for nedadgående
gennem de seneste år.
Så meget desto hårdere knokler
den lille tilbageværende skare. Hårdest af dem Esbjerg Skak Unions
formand Jens Nielsen, der de sidste
par år har stået med hele ansvaret
efter i nogle år at have været troldmandens lærling hos Brian Isaksen.
Svoger Allan var ikke den eneste,
der ud på aftenen bemærkede ligheden mellem Jens og et barn, der har
fået lov til at være alt for længe oppe:
‘Gå nu hjem i seng Jens’. ‘Jamen,
jeg er ikke træt. Jeg skal bare lige...’

Ud over det beskedne antal frivillige er vigende sponsorstøtte med til
at vække bekymring for Vesterhavsturneringens fremtid på lidt længere
sigt. Balancen i budgettet er meget
afhængigt af overskuddet på kantinedriften – så man må blot opfordre deltagerne til at møde frem igen
næste år med uformindsket appetit!

Duel i Najdorf
Som det fremgår af introduktionen
til det Høibergske familiemøde ovenfor er jeg selv gammel Nordre-spiller og har holdt pause fra skak i så
mange år, at jeg nærmest føler, at
jeg er ved at lære spillet på ny. Efter
svoger Allan lokkede mig med første gang i Vesterhavsturneringen
2004, har jeg nu spillet i alt 37
Vesterhavs-partier plus et enkelt for
Centrum i divisionsturneringen. På
den baggrund kan jeg vel ikke tillade mig at være skuffet over 6 af
10. I det mindste kom nogle af mine
tabte ratingpoint et par unge talenter, Peter Grove og Nicolai Kvist
Brondt, til gode. I 7. runde fik jeg
dog udlignet mod juniorerne:

Morten Andersen
kommenterer:

Morten Andersen (2210)
Dara Sevkan Akdag (2053)
Siciliansk / B94
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sg8-f6 5. Sc3 a6
Dejligt at se en junior, som tør gå
ind i de store teoritunge åbninger.
Det var jeg selv (for) tilbageholdende med i min tid.
6. Lg5 e5 7. Sb3
At plante springeren på f5 er nok
objektivt bedre. Hvis sort slår, ryger
den gode hvidfeltede løber, og selv
uden bonde på e4 har Hvid veje til at
blokere de sorte centrumsbønder.
7... Le7 8. Le2 Le6 9. 0-0 Sbd7 10. a4
0-0 11. f4 Tc8.
Her må 11... h6!? være en overvejelse værd. Efter 12. Lh4 exf4 13.
Lxf6 Sxf6 14. Txf4 har Sort løberpar og officersspil som kompensation for handicappet på d6.

hvide hest fra b3 gør nytte som stopklods for sort modspil på 2. række.
26... Sdf6 27. Lxg7! Sxg7 28. Tg1 Sfh5
29. f6 Txb2?!
Det er der ikke tid til, men sort var
alligevel fortabt.
30. Dg4 Kf8
Hvid truede med blot at indkassere
springeren på h5 med yderligere
mattrusler. Sort giver officer, og løber mod nødudgangen. Desværre
fører den ind i en lang mørk tunnel
med et hvidt lys for enden.
31. fxg7† Sxg7 32. Dxg7† Ke8 33.
Dg8† Kd7 34. Dxf7† Kc6 35. Tc1† Kb5
36. Dd7† Ka6 37. Ta1† La5 38. Txa5†
Kxa5 39. Ta1† opgivet.

Tilbage til åstedet

Allan Stig Rasmussen forsvarede i sidste runde sin andenplads med remis mod
GM Sergey Ovsejevits, Ukraine. Og jo – det blev 1... c6!

12. f5 Lc4 13. Lxc4 Txc4 14. De2 Dc7
15. Kh1
Praktisk skak. I midtspillet kan let
opstå situationer, hvor Hvid f.eks.
vil give en springergaffel på a5 og
ikke har lyst til at miste springeren
efter Dc6-b6†. Samtidig ryddes feltet g1 til et tårn.
15... Tc8
Det klassiske sicilianske kvalitetsoffer på c3 var også en mulighed.
Det spilles mest, når Hvid har rokeret langt, men man kan argumentere
for, at den dårlige hvide bondestilling
rummer kompensation.
16. Ld2!?
Et træk med flere formål. Ud over at
forebygge kvalitetsofferet forebygges også et sort b5. Sort truede
faktisk med dette fremstød (f.eks. 16.
Tad1 b5 17. axb5 axb5 18. Sxb5
Txc2! med uklart spil, men med løberen på d2 går den jo ikke). Vigtigste formål er dog, at feltet g5 skal
ryddes til Hvids bonde.
16... b6 17. Tad1 Db8?!
Lidt ulogisk. Med sit foregående træk
banede sort vej for Dc6 (eller Db7)
ved at tage feltet a5 fra hvids springer. Det virker oplagt netop at pla-

cere damen i den hvide diagonal for
at møde et hvidt g4 med modstød i
centrum.
18. Tfe1
Stilhed før storm. Straks 18. g4 går
ikke på grund af 18... Db7 19. Tfe1
d5!, og den sorte springer slipper til
d5 eller e4 i stedet for at blive drevet
tilbage, når bonden kommer til g5.
18... Ld8?! 19. g4 h6 20. g5 hxg5 21.
Lxg5 b5 22. axb5 axb5 23. Dg2 b4 24.
Lh6 Se8 25. Sd5 Txc2 26. Sd2


 
  
   
  
  
   
 
  


Hvid har afgørende angreb. Den
fremskudte sorte bonde på b4, som
snart bliver fribonde, når ikke at blive
en faktor, før kongen bukker under.
Selv den hidtil noget bovlamme

Få minutter efter partiet kom jeg gennem analyselokalet, hvor min modstander sad og analyserede på partiet sammen med Allan Stig Rasmussen. Rent bortset fra, at sparring af
den kaliber lover godt for Daras
fremtidige karriere, var det også
karakteristisk for det overskud, som
de to Rasmussen’er havde. Både
Karsten og Allan Stig blev ofte set i
analyse og snak med turneringens
juniorer. Meget imponerende og naturligvis med til at gøre deres dobbelte hjemmebanesejr endnu mere
populær.
Om ikke andet tror jeg, det ville
have glædet min gamle skoleskaktræner Jens Peter Jørgensen, at
jeg er begyndt at røre brikkerne igen.
Mange i dag voksne spillere husker
sikkert Jens Peters indsats f.eks. som
Den Gl. Redacteur for den daglige
bulletin på skaklejrene i Tranum, og
også at han desværre døde alt for
ung i en bilulykke, som også involverede to andre skakspillere. Jens
Peter, hvis du læser disse linier i din
himmel, er jeg sikker på, at du vil
smile et af dine karakteristiske skæve
smil og sige noget i retning af: ‘Ser
man det. Det er jo det, jeg siger. Forbryderne vender altid tilbage til åstedet’.

www. northseacup.dk/
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Et sidste bre

2500
Af Jacob Aagaard

Jacob Aagaard med vindertrofæet
i det britiske mesterskab.

Britisk Mesterskab 2007
slutstilling i toppen:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

IM Jacob Aagaard, Skotland (2467) 8½
IM Stephen Gordon, England (2487) 8
GM Jonathan W. Rowson, Skotland (2599) 8
IM Stewart G. Haslinger, England (2468) 7½
GM Mark Hebden, England (2540) 7½
GM David W.L. Howell, England (2519) 7½
GM Anthony C. Kosten, Frankrig (2508) 7½
IM Ketevan Arakhamia-Grant, Geogien (2418) 7
IM Robert Bellin, England (2403) 7
GM Stuart Conquest, England (2546) 7
GM Glenn C. Flear, England (2479) 7
GM Nicholas Pert, England 2536 7
Jack Rudd, England 2370 7
I alt 68 deltagere, 11 runder.

www. bcfservices.org.uk/livechess/
british/2007/championship.htm

24

2007 /7/264

Lad mig starte i Juni 1997. Efter at
have nydt godt af nogle træningssessioner med Henrik Danielsen,
blev jeg International Mester. Kun
ni dage efter udnævnelsen havde jeg
muligheden for at score min første
stormester-norm i sidste runde i en
turnering i London.
Det skete ikke, og fra 1998 begyndte jeg at tabe ratingpoint, indtil
jeg endte paa 2350 i 2003. Det var i
denne periode, at det gik op for mig,
at jeg levede af at skrive skakbøger,
og derfor skulle skrive nogle bedre
bøger og starte eget forlag. Det
gjorde jeg så. En bivirkning var, at
jeg også begyndte at spille bedre.
I 2004 scorede jeg således tre stormesternormer i fem turneringer, emigrerede, blev gift og stiftede Quality
Chess.
2005 blev året, hvor jeg prøvede
på at indhente mit liv på disse punkter. Jeg købte hus og begyndte at
blive integreret i lokalsamfundet i
Glasgow, fik nye venner og tænkte
meget over, hvad jeg egentlig gerne
ville.
I 2006 begyndte jeg at få forskellige svar. Jeg spillede for første gang
i en skakolympiade, i Torino, hvor
jeg var på bræt 4 for Skotland. Senere på året vandt jeg Arco igen, scorede min fjerde GM-norm og nåede
2477 i Elo-rating. Titlen virkede tæt
på.
Jeg tog et halvt års pause fra turneringsskak, da jeg har havde fundet ud af, at jeg ikke spiller godt om
vinteren. Så kom katastrofen, jeg

Foto: Tara McGowran.

ev hjem...

Jacob Aagaard har forrygende
succes i Skotland. Han vandt det
britiske mesterskab og blev

– endelig!
scorede ½/2 i de to første runder af
en weekendturnering i Edinburgh,
og endte med at tabe 10 Elo. Stormestertitlen lignede noget, der måske ville komme langt ude i fremtiden.
Jeg havde efterhånden fundet ud
af, at jeg ikke vil holde op med at
spille turneringsskak, hvilket er så
præcist, som jeg kan formulere det.
Så jeg hyrede en træner, en tidligere
absolut topspiller, og begyndte at
diskutere, hvad mine skavanker som
skakspiller var.
Kort efter var det tid til at spille i
Porto Mannu, hvor jeg havde besluttet mig for at spille så hårdt, som jeg
overhovedet kunne, nu jeg ikke kunne blive stormester med det samme
alligevel og havde brug for at vise
min træner, hvad der var galt med
mit spil. Kun i et parti, i et træk, spillede jeg ikke for fuld kraft, og det
var selvfølgelig det parti, jeg tabte. I
de andre ofrede jeg eller tog imod
med begge hænder.
Resultatet var en start på 6/7. Jeg
blev klar over, at jeg lå på yderkanten
af min komfortzone og tog to korte
remiser imod to stormestre i de to
sidste runder.
Min næste turnering skulle ifølge
planen være det skotske mesterskab,
men på trods af, at midlerne eksisterede, og at jeg sendte flere emails til
arrangørerne, kunne jeg ikke få et
svar på, om jeg ville blive inviteret
eller ej. Jeg var trods alt kun ratet
150 ratingpoint højere end alle andre spillere med bopæl i Skotland

ifølge det skotske ratingsystem. Så i
stedet valgte jeg at tage til Spanien
og spille fem runder i æresdivisionen. Jeg håbede på at få et modstandergennemsnit på 2500, det viste sig
at være 2628!
Mine modstandere var Georgadze,
Gurevich, Vallejo Pons, Ubilava og
Inarkiev. Min træner sagde før turneringen, at det var en god mulighed for at finde ud af, hvor stor forskellen virkelig er på mig og de ‘rigtige’ skakspillere. Bagefter konstaterede han, at den ikke var så stor,
jeg er åbenbart kun lidt bedre... Jeg
spillede remis i de to første partier,
et på maven, et på ryggen, vandt de
to næste og tabte udelukkende på
grund af en et-træks overseelse i træk
57 i de sidste parti.
Min præstation var 2708, hvilket
betød 14 Elo-point. Så sammen med
de 10 fra Sardinien var jeg pludselig
tæt på.
Jeg tog derefter til det britiske mesterskab i Great Yarmouth, hvorfra
jeg skriver denne artikel. Turneringen har vel ikke den store interresse
for det danske skakpublikum og min
videre færd må siges at være skotsk
og ikke Dansk.
Men da jeg scorede mine tre normer med det danske flag ved min
side, mente jeg at det var en passende
måde at sige farvel til dansk skak at
gengive mine sidste skridt imod
stormestertitlen, og ikke et nederlag
i et lynparti imod Steffen Pedersen,
der kostede det danske mesterskab i
2006, en titel jeg nok aldrig kommer

samtidig stormester.

til at holde. Nej, lad os i stedet skilles ved at se på, hvordan jeg fik den
titel, jeg aldrig kan miste!
De fire partier, jeg vil vise her, er
blandt mine ti imod stormestre i
2007. De fire remiser og det enkelte
nederlag er nævnt ovenover.
Det første parti er fra en weekendturnering i Perth. Jeg bør vel sige, at
Skotland har fantastiske weekendturneringer, det ville give en masse
mening at besøge. Oban (december),
Perth (januar) og Edinburgh (april)
er de bedste.

Jacob Aagaard (2455)
Colin McNab (2442)
Siciliansk / B43
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
a6 5. Sc3 b5 6. Ld3 Db6 7. Sf3 Sc6 8.
0-0 Db8 9. De2 Ld6 10. Ld2
10. a4! er anbefalet af Sune Berg
Hansen, men det vidste jeg ikke. I
stedet koncentrerede jeg mig om at
få alle brikker med i spil.
10... Sf6 11. Tae1 Sg4 12. h3 h5 13.
a4 b4 14. Sd5
Med hensigten at afbytte springeren
på g4 og udfordre hans kontrol ove
e5.
14... exd5?
En grov fejl. Colin troede, at han med
trækket tillod mig at forcerede den
remis, der ville sikre mig førstepræmien. I stedet havner han i en miniature. 14... Lb7 med uklart spil var
vejen fremad, men her overså Colin,
at 15. Sb6?? ville være helt galt pga.
15... Lc5!, med truslen Sd4!
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15. exd5† Se7

  ^
   
   
  
   
   

 

16. Lf4!
Dette havde han helt overset. I stedet ventede han 16. hxg4 hxg4 17.
Se5 f6 18. Sxg4 Lh2† 19. Kh1 Lf4†
med evig skak. Sort er nu i dybe
vanskeligheder på e-linien.
16... Sf6
16... Kf8 17. hxg4 hxg4 18. Se5 giver Sort absolut ingen chancer for at
overleve.
17. Dxe7†!
Pointen.
17... Lxe7 18. Lxb8 Sxd5
18... Txb8 19. d6 var måske Sorts
bedste chance, men Hvid bør vinde.
19. Ld6 Kd8
19... Th6 20. Le5! var min plan.
20. Txe7
Det sjoveste, selv om alt vinder.
20... Sxe7 21. Sg5 Te8
Et sjældent syn i stormesterpartier,
den kvalte mat.
22. Sxf7 mat! 1-0
Det næste parti er fra Porto Mannu
på Sardinien. Dette var sikkert den
bedste turnering, jeg nogensinde har
spillet i, ud fra hvor behageligt det
var. Anne og jeg tager dertil igen
næste år (17/5-24/5), til den tid med
vores søn, min søster og en eller to
af mine elever. Partiet blev tildelt
specialpræmie som det bedste i turneringen.

Jacob Aagaard (2477)
Stefan Djuric (2465)
Jugoslavisk (Philidor) / C41
Mærkeligt nok lykkedes det atter at
vinde i skønhedstil uden at have set
ret mange finere pointer, men ved
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simpelt hen hele tiden at prøve at
maksimere brikkernes potentiale.
1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 Sbd7 4. Sf3
e5
Jeg må tilstå, at denne åbning ikke
var blandt de seks, jeg havde forberedt.
5. g4!?
Jeg tænkte i nogen tid, før jeg besluttede mig for at give denne skarpe
variant en chance. Jeg frygtede ganske vist hans forberedelser, men besluttede ikke at lade mig hæmme.
5... exd4?!
5... Sxg4 er det kritiske træk. For at
være ærlig, kender jeg ikke varianterne.
6. Sxd4 d5!?
Et nyt træk. Åbenbart spillet intuitivt. Det bør siges, at Stefan ikke virkede alt for fokuseret på skak i denne
turnering, selv om han i andre partier spillede udmærket. 6... Sc5 7. g5
Sfd7 8. Le3 gav godt spoil for Hvid
i Gongora Reyes - Moldovan, Marin 2004.
7. exd5 Lb4 8. De2†! Kf8
Spillet a tempo. Og jeg må tilstå, at
jeg ikke havde overvejet det seriøst.
8... De7 9. Dxe7† Kxe7 10. Lg2 er
fint for Hvid, og (10. d6†!? cxd6 11.
Ld2 var min idé ved brættet.
9. Lg2
Jeg havde en klar strategi her. Jeg
ville udvikle brikkerne hurtigt og
angribe hans dronningfløj, især b7.
I partiet lykkes dette til foldkommenhed.
9... Sb6 10. g5!
Jeg tænkte, at forskellen mellem
dette og 10. h3 var, at han nu var
tvunget til at slå med den springer,
jeg foretrak. Om det er en rigtig vurdering, ved jeg ikke.
10... Sfxd5
Ved brættet var jeg bange for 10...
Lg4, men computeren har et forslag,
jeg slet ikke var i nærheden af at se,
og som det heller ikke lykkedes os at
finde trods timelang analyse af trækket efter partiet. 11. f3! (jeg havde
planlagt 11. Dd3 med lille Hvid fordel) 11... Sfxd5 12. fxg4 Sxc3 13.
Se6†!! Under partiet overså jeg dette
i alle varianter, men jeg så til gen-

gæld, hvad der faktisk skete. 13...
Kg8 14. Sxd8 Sxe2† 15. Kxe2 Txd8
16. Lxb7 har Hvid simpelt hen en
bonde i overvægt.
11. 0-0 Lxc3
Ikke det eneste træk.
12. bxc3
De to løbere er stærke, mens bonden
på g5 både kan blive stærk og svag.
12... Sxc3?! 13. Dd3 Sba4
Stefan var lige ved at spille 13...
Dxd4? i den tro, at jeg havde overset
et eller andet. Men pointen er, at 14.
La3† Kg8 15. Tae1! vinder for Hvid
pga. af dobbeltangrebet mod de majestæter.
14. La3† Kg8?!
Allerede den afgørende fejl. 14... c5
var sidste chance, men Hvid står
overlegent efter 15. Tfe1!?
15. Tfe1
Hvid vinder. Sort har ingen mulighed for at få brikkerne i spil.
15... Lg4
15... Ld7 besvares med 16. Te7.
Svagheden på f7 er slem, og der følger Tae1.
16. Lxb7
Først og fremmest for at kunne spille
Sc6-e7†.
16... c5 17.Sc6 Dxg5
En sjov variant er 17... Dxd3 18.
cxd3, og tårnet er fanget pga. 18...
Tf8 19. Se7 mat!
18. h4 Dxh4 19. Se7† Kf8

   ^
   
   
   
   
  
  

  
20. Dd6!?
Jeg tænkte i foregående træk på at
slå tårnet, men ikke her, idet jeg ikke
så 20. Lxa8 g6 21. Dd8†! Kg7 22.
Sf5†
20... Sb5 21. Sg6† Kg8 22. Sxh4 Sxd6
23. Lxa8 g5 24. Lc6 1-0

Nederlag mod skotter
I Spanien fandt jeg mig selv i den
situation, at jeg skulle spille ud af
mit skind for at redde holdet fra nedrykning, hvilket ikke lykkedes. De
var nu glade nok for at have mig med
alligevel...
Det følgende parti har som den ene
aktør den højest ratede spiller, der
nogen sinde er blevet besejret af en
skotte – og det endda to gange!
I 2003 var Spaniens nr. 1, Vallejo
Pons ratet 2662 og tabte til Jonathan
Rowson. 29. juni 2007 var han ratet
2676 og tabte til mig.

Jacob Aagaard
Vallejo Pons
Siciliansk / B84
Spansk holdmesterskab, 3. runde.
Jeg har aldrig før spillet mod en så
højt ratet spiller. Igor Glek var
(over)ratet 2670 og nr. 12 i Verden,
da han knuste mig i 19 træk i 1996,
men på en eller måde finder jeg det
forkert at tælle ham med. I den turnering var mit mål det samme i alle
partier: Ikke at tabe i åbningen og
være sikker på at få den oplevelse.
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 d6 6. Le2 a6 7. 0-0 Sbd7!?
Lidt usædvanligt, men absolut spilleligt.
8. f4
Her gjorde jeg vold mod min intuition, som sagde, at 8. a4 var et bedre
træk. Og det er det selvfølgelig. 8.
a4 b6 9. f4 Lb7 10. Sf3 Dc7 er en
anden hovedvariant.
8... b5
Her havde jeg nogle fjollede ideer
om at spille 9. Lh5, men det er hvad
de er: fjollede.
9. Lf3 Lb7 10. De2
10. e5!? er en mere direkte metode.
10... Lxf3 11. Sxf3 dxe5 (11... Sg4
12. De2 b4 13. Se4 d5 14. Seg5 Db6†
15. Kh1 h6 16. Sh3 Tc8 blev spillet
i Erling Mortensen - Curt Hansen,
København 1996, stillingen er cirka
lige) 12. fxe5 Sg4 13. De2 b4! 14.
Sa4 Tc8 førte til uklart spil i Anand
- Polgar, Dortmund 1996.
10... b4

  ^
   
   
   
  
   


 
11. Sd1
Ser måske mærkeligt ud, men springeren står ikke nødvendigvis dårligt
på d1, hvorfra den kan gå til f2-d3
og e3-c4/d5.
11. Sa4? e5 12. Sf5 Lc6 var allerede
skidt for Hvid i Kojder - Ghinda,
Bukarest 1980. 11. Sd5!? er en interessant idé, som jeg ikke fik ved
bordet. 11... exd5 12. exd5† Le7 13.
Te1 Sg8? (bedre 13... Sf8!?, og jeg
er ikke sikker på, at Hvid har
tilstrækkligt for officeren) 14. Sc6
Sxc6 15. dxc6 Db6† 16. Le3 Sc5
17. a3 bxa3 18. Txa3 Tb8 19. Tb3
Dc7 20. Lxc5 dxc5 21. Tb7 Txb7
22. cxb7 f6 23. De6 1-0 (Kononenko
- Shmeliov, Alushta 2005).
11... e5?!
Dette tillader Hvid at placere springeren på h6. De fulde konsekvenser
af dette synes Vallejo at havce misset.
11... d5 er spillet tidligere. 12. e5 Se4
13. Lxe4 dxe4 og Hvid vandt e-bonden (Henao - Velez, 1988), men tingene er vist ikke helt så enkle.
11... Le7 er muligvis bedst, men det
er tydeligt, at Vallejo vil straffe sin
uerfarne modstander for at have sat
sprinegren på d1.
12. Sf5 g6 13. fxe5
13. Sg3 h5!? var netop, hvad jeg ikke
ønskede at spille. Skal springeren til
h1?
13... Sxe5 14. Sh6
Der kan siges mange dårlige ting om
den hvide stilling, men alle ulemper
kan afhjælpes en ad gangen. Derimod er det ikke så let at se, hvordan
Sort skal færdiggøre sin udvikling.
14... a5 15. Sf2 La6 16. Sd3 Sfd7 17.
Le3

Tager simpelt hen alle mand med
med.
17... Lg7 18. Tad1
Som et mirakel har hvid afsluttet
udviklingen, mens Sort stadig kæmper to få kongen i sikkerhed.
18... De7 19. Df2 Tc8
19... Sc5 taber forceret efter følgende
nydelige variant: 20. Sxc5! Lxf1 21.
Dxf1 dxc5 22. Db5† Sd7 23. Lg5 f6
24. Sf5! gxf5 25. Lh5† Kd8 (25...
Kf8 26. Txd7) 26. Db6† Kc8 27.
Dc6† og Sort er færdig.

 ^
  
   
   
  
   
 




20. Tfe1
Jeg foretækker Hvid her. Han er fuldt
udviklet, mens Sort har problemer
med sin.
20... Df6
20... Sxf3† 21. gxf3 Se5 22. Sxe5
Lxe5 23. Kh1 rejser det spørgsmål,
om Sort nogen sinde får udviklet alle
brikker.
20... Df8 21. Sxe5 Sxe5 22. Sg4!
giver også Hvid et stærkt initiativ.
21. Sxe5!
Efter alle disse træk er det endelig
tid for springeren at blive byttet af.
21... Sxe5 22. Sg4!
22. Dg3!? Txc2 23. Lg5 De6 24. Sf5!
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er sikkert også bedst for Hvid, men
jeg foretrak den mere menneskeprægede variant, jeg spiller i partiet.
22... Sxf3†?!
Det ser ud til, at Sort kunne have
holdt partiet med 22... Sxg4 23. Lxg4
Dxf2† 24. Lxf2 Txc2 (24... Ta8 25.
Ld4! med kontrol) 25. Txd6 Lc4!
(25... Lb5 26. Tb6!) 26. Ld1! (26.
Tc6 Ld3! er okay) 26... Le5! (26...
Txb2 27. La4† Ke7 28. Lc5 er et
mareridt) 27. Lxc2 (27. Td5 Lxh2†
og Sort undslipper) 27... Lxd6, og
selv om Hvid stadig står lidt bedre,
bør Sort være i stand til at holde slutspillet.
23. gxf3 Dxb2 24. Txd6


 ^
  
   
   
  
  
  
   


24... Lc4?
24... h5! var eneste træk, men Vallejo
var på vej i tidnød. Jeg regnede det
igennem under partiet, men med fred
og ro i Barcelona Lufthavn, mens
jeg ventede på et fire timer forsinket
fly, fandt jeg den følgende løsning:
25. Sh6! Alligevel! Kongen får ikke
lov at flygte. 25... Lxh6! Bedste træk,
som give Sort rimelige chancer (25...
Lb5 er en af mange måder at gå i
opløsning på. Den følgende variant
viser karakteren af Sorts problemer:
26. Ted1 Le5 27. Dd2 Kf8 28. Sxf7!
Txc2 29. Lh6† Txh6 30. Dxh6† Ke7
31. Dg5† Lf6 32. Txf6 Dxf6 33.
Dxb5 Kxf7 34. Td7†, og Hvid vinder) 26. Ld4 Dxc2 27. Lxh8, og Hvid
står lidt bedre pga. 27... Dxf2† 28.
Kxf2 Lc4!? 29. Lf6! med trusler mod
kongen.
25. Sh6!!
En meget overraskende reprise. Mine
elever har vist sig ude af stand til at
finde dette træk trods aktuelle GMnormer og andre succeser. Sort kan
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ikke få kongen i sikkerhed, og det
bliver afgørende.
25... Le6
Intet virker, her nogle alternativer:
25... Lxa2 26. Ted1 Le6 27. Txe6†!
fxe6 28. Dd2 og det er tid at give op.
25... Le5 26. Ld4 Lxd4 27. Txd4
Kf8 28. Ted1 Dc3 (28... Kg7 29.
Sf5†!) 29. Dh4 Te8 30. Df6, og Hvid
lammer fuldstændig modstanderen.
26. Ted1 Dxc2
Det fører til en brat afslutning af partiet, men der var ingen redning længere. Hovedvarianten, der viser, hvor
slemt tingene har udviklet sig, er 26...
De5 27. Dd2 Lf6 28. f4! Dxe4 29. f5
gxf5 30. Lg5!, og forsvaret af de sorte
felter bryder sammen. 30... Lxg5 31.
Dxg5 f6 32. Dg3! Efter at have skabt
svagheden på e6 vinder Hvid nu en
officer. 32... f4 33. De1! og Sort kan
opgive.
27. Dxc2
Enklest. 27. Dh4!? fungerer også.
27... Txc2 28. Lg5!


 ^
 
   
   
  
  
  
  






Sort tabte på tid, hvilket sparede ham
for noget værre.
1-0
Ubilava var den eneste spiller med
mindre end 2600 blandt mine modstandere, så jeg følte det som min
pligt at skære ham midt over, for
holdets skyld, selvfølgelig...

Jacob Aagaard (2477)
Ubilava (2540)
Siciliansk / B50
Spansk holdmesterskab, 4. runde.
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. c3 Sf6 4. h3 Ld7
5. Ld3

Dette system er meget populært i de
lavere lag i skotsk skak. Det er kendt
som Kopec-systemet og kan ikke
være specielt godt. På den anden side
har jeg set Malakhov bruge det, så
jeg besluttede at give det en chance.
En vigtig del af historien er, at
adaptoren til min bærbare PC eksploderede, da jeg satte den i vægstikket på mit hotel, hvorfor jeg under turneringen var ude af stand til at
forberede mig.
5... Lc6 6. De2 Sbd7 7. Lc2 Tc8 8. 0-0
8. d4 cxd4 9. cxd4 Lxe4 skulle selvfølgelig undgås.
8... e6 9. d4 cxd4 10. cxd4 d5 11. e5
Se4 12. Sc3!?
Et bondeoffer med kompensation
langt ude i fremtiden, eller måske slet
ingen kompensation, men 12. Sbd2
Sxd2 13. Lxd2 Db6 14. Lc3 Lb5 var
for tamt for min smag.
12... Sxc3 13. bxc3 Da5 14. Ld3
14. Ld2 Lb5 er ikke, hvad jeg drømmer om.
14... Dxc3 15. Tb1
Jeg vil simpelt hen spille aktivt og
gøre det svært for ham at koordinere
brikkerne. Min centrumstruktur er
solid, og bøndernes antal vil ikke
betyde noget før om mange træk.
15... Le7 16. Tb3 Da5 17. Sg5
Hvid glæder sig over de åbne linier
på dronningfløjen, men må han søge
sin lykke på kongefløjen.
17... Dd8
17... h6 18. Dh5 Lxg5 19. Lxg5
Dxa2 20. Tc3 var den type permanent kompensation, jeg håbede på.
F.eks. 20... a5? 21. Lg6! med vindende angreb.
18. f4
Jeg fejlbedømte 18. Sxe6!? fxe6 19.
Dh5† Kf8 20. Lg6! hxg6 21. Dxh8†
Kf7 22. Tf3†, idet jeg simpelt hen
missede, at Hvid kommer foran med
kvalitet.
18... g6 19. Dg4?!
Fisker efter løse chancer. Jeg havde
fået problemer med at retfærdiggøre
mit bondeoffer.
19... h5?
Da han greb ud efter h-bonden fik
han øje på offeret, men efter et par

korte overvejelser besluttede han, at
det var ufarligt. 19... Sf8 var bedre,
men under partiet regnede jeg med,
at det kunne føre til remis ved
trækgentalese efter 20. De2 Sd7.
Men 19... Da5!? ser også godt ud.
Formentlig står jeg simpelt hen skidt.
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20. Dxe6!
Det tog mig ikke lang tid at spille
dette. For nylig tabte jeg et parti på
Sardinien, hvor jeg havde en lignende chance undervejs. Jeg besluttede bagefter, at jeg for fremtiden
ikke ville tøve.
20... fxe6 21. Lxg6† Kf8 22. Sxe6† Kg8
23. Tg3 Th6
Han havde stolet på 23... Lh4, men
Hvid har 24. Lh7†! Kxh7 25. Tg7†
Kh6 26. f5† Lg5 27. Tg6† Kh7 28.
Sxg5† Dxg5 29. Txg5 med fire
stærke fribønder for springeren.

24. Sxd8 Lxd8 25. Lxh5†?!
Et tegn på dårlig praktisk form. Min
beregning var ringe, på en eller måde
overså jeg, at jeg kan besvare 25...
Lh4 med løber slår tårn! F.eks. 25.
f5 Lh4 26. Lxh6 Lxg3 27. f6 Sf8 28.
f7† Kh8 29. Lf5, og 30. e6 med gevinst.
25... Kh8
Alternativet var 25... Kf8 26. La3†
Le7 27. Lxe7† Kxe7 28. Tg7† Kf8
29. Tf7† Kg8 30. Tf5, hvor Hvid
tyeligvis har en behagelig stilling.
26. Le2 Lb6 27. Le3
Med klar fordel. Jeg kan ikke se en
brugbar fortsættelse for Sort.
27... La4 28. f5
28. Lf3? Tc3 29. Lxd5 Txe3 30.
Txe3 Lxd4 illustrerer, at Sort pludselig kan komme til modspil. Hvid
må derfor være resolut.
28... Th4 29. f6! Sf8?
Taber uden for meget vrøvl. Under
partiet frygtede jeg 29... Tc3, idet jeg
troede, at jeg kun havde remis, men
efter 30. f7 Txe3 31. f8D† Sxf8 32.
Txf8† Kh7 33. Txe3 Lxd4 34. Tff3
har Hvid en merbonde. Sort har ikke
– som jeg ellers forestillede mig –
34... Te4? pga. 35. Ld3.
30. f7!
Færdig!
30... Lc2 31. Tg8† Kh7 32. Tc1

Foto: Robbie Colemann.

Jacob Aagaard iført ‘Team Skotland’ T-shirt og omgivet af unge skotske tilhængere.

Et ubehageligt træk at blive præsenteret for i tidnød. 32. e6 var dog
endnu mere overbevisende.
32... Tc3 33. Txf8 Kg7 34. Tb8 Kxf7 35.
Tf1† Kg7 36. Txb7† Kg8
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37. e6!
Det sidste vanskelige øjeblik i partiet. Jeg gjorde mig klart, at varianterne efter 37. Lf3 Le4 38. Lf2 Tf4
formentlig vandt, men også let kunne
gå galt, f.eks. 39. Lh5 Tc2 40. e6
Lxd4 41. Lf3 Lxf3 42. gxf3 Txf3
43. Tb8† Kh7 44. e7 Lxf2† 45. Txf2
Tcxf2, og Sort holder remis.
37... Txe3 38. e7 Txe7 39. Txe7 Txd4
40. Kh1 Td2 41. Lg4 Lf2 42. Le6† Kh8
43. Lxd5 1-0
Nederlaget til Inarkiev var aldrig tæt
på at blive den gevinst, der ville give
stormestertitlen (ved at passere 2500
i rating).
Den næste chance for at nå 2500
kom allerede to partier senere, i 2.
runde af det britiske mesterskab,
imod den tredjeseedede stormester
Mark Hebden.
Jeg var faktisk sikker på, at jeg
ville vinde i dette parti, for det første
blev det spillet på min fødselsdag og
endnu vigtigere, 10 skotske juniorer
og jeg spillede denne runde iført en
smagløs ‘Team Skotland’ T-shirt.
Desuden regner jeg mig selv for at
være en bedre spiller end Mark, så
længe vi snakker skak og ikke poker. Der er vist en forbindelse der...
Således slutter det sidste postkort
hjem.
Med venlig hilsen,
Stormester
Jacob Aagaard
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v/ Steffen Pedersen
Amsterdam var i sidste del af august
måned for andet år i træk vært for
en match mellem fem ‘Rising Stars’
og et ‘Experience’-hold. I forhold
til sidste år var der skiftet ud på et
par af pladserne på begge hold, men
det ændrede ikke ved, at de erfarne
stormestre i sidste ende måtte se sig
slået af ungdommen.
Anført af ukraineren Sergej Karjakin, der individuelt var bedst med
7 point af 10 mulige og dermed sikrede sig en lukrativ plads i næste års
Amber-turnering, vandt Rising
Stars samlet 26½-23½.
Individuelle scorer:
‘Rising Stars’: Sergej Karjakin
(Ukraine) 7, Ivan Cheparinov (Bulgarien) 5½, Jan Smeets (Holland)
5½, Daniel Stellwagen (Holland)
4½, Parimarjan Negi (Indien) 3½.
‘Experience’: Artur Jussupow
(Tyskland) 5½, Predrag Nikolic
(Bosnien) 5½, Alexander Khalifman (Rusland) 5, Alexander Beljavskij (Slovenien) 4, Ljubomir
Ljubojevic (Serbien) 3½.
Hollænderen Daniel Stellwagen er
en hårdtslående fyr, når det går godt.
Han lagde fra start med 3/4 men gik
ned i sidste halvdel. Her fra 4. runde
mod Ljubojevic, der engang var helt
fremme som nr. 3 i verden, men nu
har trukket sig tilbage som aktiv
spiller og kun lokkes til brættet ved
specielle begivenheder:
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Daniel Stellwagen (2631)
Ljubomir Ljubojevic (2550)
Siciliansk / B80
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sc6 5. Sc3 d6 6. Le3 Sf6 7. f3 d5
En konsekvent men også risikabel
fortsættelse, som Ljubojevic brugte
som overraskelsesvåben mod samme modstander i sidste års turnering.
Stellwagen er sikkert blevet lige så
overrasket denne gang!
8. Lb5!
Mere præcist end 8. exd5, hvorefter
Sort kan prøve 8... Sxd5 9. Sxd5
Dxd5!?
8... Ld7 9. exd5 exd5
Samme sted sidste år spillede
Ljubojevic 9... Sxd5 og havde efter
10. Sxd5 exd5 11. Dd2 Ld6 12. Sb3
0-0 13. 0-0-0 Le6 14. Kb1 Dc7 15.
Lxc6 bxc6 16. Sc5 Tfe8 17. Ld4 f6
18. The1 Lf7 ingen nævneværdige
problemer. Stellwagen har selvfølgelig haft en forbedring, og for eksempel kan det diskuteres, om han
sætter den rigtige officer på c5. I
partiet Zontakh - Vukovic, Niksic
2000, stod Hvid godt efter 14. Lxc6
bxc6 15. Lc5 a5 16. Dc3 a4 17. Sd4
Lxc5 18. Dxc5 a3 19. b3 Ld7 20.
The1 Ta5 21. De7.
10. Dd2 a6
Hænger sammen med Sorts næste
træk, da der ellers ikke er nogen
grund til at jage Hvids løber til a4,
hvor den kan trække sig videre til
b3 og angribe d5. Det ville have
været bedre at søge at færdiggøre
udviklingen med 10... Le7.
11. La4 Sa5 12. 0-0-0 Lxa4 13. Sxa4
b5?!
Den logiske opfølgning synes at
være 13... Sc4, men efter 14. De1!
udstilles Sorts dårlige udvikling.
14... Sxe3 15. Dxe3 De7 16. The1
er ikke godt, og på 14... Le7 15. Sf5
0-0 har Hvid 16. Lh6. 14... Ld6 15.
Lg5 Kf8 er nok bedst, men særlig
tiltrækkende er det ikke.
14. Sf5
Hvid kan vælge og vrage mellem

flere gode muligheder. En anden var
14. Lg5! bxa4 15. Lxf6 gxf6 (15...
Dxf6 16. Dxa5) 16. Sf5, og Sort
holder ikke længe.
14... bxa4 15. Lg5 Sc6
I en vanskelig stilling finder Ljubo
det bedste forsvar. Hverken 15...
Ld6 16. The1† (eller 16. Sxg7† Kf8
17. Sf5) 16... Kf8 17. Sxd6 Dxd6
18. Dxa5 eller 15... Sc4 16. De2†
Le7 17. Lxf6 gxf6 18. Txd5 Dc7
19. Sxe7 Kf8 20. Sf5 levner reelt
Sort nogen chancer.

  ^
   
   
   
   
  
 

 
16. De2†
Stellwagen, der ellers forventede at
se sit angreb slå igennem uden større
forhindringer, forkastede sit oprindeligt planlagte 16. The1† pga. 16...
Kd7. Det havde han ikke haft grund
til, for efter den forcerede variant
17. Lxf6 Dxf6 18. Dxd5† Kc7 19.
Dd7† Kb6 20. Se3 Dg5 21. Kb1 er
Sort stillet over for massive trusler.
16... Se7
Bedre end 16... Le7 17. Sxg7† Kf8
18. Lh6 Kg8 19. Sf5.
17. The1 h6?
En fejl i en vanskelig stilling. Efter
17... Dd7 18. De5 Kd8 lever Sort
endnu.
18. Lxf6 gxf6 19. Se3!
Enkelt. Når d-bonden falder, er Sort
chanceløs.
19... d4 20. Sf5 Dd7 21. De4 Td8 22.
Txd4 Dc7
Eller 22... De6 23. Txd8† Kxd8 24.
Da8† Dc8 25. Td1† Kc7 26. Da7†
Db7 27. Td7† Kxd7 28. Dxb7†.
23. Txd8† Kxd8 24. Td1† 1-0

Taktik

Tag stilling










  
   
  
   
  
 
  

v/ Bent Kølvig

Løsninger side 46

3. Hvid trækker!

2. Sort trækker!

1. Sort trækker!


Fra ni partier
af Jens Enevoldsen
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Kongeangreb?

Hurtigste gevinst?

Er damebytte ikke tvungent?

4. Sort trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!

 ^ 
   
   
   
   
  
  
 



^

^







^
   
 ^  
   
   
   
  
  
  
  
   
   
  


 
 

Find det bedste!

To brikker i slag!

Løberparrets magt!

7. Sort trækker!

8. Sort trækker!

9. Sort trækker




   
   
   
 
 
 
   
Er tårnene kommet
for langt frem?
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Springere mod løbere!



^ 
 
  
   
  
  
  
  




Tårnafbytning?

2007 /7/271

31

Sejren o
Af Jens Enevoldsen

Jens Enevoldsen
23/9 1907 - 23/5 1980
DEN 23. SEPTEMBER er det 100
år siden, Jens Enevoldsen blev født.
Han var Danmarks første internationale mester, udnævnt i 1950, fire år
før den fremstormende Bent Larsen,
og med fem danmarksmesterskaber
(seks hvis man medregner 1950,
hvor han delte med Poul Hage, men
tabte lodtrækningen!), ni københavnsmesterskaber, 147 landskampe
og ti skakolympiader var han sin tids
mest markante danske skakmester.
Højdepunktet i karrieren var nok
matchsejren på 3½-2½ over Savielly
Tartakower i 1948, men på det skaklige CV bør også skrives, at han i
1939 spillede 24 partier i blindsimultan, og dermed satte en rekord,
der blev stående gennem ikke færre
end 47 år.
Uden for brættet var hans betydning for dansk skak dog om muligt
endnu større. Han var landets første
internationale skakdommer, men var
så langtfra følgagtig over for Dansk
Skak Union. To gange førte han endda civile retssager mod DSU (og
tabte). Som redaktør af Skakbladet
holdt han kun fem måneder i 1949,
ligesom hans fremragende skakspalte på Dagbladet Politiken i årene
1965-1974 stoppede, fordi han nægtede at rette ind, redaktionelt.
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I dag, 27 år efter hans død, præger
hans forfatterskab stadig danske
skakbiblioteker. 'Verdens bedste
skak' i to bind fra 1966-68, samt selvbiografien ’30 år ved skakbrættet’
fra 1952, er blevet stående som
hovedværker i dansk skaklitteratur.
I det følgende uddrag fra ’30 år
ved skakbrættet’ kommenterer Jens
Enevoldsen sit gevinstparti mod
‘Danmarks skaklærer’, den lettiske
stormester Aron Nimzowitsch, som
siden begyndelsen af 20’erne havde
boet i Danmark. Partiet blev spillet i
turneringen i København 1933, arrangeret af Dagbladet Politiken som
træning for det danske hold op til
skak-OL i Folkestone, og foruden
Nimzowitsch kunne holdets spillere
prøve kræfter med de svenske stormestre Stoltz og Ståhlberg.
Skaklæreren vandt turneringen
trods nederlaget til den unge Enevoldsen, men hans helbred var svagt.
Blot to år efter døde han og blev bisat på Bispebjerg Kirkegård.
Side om side med Nimzowitsch,
i det samme gravsted på Bispebjergs
løvgrønne bakker, blev Jens Enevoldsen 45 år senere, efter endnu et
stort kapitel dansk skakhistorie, stedt
til hvile.
Thorbjørn Rosenlund

Det var min første internationale turnering, den første lejlighed til at
prøve kræfter med internationale
mestre. Den dag i dag husker jeg den
tilstand af betagelse, jeg var i ved
starten, og turneringens forløb blev
et sådant, at jeg måtte være meget
mærkelig, hvis ikke jeg resten af
mine dage vil huske den, som var
det i går. Starten var meget normal.
Jeg slog Julius Nielsen, og havde den
tilfredsstillelse, at slutmanøvren kulminerede med en ‘Skakdame’ mage
til den, han anbragte på mig i Nakskov, blot var der ikke tale om noget
fejltræk fra hans side. Gemzøe måtte
samme vej, hvorimod Erik Andersen som sædvanligt kvasede mig.
Mod Bjørn Nielsen fik jeg sat et voldsomt angreb i gang, men hans forsvar var for godt, og vi enedes om
remis. Til slut fik jeg de tre kanoner,
og som hors d’æuvre fik jeg selveste
stormesteren Nimzowitsch.
I kommentarerne til et af sine partier siger mesteren følgende: ‘Et
skakparti, der er forsynet med noter,
må ikke være af sådan beskaffenhed,
at læseren kan spille det efter uden
på en måde at blive grebet af begivenhedernes dramatiske udvikling.
Et rigtigt, ægte skakparti skal tale
både til læserens intelligens og følelse.’
Det er det høje mål, som kommentatoren sætter sig, men som det undertiden er svært at nå op til, da ikke
alle partier er af en sådan kvalitet, at
det dramatiske element kan fremhæves. Det følgende parti mangler intet i dramatik og spænding, og det
må blive min opgave at prøve på at
rive læserne med, så de kan for-

over Nimzowitsch
nemme den tykke os af oprevne nerver, der lå over spillelokalet under
sidste del af partiet.

Jens Enevoldsen
Nimzowitsch
Collevarianten / A46
1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. e3
Mod skaberen af det indiske system
ville jeg ikke spille 3. c4. Collevarianten spillede jeg i disse år meget,
og i reglen fik jeg godt angreb i gang.
Mod korrekt modspil opnår Hvid
intet i denne variant.
3... c5 4. Ld3 Sc6 5. c3 Le7 6. 0-0 b6 7.
a3
Dette sikringstræk er nødvendigt til
forberedelse af fremmstødet e3-e4.
På straks 7. e4 følger 7... cxd4 8. cxd4
Sb4 9. Le2 La6, og Hvids angrebschance er forbi i denne omgang.
7... 0-0?
Dette er for sorgløst, e4 måtte underbindes med 7... d5, f.eks. 8. Sd2 0-0
9. e4 dxe4 10. Sxe4 cxd4, og Hvid
får en isoleret d-bonde.
8. e4 d5 9. e5
Her vil vi lade Nimzowitsch selv tale:
‘En for Sort i to henseender faretruende indsnævring. For det første er
den sorte bondekæde udsat for angrebet f2-f4-f5 – altså efter fornøden
forberedelse – og for det andet er
selve kongefløjen uden tilbørlig forbindelse med tropperne på den anden fløj. En sådan forbindelse – det
strategiske udtryk hedder: kommunikation – kan kun etableres ved
hjælp af det tveæggede træk f7-f6.
Tårnene får da forbindelse over anden række (Ta7 ser hen til g7), men

efter e5xf6 opstår der eventuelt svagheder på e-linien.
Når Sort alligevel har besluttet sig til
at lade e-bonden komme så langt
frem som til e5, så sker det af en
særlig grund. I et af mine Karlsbaderpartier (mod Gilg) anvendte jeg (efter e4-e5) afbytningsmanøvren Sc6b8 plus Lb7-a6 samt LxLd3, hvormed jeg lettede trykket mod min rokade. Jeg vandt partiet. Og nu indbildte jeg mig, at jeg kunne nå denne
afbytning med et tempo mere, da jeg
med fuldt overlæg har undladt at
spille Lc8-b7. Trækket Lb7 er altså
blevet sparet, og der vil, tænkte jeg,
senere hen kunne ske Sc6-b8 samt –
direkte! – Lc8-a6. Men hele ideen
virker ikke underbygget nok. Inden
man anvender så vovelig en nyhed i
en turnering, må man have gennemprøvet den i mange lette partier. Men
dette havde jeg ikke gjort, jeg stolede på min gode positionsfølelse
samt på min overlegne spillestyrke.
Det næsten morede mig, at jeg fik
oplevet et rigtigt nederlag.’
Denne dybsindige udredning er efter min mening noget i retning af det,
man kalder en ‘søforklaring’. Jeg er
sikker på, at han har undervurderet
mig. Som jeg tidligere i denne bog
har skrevet, havde mesteren ikke nogen særlig høj mening om mig, og
der skulle et parti som dette til for at
åbne hans øjne for mine beskedne
muligheder. Selve indsnævringen af
Sorts kongefløj med e5 er ikke af ny
dato. Den har været kendt næsten
lige siden Gorm og Thyra byggede
volden. Vi oplever det samme i
mange varianter af ‘fransk’. Sagen
kan udtrykkes kort ved at sige, at

Hvids terrænovervægt i centrum automatisk medfører en terrænovervægt på hele brættet. Han får derved
større manøvrefrihed for sine officerer, hvorved der kommer mere fart
over hans spil og angreb. Indsnævringen i centrum viser sig især på
kongefløjen. På den anden side er
det meget vanskeligt at etablere et
angreb uden assistance af bønderne,
og det følgende hvide angreb indtager en særstilling, da det føres med
officererne alene. Normalt sker der
først et fremstød med f-bonden. At
den gode Nimzowitsch morede sig
over sit nederlag kan jeg garantere
for ikke stemmer. Han var tværtimod
meget deprimeret og fulgtes efter
partiet hjem med en af sine danske
venner, over for hvem han udtrykte
sig i meget pessimistiske vendinger
om sin egen spillestyrke.
9... Sd7 10. De2 Te8
Sort vil dække sig med Sf8. Det var
den samme forsvarsmetode Nimzowitsch brugte i det citerede parti mod
Gilg, men, som han bemærker i sine
kommentarer, bondefremstødet f2f4-f5 er ikke forhindret, og ‘jeg blev
altså glad, da Hvid undlod denne
manøvre.’
Dette angreb med f-bonden var naturligvis i mine tanker under partiet,
men det tager tid at sætte i gang.
Hvortil skal Sf3 gå? På h3 og Sh2
lukkes 3. række for tårnene, der er
vigtige i den slags angreb. Sel virker
utiltalende på mig, og da jeg senere
får chancen for at få begge springerne
til kongefløjen, besluttede jeg mig
til et rent officersangreb.
11. Lf4
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Efter mesterens egen recept overdækkes et vigtigt punkt.
11... a5
Sort går til modangreb mod den lidt
indeklemte hvide dronningefløj.
Han har for øje manøvren Sc6-b8
samt La6, men undervejs ændrer han
sine planer. Skæbnesvangert bliver
det, at han udsætter dækningstrækket
Sf8.
12. Sbd2 c4
Han kan ikke modstå fristelsen til at
flytte angrebet fra d-bonden til cbonden. Der vindes jo et tempo ved
angrebet mod løberen.
13. Lc2 b5
Sort indser, at Hvids modtræk a4 kan
standse angrebet på dronnningfløjen,
men det var dog at foretrække for
det, der nu kommer. Det rigtige
havde været Sf8.
14. Se4!
Med dette smukke træk bringes
springeren på den mest tidsbesparende måde til kongefløjen. Sort kan
ikke slå springeren pga. af Dxd4 med
mattrusel og angreb på Sc6, hvorved Hvid vinder en bonde.
14... Sf8 15. Sg3 Ld7 16. h3!
Her vil jeg lade mesterens kommentarer tale, da min medfødte beskedenhed forbyder mig at sige det, han
siger. ‘En dybt gennemtænkt plan,
de sortfarvede felter h6 og f6 skal
tages i storm. Meningen er at placere
springerne på h5 og g4 samt derefter
på en eller anden måde at rydde bonden på g7, der forsvarer h6 og f6, af
vejen. Alt andet vil da følge af sig
selv. Planen er absolut ikke uden en
vis storslåethed, og den bærer tydeligt vidnesbyrd om Enevoldsens
utvivlsomt store skakbegavelse.’ Det
var naturligvis rart at se mesteren slå
harpen med andre toner.
16... Ta7 17. Sh2 b4 18. axb4 axb4 19.
Txa7 Sxa7 20. Ta1
Hvid vælger denne spillemåde. Men
der var intet i vejen for, at fremstødet med f-bonden kunne gennemføres efter tilbagetrækning af Lf4 til
d2. I så fald ville det sorte tårn trænge
ind via a-linien og søge modspil, og
da tårnet er den eneste brik, Sort
hurtigt kan gøre mobil, holdt jeg fast
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ved min oprindelige plan om kun at
angribe med officererne.
20... Sb5 21. Ld2 Db6?
Sort giver sig for god tid.
Straks 21... bxc3 22. bxc3 Sa3 var
eneste mulighed. At Sort har denne
mulighed viser, at der ofte skal en
smule held til at gennemføre sine
forehavender i skak. I betragtning
kom tillige 21... f6, men forkastes af
Nimzowitsch pga. følgende variant.
22. exf6 Lxf6 23. Sg4 b3 24. Lb1
De7 25. Df3 Lg5 26. Le3 med fordel til Hvid. Nå – i hvert fald var det
spilleligt for Sort.
22. Sg4 bxc3 23. bxc3 Sa3




   
   
   
   
   
 

  
24. Txa3!!
Som man kan tænke sig, når en
ukendt størrelse slår en stormester i
smuk stil, er partiet gået rundt i den
internationale skakpresse og er blevet kommenteret af forskellige. Dr.
Tarrasch’s kommentar til dette træk
har imponeret mig, da han ene af alle
har sagt det rigtige. Han siger, at dette
træk er gjort af Hvid pr. intuition og
under afvejen af angrebs- og forsvarsmuligheder. Det er ganske rigtigt. Først efter kvalitetsofferet begyndte den egentlige beregning af
de knivskarpe varianter, som jeg kan
garantere ikke er fundet efter partiet
ved analyser, men som jeg alle havde
parat.
24... Lxa3
Dermed er løberen skaffet af vejen,
og den sorte kongefløj virker en
kende barberet. Som en dårlig vittighed vil jeg sige, at løberen på a3
står dårligt, og da også senere går
tabt. Foruden 24... Lxa3 kom 24...
Db2 i betragtning. Herpå svarer Hvid
25. Lh6! med truslen Lxh7†. På 25...

Dxa3 vinder 26. Sh5.
25. Sh5
I denne stilling findes intet tilfredsstillende forsvar for Sort. 25... Le7
strander på 26. Lh6! og nu kan han
enten slå eller spille g6. Vi tager trækkene efter tur. I: 26... gxh6 27. Sxh6†
Kh8 28. Sxf7† Kg8 29. Sh6† Kh8
30. Dg4 Sg6 31. LxS hxL 32. Dxg6
og mat kan kun udskydes ved at ofre
dronningen med Dbl††. Dernæst II:
26... g6 27. Sgf6† Lxf6 28. Sxf6†
Kh8 29. Lxf8 og vinder. Sorts næste
træk ser ganske godt ud, og man kan
ikke dadle ham for, at Hvid har en
tvingende gevinstfortsætttelse.
25... Sg6 26. Sgf6†!
Denne springer kan Sort ikke slå.
Hvid slår tilbage med h-springeren
og sætter mat med Dh5, da Kf8 strander på Sxd7† og dronninggevinst.
26... Kh8 27. Sxg7!
Dermed har Hvid nået det foreløbige
mål, han satte sig. De sorte felter er
erobrede. Bonden på g7 er fjernet.
Der truer Dh5, og springeren på g7
kan naturligvis ikke tages. Sort forsøger derfor at forsone modstanderen ved at tilbyde kvaliteten tilbage
og spiller...
27... Tg8
Som man kan tænke sig, var der røre
blandt tilskuerne, der hang på ryggen af os for at se. I den anden ende
af lokalet analyserede man ivrigt på
stillingen, og kurererne bragte trækkene til de feberhede analyser. Jeg
husker, hvorledes jeg så brillerne
vippe på næsen af dr. Krauses pompøse hoved, da han så næste træk,
og som en ung hjort sprang han til
sit analysebræt.
28. Sxh7!!







   
   
   
   
   
 
   

Aron Nimzowitsch – (7/11 1886 - 16/3 1935)

Som et kuriosum kan nævnes, at
dette er fjerde gang, Hvid ofrer en
springer i partiet. Nu er tidspunktet
kommet, da Sort ikke kan undslå sig
for at slå en af springerne. Der er tre
muligheder, hvoraf den ene hurtigt
er overset. På Kxh7 er der mat i to
træk efter Dh5†. Tilbage bliver I:
Txg7 og II: Kxg7. I: 28... Txg7 29.
Sf6 Th7. Tvungent. 30. Sxh7 Kxh7
31. Dh5† Kg7 32. Dh6† Kg8 33.
Lxg6 med trussel om mat i to træk
på f7. Dækker Sort med 33... Le8
følger 34. Dh7† Kf8 35. Lg5 fxg6
36. Lh6†, mat. Derfor bliver kun
muligheden 33... fxg6 34. Dxg6†
Kf8 (på Kh8 følger Lg5 og mat på
f6) 35. Lh6† Ke7 36. Df6† Ke8 37.
Dh8† Kf7 38. Dg7† Ke8 39. Dg8†
Ke7 40. Df8† mat. Jeg mindes, at
jeg havde glædet mig særligt til at få
denne variant frem.
Nimzowitsch spiller det forholdsvis
bedste, der redder ham fra at blive
sat mat i denne omgang, men kun på
bekostning af et alvorligt blodtab.
28... Kxg7 29. Dh5
Truer igen mat. På 29... Th8 følger
30. Dh6† Kg8 31. Sf6†, mat. På 29...
Lf8 kommer 30. Dh6† Kh8 31.
Sxf8†, mat. Han må derfor spille...
29... f5
30. exf6† e.p. Kf7 31. Sg5† Kxf6
Han må slå på f6 da på 31... Kf8 32.
Dh6† og 33. f7† omgående vinder.
32. Df3† Ke7 33. Df7† Kd8
På 33... Kd6 vinder 34. Dxg8 Se7
35. Lf4† Kc6 36. Da8† samt Dxa3.
34. Dxg8† Sf8 35. Sh7 Db2

En mikroskopisk modchance.
36. Sxf8 Dxc2 37. Sxe6†† Ke7 38.
Lg5† Kd6 39. Df8†
Dermed er der sat en slags rekord,
idet Hvid tilbyder det femte springeroffer. På Kxe6 følger naturligvis
Df6†, mat.
39... Kc6 40. Dxa3
Og Sort opgav, da Lxe6 efterfølges
af 41. Da6† Kd7 (han må vel dække
løberen) 42. Db7† og mat i næste
træk. Man kan ikke forlange, at folk
skal kunne se alting. Ellers havde jeg
nok forsøgt det, som en kendt opgaveforfatter foreslog mig efter partiet. I stedet for at slå løberen på a3
kunne jeg have spillet 40. Da8† Kd6
41. Da6† Lc6 42. Dxa3† Kxe6 43.
De7† Kf5 44. Df6† Ke4 45. Dg6†
mat. Det havde naturligvis været fint
og en fejende flot afslutning, men
den brutale partiafslutning, der indbringer en officer og et par bønder i
overskud til slutspillet, var lettere at
overse, og i den slags stillinger leder
man ikke efter elegante vendinger,
navnlig ikke oven på den overståede vildskab.
Det er helt oplagt, at sådan et parti
kommer jeg aldrig mere til at spille.
Det er spillet i en slags inspireret feber. Samtidig må man ikke glemme,
at for at kunne spille den slags ting,
må muligheden ligge i stillingen, og
det er yderst sjældent, det er tilfældet.
Oven på den historie udnævnte
Nimzowitsch mig til Danmarks håb.
Partiet gik som sagt igennem verdensskakpressen, og Tartakower betegnede det som det flotteste parti,
der var blevet spillet i de sidste 10
år. Hvor han har fået det tal fra, vides ikke. Da jeg i 1935 traf Fine i
Warszawa sagde han: ‘De vandt et
flot parti fra Nimzowitsch. Var det
det, han døde af?’ Den dag i dag må
jeg høre for det parti, når jeg kommer til udlandet, men jeg må sige,
jeg synes, jeg tager det pænt.
Som man kan tænke sig, gik bølgerne højt, da Nimzowitsch væltede
sin konge. Mesteren selv tog brillerne af, tørrede sveden af panden,
rejste sig og forsvandt. Fra alle sider
trykkede man mig i begge hænder

og klaskede mig på ryggen. Min
gamle mor, der netop den dag var
inde for at se på, var lige så rørt som
den dag hun blev bedstemor. Alt var
en stor idyl. Som der står i de amerikanske annnoncer, hvor man ser
henrykte forældre fotografere deres
babyers første fjed: ‘Life’s great
moments.’ Kun én gang senere har
jeg oplevet det samme. Det var da
dr. Tartakower opgav det sidste parti
i vores match og tilskuerne spontant
brød ud i klapsalver. Ingen skal fortælle mig, at det kun er glæden ved
selve spillet, der er drivkraften i skak.
I løbet af nogle minutter vendte
Nimzowitsch tilbage, så rolig og fattet, som man kunne vente det. Som
god sportsmand rakte han mig hånden og takkede for partiet. Han fik
fra den dag en mægtig respekt for
mit spil, og betragtede mig ikke mere
med den tidligere mangel på interesse. Vi kom faktisk til at sætte pris
på hinandens personer. Desværre
varede dette kun de to år, han endnu
levede. Jeg er sikker på, at han ville
have glædet sig over de mange partier, jeg siden har spillet i hans ånd
og efter hans principper.

København 1933, slutstilling:
1. Nimzowitsch 5½, 2. Stolz 5, 3-5.
Enevoldsen, Ståhlberg og Erik Andersen 4, 6-7. Julius Nielsen og Bjørn
Nielsen 2, 8. I.E.W. Gemzøe 1½.
Jens Enevoldsens forfatterskab:
Skak for vidrekomne (1940)
Lærebog i skak, Åbningsspillet (1941)
Lærebog i skak, Midtspillet (1943)
Lær at spille skak (1943)
Lærebog i skak, Slutspillet I (1943)
Lærebog i skak, Slutspillet II (1944)
Centrum (1944)
Hvermands skakbog (1945)
Lærebog i skak, Slutspillet III (1949)
30 år ved skakbrættet (1952)
De første trin i skak (1964)
Tårnslutspillet i skak (1964)
Bondeslutspillet i skak (1966)
Verdens bedste skak I (1966
Hyg dem med skak (1966)
Verdens bedste skak II (1968)
Bobby Fischers vej til VM (1972)
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BENT LARSEN

Den ene voldsen
fylder 100
JE 23/9 1907 - 23/5 1980
En af de umulige. Men mine vanskeligheder er uinteressante. ThR har
vistnok ‘for nu’ accepteret, at de fleste nekrologer må han finde andre
forfattere til.
– Men Bent, dette er ikke en nekrolog!
– Hmm. Jeg opgiver. Resignerende. Resign.
Stadig ikke for at opregne vanskeligheder. Tværtimod. Lad os begynde med en litteraturliste: To stk. lige
bag denne skrivestol, så det er let:
Lademann og ’30 år’. Skakstymperen er et eller andet sted... Skakbladet næsten komplet 1904-2007.
Adskillige Jezegodniki, men hvorfor i skakolympiadernes navn er
skønhedspartiet fra sidste runde der
ikke? Wexler (Arg) - Enevoldsen
(Dania) 0-1. Jamen hvis Arg havde
klaret uafgjort, så var danerne skam
havnet på 11. pladsen!
Scoren står der: Anden reserve...
Enevoldsen (Dania) 6 af 13! Jamen,
hov! Næstbedste score! Det har jeg
aldrig tænkt på. Konkurrenten var
3. bræt, Eigil Pedersen. 5 af 11. De
tre andre var også med. Hvor starter
vi? Hverken for- eller bagfra. I ’30
år’ har jeg ikke mange indvendinger
mod stilen. Men på s. 16 er det nu
også en go’ historie, han har at del-
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agtiggøre læserne i. Derfor ikke: En
mørk vinteraften. Simpelthen: En
vinteraften...
‘Som bekendt’ var det lillebror,
interessen samlede sig om. En overretssagfører ville ikke spille med
Jens, for det var meget sjovere at se
på Harald. Men prøv ham der! En
sfinxagtig tavs person, der sad og
rørte i en kaffekop. Det var Kinch!
Regerende Kbh-mester. Han slog
Jens i et parti. 6 remiser!! – Vi hopper til sidst på pagina 17:
Nordisk Turnering spilledes det år
i København. Jeg husker, at fru
Nehm, der sammen med sin mand,
kursusbestyrer Nehm, var en af klubbens centrale skikkelser, spurgte
mig, om jeg havde i sinde at deltage.
Med en for ungdommen klædelig
beskedenhed og tilbageholdenhed
svarede jeg, at jeg ikke ville driste
mig til noget sådant.
Mine venner og især mine uvenner griner henholdsvis smørret og
protesterende, når de hører, at jeg har
været sådan en gang. Kort og godt:
Fru Nehm rådede mig til at melde
mig i 2. klasse, og jeg fulgte hendes
råd.
Hertil JE. Det er det allerbedste
kapitel i hele bogen. Der findes stadig folk, der læser bøger. Skriv ’30

år ved skakbrættet’ på huskesedlen.
Måske på køleskabet.
Når Jens fik lyst til at vise sine
store juridiske kundskaber, overdrev
han brugen af ‘ihvorvel’ og endnu
værre museumsgenstande. I ovenstående citat ser jeg undrende på konstruktionen med ‘henholdsvis’, men
den er vist korrekt.
Lad os et øjeblik hoppe til 8.(?)
maj 1945. Der gik rygter i tusindvis.
Det ville have været utroligt, hvis
det ikke havde forlydt, at nogle af
fjenderne havde planer om at bortføre HP Sørensens kone. Hun boede
på Peter Bangs vej, ubeskyttet.
Resolut drog vor helt did med
omkring fem trofaste krigere. Iført
kampuniformen med de berømte to
maskinpistoler i de dertil beregnede
lommer på buksebenene – ringede
helten på. Døren blev hurtigt lukket
op. Måske ligefrem revet op. En
edderskruprasende kvinde affyrede
en række sætninger, som en maskingeværsalve. Hvis vi eliminerer de
værste skældsord, står vi tilbage
med: Hvem er De? Eller måske:
Hvem er I?
Vor helt og hans fæller forsøgte at
forklare, at tiderne endnu ikke var
normale. Der var stadig friskytter på
tagene, da den danske brigade kom

Jens Enevoldsen – som
han i sine velmagtsdage
præsenterede sig selv
på et postkort

fra Sverige. Desperate HIPOer. Og
så videre. Til sidst gik disse brave
kæmper vistnok, overladende den
stakkels kvinde til en sandsynligvis
grufuld skæbne.
Sådan var tiden. Mange ‘dumme’
dødsfald efter befrielsen. Men der
kom et ‘litterært’ efterspil. Jeg har
set det! Jeg vil ikke afsløre, hvem
der har de to breve. Jeg tog ikke kopi.
Frihedskæmperens brev til overborgmesteren er præget af ihvorvel
osv. Næsten ulæseligt. Men jeg tog
det skam seriøst. Jeg husker navnlig
denne sætningskæde:
Jeg kan forsikre, at min kone, med
hvem jeg har været gift i 36 år, er et
godt menneske.
Sådan var de majdage. Jeg beroli-

gede mig med, at i de dage var udrensning nok vigtigere end sprogrensning.
Hvis mine kjære læsere er med
endnu, hopper vi til Lademanns
Skakleksikon, bind 1, p. 91. Men jeg
ved udmærket, at det er en skuffelse.
Trekvart side, hvoraf det meste er
forudbestemt til at ryge ud i en engelsk udgave, der aldrig kom. Selv
partiet mod Nimzo med de fem Sofre. Hvis det er ‘betegnet som
1930’ernes bedste’ – havde det så
ikke været naturligt at bringe det ud
til hele Verden?
Man skal vise sit bedste, ikke famlende begynderforsøg. Selv om en
kulturminister er en temmelig ny
opfindelse, kan man ikke sige det

samme om kulturfremstød. Allerede
vikingerne var skam inde på ideen.
E var en farverig person.
Jamen, præcist! Han var så farverig, at han lavede et hattrick i
Grundtvigs Hus i Kbh., på samme
tid som Lehmann i Berlin. Ihvorvel
der ikke var tale om en international
sammenrotning, var der slående lighedspunkter. Taxichaufføren resp.
garderobemanden var så stor en idiot,
at han måtte prise sig lykkelig for, at
kunden ikke gik til egentlige håndgribeligheder. Blot et kærligt lille
slag oven i hovedet med hhv. hans
kasket og JEs hat. Dermed hører
foreløbig lighederne op.
– Lehmann må være amerikansk
agent. Hvorfor kan han altid rejse til
så mange turneringer?
– (BL) Jens, for 37te gang: Jeg
har jo forklaret alt det der. Det er en
stor fordel at være cand.jur.
Var det under bæltestedet? Jeg ved
det ikke. Der blev efterhånden sagt
mange vittigheder om et af tidens
brændende spørgsmål: hvor sidder
den mands bæltested?
JE var fuldstændig pinligt ædru.
Den store cognakdrikker og stærke
internationale mester Heinz Lehmann var med 99% sikkerhed temmelig beruset. Der blev iværksat en
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tjenstlig undersøgelse, og i mindst
trekvart år kunne Lehmann rejse til
turneringer. Suspenderet. Jeg spurgte ham aldrig, om det var med halv,
to trediedele eller trekvart løn. Det
fyldestgørende svar havde vel lydt:
– Øhh, zwo ohne.
Vi går her over til Lektor Larsen
med ugens sprogtip: Berlinsk er
nærmest en dansk dialekt, isprængt
nogle svenske ideer, hvorfor siger
de mennesker ikke Gustav men Justav. Mener de Gösta?? Slut!
Måske er det på tide, vi får bragt
lidt, bare ganske lidt, orden i nogle
sager. Eksempelvis: hvorfor drømte
han i mindst tyve år om, når han
skulle til at nyde sin opium – som
HV Tuxen også altid sagde – hvorfor skulle han så sidde på Hallandsåsen og fiske i en lille bæk? Han var
skakmester. Et så fint eksemplar af
homo sapiens – samt homo ludens –
formodes dog at tænke. Vel at
mærke: før han trækker. Men da tiden sig nærmede, kom han pludselig i tanker om, at han ville kede sig
deroppe. Ligervis derovre. I Skåne.
Havde han intet lært af sin fader?
Selv om denne musiker havde for-

ladt sin kone og fire små børn... En
far er en far. De havde i hvert fald en
god tid i Nakskov. Jens kunne spille
klaver. (Det er sjovt, det der med
kvinderne. Bare man giver dem lidt
Schubert, så falder de nærmest i
svime). Farmand tog sig af celloen.
Da han var blevet virkelig gammel,
hilste jeg på ham. Men det følgende
ordskifte hørte jeg ikke.
– Nå, gamle, hvad får du tiden til
at gå med? Klaver?
– Aknej, fingrene ... De er for stive.
– Hmm. Trist. Nu, hvor du har tid.
Celloen må være det samme.
– Ja. Det er det allermest sørgelige. Det var også min største kærlighed. (BL: Hentydning til en fætter, der 19 år gammel blev kaldt
Danmarks fineste cellist, af en professor ved konservatoriet. Men, som
alle(?) ved, nattelivet er farligt. Han
blev kun 23) – Jeg ser lidt TV.
– Læser du ingen bøger? – Næh!
– Men hvorfor?
– Jeg ved alt!!
Det var vistnok gennem farmand,
Jens kunne føre sin slægtstavle til
Jens Munk i Halland, en stormand i
1200-tallet. Det er meget sandsyn-

ligt. DSKL taler om flere danske
adelsslægter, nu alle uddøde. Men
til 1200-tallet når han ikke. De berømteste er vel Kirstine M., der fødte
Chr. IV 11 børn. Samt den store
opdagelsesrejsende Jens M. Han er
af en anden familie, med en sort bjørnelab i sølvfelt. Måske skal vi lige
tage Munkacs med: Komitetsby osv.
osv. Derved den historisk mærkelige
Fæstning M. (nu Statsfængsel) –
Sikke et gys, for en ‘lille dreng’.
Moderen var af snaphaneslægt.
(Slå det op! Det står lige efter Snake
River). Hun kom over fra Skåne. Jens
slog altid på tromme for genopretningen af dette gamle danske land.
Hun var virkelig ferm til at sy. Samt
til skak! De fire børn: Damen først,
sygeplejerske. Gift med Jernhenrik.
Hans bidrag til vort lille lands kulturhistorie kommer nu: Gift dig med
en sygeplejerske. Hun kan rede din
seng, uden at du behøver at stå ud af
den.
Af de tre sønner er parret Haraldjens berømt. Men hvem har set Palle?
Jeg ved, der er et foto i ‘Stymperen’.
Med kone og barn og det hele. Jeg
ved også, at han var en Tarzan på

Jens Enevoldsen med de sorte brikker mod IM Heinz Lehmann i IBM-turneringen, Amsterdam 1964.
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Brødrene
Harald
og Jens
Enevoldsen
som
studenter.

metalfabrikken. Håndstande på drejebænkene og den slags. Han havnede i KZ-lejr. Han ‘overlevede’
men lægerne sagde ham sandheden.
Vi kan intet stille op. De dør i løbet
af cirka tre måneder. Sidste stadium
er grufulde pinsler. Sandsynligvis
takkede han for klar besked. Beslutningen kan kaldes tragisk. Men ikke
vanskelig.
Jeg husker ikke. Gentaget: Jeg
husker ikke, hvem der kaldte ham
småkriminel. Men jeg har en meget
nærliggende idé: hørte han til de
‘asociale’? Som bekendt forstod
Værnemagten, at den slags mennesker burde resocialiseres. De kunne
ligefrem gøre nytte. Et godt sted var
sumplandet nær ved Wesers munding og dermed også nær den hollandske grænse. Der var nogle huler, hvor man kunne bygge beskyttelsesrum for ubåde!
To skakspillere, som jeg ligefrem
har set, var med i den gruppe. Børge
Mortensen var en meget stærk mesterspiller, i Århus 1948. Han så lidt
bleg ud, og hans skjorter var hvidere
end de andres. Han døde få år senere. Han var for resten bror til den
mere rødmossede Hjalmar.
Marius, som også fandt på at kalde
sig Bannerup. Jamen, ham har jeg
da snakket hyggeligt med mange
gange. Han kunne en masse skægge
åbningsvarianter. Et eksempel. Englund-Gambit. 1. d4 e5 2. dxe5 Sc6
3. Sf3 De7 4. Lf4 Db4+ 5. Ld2 Dxb2
6. Lc3? Lb4 7. Dd2?? Lxc3 8. Dxc3
Dc1 mat – den havde Kotrc og Gerschenkron –
– Men efter 6. Sc3 er der desværre

ingen redning for Sort. – Nej det
mente jeg skam heller ikke.
Vi skal også lige have med, at ca.
15 år senere, under Hjalf-sagen, var
der en ophidset retspræsident, der
ikke ville tro på vidnet, der som profession opgav: billardspiller.
At Jens var med i modstandsbevægelsen, forudsættes bekendt. Han
havde 55 mænd under sig, da han
ledede den kun delvis vellykkede
ødelæggelse af Københavns Folkeregister. Men på Hitlers fødselsdag
20/4 1945 ledede han 80 mand, der
sad i to lejligheder på Ålekistevej,
ivrige efter at ødelægge Værløse Flyveplads. En mælkedreng havde allerede puttet sovemidlet i vinen.
Ilkurér fra Frihedsrådet: Afblæses!!
– Jeg adlød. Men det holdt hårdt.
Bravo! Muligvis kunne selv Jens
bagefter forstå, at det store flertal i befolkningen ikke ville have bifaldet et
massemyrderi på drenge på 15 år.
Kvinder. Et ikke ubetydeligt antal. Men ROSENlund har ret. Hvem
ellers af Skakbladets trofaste husker
det første ægteskab med en pige fra
TØLLØSE SLOT. Begge indså
straks, at det var en fejl.
Harald beholdt kontakten til en
broder, der var storfabrikant af neglepinde af ROSENtræ!
Ingrid Fisker og Marianne er
kendte i skakkredse. Jeg ved en del,
men nægter at gå ind i PRIVATEN.
Så hellere lidt mere modstandskamp: Det, som Jens i februar lavede
sammen med en ung knægt, hos Mor
Karen på Åboulevarden. Det var
vanvittigt, også set under en militær
synsvinkel. At de begge overlevede,

er mange mirakler. Jens som bekendt
et med maveskud.
Engang spurgte jeg forfatteren Erik
Persson:
– Det var vel Buenos Aires, der
knækkede ham?
– Nej! Det var Stockholm 1937!
Ja! Hvis man har travlt, starter man
eksempelvis på side 279 i ’30 år’.
Beskrivelsen er udmærket. Men man
skal altså ikke slutte før s. 297.
I øvrigt er dette alt andet end en
nekrolog. Thorbjørnen fik ret. Men
jeg bør vel ikke slutte her, selv om
statistikker og den slags ikke er mit
bord.
– Om vi var venner? Det er brandsikkert, at i perioder var det plat
umuligt. Når han pustede sig op og
repræsenterede ‘verdenspressen’.
Eller røbede mit hemmelige træk.
Palle Ravn undlod at blande sig i
følgende:
– Hva’, skal vi ikke snakke om
skak? Hvad så?
– Jah, der er jo f.eks. vejret.
Den følte jeg mig tilfreds med. Det
er næppe sundt for en VM-kandidat,
hvis han næste dag sidder som Fritz
Jürgensens berømte Flovmand, der
tænker på, hvad han skulle have sagt.
– Om han lærte mig at skrive? Jah,
lidt. Mere end Bjørn Nielsen og Alfred Kristensen. Men der er jo også
Sjus, Johannes V. Jensen og André
Bjerke. Samt Lundin, Ståhlberg og
Ekenberg. Hemingway, Dashiell
Hammett og Norman Douglas. Axel
Munthe! Steinitz, Tarrasch og Nimzo!
For en 30-40 år siden sagde Kavalek til mig:
– You know, Bent, writing is a
trick.
– Yes, Lubosh. I know.
Jens vidste det vistnok også. Men
desuden havde han været frihedskæmper. Hos mig styrker det kreditten. Jeg var jo kun 10, i 1945.
Engang opbevarede jeg en pistol
et stykke tid. Han havde nemlig
mareridt. Gestapo banker på døren.
Hvor er min pistol?
Her kan jeg slutte, med en hilsen
til Jens. Hans mareridt var med åbne
øjne, når han skulle i brusebad.
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Problemskak

Mat i 2 træk.



Mat i 3 træk.

Løsninger til nr. 6/2007
13384. K.A.K. (Karl Adolf Koefoed) Larsen (1896 - 1963). 1. Tf5.
Truer 2. Dg1‡. 1... Se6 2. Lc7‡, 1...
Sd5 2. Sa6‡, 1... Sb5 2. Tc4‡, 1...
Txb4 2. Ld4‡, 1... Tb6 2. Ld6‡.
13385. H.V. (Harry Viggo) Tuxen
(1898 - 1968). 1. Le2. Truer 2. Dd3‡.
1... Te4 2. Sf5‡, 1... Td4 2. Sxg2‡,
1... Le4 2. Da7‡, 1... Sf4 2. Lc5‡.
13386. Ua Tane (egl. James Frank
Stimson, USA, 1883 - 1958). 1.
Sc4†. 1... Kxd7 2. f8S‡!, 1... Kc7 2.
bxc8D‡!/bxc8T‡!, 1... Ke7 2.
fxe8D‡!/fxe8T‡, 1... Kc5 2. Th5‡,
1... Ke6 2. fxg8D‡!/fxg8L‡!, 1...
Kd5 2. De5‡.
13387. Ado Kraemer (Dr. Adolf
Krämer, Tyskland, 1898 - 1972). 1.
Tb1 Kg7 2. Db7†.
13388. Ado Kraemer. 1. La1 Txa1
(1... Kg8 2. De6†, 1... Tb1/Tc1/Td1/
Te1 2. Dh6†, 1... ~ 2. Db7†) 2. Dxa1.
13389. Vladimir A. (Akimovich)
Bron, USSR, 1909 - 1985. 1. Ld8†
Kf7 2. Tf3† Kg6 3. h8S! Kh7 4.
Txh3† Kg8 5. Tg3† Kh7 6. Tg7†
Kxg7 7. Lf6† Kg8 8. Kf5 Lh6 9.
Kg6 Lf8 10. b5 Le7 11. Lg7 Lf8 12.
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13394
Tjoa Giok Hing, 1965

13393
Y.G. Vladimirov, 1991





 
   
   
  
  
   
   
   









Mat i 2 træk.
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Mat i 3 træk.

La1 Lc5 13. Kf5 Kf8 14. Ke6 Ke8
15. Sf7 Lb6 16. Lf6 La5 17, Sd6†
Kf8 18. Sc4 Ld8 19. Ld4 og vinder.
Ekstraopgaven. Hugo Knuppert.
1. Lg4. 1... dxe6 2. Lf6, 1... fxe6
2. Ld6 1... ~ Lf5†. En opgave for
æsteter.
Ekstra hovedbrud. John Nunn.
Sort trækker først i hjælpematten og
bliver sat mat af Hvids fjerde træk (i
alt 8 halvtræk). To løsninger: 1... Dc3
2. Lxg4 De5 3. Lh5 Kf5 4. Kf3 Lg5
5. Lg4‡. 1... Tg5 2. Lxh3 Te5 3.
Lxg2 Kf5 4. Kf3 Lg5 5. Lh3‡.

Dobbelte stormestre
Hvad har Ram Soffer, Israel, (1965 - ),
Jonathan Mestel, England (1957 - ),
og John Nunn, England, (1955 - ) til
fælles? Svar: Det er de få (altså tre
og ingen afdøde), der har opnået
FIDE’s stormestertitel både i almindelig skak og i opgaveløsning. Især
er Nunn et frodigt og produktivt
menneske, der som landsmanden
Luke McShane begyndte som vidunderbarn. Nunn er direktør for
Gambit Publications og siden 1981
forelæser i matematik ved Oxford

13391
G. Doukhan, 1981
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A. Vysokosov, 2002



   
   
   
  
   
  
   
  

13391
M. Tomasevic, 1986

13390
F. Salazar, 1968

v/ Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Hvid trækker og vinder.

John Nunn
– GM i både
nærskak og
opgaveløsning.
Foto: Cathy Rogers.

Universitet. Han er født i London
25. april 1955, så til markering af
det halve århundrede lavede han i
2004 to hjælpematopgaver:
       
       
  ^     
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Opgaven i Skakbladet nr. 6 viste altså
femtallet, mens nullet er vist i nedenstående opgave (Sort trækker
først og hjælper hvid til at sætte mat

Klubblade
i sit 4. træk - i alt 8 halvtræk). Bversionen er en ny opgave med
samme fordring: Hjælpemat i 4 træk.


John Nunn, 2004









 
  
  
   
  
   
   






Hjælpemat i 4 træk.
B: Hvid bonde-b4 udskiftes
med sort Springer-b4.
Da Nunn i 1995 blev gift med den
tyske FIDE-mester Petra Fink, var
indbydelserne til gæsterne udformet
som fire matopgaver, hvor brikkerne
dannede bogstaverne...

P F

J N

Undtagelsesvis fik han lov til at begynde sit matematikstudium ved
University of Oxford allerede som
15-årig. Nu er han – hvad skak angår – data miner, et ret nyt fænomen
i skak (og matematik), som jeg vil
vende tilbage til i et kommende nummer. Blandt Nunns bøger kan jeg
varmt anbefale: Solving in Style,
2002 (ny udgave) og Secrets of Rook
Endings, 1999 (ny udgave).

Skakgeometrisk humor
Sort trækker først og hjælper Hvid
med at sætte mat. Løsning i næste
nummer.


Henry Laasanen, Finland
Suomen Tehtäväniekat
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Hjælpemat i 4 træk.

http://problemskak.dk/

Københavns Skakforening:

GAFLEN
Det er skak, der er på menuen i Københavns Skakforenings klubblad
‘Gaflen’. Gedigne retter, hvor det
redaktionelle køkken har udvalgt
råvarer på byens torv og tilberedt
dem omhyggeligt og ud fra de bedste traditioner. Københavns Skakforening er landets ældste, stiftet i
1865 og med et endnu tidligere forsøg, ‘Den ældre Københavns Skakforening’ helt tilbage fra 1844, dengang da beslutninger førtes til protokols med gotisk skrift.
Gaflen er formidler af den seriøse
skakinteresse. Redaktør, chef de cuisine Gert Werner, forsøger i hvert
parti og i hvert diagram at nå så tæt
på sandheden som muligt. Ingen rastløs zappen eller næringsfattig fastfood. Se blot disse indledende partikommentarer:

Lars Zwisler (1549)
Jesper Aae (1692)
Skakmølle EMT Mandage (3.2),
12.2.2007. Referencedatabase: Mega Database 2007. [Shedder 10
engine + GW] B07: Pirc Defence:
Miscellaneous Systems.
1. d4 d6 2. e4 Sf6 3. Sc3 Sbd7
De fleste forbinder Pirc Forsvar med
3... g6, hvilket også er det overvejende 3. træk, 40.058 partier. Det er
registreret første gang i 1850. Senere
fulgte koryfæerne Paulsen (1883),
Lasker (1982) og Pillsbury (1904)
efter. 3... Sbd7 er ‘kun’ spillet 3.148
gange ifølge MD 2007.2
Og derpå fodnoten:
2
I Gaflen 07-2 side 5 gav jeg udtryk
for for mit mishag mod ECO systemnet. Det her viste eksempel er grelt;
to vidt forskellige åbninger med helt
forskellig karakter bliver betegnet
som ens. Man er simpelthen i nød
for betegnelser. En systematisk forbedring ville være at udvide bogstavrækkefølgen A-E til A-H og tallene
fra 99 til 999. Den udvidede bogstavrække kunne indikere hvids signifikante 1. træk. Eksempelvis ville

‘gamle’ B- og C-åbninger således
blive E-åbninger, og der ville være
rigelig plads til 999. Skeptikere vil
sige, at det ville skabe total forvirring ved sammenligning mellem nye
og gamle åbningsbøger. Overhovedet ikke; den gamle betegnelse kunne stå i parentes – ligeledes i ChessBase' Mega Database.
Men selv om videnskabeligheden er
global, er Gaflen dog aldrig i tvivl
om sit lokale udgangspunkt, klubben. Partierne har KS'ere som mindst
den ene aktør, og bladet bringer turneringsreferater, holdstatistikker, organisatorisk nyt, og debatindlæg,
altsammen præcist og samvittighedsfuldt. Her følger en partiafslutning,
som bladet med rette kalder særdeles elegant.

Peter Skovgaard

  
   
  
   
   
   
  

  
Bent Vestergaard
27. Dxc6! bxc6 28. d7 Td8 29. Txh7!
Ta8 30. Th8† 1-0
Københavns Skakforenings hjemmeside bestyres af webmaster Peter
Høst, og den gør det let for brugerne
at finde relevant information om
klubben og alle dens aktiviteter.
www. kbhskak.dk/
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Juniorskak

5th EU Youth Chess:

EU-skak i Østrig
To danske talenter blandt deltagerne
Af Jesper Skjoldborg
Hvad der startede som en lille international juniorturnering i Mureck,
en lille østigsk landsby få kilometer
fra den slovenske grænse, har nu for
femte gang fået status som EUmesterskaber for juniorer.
Der spilles i tre aldersgrupper,
henholdsvis U-14, U-12 og U-10,
hvor hvert land typisk var repræsenteret med 1-2 deltagere pr. gruppe. Stor tilslutning fra de fleste lande,
ja selv netop optagne lande som Rumænien og Bulgarien var stærkt repræsenteret! Men en ældre og helt

Mads Hansen i aktion ved EU-mesterskabet.

åben international juniorturnering er
stadig bibeholdt, så lande uden for
EU stadig kan få lov at komme i ilden, dog forvist til et andet turneringslokale med noget mindre fokus.
Af gode grunde et stadig voksende
stævne, i år med 127 juniorer i EU
Youth Chess Ch. og 43 i den åbne
Styrian Youth Open, samt et hav af
forældre, ledere og trænere. Af selv
samme grund og mangel på plads,
var der forbud for diverse ‘tilskuere’ at følge alle partierne fra nærmeste hold.

Sahl skaklejr 2007
– for 34. gang!

www. aarhusskoleskak.dk

Århus Skoleskak indbyder for 34. gang til landets hyggeligste
skaklejr i efterårsferien på feriekolonien Sahl, beliggende ved
Vinderup i Ringkøbing amt, fra mandag d. 15. oktober til fredag
d. 19. oktober 2007. 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 ÅrhusSahl t/r er med i prisen.
Tilmelding skal ske skriftligt (meget gerne på email!), senest
1. oktober til Jesper Skjoldborg, mobil-tlf. 24 62 61 10, email:
jesper_skjoldborg@hotmail.com – hvor du også kan høre nærmere.
Pladserne plejer at blive besat hurtigt, så skynd dig, hvis du vil
være sikker på komme med!
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.
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Danmark var repræsenteret ved to
meget talentfulde juniorer, begge i
gruppen ‘under 14 år’: Kristian
Seegert, der med sine 12 år er en af
de yngste mesterspillere gennem tiderne, og Mads Hansen som i løbet
af sine kun 2-3 år på skakarenaen er
tordnet fremad og ligeledes kan
kalde sig mesterspiller inden alt for
længe!
I den to år yngre gruppe ‘under 12
år’ havde vi desuden gerne stillet
med Mads Andersen, som med sin
høje rating ville være blandt favoritterne til at løbe med titel og den
store pokal, men han havde valgt i
stedet at satse på EM og VM.
De to danske deltagere startede
begge solidt med 1½ af 2, hvor især
Mads imponerede med meget overbevisende sejr i 2. runde, et parti han
selv har sat kommentarer til og som
viser, at Sveshnikov virkelig er en
åbning, han har kørekort til!
Men herefter fik turneringen meget forskelligt forløb for de to. Mads
gik lidt kold og måtte indkassere tre
nederlag i træk. Men han holdt humøret højt og kæmpede sig tilbage
til en hæderlig turnering med 4 point

U14-gruppen
40 deltagere, født 1993-1994
1 Dariusz Swiercz, Polen, 7½
2 Toms Kantans, Letland, 7
3 R.-A. Dragomirescu, Rumænien, 6½
4 Zan Tomazini, Slovenien, 6
5 Aljosa Tomazini, Slonenien, 6

K-skak
af 9 i det stærke felt. Seegert var derimod rigtig godt kørende og med 4½
af 7 lå han til måske at kunne blande
sig i kampen om medaljer. Men det
blev i stedet til en træls afslutning
med nederlag i de to sidste runder.
Med 9 hårde partier og en masse
analyse og forberedelse blev det dog
for begge spillere en meget lærerig
og inspirerende turnering, som tydeligvis havde givet de to unge herrer blod på tanden til nye udfordringer!

Mads Hansen
kommenterer:

C. Hierons (1850)
M. Hansen (1870)
Siciliansk / B33
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 e5
Sveshnikov-varianten!
6. Sdb5 d6 7. Lg5 a6 8. Sa3 b5 9. Sd5
Le7 10. Lxf6 Lxf6 11. c3 Lg5 12. Sc2
0-0 13. h4?!
Det her er først godt efter 13. a4 bxa4
14. Txa4 a5 15. Lc4 Tb8 16. Ta2
Kh8 17. Sce3 g6 18. h4! Bondeofferet åbner en linie ned mod kongen... og meget skarpt spil! 18...
Lxh4 19. g3 Lg5 20. f4 exf4 21. gxf4
Lh4† 22. Kf1¸ Kramnik - van Wely,
Amber-rapid 2005.
13... Lh6 14. a4 bxa4 15. Txa4 a5 16.
Le2?
I de her stillinger, er det meget normalt at sætte løberen enten på c4 eller b5.
16... Le6 17. Lg4?
Fra lige spil, til at jeg ifølge Fritz har
fordel svarende til en bonde, på ét
træk!
17... Tb8 18. Ta2 Se7 19. Lxe6 fxe6 20.

Sde3 Db6 21. Sg4 Tf4! 22. Sxh6† gxh6
Det kan godt være det ser grimt ud,
men nu har Sort fuldstændig initiativet.
23. f3
Nej hvor er det grimt... Der er huller
overalt. Kongen sidder fast i midten, pga. den lækre g1-a7 diagonal,
og den er svær at blokere, da bønderne tromler centrum.
23... Tbf8
Truer 24... Txe4†
24. Dd2 d5 25. exd5 exd5
Nu er det positionelt tabt
26. Se3


^

   
   
  ^ 
  
  
   










26... d4! 27. cxd4??
Smart?! Not! Ofrer tårnet for lidt spil.
Men jeg har nok officerer til at forsvare mig. 27. Sd1 e4! 27. Sc2 dxc3
28. Dxc3 Tc8 29. Dd3 (29. Dd2
Db3†) 29... Tfc4 og Sort vinder.
27... exd4 28. Sg4 De6† 29. De2 Dxa2
30. Sxh6† Kh8 31. De5† T4f6 32. Kf2
Dxb2† 33. Kg3 Db8
Man skal ikke lige falde for Hvids
sidste chance 34. Sf7†.
0-1
www. chess.at/specials/2007/
0708_mureck.htm

U12-gruppen
40 deltagere, født 1995-1996

U10-gruppen

1 Daniel Hunt, Enland, 7
2 Mark Lapidus, Estland, 7
3 Pawel Stankiewicz, Polen, 6½
4 G.-S. Morea, Rumænien, 6½
5 Omar Eltigani, Ungarn, 6

1 Tibor Kende Antal, Ungarn, 7½
2 Calin Gheorghiu; Rumænien, 7
3 Luca Kessler, Østrig, 6½
4 Jakub Pulpan, Tjekkiet 6½
5 Matej Sosovicka. Slovakiet 6½

40 deltagere, født 1997 -

Indbydelse til DM 2007
Turneringen afvikles på ICCF’s
server.
• Alle med et ICCF-ratingtal kan
tilmelde sig, men det maksimale deltagerantal er 15.
• Hvis der er flere tilmeldte,
bliver det de højest ratede, der
kommer til start.
• Startdatoen er ca. 1/11, og jeg
skal have modtaget tilmelding
og indskud senest den 15/10.
• Der spilles om en 1. præmie på
2.000 kr og en 2. præmie på
1.000 kr.
• Indskuddet er 100 kr, som
indsættes på k-skakkens
gironummer 495-0356 eller via
PC-bank 9543 0004950356.
Peter Lindegaard
peter.lindegaard@stofanet.dk
http://kskak.dsu.dk/start.html

KØBES!
Ven af skakhistorie søger
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skak-litteratur
på alle sprog.
Betaler extra god pris for
Skakbladet 1904-1922;
Tidsskrift for Skak
1895-1901; British Chess
Magazine 1881-1922;
Deutsche Schach-zeitung
1846-1900.
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
S-22647 Lund, Sverige
Tel. +46 46 149 749
Mobil +46 733 264 033
callena@telia.com
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Kommende
turneringer
Indbydelser:
Sendes til Skakbladets redaktion.
Indrykningspriser og øvrige
vilkår findes på www.dsu.dk og i
Skak-håndbogen.
Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).
Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

www. dsu.dk
+ 'Kalender'

K
H
J
A

=
=
=
=

Koordineret turnering
Hurtig- og lynskak
Juniorturnering
Andre arrangementer

Springeren Kolding EMT
K
25/9 - 30/10. – Springeren indbyder
til koordineret turnering på Munkevænget skole Blok h, 6000 Kolding.
– Få forbedret dit ratingtal på bare 5
runder og kom i form til holdturneringen. – Spilledatoer: Følgende tirsdage kl. 19.00-24.00: 25/9, 2/10,
9/10, 23/10, 30/10. – 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 indskuddet går til præmier. – Der er rygeog mobilforbud. – Tilmelding: Senest
onsdag den 19/9 til Richardt Ebbesen, tlf. 75 53 76 36, email: R.ebbesen

Turneringsleder
Tag Dansk Skak Unions
kursus. – Fire lektioner
pr. brev eller mail.
Kursusafgift 100 kr.

§§

turneringslederkursus@skak.dk
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@stofanet.dk, eller Svend Hansen, tlf.
75 53 46 08. Online tilmelding på
www.skakklubbenspringeren.dk.

Hurtigskak
Springeren Kolding
H
29/9. – Springeren inviterer til 7 runders hurtigturnering lørdag den 29/9
fra kl. 10.00-19.00. – Spillested:
Munkevænget skole blok h. – Betænkningstid 25 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.10.0016.00. – 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. – NB: Der
er rygeforbud og mobilforbud. – Tilmelding senest den 26/9 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
www.skakklubenspringeren.dk. – Vel
mødt i Kolding!
Hillerød Open 2007
K
2/10-13/11. – Hillerød Skakklub indbyder til 5-runders koordineret EMT
på følgende tirsdage: 2/10, 9/10,
23/10, 30/10 og 13/11. – Spillested:
Kulturværkstedet, Christiansgade 1,
3400 Hillerød. – Spilletider: Der spilles fra 19-24. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter en halv time
+ opsparet tid til resten. – Turneringsform: Der inddeles i 6-mands grupper efter rating, dog evt. med en Monrad-gruppe som sidste basisgruppe. –
Indskud: 250,-, som betales umiddelbart før 1. rundes start. – Præmier: 6mands-grupper: 1. pr. 1.000 kr., 2. pr.
500 kr. Basis ? (Monrad): 1. pr. 1000
kr., 2. pr. 500 kr., 3. pr. 250 kr. –
Tilmelding: Senest 1. oktober til Ib
Hother Andersen, Løngangsgade 22,
3400 Hillerød, tlf. 48 24 44 68, mail:
ia@melib.dk. Husk at angive navn,
klub, fødselsdato og -år, ratingtal og
telefonnummer.
Nordfalsters
Efterårs EMT 2007
K
2/10 - 27/11. – Nordfalster Skakklub
indbyder til en 5 runders røgfri EMT
i 6-mands grupper, evt. monrad i ne-

derste gruppe afhængig af tilmeldinger. – Spillested: Nørre Alslev bibliotek 1. sal Helene Strangesvej 1,
Nørre Alslev. – Spilledage: tirsdagene
2/10, 9/10, 23/10, 30/10 og 27/11 kl.
19,00. – Betænkningstid: 2 timer til
40 træk + ½ time til resten. – Indskud
20 kr. Ingen præmier. – Tilmelding
senest 25/9 til Henning Jakobsen, tlf.
54 85 09 70, email: h.k.jakobsen
@mail.tele.dk

Brønshøjs
Efterårsturnering 2007
K
4/10 - 6/12. – Hermed indbyder vi til
vores Efterårsturnering 2007, 7 runder i perioden 4/10 til 6/12, Elo-rates.
– Turneringsform: Der inddeles i 8mands grupper efter rating, dog evt.
med en Monrad-gruppe som sidste
gruppe. – Spillested: Brønshøj Skak
Forening, Frederikssundsvej 118 A,
2700 Brønshøj. – Spilledage: Følgende 7 torsdage 4/10 - 11/10 - 25/10
- 1/11 - 15/11 - 29/11 - 6/12. – Spilletid: Start kl. 19.00. – Betænkningstid: 40 træk på 2 timer + ½ time til
resten. – Rygeforbud i spillelokalet.
– Indskud: 150,00 kr, betales 4/10 inden 1. rundes start – Tilmelding: senest 27/9 til Carsten Petersen 38 87
43 64, email: b.s.f@post.tele.dk, eller Niels Erik Andersen, tlf. 38 79 06
39.
Skive Bymesterskab 2007 K
12/10 - 16/11. - Skive Skakklub indbyder til koordineret EMT følgende
fem fredage: 12/10, 26/10, 2/11, 9/11
og 16/11 med start kl. 19. – Spillested: Skivehus Skole, Rosenbakken
8, 7800 Skive. – Betænkningstid: 40
træk på to timer, derefter ½ time til
resten af partiet. – Turneringsform:
6-mands grupper alle-mod-alle, nederste gruppe evt. efter Monrad-systemet. – Turneringen vil så vidt
muligt blive Elo-ratet. – Indskud: 150
kr. – Præmier: 1. præmie i alle grupper: 500 kroner. Øvrige præmier vil
fremgå af turneringsprogrammet. –
Rygning: Ikke tilladt på skolen. –
Tilmelding: Lars Schøning, telefon:
26 23 49 22, eller Claus Støvring, tlf.
21 48 89 24, email: claus.stoevring
@hotmail.com, senest søndag den
7. oktober.
Danske Bank EMT 2007
K
19/10 - 21/10. – Med flotte sponsorpræmier. Hvidovre Skakklub indby-

der i samarbejde med Danske Bank
Frihedens Afd. til DB-EMT, en opvarmning til HT, i weekenden d. 19.21. oktober i vores hyggelige klubhus. – Sponsor har udsat kr. 300 ekstra til vinderen af hver gruppe + 200
kr. til fuldt hus (5/5). Der spilles i
max. fire 6-mands grupper, indplacering efter styrke. – Indskud kr. 120.
– Tilmelding og yderligere oplysninger: "Først til Mølle" – senest søndag
d. 14. oktober – til Bjarne Håkansson,
tlf. 20 32 45 71, email: formand
@hvidovre-skakklub.dk, og oplys
navn, klub, tlf.nr., rating og fødselsdato senest d. 14/10.

Det åbne Københavns
mesterskab 2007
K
13/10 - 21/10. – KSU arrangerer i
samarbejde med BMS det åbne Københavns mesterskab 2007. 9 runder.
Åbent for alle alle skakspillere, idet
præmierne til københavnsmestrene
dog er forbeholdt medlemmer af KSU
i hele 2007. Man kan vinde både KM
og turneringspræmie. – Spillested:
Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup. – Spilledatoer og -tider: Lør.
13/10 kl. 13.00-19.00, søn. 14/10 kl.
10.00-16.00, man. 15/10 kl. 17.0023.00, tirs. 16/10 kl. 17.00-23.00, ons.
17/10 kl. 17.00-23.00, tors. 18/10 kl.
17.00-23.00, fre. 19/10 kl. 17.0023.00, lør. 20/10 kl. 13.00-18.00, søn.
21/10 kl. 10.00-16.00. – Betænkningstid: 90 minutter + 30 sekunder
pr. træk. – Indskud: 120 kr. – Præmier: 1. pr. 3.000 kr., 2. pr. 2.000 kr.,
3. pr. 1.000 kr. – Ratingpræmier: Nr.
15-30: 1. pr. 1.000 kr., 2. pr. 500 kr.
Nr. 31-46: 1. pr. 1.000 kr., 2. pr. 500
kr. Københavnsmester 2.000 kr. KM
for juniorer: Bedste spiller under 20.
år (ved min. 3 deltagere) 1.000 kr.
KM for kvinder: (ved min. 3 deltagere) 1.000 kr. KM for seniorer: Bedste spiller fyldt 60 år (ved minimum
3 deltagere) 1.000 kr. – Tilmelding
via KSU’S hjemmeside eller direkte
på mail til: formand@ksu.dk.
Holbæk
oktoberturnering 2007
K
13/10 - 21/10. – I skolernes efterårsferie: 13/10, 14/10, 16/10, 18/10,
19/10, 20/10 og 21/10 . Lørdag og
søndag fra kl. 12, hverdage fra kl.
17.30. – Alle deltagere spiller i én
gruppe efter Monradsystemet med
seedning i tre grupper, hvor man star-

ter med modstandere inden for egen
gruppe. – Elo-rates. – Spillestedet er
Tidemandsvej 1, 4300 Holbæk. –
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer,
derefter opsparet tid + 1 time
til resten. – Præmier: 80% af indskuddet i hver af de 3 præmiegrupper + 1.
præmie kr. 2400 i øverste præmiegruppe. – Indskud: 200 kr. – Se også
på http//home15.inet.tele.dk/pmp/
skak. – Info og tilmelding: Ove Frank
Hansen, Rylevej 7, 4300 Holbæk, tlf.
59 43 74 54, senest 6. oktober.

Holbæk Juniorturnering 3
J
13/10 - 14/10. – Både lørdag og søndag kl. 11.45 - ca. 18. – 6 runders
ratet turnering for deltagere født efter 13. oktober 1989 og rating max.
1200. – Spillestedet er Tidemandsvej
1, 4300 Holbæk. – Betænkningstid:
1½ time pr. spiller til hele partiet. –
Indskud: 50 kr. – Se også på http//
home15.inet.tele.dk/pmp/skak. – Info
og tilmelding: Ove Frank Hansen,
Rylevej 7, 4300 Holbæk, tlf. 59 43 74
54, senest 10. oktober. – Økonomisk
støtte er modtaget fra Danske Banks
initiativpulje.
Holbæk Juniorturnering 4
J
20/10 - 21/10. – Både lørdag og søndag kl. 11.45 - ca. 18. – 6 runders
ratet turnering for deltagere født efter 20.oktober 1989 og rating max.
1200. – Spillestedet er Tidemandsvej
1, 4300 Holbæk. – Betænkningstid:
1½ time pr. spiller til hele partiet. –
Indskud: 50 kr. – Se også på http//
home15.inet.tele.dk/pmp/skak. – Info
og tilmelding: Ove Frank Hansen,
Rylevej 7, 4300 Holbæk, tlf. 59 43 74
54, senest 17. oktober. – Økonomisk
støtte er modtaget fra Danske Banks
initiativpulje.
Kjellerup Skakklub
Hurtigturnering
H
21/10. – Kjellerup Skakklub indbyder til den årlige hurtigturnering søndag d. 21. oktober kl. 10.00 i Alhuset,
Skolevangen Kjellerup. – Klasser:
Mester, 1., 2., 3. og skoleskak. Ved
lille deltagelse kan klasser spille i
samme gruppe, der er dog præmier til
alle klasser. – Turneringsform: 7
runders monrad. – Betænkningstid:
30 min. Pr. spiller pr. parti. – Indskud: 100 kr., juniorer 50 kr. – Præmier: Hele indskuddet går til præmier.
– Tilmelding med ang. af navn, klub,

ratingtal og tlf. senest tirsdag d. 16.
oktober til: Erik Ruskjær, Skolevangen 31, 8620 Kjellerup, tlf. 86 66
74 09. Eller til: Bent Thorgaard,
Lavendelstien 8, 8800 Viborg, tlf. 86
63 84 38, email: Bent.thorgaard
@fiberpost.dk. – Røgfrit spillelokale.
Kantine med kaffe, øl, vand og brød
til rimelige priser.

Holstebro Skakklubs

100 års
jubilæumsturnering
Hurtigskak 27. oktober
Holstebro Skakklub fylder 100 år
den 18. oktober 2007. I den anledning inviterer vi til 7 runders
hurtigturnering lørdag den 27.
oktober 2007 kl. 10.00-18.15 i
Aktivitetscentret, Danmarksgade
13, 7500 Holstebro.
Program: Der spilles efter
schweizer-systemet (1.-3. runde
med 20 minutters og 4.-7. runde
med ½ times betænkningstid).
Efter 3. runde holdes der en frokostpause (11.30-12.10 ), hvor vi
giver lidt til ganen. Samtidig har
vi fået to tidligere skakspillere i
klubben, der er koncertpianister,
til at give et par numre imellem
et par taler. Altså en dag, hvor vi
blander det højtidelige, det skaklige og det festlige, så kom og
vær med.
Store præmier: 1. pr: 5000 kr.
2. pr. 3000 kr. ratingpræmier og
øvrige præmier efter deltagerantal.
Lille indskud: Seniorer kr.
100,00 og juniorer og pensionister kr. 60,00.
Tilmelding: Senest 21. okt. til:
Holstebro Skakklub v/ Sigurd
Rindom, Skjernvej 10, 7500 Holstebro, tlf. 97 40 56 27 / 22 63 89
84, email: sr@nrfelding.dk.
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Taastrup
Quick Weekend VI
K
26/10 - 28/10. – Garanteret 1. præmie på 1000 kr. i en hver gruppe
gruppe. – Taastrup Skak Forening
indbyder til koordineret EMT på
Gadehavegårdsskolen. – Spillested:
Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup.
(Røgfri lokaler!!) – Mulighed for slik,
sodavand og toast i kantinen, ellers
fem minutters gang til det nærmeste
pizzeria. – Spilleform: 5 runder i 6mands grupper, sidste gruppe evt.
monrad, Elo-rates. – Tidspunkt: Fre.
kl. 18.00-23.00, lør./søn. kl. 10.0015.00 og kl. 15.30-20.30. – Indskud:
120 kr. – Præmier: Præmier mere end
100% af indskuddet minus EMT-afgift. – Overnatning: Mulighed for
overnatning på spillestedet for 50 kr.
pr. overnatning. – Tilmelding: Med
overnatning senest 12/10, ellers 19/10,
via www.taastrupskakforening.dk
(helst), ellers til Jan Mose, tlf. 22 18
61 20, email: janmose@stofanet.dk,
eller Alexander Rosenkilde, tlf. 22 67
67 97, email: alexander.rosenkilde
@mail.dk.
2. Xtracon i Skovbo 2007
K
2/11 - 1/12. – Xtracon og Skovbo
Skakklub Til 2. Xtracon EMT. –
Spillested: Rådhussalen på det tidligere rådhus i Borup Møllevej 2, 4140
Borup (5 min. gang fra stationen). –
Turneringen afholdes som modificeret schweizer, 7 runder som Elo-rates,
hvis betingelserne opfyldes. – Program: 2/11, 9/11, 16/11, 23/11,
30/11, kl. 18.45-23.45, 1/12 (6. runde)
kl. 10.15-15.15 og (7. runde) 16.0021.00. Før sidste runde vil klubben
give lidt smørrebrød til deltagerne. –
Præmier: 1. præmie på 5.000 kr., 2.
præmie på 3.000 kr. og 3. præmie på
1000 kr. Desuden præmier efter deltagerantal. Ved ligestilling anvendes
korrektion. – Betænkningstid: 40 træk
på 2 timer og ½ time + opsparet tid. –
‘Basisgruppe’: Der bliver oprettet en
gruppe, som spillere med max. rating
på 1300 kan tilmelde sig. Der er kortere betænkningstid, for at tilskynde
yngre spillere til at deltage. Gruppen
rates, og der er noteringspligt. Turneringsformen bliver afhængig af
deltagerantal. 1. præmie på 1000 kr
og 2. præmie på 500 kr. og desuden
præmier efter deltagerantal. – Indskud: 120 kr., IM og GM dog undtaget. Betaling før turneringsstart. –
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Yderligere info og tilmelding på
www.skovboskakklub.dk, eller til
Tom Jensen, email: egevej2@jensen.mail.dk, tlf. 56 87 23 57, med oplysning af navn, klub, rating, fødselsdato og telefon-nr. senest 25/10. – Der
er en mindre kantine på stedet. –
Rygning foregår udendørs.

Skakklubben Posten’s
22. hurtigskakstævne
H
4/11. – Alle skakspillere indbydes til
Skakklubben Posten’s hurtigskakstævne, som afholdes søndag den 4.
november 2007 med start kl. 10.50. –
Spillested: Bryggergårdens Fritidshjem, Angelgade 2, 1765 København
V (2 min. gang fra Enghave station).
– Stævnet afvikles over 6 runder
Monrad, med 25 minutters betænkningstid til hver spiller til hele partiet. – 1. runde starter kl. 11.00, og
imellem 2. og 3. runde er der ½ times
frokostpause, hvor der kan købes
smørrebrød, øl, vand og kaffe. Der
bliver præmieuddeling ca. kl. 17.50.
– Det tilstræbes at der spilles i 3 grupper med ca. 26 spillere i hver. – Indskud: 100 kr. pr. spiller. – Præmiesummen i hver gruppe er 2.200,00 kr.
og fordelt som følgende: 1. pr. 1.000
kr., 2. pr. 600 kr., 3. pr. 400 kr., 4. pr.
200 kr. Derudover evt. ratingpræmier
på 500 kr. og 300 kr. – Tilmelding:
Indskud betales samtidig med tilmelding og skal være Skakklubben Posten i hænde, senest d. 26. oktober
2007. Anfør fuldt navn og rating ved
tilmelding. Brug girokonto, bankoverførsel, eller check. Skakklubben
Posten, Reg.nr. 1551 Konto 2069326,
v/ Benny Thorsen Duemosevej 2,
3200 Helsinge, tlf. 61 72 45 82, email:
duemosen@mail.dk. – Vel mødt og
god fornøjelse!
Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
Randersmesterskab i hurtigskak
22/9
Ringkøbing Weekend-EMT
5/10 - 7/11
Odense Mesterskabet 2007
23/10 - 22/1
Det åbne Køge Mesterskab
4/9 - 23/10
Hurtigskak og poker
24/11

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 31.

Ved Jens Enevoldsens 100-års fødselsdag d. 23. september kan vi, der
havde fornøjelsen af hans bekendtskab, mindes den sprudlende karismatiske skakpersonlighed og de
mange festlige stunder i hans selskab.
Samt hans spil, der heller aldrig var
kedeligt. (Gen)læs hans ’30 år ved
skakbrættet’ og få del i minderne.
1. Axel Cruusberg
Jens Enevoldsen
Københavnsmesterskabet 1928.
Hvids dronning er lidt ude af spillet,
så... 21... Sxg2! ‘Nærliggende, men
meget net,’ står der i ’30 år ved Skakbrættet’. 22. Kxg2 Df3† 23. Kg1,
og 20-årige Enevoldsen deklarerede
stolt mat i 6 træk: 23... g3! 24. hxg3
Txg3† 25. fxg3 Dxg3† 26. Kh1
Dh3† 27. Kg1 Tg7† 28. Kf2 Tg2
mat. 0-1.
2. Schneider, NESB
Jens Enevoldsen, Kbh.
Regionsmatch København vs Niederelbischer Schachbund, København 1930. Enevoldsen erklærede
her mat i 6 træk (åbenbart en ekstra
kolorit på datidens skak): 34...
Txc5†! 35. bxc5 Dc4† 36. Kb2
Da2† 37. Kc3 Ta3† 38. Kb4 Ta4†
39. Kc3 Tc4 mat. 0-1.
3. Jens Enevoldsen
Karl Poulsen
Dansk Arbejder Skakforbunds internationale Turnering, Glostrup 1936.
18. Dxg7!! Dxb1† 19. Kd2 Da2†.
Modtagelsen af det klassiske dobbelte tårnoffer medfører mat: 19...
Dxh1 20. Df6! etc. 20. Kc1. En ken-

de mere præcist var 20. Kc3! 20...
Dc4† 21. Kb2 De2† 22. Ka1. Så er
det slut. 22... a5 23. Dxh8† Kd7 24.
Dd4† Ke8 25. Ld6 e5. Heller ikke
25... Dxf2 26. Dg7 Kd7 27. Le5 redder noget. 26. Dh4! 1-0.
4. Chr. Poulsen
Jens Enevoldsen
DM-omkamp, København 1940.
21... De4!? pareres med 22. Df3
(22.Tc2? Df5) 22... Dxf3† 23. gxf3
a6, og sort har kun et godt slutspil.
Mester Jens fandt det rigtige: 21...
b5! 22. Lxb5. 22. Dxb5? De3. Eller
22. Df3 De3! 23. Dxe3 Lxe3 24.
Lxb5 Lxc1 25. Txc1 Td2, og sort
vinder.
22... Sd5! Pointen. Kun lidt ringere var 22... Db7!? 23. Tc2 og nu
maskintrækket 23... Lf2!! 24. Df3
Txd1† 25. Kxf2 Dxf3† 26. Kxf3 Se6
med gevinstspil. 23. Txd4 Df6† 24.
Df3 Dxd4 25. Sc3 Sxc3. Gevinsten
sikres. Ellers var der morsomme
muligheder i 25... Se3†! 26. Kf2
Sc4† 27. Kg3 De5† med fortsat angreb. 26. bxc3 Dc5 27. a4 Tac8 28.
Df2 Da3 29. De3 Td6 30. Ld3?
Txd3. 0-1.
5. Jens Enevoldsen
Constant Orbaan
Nimzowitsch Mindeturnering, København 1960. 20. Dh5! med den
venlige tanke: 20... Kxf6 21. Lg5†
Kg7 (21... Kf5 22. g4 mat!) 22. Dh6†
Kg8 23. Lf6 samt mat. Nu truer 21.
Lh6†. 20... e5 21. Lg5!, og det var
slut. 1-0.
6. Jens Enevoldsen
Ossip Bernstein
IBM-turnering, Amsterdam 1961.
Løberparret er en magtfaktor. Om
ikke andet kan det bruges til en fordelagtig afbytning! 17. Lxd7! Txd7.
Ikke 17... Sxd7 18. Le7. 18. Lxf6
Lxf6 19. Dxh6. Sådan. Og ydermere
sidder sort tilbage med den dårlige
løber. Den gamle floskel trækkes
frem: Resten er teknik!
19... Tc8 20. Tfe1 b5 21. a3 Tc4

22. h4 Dd8 23. g3 Tdc7 24. Kg2
Td4 25. Te2 Td3 26. Tae1 Tc5 27.
Sa2 a5 28. Sc1 Td4 29. Sb3 Lg7
30. Dg5 Lf6 31. Dg4 Tcxd5 32.
Sxd4 Txd4 33. Tc1 Kg7 34. Dc8
a4 35. Dxd8 Lxd8 36. Tc8 La5 37.
Tb8 b4 38. Tb5 Ld8 39. Txb4 Kf6
40. f4 La5 41. fxe5† dxe5 42. Tb5
Ld2 43. Tf2† Kg7 44. Txe5 Le1
45. Te2 Ld2 46. Td5. 1-0.
7. Hans Johner
Jens Enevoldsen
IBM-turnering, Amsterdam 1961.
Det anbefales, at man gennemspiller
denne partislutning intensivt, da
forviklingerne i bivarianterne er ret
komplicerede. Et af Enevoldsens
yndlingstemaer var det positionelle
kvalitetsoffer: 38... Td4! Hvid må
modtage, da ellers bonde-d6 går tabt.
39. Lxd4 exd4 40. Te1. Forsøg på
at redde b2 er stærkt utiltalende for
Hvid: 40. Tb1 b4! 41. Da6 (41. axb4
Lb5 42. Dd1 Le2) 41... bxa3 42.bxa3
Dxe4 med black power. Schweizeren prøver at satse på sine centralbønder.
40... Txb2? Forståeligt. Men den
rette vej til gevinst var altså 40... b4!
41. axb4 Lb5 42. Dd1 De6 43. e5
Lxe5 44. d7 Lxd7 45. Td3 Txb2 46.
Sd2 (46. Txd4? Lxd4 47. Txe6
Lxf2† 48 .Kh1 Lxe6) 46... Df5 47.
Sf3 Lf6 med totalt herredømme. Nu
får Hvid sin store chance: 41. e5!
Lxe5? Desværre vides ikke, om det
drejer sig om ‘forlænget tidnød’, eller om beregningerne svigter lidt.
Her ville 41... Ta2 42. Dxd4 Txa3
og et hurtigt remistilbud have været
det objektivt bedste.
42. Sd2? Men også på denne side
af brættet svigter regnekunsten. Han
vil besvare 42... Lh2† med 43. Kf1.
Se imidlertid lige på stillingen. Sort
ville have haft umådelige besværligheder efter 42. Tg3!! b4 43. axb4
a3! (43... f6? 44. f4 Lb5 45. Dd1)
44. f4 a2 45. fxe5. En mulig fortsættelse kunne være 45... Lb5 46. Df5
(Remis efter 46. Dxd4 Tb1 47. Tge3
Da8 48. e6! fxe6 49. Df6) 46... Te2

47. Txe2 a1D 48. e6!!, og trods sin
merdame kommer sort på spanden,
f.eks. 48... Lxe2 49. d7 De7 50. d8D†
Dxd8 51. Dxf7† Kh8 52. e7 Dxe7
53. Dxe7 Dxf1† 54. Kh2, og da nu
54... b2 ikke går an pga. 55. Tf3!,
må sort afgive en af sine bønder,
hvorefter Hvid vinder. En variant,
der giver sved på panden!
42... Tc2. Så er sort ovenpå igen.
Endnu bedre var 42... De6! 43. Se4
f5 44. Sc5 Lh2† 45. Kxh2 Dxd6†!
43. Se4. Nu er 43. Tg3 De6 44. f4
ikke noget efter 44... Tc3. 43... Dd8
44. g4 Lc6 45. g5 Lxd6 46. Tf6 Le7
47. Txc6 Txc6 48. Dxb5 Tb6 49.
Sf6†. Eller 49. Dxa4 b2 50. Tb1
Lxg5. 49... Lxf6! 50. Te8† Kg7 51.
gxf6† Dxf6 52. Df1 Dg5† 53. Kh1
b2 54. Te1 Df5. 54... Tc6! 55. Tb1
Df3† 56. Kh2 Dxa3. Aufgegeben.
0-1.
8. Kattani, Marokko
Jens Enevoldsen, Danmark
Skak-OL, Siegen 1970. 29... Sxg3!
med pointen 30. Kxg3 Txe3† 31.
fxe3 Txe3† 32. Kg2 Df4. Men afrikaneren har en plan: 30. Lg5. Tilsyneladende et krafttræk. Dog har sort
et par gode svar. Se bare 30... Dg6!
31. Dxg6 fxg6 32. Lxe7 Sxh5 33.
Lxf8 Sf4†!. 30... Sxh5!? En (anden)
Enevoldsen-hobby var det positionelle dameoffer! 31. Lxf6 Sxf6
32. Lf3 Se4 33. Dd3?! Sg6 34. Dc2
Sf4† 35. Kh2 g5. Eller 35... Sxf2!
36. Dxf2 Te2. 36. Te1 Kg7. 36...
Sd2! 37. Txe7 Sxf3† 38. Kg3 Txe7
39. Kxf3 Te4. 37. Lxe4?! Txe4 38.
Txe4 Txe4 39. Kg3 h5. Hvid overskred tiden. 0-1.
9. Ralph Koch Iversen
Jens Enevoldsen
Esbjerg Open 1972. 23... Txd1†! 24.
Txd1 Txd1† 25. Sxd1 Sxc4. En
ganske enkel bondegevinst, da 26.
Dxc4 Dxf3† koster Hvid dyrt. Bemærk, at springeren tages med skak.
Hvid trak 26. Kg2 og tabte begivenhedsløst i yderligere en snes træk.
0-1.
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Nye skakbøger
Play 1...Nc6!
Af Christoph Wisnewski, Everyman Chess 2007,
268 sider. Pris 199,-

Maskinel Magasinpost
ID-nr. 42197

‘Et komplet åbningsrepertoire med Sort’ er
undertitlen. Forfatteren er IM og lægger i bogen
især vægt på Nimzowitsch og Chigorins Forsvar,
som med baggrund i en masse partier gennemgås grundigt. Bogen er en glimrende genvej til et
sundt repertoire, der kan overraske modstanderen.

Vladimir Kramnik
– my path to the top

Dansk Skaksalg ApS, Brovangen 8, Bro, 5464 Brenderup F – Besøg butikken efter aftale

Af Vladimir Kramnik, ChessBase DVD 2007,
over 6 timer. Pris 325,Kramnik-biografien følger karrieren fra den
ekstremt talentfulde juniorstatus gennem højdepunkterne indtil den nyligt afsluttede dramatiske
VM-match mod Topalov. Selvfølgelig med en
masse kommenterede partier og interviews, i hvilke
Kramnik giver et grundigt indblik i de dramatiske begivenheder, der
gennem tiden har været omkring hans karriere. Endnu en fantastisk
underholdende og lærerig multimedia DVD fra ChessBase.

Secrets of Opening Surprises vol.7
Af Jeroen Bosch m.fl., New in Chess 2007,
144 sider. Pris 195,En serie åbningsbøger som vil generere rigtig
mange point til de spillere, der gerne vil forberede
sig, men ikke har ret meget tid til det. Her er
ganske enkelt masser af inspiration, altsammen
forklaret ud fra instruktive partier og mange
diagrammer. Disse bøger er virkelig point værd!

Bræt og brikker til klubben
Skaksalget tilbyder nu komplette klubsæt med kvantumrabat i både
eksklusive og mere dagligdags kvaliteter, f.eks.:
Træbrætter i Mahogni/Ahorn m. 55 mm felter, klassisk Staunton
dobbelvægtede brikker kongehøjde 95 mm.
Tilbudspris ved køb af 8 sæt, kun kr. 3.000,- (= 375 kr./sæt).
Ved køb af enkeltsæt er prisen 625 kr./sæt.
Ring for info og andre tilbud, f.eks. sæt der også omfatter skakur.

Afsender:
Schultz Portoservice
Postboks 9490
9490 Pandrup.
Ændringer vedr. abonnement
ring venligst 75 67 95 43

a

b

c

d

e

f

g

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

