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Så er det

skakserver - tid!
December er jo oftest, især for de yngre årgange, en tid fyldt med
forventning og spænding. For medlemmerne af Dansk Skak Union gælder
det i særlig grad i år. Og i vores tilfælde udløses spændingen allerede den
15. december, når den længe ventede skakserver går i luften internt for
Unionens medlemmer på skak.dk.

Af Erik Søbjerg
formand,
Dansk Skak Union

Hvad er det så for en pakke, vi som medlemmer af Dansk Skak Union får
serveret? Hvor flot og hvor god bliver den? Bliver det bedre end at spille
skak på tv2.dk? Til det sidste spørgsmål tør jeg svare et ubetinget JA!
Om den også kan slå ICC og Playchess for den kræsne bruger? Det har aldrig
været hensigten! Til gengæld bliver skak.dk et dansksproget miljø, hvor man
kender eller snart vil komme til at kende langt de fleste af modstanderne.
Klubber vil kunne arrangere venskabsmatcher på tværs af landet, og enhver
der ønsker et parti vil altid kunne finde en modstander.
Hvis alt klapper og fungerer perfekt fra den første dag vil det naturligvis
være meget velkomment, men det er klart vi må forvente en kortere periode,
hvor uforudsete ting dukker op, og en del fejl og mangler skal udbedres. Der
er ingen grund til at nære urealistiske forventninger.
Skal serveren blive en succes, er der i høj grad brug for hjælp fra engagerede
medlemmer af Unionen. Som den første, der meldte sig som administrator
på skakserveren, skrev i sit tilbud om at hjælpe: ‘Jeg håber I kan gøre brug
af min hjælp, for det her SKAL simpelthen lykkes!’
Nu er fasen, hvor de politiske beslutninger og den økonomiske investering
foretages, ved at være afsluttet. Og den næste og helt afgørende fase, hvor de
nye skakaktiviteter skal gøres til virkelighed, klar til at tage sin begyndelse.
Her kan vi alle hjælpe, som administratorer og turneringsledere, eller som
aktive brugere, der er med til at sikre at alle føler sig så velkomne, at
skak.dk bliver Danmarks bedste skakmiljø på nettet.
Vi er godt hjulpet af at have gode skakspillere tæt knyttet til projektet.
Softwareudviklingen som bekendt hos Tomas Hutters, og serverhostingen
hos Xtracon ved Henrik Mølvig. Professionelt kompetente folk, der brænder
for skakspillet ved siden af. Men selve driften af aktiviteterne på skak.dk
kræver en kerne på mindst 10-15 administratorer, som på skift tager vagter,
laver turneringer og hjælper nye til rette på skakserveren. Det skal være
sjovt – og det bliver det, hvis vi alle bakker op om projektet!
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Skak er sport – men ikke idræt
Mens det for skakspilleres selvopfattelse ikke var særlig overraskende, at TV2-programmet LPS 25.
oktober fastslog, at skak er sport,
men ikke idræt, var det skelsættende
for tankesportens idrætspolitiske virkelighed.
På TV var det nemlig ikke en tilfældig journalist, men topfolkene i
Danmarks Idræts-Forbund, formanden Niels Nygaard og informationschef Morten Mølholm, som fastslog,
at skak er en absolut lødig sport, men
altså ingen idræt, fordi selve den fysiske udførelse af skaktrækket ikke
er af betydning for trækkets kvalitet. Modsat f.eks. dart, der fordrer
motorisk præcision. Dart er for nylig blevet optaget i DIF, mens skak
ligesom den anden store tankesportsgren, bridge, er blevet nægtet
optagelse.
Tankesportsorganisationerne er
helt enige i, at sport ikke nødven-

digvis er idræt, men når man gennem snart 20 år har søgt DIF om
optagelse, skyldes det to overvejelser:
For det første blev DIF anset for
at være organisationen, der samler
alle sportsforbund, svarende til situationen i mere end 100 lande, hvor
skakken allerede er optaget i det fælles sportsforbund. Langt den overvejende del af DIF’s medlemmer
dyrker jo heller ikke idræt men al
mulig anden god sport.
For det andet er DIF indsat som
forvalter af den meget store pulje til
‘idræt’, der hvert år fordeles i henhold til Lottoloven, hvorfor sportsforbund, der ikke kan blive medlem
af DIF, lades ude af betragtning.
Når DIF således vælger at administrere lottomidlerne ud fra ordet
‘idræt’ – og vel at mærke sin egen
definition – er det næppe i overensstemmelse med Lottelovens hensigt,

idet lovens brug af ordet ‘idræt’ helt
tydeligt dækker det langt bredere ord
‘sport’.
Efter DIF-ledelsens tilkendegivelse af, at skak er sport, men ikke skal
regne med optagelse i DIF, fastslår
Dansk Skak Unions formand, Erik
Søbjerg, at hvis den politiske hensigt med tipsmidlerne faktisk er at
yde støtte til dansk sport, skal der
findes en politisk løsning, der tilgodeser de sportsforbund, der af den
ene eller den anden grund nægtes
optagelse i DIF, selv om de pågældende forbund altså også af DIF selv
anerkendes som sport. Dansk Skak
Union ser det derfor som sin opgave
at åbne politikernes øjne for, at den
øjeblikkelige administration af tipsog lottemidler ikke svarer til hensigten, og at der er behov for en præcisering af, at kriteriet bør være ‘sport’
og ikke ‘idræt’.
Thorbjørn Rosenlund

Bent Larsens Skakskole-serie
genudgives af Dansk Skak Union
Bent Larsens bøger, og i særdeleshed Skakskole-serien, der blev udgivet på Samlerens Forlag i slutningen af 1970’erne og starten af 80’erne,
har en central plads i den dansk skaks kulturarv. Unionen har derfor
taget initiativ til at sikre, at det fremragende skakpædagogiske indhold
igen bliver tilgængeligt i bogform.
I første omgang udkommer to bind.

• Ét bind med titlen: ‘Bent Larsens Skakskole - Praktisk Skak’ indeholdende ‘Find Kombinationen’, ‘Find Planen’ og ‘Praktiske Slutspil’.
I alt 136 sider, pris 99 kr.

• Det andet bind med titlen: ‘Bent Larsens Skakskole - Mestertræk’
indeholdende ‘Find Mestertrækkene’, ‘Flere Mestertræk’ samt et antal
mestertræk-artikler fra Skakbladet i perioden 1976 til 1981, der ikke
tidligere har været udgivet i bogform. I alt 160 sider, pris 99 kr.
Bøgerne, der udgives på Dansk Skak Unions Forlag, er redigeret og
nyopsat af Steffen Pedersen, og det er forhåbningen, at Bent Larsens
åbningsbøger i samme serie også kan genopstå.
Bøgerne vil i løbet af december måned kunne købes i Dansk Skaksalg
og i boghandler landet over.
Erik Søbjerg
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Støtte til internationale
turneringer i Danmark 2008
Ansøgningsfristen for støtte til
danske titelgivende internationale
turneringer i 2008 er den 15. januar. Ansøgningen bedes vedlagt
et så detaljeret budget som muligt
og sendes skriftligt til undertegnede. Ansøgerne får svar kort efter hovedbestyrelsesmødet den 27.
januar 2008.
Erik Søbjerg

Taktik
Løsninger side 40

Tag stilling
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3. Hvid trækker!
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Hurtigt vundet. Hvor hurtigt?

Springerslutspil!

Er der en afgørelse?

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!
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Løberpar mod springerpar!

Er der noget afgørende?

Enden er nær! Ikk’?

7. Hvid trækker!

8. Sort trækker!

9. Sort trækker!
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Omringningen kulminerer!



 
   
  
   
   
   
   
 
Hvad med damen?
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Løberdiagonaler!
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Hold-EM på Kreta
Plac. Hold (seedning)

+

=

-

MP

Pts.

Korr.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

8
6
6
5
4
5
5
5
5
5
3
5
4
5
4
4
4
4
3
4
4
3
3
3
3
3
2
4
2
3
2
3
2
2
2
2
1
1
0
0

1
2
1
2
4
2
1
1
1
1
5
1
2
0
2
2
2
1
3
1
1
3
2
2
2
2
4
0
4
1
3
1
2
2
2
2
3
2
1
0

0
1
2
2
1
2
3
3
3
3
1
3
3
4
3
3
3
4
3
4
4
3
4
4
4
4
3
5
3
5
4
5
5
5
5
5
5
6
8
0

17
14
13
12
12
12
11
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
6
6
6
6
5
4
1
0

25
21½
20½
21½
21
20½
22
20½
20
20
19
19
21½
21
20
19½
18
20½
19½
19
19
19
19½
18
17
17
16½
16½
16
18½
16½
13
16
15
14
14
10
10
9
0

180½
175
183½
165
159
181½
178
172
186½
181½
184
167
154½
147
179
168½
174½
147
168½
169½
165½
161½
153
164
160½
159½
184½
162½
163½
146½
159
147½
152½
157
154
127½
140½
130½
143
21

Rusland (1)
Armenien (4)
Aserbajdsjan (3)
Polen (10)
Ukraine (2)
Israel (8)
Bulgarien (5)
Slovenien (19)
Frankrig (6)
Ungarn (12)
Spanien (7)
Danmark (20)
Georgien (11)
Grækenland (17)
Tjekkiet (13)
England (16)
Makedonien (26)
Litauen (25)
Holland (9)
Island (31)
Serbien (14)
Norge (27)
Tyskland (15)
Montenegro (30)
Schweiz (28)
Kroatien (18)
Sverige (21)
Estland (33)
Italien (29)
Østrig (32)
Finland (34)
Skotland (36)
Rumænien (24)
Tyrkiet (23)
Belgien (35)
Luxembourg (37)
Wales (38)
Cypern (40)
Monaco (39)
Bosnia-Hercegovina (22)

www. euroteams2007.org/
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Foto: Lars Bo Hansen

Det danske landshold
var et af turneringens
ældste, men fik...

Bedste
placering
i 30 år

Danmark - Georgien, 2. runde

Hold-EM 2007:

Af Lars Bo Hansen
Et mangeårigt ønske blandt de danske topspillere blev opfyldt, da DSU
i 2005 for første gang meget længe
– sidste gang var vist Debrecen 1992
– sendte et hold til EM. Selv om
resultatet dengang i Göteborg ikke
var det store sus, lykkedes det heldigvis at overtale DSU til også i år
at sende et hold til EM på Kreta, selv
om der ikke var budgetteret med det
i DSU’s oprindelige 2007-budget.
Der er mange grunde til, at spillerne gennem længere tid har presset på for at få gjort dansk deltagelse
ved hold-EM til en fast tradition.
For det første det rent principielle.
EM har efterhånden udviklet sig til
en stor og stærk turnering, som både
lande og spillere tager meget seriøst. F.eks. deltog ikke mindre end 7
af verdens 10 bedste (og 14 af de 20
bedste) spillere ved EM, og Danmark ville være en af de eneste nationer af dem vi normalt sammenligner os med, der ikke var repræsenteret.
For det andet er der naturligvis en
sammenhæng mellem aktiviteter og
resultater. Danmark deltager (næsten) altid ved OL, som afholdes

hvert andet år, men mellem OL er
der sjældent aktiviteter for landsholdet. Ingen træningslejre (som tyskerne f.eks. opererer med), ingen
træningskampe (som f.eks. landskampen Storbritannien - Kina i Liverpool eller internetlandskampen
mellem Tyskland og Østrig for nylig) – selv de traditionelle landskampe mod svenskerne eksisterer
ikke mere. Fast deltagelse ved EM
er vigtigt, så landsholdet én gang om
året kan samles ved et stort mesterskab. Jeg er overbevist om, at det
også ville forbedre landsholdets resultater – skak er også et holdspil,
hvor det handler om at skabe holdånd.
For det tredje er EM simpelthen
en sportsligt set meget interessant
turnering for de danske topspillere.
Det er ikke så ofte, at vi har mulighed for at have top 10-spillere som
Mamedyarov, Radjabov eller Aronian (hhv. verdens nr. 7, 8 og 9)
siddende på den anden side af brættet. Skakverdenen er i de senere år
(forståeligt nok) blevet polariseret på
den måde, at der er ret mange højt
profilerede superturneringer for de

allerbedste stormestre, hvorimod der
kun er få (lukkede) turneringer rettet mod ‘almindelige stormestre’. Vi
må i stedet typisk spille åbne turneringer, hvor der sjældent er mulighed for at måle sig med de allerbedste.
Endelig er EM en turnering, hvor
det danske landshold har pæne chancer for en god placering. Det skyldes, at der ved EM spilles med
matchpoint (i modsætning til OL,
hvor der hidtil er blevet spillet med
brætpoint – det bliver dog ændret til
matchpoint fra Dresden 2008), og
det er alt andet lige en fordel for det
danske hold, som er kendetegnet ved
at være meget kompakt, og som ikke
taber ret mange partier – men som
desværre heller ikke vinder så mange
partier.

Playing captain
For at imødekomme DSU på den
økonomiske front accepterede vi at
tage af sted uden holdleder, og jeg
påtog mig rollen som ‘playing captain’. Det gik uden problemer, og en
playing captain (ikke nødvendigvis
undertegnede) kan sagtens være løs2007 /9/343
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... HOLD-EM 2007
ningen en anden gang også, hvis det
er det, der skal til for at få et hold af
sted.
Holdet kom til at bestå af Peter
Heine Nielsen, undertegnede, Sune
Berg Hansen, Lars Schandorff og
Karsten Rasmussen. Curt Hansen og
Davor Palo manglede, men ellers var
alle de øverste fra ratinglisten med.
Holdet blev af TV2 før afrejsen udnævnt til at være ‘Europas ældste
landshold’. Det passer vist ikke helt
– lande som Serbien, Montenegro

en verden til forskel, da parringerne
til første runde forelå. Man deler på
midten, og vi var lige kommet med i
den øverste halvdel, mens svenskerne var det øverste hold i nederste halvdel. Derved fik vi Cypern –

den lavest ratede nation – mens svenskerne måtte op mod storfavoritterne
fra Rusland, som efter flere fiaskoer
ved de foregående mesterskaber
denne gang sendte et frygtindgydende hold med de tre VM-deltagere Svidler, Morozevich og
Grischuk i spidsen. Svenskerne måtte
ned med 3½-½ (Pontus Carlsson fik
en remis mod Jakovenko på 4. bræt),
mens vi slog Cypern med samme
cifre. Kun Sune måtte af med en remis mod heroisk kæmpende Antoniou. Dermed var vi godt i gang.
De næste tre runder markerede
holdets første højdepunkt i turneringen. Tre hold fra det tidligere Sovjetunionen – det ene stærkere end
det andet. Og Danmark formåede
samlet set at spille lige op med de tre
skaklige power houses!
Først for stod Georgien. Et ungt
hold med vinderen af Samba Cup
2005, Baadur Jobava, i spidsen. Til
denne kamp var Peter Heine nået
frem; efter aftale skulle han først afslutte den stærke lynturnering i
Norge, som lynskakverdensmesteren Grischuk vandt med finalesejr
over Magnus Carlsen. Peter blev
slået ud af Magnus i semifinalen.

er et hold, men pludselig startede
kamplederen uret og sekundet efter
stod min bonde på d4! Ren refleks.
1... Sf6 2. Sf3 c5!
Imponerende ramt, han sætter præcist foden på den ømme tå.
3. d5 e6 4. Sc3!?
Kendt som gendrivelsen af sorts
trækfølge, men meget er det nu ikke.
Man burde nok spille 4. c4.
4... exd5 5. Sxd5 Sxd5 6. Dxd5 Le7 7.
e4 0-0 8. Lc4 Sc6 9. Ld2?!
Nok lidt paranoidt, men jeg var
bange for, at han efter 9. 0-0 d6 10
c3 Sa5 skulle tvinge min løber tilbage for så at følge op med Le6 samt
d5. Men feks 11. Le2 Le6 12. Dh5
virker bedre for Hvid, på d5 har man
ofte Td1.
9... d6 10. 0-0 Lf6 11. Tab1
Lidt passivt, men nødvendigt. 11. c3

ville nemlig tillade 11... Sa5.
11... Sd4
11... Lg4 12. Dd3! Lxf3 13. Dxf3
Se5 14. De2 udligner ikke helt for
Sort.
12. Sxd4 Lxd4 13. Dh5 Le6 14. Lxe6
fxe6 15. c3 Lf6 16. Dg4!
Fastholder faktisk en lille hvid fordel. F-linien når aldrig at blive et
aktiv, og bønderne på d6 og e6 er
småsvage, men jeg regnede nu med,
at han kunne neutralisere mit tryk ret
problemfrit.
16... Dd7 17. Tbd1 Tad8 18. Le3 b6 19.
Td2 Tfe8??
Efter partiet anførte Jobava 19... d5
20. Tfd1 Dc6 som fuldt tilfredsstillende for Sort, og jeg var tilbøjelig
til at give ham ret. Senere, under aftenens middag, foreslog Sune dog,
at Hvid beholdt et vist pres efter 21.

og Litauen gør os rangen stridig her
– men med en gennemsnitsalder på
38 år var det i hvert fald ikke rutine,
der manglede. Men selv om vi har
været med i mange år, har vi stadig
ambitioner, og lysten til at være med
på landsholdet er der stadig.
Nok om det indledende, lad os
komme i gang med turneringen! Historien om det danske landsholds
færd ved EM kan fortælles i tre akter: En optur, en nedtur – og yderligere en optur til en flot slutplacering.

1. runde: Op ad Olympen
Cypern (40)

- Danmark (20)

CM Panikos Savva (2099)
CM Antonis Antoniou (2163)
Vassilis Aristotelous (1960)
Doros Kassinopoullos (2121)

-

Ved Captains Meeting aftenen før 1.
runde sad jeg ved siden af den svenske holdleder Stellan Brynell. Danmark og Sverige var seedet på næsten samme niveau (efter ratinggennemsnit), men alligevel var der

Peter Heine Nielsen
kommenterer:

2. runde

‘... very tricky!’
Peter Heine Nielsen
Danmark

Baadur Jobava
Georgien

Benoni / A43
1. d4?!
At glemme, hvad man har forberedt,
er normalt i disse computertider.
Mængden af information er enorm,
men dette eksempel er nu alligevel
ekstremt. Jobava spiller mange forskellige åbninger, og jeg havde besluttet at spille 1. Sf3 for at undgå
benoni, som han har spillet en del på
det seneste. Hyggesnak med ens
holdkammerater før runden er en god
ting, sætter ligesom i relief, at man
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GM Lars Bo Hansen (2572)
GM Sune Berg Hansen (2564)
GM Lars Schandorff (2520)
IM Karsten Rasmussen (2495)

½-3½
0-1
½-½
0-1
0-1

Åbningsspillet i Peters parti mod
Jobava var interessant. Det er velkendt, at Peter gerne undviger Mo-

derne Benoni (1. d4 Sf6 2. c4 c5 3.
d5 e6 4. Sc3 exd5 5. cxd5), så der
var lidt skyggeboksning i starten.

Hvem der kom bedst ud af disse indledende øvelser ved jeg ikke, men i
hvert fald fik Peter i midtspillet godt
fat med en smart taktisk vending,
som vandt en bonde og rev Jobavas
kongestilling op. Selv om geogieren
kæmpede som en løve, kørte Peter
sikkert pointet hjem. Partiet er kommenteret nedenfor. En flot sejr, og
vigtigt for holdet, som ofte har haft
problemer med at vinde tilstrækkeligt med partier mod højereratede
modstandere.
Lars og Karstens partier endte ret
udramatisk remis, så det var op til
Sune at sikre matchsejren mod Gelashvili. Og han måtte kæmpe hårdt
for sagen – hele 94 træk prøvede
Gelashvili, men uden at kunne nedbryde Sunes seje forsvar. Holdlederen, der denne dag sad over, var rigtig tilfreds med holdet – både spillet,
kampgejsten og holdånden! Da Sune
til sidst sad tilbage som sidste mand,
var hele holdet til stede som support.
En lille ting måske, men alligevel
ikke automatisk hos alle de andre
hold, hvor man ofte så en enkelt spiller sidde ensom tilbage, mens resten
af holdet var forsvundet over til den
veldækkede buffet.

Lg5! Ideen er, at afbytningen af løberne mindsker Sorts kontrol over
d-linien, samt at d5 blødgøres. Dog
lader det til, Sort har tilstrækkelige
ressourcer: 21... Tf7 fulgt af slag på
g5 samt Tfd7, og om end det er passivt, er det også svært at se, hvordan
Hvid gør seriøse fremskridt.

20. Tfd1 Dc6 var min første indskydelse, og at partiet er ved at drive
mod remis er næppe forkert. Pludselig så jeg temaet med at fange hans
løber midt på brættet og begyndte at
indse, hvor tabt hans stilling i virkeligheden var.
20... Lxe5
Der er ingen alternativer, 20... Le7
21. exd6 Lxd6 22. Lg5! vinder direkte, da 23. Tad1 afgør, hvis Sort
flytter tårnet fra d8.
21. Lg5
Pointen. Gennem angrebet mod d8
vinder jeg det tempo, der i kraft af
truslen om at fange hans løber midt
på brættet med f2-f4 tvinger ham ud
i følgende desperate forsøg. Men han
har ganske enkelt ikke andre muligheder, ofrer han kvalitetet følger jeg
blot op med at dublere i e-linien for

så til sidst med et f4 fremstød at vinde
e6. Jobava tog sig sin tid, og da jeg
fordrev ventetiden ved at følge nogle
topopgør, bemærkede Aronian ‘you
are very tricky’, et felt han absolut er
ekspert på.
21... h5!? 22. Dxh5 Lf6 23. Lxf6 gxf6
24. Td3!
Jeg havde her ambitionerne om ikke
at nøjes med at vinde en bonde, men
jeg fandt ikke noget direkte afgørende, og det lader ej heller til at eksistere, f.eks. 24. Te1 Dh7!
24... Te7
Trækket der skulle gendrives, var
24... Dh7?, da det er det oplagte forsøg på at holde på bønderne, men
efter 25. Tg3† Kh8 26. Df3! Df7
27. Tg4! må sort ofre dronningen
for at undgå umiddelbar mat.
25. Dg6†

Foto: Johan Sigeman.

Lars Bo Hansen over for Aserbajdsjans Teimour Radjabov og Vugar Gashimov.

2. runde: Første højdepunkt
Danmark (20)

- Georgien (11)

GM Peter Heine Nielsen (2626)
GM Sune Berg Hansen (2564)
GM Lars Schandorff (2520)
IM Karsten Rasmussen (2495)

-



^
  
   
   
 
   
  

 
20. e5!

GM Baadur Jobava (2644)
GM Tamaz Gelashvili (2623)
GM Levan Pantsulaia (2617)
GM Merab Gagunashvili (2584)

2½-1½
1-0
½-½
½-½
½-½
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Aserbajdsjan (3)

- Danmark (20)

GM Shakh. Mamedyarov (2752)
GM Teimour Radjabov (2742)
GM Vugar Gashimov (2663)
GM Gadir Guseinov (2614)

-

GM Peter Heine Nielsen (2626)
GM Lars Bo Hansen (2572)
GM Lars Schandorff (2520)
IM Karsten Rasmussen (2495)

2½-1½
1-0
½-½
½-½
½-½

Dagen efter var modstanderen så
Aserbajdsjan, også et ungt hold, seedet som nr. 3 og bygget op omkring
de to himmelstormere Shakhriyar
Mamedyarov og Teimour Radjabov
– med hhv. 2752 og 2742 nr. 7 og 8
i verden. Her måtte vi bøje os, men
kun efter hård kamp! Karstens parti
var en ret udramatisk remis, men i
de tre andre partier var der gang i
den. Jeg valgte at spille principielt
mod Radjabov – og altså ikke en af
de sidevarianter, jeg ellers har haft
for vane at spille de senere år. I et
spændende midtspil var jeg ved at
miste kontrollen, men Radjabov
fandt ikke noget, og i tidnødsfasen
lykkedes det mig at neutralisere Sorts
aktivitet og afvikle til et remisslutspil. Peter stod vist fint efter åbningen, som via Wienervarianten endte

i Modtaget Dronninggambit. Med et
glimt i øjet spurgte Peter om aftenen: ‘Lars, hvad mener du om Mamedyarovs 12. b3?’ Han skulle lige
teste, om jeg kunne huske, at jeg selv
havde spillet sådan mod Schlosser i
München 1991. Dengang fik jeg ingen åbningsfordel, og det gjorde
Mamedyarov vist heller ikke, men i
midtspillet viste den unge aserbajdjaner hele sit angrebstalent og fremtryllede pludselig et stærkt angreb.
Et tårnoffer løftede Peters stilling af
hængslerne, og Hvid brød igennem.
Derved var det op til Lars at søge
at skaffe uafgjort, og det var lige ved
at lykkes! Lars blev ganske vist fanget i en åbningsforberedelse og måtte
give en kvalitet for at undgå at blive
mat, men Gashimov fejlede lige før
tidkontrollen, og pludselig var det

Jeg ville gerne spille 25. Te1, for
kunne jeg blot vinde bonden under
lidt bedre forudsætninger, ville sejren være en formssag. Men jeg så
intet afgørende efter 25... Tg7!, hvor
jeg ganske vist kan forsøge mig med
Th4 og kongeangreb, uden at det dog
synes overbevisende eller på nogen
måde bedre end partiet.
25... Tg7 26. Dxf6
Bonde mere og svækkelser på e6 og
d6, resten burde være teknik.
26... Tf8 27. Dh4 d5 28. Te1 Tf5 29. Th3
Kf7 30. Tg3 Txg3 31. hxg3 Kg7 32. g4
Tf6 33. g5 Tg6 34. Te3 De7 35. f4 Kg8
36. Te5 Dd6 37. De1 Kh7 38. De3 b5
Vild tidnød kommer man jo aldrig i,
når man spiller med 30 sekunders
tillægstid, men fordybelse er der ej
heller just tid til. Jeg ville helst udskyde beslutningerne til efter træk

40, men jeg troede, at det, jeg spillede, vandt umiddelbart.
39. f5?!
Jobava frygtede 39. g4!, og med god
grund. Sort er helt fortabt.
39... exf5 40. Dh3† Kg7 41. Dxf5 d4
42. Txc5 dxc3 43. Txc3 Te6
I det følgende imponerer han mig
faktisk. Ofte vinder man sådanne stillinger på, at modstanderen sætter
noget i slag, men i hvert fald for en
tid undgår han det.
44. Td3 Db6† 45. Kh2 Db8† 46. Kh3
De8
46... Dh8† 47. Kg4 hjælper blot hvid.
47. Tf3 a6
Mærkeligt nok er det trods merbønderne svært for mig at komme videre. Minderne om remispartiet mod
Beliavsky ved Hold-EM 2005 kom
krybende.
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Lars, der havde gevinstchancer! Det
skulle vise sig ikke at være sidste
gang i turneringen, at Lars viste sin
sejhed og reddede sig ud af en prekær situation. Desværre blev det ved
lige ved og næsten, både i partiet og
matchen. Men alligevel en opløftende
match. Vi viste, at vi godt kan være
med mod de bedste og give dem
kamp til stregen.
3. runde

3. runde: Kamp til stregen

Lars Bo Hansen (2572)
Danmark

Teimour Radjabov (2742)
Aserbajdsjan

Kongeindisk/ E94
1. d4 Sf6 2. c4!
Udråbstegnet skyldes beslutningen
om at spille principielt og vælge at
gå ind i en af hovedvarianterne i
Kongeindisk. I de senere år har jeg
ellers som regel undveget alt for
meget teori for ‘bare at spille skak,
og så må den bedste spiller vinde’ –
men den strategi virker jo næppe efter hensigten, når ratingtallene viser,
at modstanderen er den bedste spiller!
2... g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. Sf3 0-0 6.
Le2 e5 7. 0-0 exd4!?

48. Df4 Kg8 49. Td3 Te7 50. g6!?





  ^ 
  
   
   
  
  
   

50... Dc8†
50... Dxg6 51. Tg3 Th7† 52. Dh4!
var den simple taktiske pointe. Nu
regnede jeg med, at bonden på g6
ville sikre mig nye taktiske motiver.
Hvordan jeg vinder slutspillet efter
50... Te4!? 51. Df5 Te5 52. Td8 Txf5

Radjabov blinker først! Normalt spiller han den lange hovedvariant med
7... Sc6, men han har dog også spillet det mere sjældne teksttræk før.
8. Sxd4 Te8 9. f3 c6 10. Kh1 Sbd7 11.
Lg5 h6 12. Lh4 Sc5 13. Tc1!?
Med planen Tc2-d2 med tryk på d6,
men det når jeg ikke, så det naturlige
13. Dc2 fulgt af 14. Tad1 (Peter
Heine) var nok bedre.
13... a5 14. Tc2 a4!? 15. b4!?
15. Td2 var den naturlige opfølgning på de to foregående træk. Med
teksttrækket søger jeg at udnytte
Sorts sidste træk, som netop tillader
dette fremstød, men det er muligvis
ikke det rigtige valg.
15... axb3 16. axb3 Db6! 17. Lf2 Sh5!
Hvis Hvid kunne nå at jage springeren fra c5 med b3-b4 og lægge tryk
på d6, ville han komme i fordel, men
heromkring spiller Radjabov meget
stærkt og viser sin næse for dynamik.
18. Db1 Sf4 19. Td1 f5!
Igen det dynamiske – Sort holder
gryden i kog.

20. b4 fxe4! 21. fxe4
21. bxc5 Dxb1 22. Txb1 dxc5 duer
ikke for Hvid; Sort følger op med
e4-e3 fulgt af Lf5, hvorefter alt for
mange hvide brikker hænger løst
rundt omkring. Vi har nu nået partiets kritiske stilling. Her havde jeg
omkring 6 minutter plus 30 sekunder pr. træk til at nå tidskontrollen
ved træk 40, mens Radjabov havde
over en halv time. Men her faldt han
i dybe tanker, og efter næste træk
havde vi ca. samme tid.


 
   
   
   
 
   
 
 

21... Scd3?!
Alternativet var naturligvis at tage
bonden med 21... Sxe4 22. Sxe4
Txe4. Jeg havde planlagt 23. c5 dxc5
24. Txc5, og Hvid får en del mod-

54. a3 fulgt af Tg3 og centralisering
af kongen vandt, men dels kan han
afskære mig i f-linien, dels er a5 ofte
trækket, der sikrer modspil.
52. Td8† Kg7 53. Df8† Kxg6 54. Dg8†
Kh6 55. Dh8†
Foto: Lars Bo Hansen.

Baadur Jobava forsvarede sig længe.

53. Txe8† Kg7 54. Te7† Kg8 er ikke
klart, jf. noten til 55. træk.
51. Kh2 Dc5
51...Dc7!? var en meget bedre chance. Faktisk ser jeg ingen gevinst efter trækket. Under partiet troede jeg,
at 52. Dxc7 (52. Td6 Td7!) 52...
Txc7 53. b4 (53. Td6 Tc2 54. Txa6
Txb2 55. Ta7 b4 er problemet, Sort
bytter ned til et remisslutspil, Hvids
ekstra to g-bønder til trods) 53... Tc4

















^













   
  
   
55... Kg5?
55... Kg6 frygtede jeg under partiet.

spil mod Sorts ret svage konge. Men
computeren er iskold og vurderer det
som godt for Sort. Med tiden tikkende ned turde Radjabov altså ikke,
men vælger i stedet det sikre.
22. Lxd3 Lxd4 23. Lxd4 Dxd4 24. Se2
De5
24... Sxe2 25. Lxe2 Dxe4 26. Ld3
Dg4 27. Tf2 er farligt for Sort, kongen er svag.
25. Sxf4 Dxf4 26. c5!
Det er næsten Sort, der skal passe på
nu med en halvbløde kongestilling,
men stillingen er vel nogenlunde lige.
I tidnøden var jeg bare interesseret i
at holde stillingen under kontrol og
bytte nogle brikker.
26... Le6 27. b5! Tad8 28. bxc6 bxc6
29. Dc1 Dxc1 30. Tdxc1 dxc5 31. Lf1!
Ld7 32. Txc5 Txe4 33. Ld3 Td4 34. Lxg6
Le8
34... Lf5?? besvares med 35. Txf5!
Td1† 36. Tf1 og vinder.
35. Lc2! T8d6 36. Lb3† Kg7 37. h3 Te4
38. Kh2 Te2 39. La4
Nu er remisen uundgåelig.
39... Tg6 40. Lxc6 Lxc6 41. Txc6
Tgxg2† 42. Kh1 Th2†
Game drawn, som der plejer at stå
på internettet. ½-½

Tiden var igen knap, og til min frustration så jeg ingen måde at sætte
mat eller vinde materiale på. Der findes faktisk en klar løsning, men noget sværere end det problem jeg nu
skulle løse i partiet: 56. Tg8† Kf7!
57. Tg7† Ke6 58. Dh3†! Kd6 59.
Dd3†! Kc6 60. Df3†! Kc7 61. Dc3!,
og nu bytter jeg ned til et let vundet
slutspil. Kompliceret at finde med
kort tid, men naturligvis ville jeg have
haft gode chancer selv i stillingerne
med merbonde og flyvsk sort konge,
i fald jeg ikke fandt varianten.
56. Tg8† Kf4 57. Dh4† Ke3 58. De1†
Kd3 59. Tg3† Kc4 60. Dc3†
Den helt sikre løsning. Efter 60...
Kd5 61. Tg5† vinder jeg dronningen. 60. Tc3† var dog naturligvis
også nok. 1-0

2007 /9/347
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4. runde: Uafgjort mod OL-vinderne
Armenien (4)

- Danmark (20)

2-2

GM Levon Aronian (2741)
GM Gabriel Sargissian (2673)
GM Karen Asrian (2623)
GM Smbat Lputian (2633)

-

½-½
½-½
½-½
½-½

Trods nederlaget blev næste runde
ikke nemmere (en stor forskel mellem EM og OL, hvor et nederlag typisk banker et hold langt tilbage til
mere overkommelige modstandere).
På menuen stod de forsvarende
olympiske mestre fra Torino 2006,
Armenien – som efter hård kamp
måtte acceptere uafgjort 2-2 mod de
undertippede danskere! Indrømmet,
vi var noget heldige, men formåede
også at opsøge heldet.
Det begyndte fint, da Sune med
Sort fuldstændig tog brodden af ellers farlige Asrian. Sune havde stort
set hele partiet med hjemmefra – han
havde allerede på flyet på vej til Kreta
fortalt, at denne variant (Siestavarianten i Spansk – 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3.
Lb5 a6 4. La4 d6 5. c3 f5) førte til et
slutspil, som Hvid ikke kunne vinde.
Og ganske rigtigt: Remis i 29 træk
uden problemer.
Lad mig på dette sted fortælle lidt
om, hvordan holdopstillingen bliver
bestemt til de enkelte runder. På det
danske hold kører vi i starten en slags
rotationssystem, hvor alle gerne skal
i kamp nogenlunde ligeligt og med
rimelig farvefordeling.
Naturligvis indgår også selve forløbet, efter et langt parti har man
måske brug for at få lidt luft, afhængig af resultatet. Først i de sidste
runder begynder vi at sætte hold ‘taktisk’, dvs. at se på modstanderne,
hvem der har vist god form, og hvem
der har skrantet lidt.
Andre hold har tydeligvis andre
måder at sætte hold på. Vi jokede
undervejs lidt med, at Asrian næste
dag var sat af, selv om han ikke kan
have brugt mange kræfter på partiet
med Sune. I Armenien udløser det
åbenbart en hård straf, at man ikke
kan opnå åbningsfordel med Hvid
mod en dansker...
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GM Peter Heine Nielsen (2626)
GM Lars Bo Hansen (2572)
GM Sune Berg Hansen (2564)
GM Lars Schandorff (2520)

Tilbage til matchen. Kort efter sluttede også mit parti mod Sargissian –
kendt fra årets Politiken Cup – remis. På det tidspunkt så det lidt uldent ud, for både Peter og Lars var i
store vanskeligheder. Peter var kommet under pres efter en overseelse
kort efter åbningen, og Aronian vandt
en officer for to bønder. Men Peter
fik opbygget et solidt fort, som det
ikke var let at bryde ned.
Aronian valgte til slut at satse
voldsomt ved at give officeren tilbage for en bonde for at jage Peters
konge ud på brættet, men der var

ingen mat, og pludselig havde Peter
en merbonde og gevinstchancer!
Men fornuftigvis valgte han med den
udsatte kongestilling at tage remis
ved trækgentagelse.
På det tidspunkt havde Lars nemlig også reddet sig ud af endnu en
prekær stilling. I en dramatisk tidnødsfase var Lars blevet udspillet af
den erfarne Lputian, men efter tidnøden spillede armenieren slutspillet
upræcist. I stedet for at vinde teknisk på sin merbonde valgte også
Lputian at spille på mat, men ligesom i nabopartiet var der ingen mat
– Lars reddede sig med en fantastisk
ressource og sikrede dermed en flot
uafgjort mod de olympiske mestre,
der her ved EM endte med at blive
nr. 2!
Hermed slutter første akt med det
danske hold side om side med OLvindere efter en fin indsats. Desværre
skulle anden akt hurtigt få os ned på
jorden igen...

5. runde: Forvirret rundt i labyrinten
Danmark (20)

- Ungarn (12)

GM Peter Heine Nielsen (2626)
GM Lars Bo Hansen (2572)
GM Sune Berg Hansen (2564)
IM Karsten Rasmussen (2495)

-

Anden akt er historien om en dansk
nedtur. Heldigvis er det også den
korteste af de tre akter, nemlig to
runder, hvor Danmark tabte mod
Ungarn og Schweiz. Først kampen
mod Ungarn. Vi kender ungarerne
godt og spiller som regel tætte kampe
mod dem. Ved OL sidste år sluttede
det 2-2, og året før i Göteborg tabte
vi knebent 1½-2½. Ungarerne har et
kompakt hold med rutinerede kræfter (Almasi, Gymeisi, Ruck) suppleret med unge fremadstormende talenter (Balogh og Berkes). Holdet
trænes af to af de bærende kræfter
på ungarernes tidligere storhold,
Ribli og Pinter. Denne gang havde
ungarerne ladet deres bedste, Zoltan
Almasi (de allerbedste, Peter Leko
og Judit Polgar, har ikke spillet på

GM Zoltan Gyimesi (2610)
GM Csaba Balogh (2561)
GM Ferenc Berkes (2606)
GM Robert Ruck (2561)

½-3½
½-½
0-1
0-1
0-1

landsholdet i flere år), sidde over
efter et langt parti dagen før, og det
gjorde os ganske optimistiske. Men
fra starten gik alt galt. Sune prøvede
at overraske Berkes ved at spille
fremstødsvarianten mod Caro-Kann.
Ungareren kunne umuligt have været forberedt på det, for Sune havde
vist aldrig spillet den variant før. Men
alligevel var det Berkes, der fik en
overraskelse ind, da han gik ned og
hentede testamentebonden på b2. Det
ser halsbrækkende ud, og Sort er klar
til midlertidigt at ofre et helt tårn for
to bønder efter 1. e4 c6 2. d4 d5 3.
e5 Lf5 4. Sf3 e6 5. Le2 c5 6. Le3
Db6 7. Sc3 Dxb2!? 8. Sb5 (8. Db1!?
er muligvis bedre, som i Bologan Davor Palo, Samba Cup 2003 – og
Palac - Vallejo Pons to dage tidli-

Foto: Lars Schandorff.

Danmark på banen – heller ikke i fodbold var alderen en hindring. Peter Heine Nielsen
(midt i billedet) har svinget højrebenet, mens Karsten Rasmussen (med bar overkrop),
Lars Bo Hansen og Sune Berg Hansen er klar til at følge op.

gere ved EM! Måske var det fra dette
parti, at Berkes fik ideen) 8... Lxc2!
9. Dc1 Dxc1† 10. Txc1 Lg6 11.
Sc7† Kd7 12. Sxa8 c4. Men springeren på a8 kommer ikke ud, og de
hvide officerer har ikke let ved at slå
hul på den kompakte sorte bondestilling. Sune fandt ikke noget, mens
Sort roligt kunne forbedre sin stilling. 0-1 efter 26 træk.
Peter fik en lille fordel mod solide
Gyimesi, men selv om det danske es
kæmpede helt frem til bondeslutspillet, var der vist aldrig rigtig gevinstchancer i stillingen.
Jeg overså noget simpelt kort efter åbningen og kom under pres. For
at lette presset gav jeg en bonde, men
selv om jeg på et tidspunkt troede, at
jeg var ved at få remischancer, var
det vist mest illusorisk. Også Karsten stod presset i midtspillet, men i
tidnøden fejlede Ruck, og Karsten
kom tilbage i spillet. Den afgørende
fejl kom vist først i træk 94 – det er

ikke let at spille slutspil med kun 30
sekunder pr. træk. Som John Nunn
skrev i sidste nummer af New In
Chess: I fremtidens slutspilsbøger
vil der ikke være mange eksempler
fra det 21. århundrede! Et stort nederlag, der fik os ned på jorden igen.
Næste dag var turneringens eneste fridag, og den brugte Sune, Lars
og jeg på at tage med på tur til den
mytologiske kongeborg Knossos,
mens Peter og Karsten foretrak at
slappe af hjemme. Knossos er berømt fra den græske mytologi for
myten om Poseidon, Minos og minotaueren – halvt tyr, halvt menneske
– som skulle have levet i labyrinten
på Knossos. Det er herfra, at ordet
labyrint stammer.
Således genopfrisket af historiens
vingesus var vi klar til de sidste fire
runder. Men i kampen mod Schweiz
virkede det nærmere, som om holdet stadig løb forvirret rundt i en labyrint.

6. runde: Stadig nedtur
Danmark (20)

- Schweiz (28)

GM Peter Heine Nielsen (2626)
GM Lars Bo Hansen (2572)
GM Sune Berg Hansen (2564)
GM Lars Schandorff (2520)

-

Denne kamp, som vi på forhånd
havde forhåbninger om at vinde,
blev tabt, uden at vi rigtig var i nærheden af point. Alt blev ellers forsøgt. Peter spillede en skarp variant
af Katalansk og ofrede dronningen
for tre lette officerer mod solide
Pelletier (1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 d5

GM Yannick Pelletier (2609)
GM Florian Jenni (2511)
GM Joseph Gallagher G. (2497)
IM Roland Ekström (2478)

1½-2½
½-½
½-½
0-1
½-½

4. Sf3 dxc4 5. Lg2 Sc6 6. Da4 Lb4†
7. Ld2 Sd5 8. Lxb4 Sxb4 9. a3!? (9.
0-0 er det solide) 9... b5!? 10. Dxb5
Sc2† 11. Kd2 Ld7!? 12. Kxc2 Sxd4†
13. Sxd4 Lxb5 14. Sxb5). Det er ofte
en god handel, men for at officererne
skal få overtaget, skal de være koordinerede, og inden det lykkedes Pe-

ter at skabe fælles fodslag blandt officererne, havde Pelletier skabt
tilstrækkeligt spil mod Hvids eksponerede kongestilling, hvorfor Peter
klogeligt tog remis ved trækgentagelse. En kort, men interessant remis.
Mindre interessant var min remis
mod Jenni. Med sort valgte jeg en
solid variant i Spansk, og ligevægten blev aldrig forstyrret. Tilbage sad
Sune med Hvid mod Gallagher og
Lars med Sort mod Ekstrøm (hhv.
englænder og svensker, begge med
mangeårig bopæl i Alpelandet). Det
var egentlig et scenario, som vi var
ganske godt tilfredse med, og indledningsvis var jeg ret optimistisk.
På forhånd havde vi aftalt, at Sune
skulle spille skarpt mod Gallaghers
Najdorf-sicilianer, og til formålet
havde Sune fået åbningshjælp af
vores eget private åbnings-orakel,
Peter (at være sekundant på VMniveau giver rigtig meget på åbningskontoen!). Og omkring træk 20 så
det ganske godt ud for Sune, hvis
aktivt posterede brikker på dronningfløjen holdt Gallaghers brikker
i en skruestik.
Men stillingen var muligvis ikke
så god, som den optisk så ud. Sune
mistede kontrollen, og de sorte brikker brød ud af fangenskaben og
sendte de hvide brikker på vild og
ukoordineret flugt. I løbet af få træk
vendte det hele fuldstændig, og omkring tidkontrollen brød Sunes stilling sammen.
Lars kom via Trompowsky (1. d4
Sf6 2. Lg5) ind i en stillingstype,
der mest lignede Fransk – en åbning, som Lars vist aldrig har spillet
og ikke har den store erfaring med.
Lars fik spillet lidt for passivt og blev
presset godt tilbage. Hvid kunne tage
en kvalitet og opnå gevinststilling på
flere måder, men Ekström valgte den
forkerte afvikling, og pludselig var
Lars med igen! Det var tredje gang i
turneringen, at Lars med sejt forsvar
reddede en tabt stilling, men mere
end remis var der nu ikke i det.
Altså endnu et nederlag, og nu var
vi sendt et godt stykke tilbage i tabellen. Heldigvis viste holdet god
moral, da det i tredje akt lykkedes at
komme stærkt tilbage.
2007 /9/349
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7. runde: Fodboldkamp vender billedet
Kroatien (18)

- Danmark (20)

GM Zdenko Kozul (2609)
GM Mladen Palac (2567)
GM Robert Zelcic (2578)
GM Alojzije Jankovic (2548)

-

14
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1½-2½
1-0
0-1
½-½
0-1

tidligere europamester Kozul. Men
vi slog dem 2½-1½ ved OL i Torino,
og heldigvis lykkedes det at gentage
dette resultat. Jeg bragte os selv foran
1-0 efter mindre end halvanden time,
da jeg vandt et interessant – men fejlfyldt – parti mod Palac i kun 21 træk,
som er kommenteret nedenfor.
Lars spillede en solid remis med
Sort i Skotsk mod Zelcic, og dermed skulle vi have ét point i de sidste to partier for at vinde matchen.
Det så umiddelbart ikke så problematisk ud. Karsten stod bedst mod
Jankovic, og Peter havde mindst lige
spil mod Kozul og kunne flere gange
have afviklet til remis. Men Peter
ventede vist for længe med at afvikle,
og pludselig blev Kozuls fribonde –
som tidligere bare virkede svag – en
magtfaktor, som det ikke lykkedes
Peter at styre.
Dermed var spørgsmålet, om Karsten kunne vinde sit fordelagtige slutspil mod Jankovic. Karsten havde en
kvalitet mere, men kun bønder på
den ene fløj. Med fine manøvrer lykkedes det Karsten at nedbryde kroatens fort (se næste side). Dermed var
en god sejr sikret, og vi var med igen.
7. runde

Nogle få ord om arrangementet.
Bedre kan det næsten ikke gøres.
Hele arrangementet fandt sted på et
stort feriecenter, som både husede
indkvartering i fine bungalows, flot
restaurant med lækker buffet samt
selve spillestedet i et stort tilhørende
konferencecenter.
Arrangørerne havde fået en god
aftale med feriecentret, hvor arrangementet blev afholdt lige efter feriesæsonen, og før komplekset lukkede ned for vinteren. En fin idé,
som hermed er givet videre til DSU.
Sådan et feriecenter har naturligvis også mange sportsaktiviteter, og
dagen før havde vi aftalt at spille firemandsfodbold mod Norge på en af
kompleksets små fodboldbaner om
formiddagen før runden. Det skulle
vise sig at være det, der skulle til,
for at vi kunne komme ud af dødvandet! Det endte med at blive en
serie ‘vinderen-bliver-kampe’ til 3,
for undervejs dukkede også Polen
op. Selv om både nordmænd og polakker havde en gennemsnitsalder
15-20 år under vores, fulgte vi godt
med og vandt flere kampe. DIF vil
ikke rigtig tro på det, men fysik betyder faktisk en del i skak, og det
danske landshold består af spillere,
som også har dyrket andre sportsgrene på rimeligt niveau – f.eks.
Karsten på højeste plan i håndbold,
Sune som dobbelt danmarksmester
i rugby i juniortiden, og jeg selv i
sin tid fodbold på Danmarksserieniveau.
Under alle omstændigheder var
fodboldkampene en god anledning
til at få de tidligere runders nederlag
svedt ud af kroppen og lade godt op
til de sidste runder. Lodtrækningen i
7. runde var ikke for god – Kroatien,
som har et solidt hold anført af den

GM Peter Heine Nielsen (2626)
GM Lars Bo Hansen (2572)
GM Lars Schandorff (2520)
IM Karsten Rasmussen (2495)

Lars Bo Hansen (2572)
Danmark

Mladen Palac (2567)
Kroatien

Meranervarianten i Slavisk / D47
1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. c4 e6 4. Sc3 c6 5.
e3 Sbd7 6. Ld3
Her tænkte jeg lidt. Jeg har både det
skarpe teksttræk og det roligere 6.
Dc2 på repertoiret. Palac spiller alt
muligt, så jeg regnede ikke med, at
han kunne være helt inde i alle finesser i sine varianter. Altså det skarpe!
6... dxc4 7. Lxc4 b5 8. Ld3 Lb7

Foto: Lars Bo Hansen.

Karsten Rasmussen – Danmarks topscorer.

Wade-Larsen varianten.
9. e4 b4 10. Sa4 c5 11. e5 Sd5 12.
0-0
Man kan også slå med begge hænder på c5. Jeg analyserede denne
variant ret grundigt før DM-omkampen mod Karsten Rasmussen i 1993.
Selv om jeg ikke kunne huske alle
analyserne, hænger nogle ideer dog
ved.
12... cxd4
Karsten foretrak i matchen i 1993
12... h6.
13. Te1
Bondeofferet 13. Sxd4 var højeste
mode i slutningen af 1980-erne, men
anses vist ikke længere for at give
Sort problemer.
13... g6!
Bent Larsens træk fra partiet mod
Portisch i Porec 1968. Sorts plan er
at lægge tryk på e5-bonden. Dengang tænkte Bent 45 minutter over
trækket – nu kommer det nærmest
pr. refleks. Bortset fra, at han var
kommet næsten et kvarter for sent,
havde Palac hidtil spillet a tempo.
14. Lg5 Da5 15. Sd2!?
På vej til d6.
15... Tc8!?
Alternativet er 15... La6, som Ribli
spillede mod mig i Polanica Zdroj
1993, kort efter matchen mod Karsten Rasmussen. Her fik jeg lejlighed til at vise, hvad jeg havde forberedt til matchen: 16. Sc4 Lxc4 17.
Lxc4 Lg7 18. Dxd4! Dxa4 19. Lxd5
exd5 20. Dxd5 Sb6 21. Dd6 Dd7

22. Dxb4 Lf8 23. Dc3 Dc8 24. Df3
Lg7 og nu 25. e6!? i stedet for bøgernes 25. Da3 Lf8 26. Df3 Lg7 med
remis ved trækgentagelse. Efter 25...
0-0 26. Le7 fxe6 27. Lxf8 Dxf8 28.
Db3 fik jeg en lille fordel og vandt,
om end Sort formentlig kan holde
remis. Det kommende kvalitetsoffer
er højeste mode og kom stadig a
tempo.
16. Sc4 Txc4 17. Lxc4 Lg7 18. Tc1
Sxe5!
Her tænkte Palac for første gang.
Teksttrækket er bedre end 18...
0-0?! 19. Lb3 Lxe5 20. Txe5! Sxe5
21. Sc5 Lc8 22. Dxd4 med klar fordel for Hvid i Petrosian - Kosteniuk,
Moskva 2006.

 ^
 
   
   
   
   
  
 





Hvid kan spille bedre med 23. Db5
(i stedet for 23. Dxa7), men Sort står
bedst efter 23... S5b6 24. Dxb4 Sf6.
Teksttrækket taber derimod. Ideen er
21. bxc3 Sf3†!, men Hvid kan simpelthen spille...
21. Lxb7
Og Sort opgav. Lidt tidligt, men efter 21... Sxd1 22. Txc5 Sxb2 23.
Tcxe5 Lxe5 24. Txe5 vinder Hvid
let – Sorts bønder bliver hurtigt ædt
af de mægtige løbere.
1-0

Alojzije Jankovic
Kroatien





19. Sc5?
En ‘smart’ kombination, der bygger
på en fejlberegning! Jeg kunne huske ideen Sa4-c5 fra mine gamle
analyser, men ikke alle detaljerne...
Heldigvis regnede Palac også forkert – eller troede på mig! 19. Txe5
er blevet forsøgt af Magnus Carlsen
i et blindparti mod Karjakin for nylig, men det duer vist (heller) ikke.
Bedst er muligvis 19. Lf1, som
Mamedyarov spillede mod Gelfand
i Moskva kort efter EM, men det
giver næppe heller Sort problemer –
partiet sluttede kort efter remis.
19... Dxc5 20. La6! Sc3?
Min pointe var 20... Db6 21. Lxb7
Dxb7 22. Da4† Sd7 23. Dxa7! ‘med
mat på baglinien’. Men som computeren momentant gør opmærksom på
– og Karsten Rasmussen med et stort
smil fortalte mig ved morgenbordet
næste dag med bemærkningen ‘er
du en værre fusker?’ – spiller Sort
simpelthen 23... Db8! og dækker alt.










































Karsten Rasmussen
Danmark

Fra den vigtige sejr mod Kroatien i
7. runden – matchen, der vendte nedturen til en optur. Hvid har en kvalitet mere, men kan han vinde? Med

fine manøvrer ryger Karsten den
sorte konge ud af dens fort.
42. Tf6! La2 43. Tf4! Le6 44. Kd6 Kf8
45. Th4 Kg7 46. Ke7! Kg6 47. Kf8!
Konturerne af første fase bliver synlige: Sort skal tvinges til at flytte en
af bønderne på kongefløjen og derved skabe en svaghed, der kan angribes.
47... Lc4 48. Tg4† Kf6 49. Kg8! Le6 50.
Te4 Kg6 51. Td4! h5
Sort er nødt til at svække sig, for
51... Lc4 52. Td6† Le6 (52... Kg5
53. Kg7) 53. Tb6 koster b-bonden.
52. Kf8!
Tilbage igen! Kongen har udført sin
mission på baglinien og skal nu
hjælpe til at angribe bønderne forfra
via de sorte felter.
52... Kf6 53. Tf4† Kg6 54. Ke7 Kg5 55.
Kd6 Kg6 56. Ke5 Kg5 57. Td4 Kg6 58.
Kf4 Kf6 59. Te4 Kg6 60. Ke5 Kg5 61.
h4†! Kg6 62. Kf4 Kh6 63. Tb4! Lc4 64.
Kf5 Kg7 65. Tb2! f6
Igen må Sort svække sig. Truslen er
66. Kg5, og 65... Kh6 66. Kf6 hjælper ikke.
66. Td2 Lf7 67. Td7 b4 68. Tc7!
Den sidste finesse. Sort taber forceret en afgørende bonde.
68... b3 69. Tb7
Træktvang!
69... b2 70. Txb2 Lg6† 71. Ke6 Le4 72.
Tf2 1-0

8. runde: Nordisk konkurence
Danmark (20)

- Island (31)

GM Peter Heine Nielsen (2626)
GM Sune Berg Hansen (2564)
GM Lars Schandorff (2520)
IM Karsten Rasmussen (2495)

-

Næstsidste runde gav et internordisk
møde med Island. Samtidig var der
nu opstået en lille ‘nordisk landskamp’, idet alle nordiske hold lå tæt
på hinanden. Hvem ville blive bedste nordiske nation? Kampen havde
samtidig det kuriosum, at Island på
bræt 3 stillede op med Henrik
Danielsen, som jo tidligere har spillet for Danmark, og som vi alle ken-

2½-1½

GM Hannes Stefansson (2574)
IM H. Steingrimsson (2533)
GM Henrik Danielsen (2491)
GM Th. Thorhallsson (2448)

1-0
½-½
½-½
½-½

der godt. Det var sikkert grunden til,
at Lars – selv om han havde Hvid –
tog remis mod Henrik efter kun 10
træk. Ikke længe efter kom vi foran,
da Peter vandt i fin stil mod
Stefansson. Peter kom ind i en variant, som han bl.a. har brugt til at slå
Topalov. Han fik vist ikke den store
åbningsfordel, men pludselig begik
Stefansson en stor fejl, hvorefter det
2007 /9/351
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dårlige nerver, da Karsten – ret unødvendigt set fra min stol, men med
udgangspunkt i en tro på, at Sune
formentlig ville tabe, og at en gevinst derfor var påkrævet – gamblede
og frivilligt accepterede en luftig
kongestilling mod at få noget aktivitet. Aktiviteten løb imidlertid ud i
sandet, og Karsten måtte give en kvalitet for en bonde for at stabilisere
kongestillingen. Heldigvis var der
dog rimelig positionel kompensation, og remisen var vist aldrig rigtig i fare. En vigtig, men også heldig
sejr, der bragte det danske hold godt
frem i tabellen inden sidste runde.
Samtidig lå vi nu lunt i svinget til at
sikre ‘det nordiske mesterskab’.

var slut næsten med det samme. 1-0
efter 24 træk. Til gengæld var Sune
slemt på hælene og tabte først en, og
derefter endnu en bonde. Det så håbløst ud, men Steingrimsson havde
dårlig tid, og så er der jo altid chancer. Chancerne opstod dog ikke rigtig på brættet, men mere på partilisten, idet islændingen for at vinde
tid til at nå kontrollen gentog stillingen – én gang for meget. Sune
forlangte remis ved trækgentagelse
og sikrede derved et heldigt halvt
point. Igen var Karsten sidste mand
og den, der skulle sikre matchsejren,
og det gjorde han igen i fin stil med
en remis mod Thorhallsson. Undervejs var holdlederen dog ved at få

9. runde: God slutsejr
Litauen (25)

- Danmark (20) 1½-2½

GM Sarunas Sulskis (2527)
GM Eduardas Rozentalis (2581)
GM Aloyzas Kveinys (2517)
GM Vid. Malisauskas (2495)

-

GM Peter Heine Nielsen (2626)
GM Lars Bo Hansen (2572)
GM Lars Schandorff (2520)
IM Karsten Rasmussen (2495)

en flot turnering af Karsten. Kort
efter tog jeg remis mod solide
Rozentalis, som er velkendt fra flere
turneringer her i Danmark. Jeg stod
vel lidt bedre og kunne måske have
fortsat, men på det tidspunkt troede
jeg, at vi havde alt under kontrol i de
sidste to partier. Det var vist også
tilfældet, men de to remiser kom dog
ikke helt så let i hus, som jeg havde
vurderet. Jeg troede egentlig, at Peter stod godt mod Sulskis, men efter
en del afviklinger viste det sig, at
stillingen nærmere var i dynamisk

1.
2.
3.
4.
5.
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Sidste runde – altid meget afgørende
i store holdmesterskaber. Lodtrækningen var med os, da vi fik Litauen
– et hold, der var seedet under os.
Alternativet var de forsvarende mestre fra Holland, som ikke klarede
sig helt så godt denne gang som i
Göteborg 2005, men som har et
stærkt hold. Litauen minder meget
om os i sammensætning, en række
rutinerede og solide spillere. Vi fik
en rigtig god start, da Karsten vandt
let mod Malisauskas, der hurtigt gik
helt galt i byen. En fin afslutning på

Brætscorer:

½-½
½-½
½-½
0-1

Peter Heine Nielsen
Lars Bo Hansen
Sune Berg Hansen
Lars Schandorff
Karsten Rasmussen

1
½
1
1

½
½
½
1

4/8
4/7
2/6
4½ / 8
4½ / 7

DANMARK

3½ 2½ 1½ 2 ½ 1½ 2½ 2½ 2½

19/36
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Karsten Rasmussen, Lars Bo Hansen og
Peter Heine Nielsen før runden er startet.

ligevægt. Lars måtte kæmpe til der
kun var konger tilbage (plus en betydningsløs hvid springer) mod
Kveynis, inden remisen var hjemme
– uden dog på noget tidspunkt at have
været i rigtige vanskeligheder.
Med sejren var det klart, at vi ville
slutte højt oppe i tabellen, og at vi
var bedste nordiske nation. Da røgen lettede viste det sig, at vi sluttede som nr. 7-12. Ganske vist med
dårligst brætpoint af disse nationer,
men vores strategi var heller ikke at
gå efter store sejre, men i stedet sikre
matchpoint, så vi svarer bestemt ‘delt
7. plads’, når vi bliver spurgt om
placeringen. Det er den bedste danske placering siden OL i Buenos
Aires 1978 – og dengang var der
kun ét sovjetisk og ét jugoslavisk
hold...

Epilog
Samlet set leverede det danske hold
en fin indsats, og resultatet var netop
en holdindsats. Næsten alle spillere
vandt en smule rating – altid en god
indikator for en solid og homogen
indsats. Kun Sune havde en uheldig
turnering, som dog også skal ses i
lyset af, at han i de to kritiske matcher mod Ungarn og Schweiz efter
aftale med holdet spillede skarpt med
Hvid, og så er der naturligvis en indbygget risiko mod stærke modstandere.
Holdet viste, at dets styrke ligger i
at være kompakt. Af 36 partier vandt
vi 8, tabte 6 og spillede 22 remis, og
det var altså nok til 5 sejre, 1 uafgjort og 3 nederlag. Jo, matchpoint
er helt sikkert til fordel for Danmark.

Samtidig viste holdet fin holdånd og
høj moral efter nedturen midtvejs i
turneringen. Forhåbentlig får vi mulighed for at gentage succesen ikke
bare ved OL i Dresden næste år, men
også ved næste hold-EM i Novi Sad
i 2009.

v/ Steffen Pedersen
Ukraineren Vassily Ivanchuk har
haft en lang periode med fænomenale resultater, og på FIDE’s seneste verdensrangliste er han helt
fremme som nummer to. Men europamesterskaberne for hold på Kreta
satte en stopper for opturen for
‘Chucky’, der undervejs blandt andet røg ind i en fantastisk forberedelse af franske Etienne Bacrot:

Vassily Ivanchuk (2787)
Etienne Bacrot (2695)
Slavisk / D15
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 a6
5. c5 Sbd7 6. Lf4 Sh5 7. Ld2 Shf6 8.
Dc2 g6 9. g3!?
En forholdsvis ny idé, der på eliteplan har voldt Sort lidt problemer.
Andre træk er 9. e4 og 9. h3 (med
ideen Lf4). 9. e4 er relativt uproblematisk for Sort efter 9... dxe4 10.
Sxe4 Sxe4 11. Dxe4 Sf6 12. Dc2
Le6. Sort færdiggør sin udvikling
og kan sætte løberen på d5 med en
solid stilling. Mod 9. h3 kan Sort
forhindre Lf4 med 9... Dc7. Her har
Hvid igen forsøgt at åbne stillingen
i centrum, og samme fortsættelse
som før: 10. e4 dxe4 11. Sxe4 Sxe4
12. Dxe4 Sf6 kan nu følges op med

Efter nogle magre år var Rusland
tilbage på toppen – russerne vandt
ellers hverken OL i 2004 (Ukraine),
EM i 2005 (Holland) eller OL i 2006
(Armenien). Men denne gang var der
ingen tvivl om udfaldet. Anført af
stærkt spillende Svidler og Moro-

zevich var russerne ustoppelige, og
der var reelt kun kamp om 2. pladsen. Den gik til sidst til Armenien,
mens Aserbajdsjan tog sig af 3. pladsen – to meget stærke hold, som Danmark gav kamp til stregen.

13. De5. Hvid får nogen kompensation for bonden efter 13... Dxe5
14. dxe5 Sd7 15. Le3 Lg7 16. e6
fxe6, men heller ikke mere.
9... e5!?
Et skarpt svar, der kræver præcis
forberedelse. Sort kan også spille
roligere med 9... Lg7 10. Lg2 0-0
11. 0-0 Te8, men 12. Tad1 giver
Hvid nogen fordel, f.eks. 12... e5 13.
dxe5 Sxe5 14. Sxe5 Txe5 15. e4.
10. dxe5 Sg4 11. e6!?
Et forstyrrende fremstød, der ødelægger Sorts bondestilling men også
koster lidt tid.
11... Sxc5
11... fxe6?! 12. Lh3 Sge5 13. Sxe5
Sxe5 14. Sa4 er godt for Hvid.
12. exf7† Kxf7 13. e4 Lg7 14. Lg2
14. h3 Sf6 15. Sg5† Kg8 16. Le3
Scxe4?! 17. Scxe4 Sxe4 18. Sxe4
Lf5 19. Ld3 Lxe4 20. Lxe4 De7 21.
Lg2 Db4† 22. Dd2 1-0 var en bitter
erfaring for Bacrot i et hurtigskakparti mod Aronian (Mainz 2007).
Men en forbedring havde han klar i
16... Da5.
14... Lxc3!
14... Te8 15. 0-0 Kg8 er sikkert også
udmærket for Sort, men partitrækket
stiller Hvid over for større problemer. Bacrot afslører på Internettet,
at trækket var en forberedelse til
kandidatsemifinalen mod Kamsky i
slutningen af maj måned, og at han
nu endelig kunne profitere af den.
15. Lxc3 dxe4 16. Lxh8
Ledsaget af et remistilbud. Men hvor
det er klart, at Ivanchuk nu er på bar
bund, så støtter Bacrot sig stadig op
af hjemmeforberedelser, der viste,
at Sort ikke risikerer noget ved at
spille nogle træk endnu.
16... Sd3† 17. Kf1 exf3 18. Lxf3 Sgxf2

19. Db3† Ke7
En fantastisk stilling. Begge konger
er meget udsatte, men det er Hvid,
der trods en materiel overvægt, må
lede efter en remis.

   
   
   
   
   
  
   
 

20. Lg7
20. Da3†! c5 21. Te1†! Sxe1 22.
Dxc5† Dd6 23. Lf6† Ke6 24.
Dxd6† Kxd6 25. Kxf2 Sxf3 26.
Kxf3 Le6 27. Td1†, og Hvid holder
remis, er ingen nem variant at finde.
20... Lh3† 21. Lg2
Bacrots analyse lød: 21. Kg1! Dd7
22. Lh6 Te8 23. Lg5† Kf8 24. Lh6†
Ke7 25. Lg5† med remis.
21... Dd7 22. Lxh3
Igen var 22. Lh6 en idé med håb om
22... Te8 23. Lg5†, men Sort spillede stærkere 22... Le6! 23. Dc3
Sxh1 24. Lxh1 Lh3† med chancer
for fordel. Denne mulighed undgår
Hvid ved 21. Kg1!
22... Dxh3† 23. Kg1 Df5 24. Dxb7†?
Det afgørende fejltrin. Hvid holder
sig stadig inde i partiet med 24. Te1†!
Sxe1 25. Dxb7† Kd6 26. Db4†.
24... Kd6 25. Db6
Eller 25. Dxa8 Sh3† 26. Kg2 De4†
27. Kxh3 Sf2 mat!
25... Df3 26. Dd4† Kc7 27. Le5† Kc8
0-1
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Linex Magic - Merida
Ural Sverdlovskaya
Tomsk-400
OSC Baden-Baden e.V.
Chess Club Zagreb
Economist SGSEU-1 Saratov
Chess Club Zeljeznicar Sarajevo
Keystone
Bosna Sarajevo
Aquaprofit Chess Club Nagykanisza
Bank King Yerevan
Clichy Echecs 92
Gros Xake Taldea
1. Novoborsky SK
Sollentuna Chessclub
Vesnianka Gran
Schachfreunde Reichenstein
Reykjavik Chess Club
Cercle d’Echecs de Strasbourg
Alkaloid
Utrecht
Ashdod City Club
Cannes Echecs
SK Rochade Eupen Kelmis
Csuti - Hydrocomp Chess Club
Herzliya Chess Club
Asker SK
Hamburger SK
C.R.E. Liège E.L.
Vilnius Chess-Bridge club ‘’NSEL30'’
Doruk Koleji SK
HMC Calder
Oslo Schkakselskap
Århus Skakklub / Skolerne
Hellir Chess Club
Turk Hava Yollari
Kilkenny Chess Club
Nidum Liberals
Brønshøj Skakforening
Besiktas
Hilsmark Kingfisher
Opus Capita Tampere
Homburg Apeldoorn
Cercle d’Echecs de Monte-Carlo
„Apollonia“ Chess Club Fier
Cuna de Dragones - Ajoblanco
Matinkylan Shakkekerho Espoo
Namur
Plunge Chess Club Bokstas
Chess Club Niederrohrdorf
Tarsus Zeka Satranc SK
Klubi Shahut Prishtina
Schackklub De Sprénger Echternach
Klubi Shahut Theranda
Rathmines
Cwmbran
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0

1
2
1
3
0
0
0
0
2
0
3
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
1
3
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
0
0
0
0
0
2
0
1
1
0
0

0
0
1
0
2
2
2
2
1
2
1
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
3
2
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
4
5
5
5
6
7

13
12
11
11
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
7
7
7
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
5
5
4
4
4
4
4
4
4
4
3
3
2
0

28½
31
29
28½
31½
28
28
27½
26
26
26
25
24½
22
21
20½
26½
25½
25
24½
24½
23½
22
22
20½
27
24
22½
22½
19
18½
17½
22
20½
19½
19
19
18½
18
17½
16½
15½
18
16
18
17
17
16½
16½
16½
13½
11
15
13½
7
6½
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Topnavne i Europa Cup'en:

Linex Magic - Merida
1 GM Gata Kamsky 2724 USA
2 GM Michael Adams 2729 ENG
3 GM Sergei Rublevsky 2676 RUS
4 GM Gabriel Sargissian 2673 ARM
5 GM Ivan Cheparinov 2670 BUL
6 IM Manuel Perez Candelario 2525 ESP
7 FM Ivan Cabezas Ayala 2313 ESP
Ural Sverdlovskaya
1 GM Teimour Radjabov 2742 AZE
2 GM Alexei Shirov 2739 ESP
3 GM Alexander Grischuk 2715 RUS
4 GM Vladimir Akopian 2713 ARM
5 GM Vladimir Malakhov 2690 RUS
6 GM Alexey Dreev 2607 RUS
7 GM Alexander Motylev 2645 RUS
8 GM Nukhim Rashkovsky 2506 RUS
Tomsk-400
1 GM Alexander Morozevich 2755 RUS
2 GM Dmitry Jakovenko 2710 RUS
3 GM Sergey Karjakin 2694 UKR
4 GM Rustam Kasimdzhanov 2690 UZB
5 GM Ernesto Inarkiev 2674 RUS
6 GM Vladislav Tkachiev 2661 FRA
7 GM Viktor Bologan 2657 MDA
8 GM Pavel Smirnov 2636 RUS
OSC Baden-Baden e.V.
1 GM Viswanathan Anand 2801 IND
2 GM Peter Svidler 2732 RUS
3 GM Magnus Carlsen 2714 NOR
4 GM Etienne Bacrot 2695 FRA
5 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2668 ROU
6 GM P. Harikrishna 2668 IND
7 GM Peter Heine Nielsen 2626 DEN
8 GM Philipp Schlosser 2579 GER
Chess Club Zagreb
1 GM Krishnan Sasikiran 2661 IND
2 GM Baadur Jobava 2644 GEO
3 GM Mladen Palac 2567 CRO
4 GM Robert Zelcic 2578 CRO
5 GM Goran Dizdar 2549 CRO
6 GM Nenad Sulava 2521 CRO
7 GM Ivan Zaja 2467 CRO
Kvinderækken:
1 CE de Monte-Carlo (Monaco) 11/20
2 AVS Krasnoturinsk (Rusland) 11/19
3 MIKA Yerevan (Armenien) 10/19
I alt 18 hold, ingen fra Norden.

Europa Cup for klubhold

Brønshøj Skakforening
og Århus Skakklub/Skolerne
repræsenterede Danmark i Tyrkiet
Foto: Hans-Henrik Grand.

Af John Rendboe
Europa Cup for klubhold 2007 var
1001 nats skakligt eventyr i 5-stjernede omgivelser. Som habil amatør
gennem mange flere år, end jeg bryder mig om at huske, har det i ny og
næ været mig forundt at møde nogle
store spillere. Det overflødighedshorn af verdenselitespillere, Europa
Cup’en bød på, kan selv efter turneringens afslutning virke surrealistisk.
Danmark var repræsenteret af
Brønshøj Skf. og Århus Skakklub/
Skolerne. De danske mestre, Helsinge, var repræsenteret af Peter
Heine Nielsen og Emanuel Berg,
men det var på hhv. stjerneholdet
OSC Baden-Baden e.V. og Sollentuna. Om det var derfor Helsinge
ikke var med, aner jeg ikke. Men da
Danmark er berettiget til to pladser i
turneringen, ved jeg, at det gav plads
til Århus-klubben, som er resultatet

af sommerens fusion af Århus Skakklub og Skolerne. Dermed var vi
nogle, der fik en sidste øjebliks
chance for at komme med. Selv om
jeg måtte bede om fri på et dumt tidspunkt i forhold til arbejde, og selv
om jeg spillede elendigt, fortrød jeg
det ikke et øjeblik.
Allerede på den 14 timer lange
rejse fra vore efterårskølige danske
hjembyer over Hamburg og Istanbul
til Antalya fik man fornemmelsen af
at være på vej til noget stort. Spillestedet lå yderligere 90 kilometer
væk, hvilket skulle tilbagelægges i
bus. Mens vi sad i tung tyrkisk varmedis i Antalya lufthavn, omgivet
af palmer, så man de første stormestre komme slæbende med kufferter.
Under selve busturen, kunne man
begynde at tælle stormestre på begge
hænder. Ved morgenmaden næste

dag viste det sig helt uoverskueligt.
På et tidspunkt besluttede jeg mig til
kun at tælle folk i 2700-zonen.
Svidler, Kamsky, Adams, Morozevich, Grischuk, Radjabov, Mamedyarov, Shirov, osv. Listen var fantastisk. Flere af spillerne kom direkte
fra VM. Selve den nykårede verdensmester, Anand, stod på tilmeldingslisten, men ville han virkelig have
energi til en holdturnering så kort
tid efter VM?
Ja, om aftenen efter 4. runde blev
han set, og næste dag gik han ind i
spillesalen til spontane klapsalver fra
de øvrige spillere. Verdensmesteren
blev æret, som han bør. Men ellers
virkede Anand en smule træt, forståeligt nok. To remiser og en gevinst gav et ratingminus på 2 point.
Det kan synes fuldstændig ubetydeligt, men når man med ratingtallet
2007 /9/355
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2801 er verdens eneste aktive spiller
over 2800, er det nok lidt irriterende
alligevel.
Vi andre kan kun glæde os over,
at han kom, det var den sidste prik
over i-et i et fornemt arrangement.

Sin egen verden
Spillestedet hed Limra Park Hotel.
Et gigantisk hotelkompleks, beliggende lige ud til Middelhavet med
Taurus-bjergkæden i ryggen. Trods
havets nærhed, brugte mange spillere og andre gæster meget tid ved
de forskellige swimmingpools, der
bugtede sig i flere former på den
enorme terrasse.
Restaurant-området var så stort, at
det ofte var svært eller slet og ret
umuligt blot at finde sit eget hold.
Og maden, ak ja, der manglede intet. Buffeter hvor man kunne spise
igennem tre gange om dagen. Bl.a.
med et opbud af dessertkager, jeg
aldrig har set magen til. Meget fristende, meget farligt.
Som skakspiller fik man et rødt
armbånd, der gav ret til fuld forplejning. Troede vi da. Det viste sig, at
der også var gule armbånd til andre
gæster. Det gav ret til fuld forplejning – inklusive øl til maden ad
libitum. Selv på stranden var der mulighed for at trække vand eller limonade til almindelig forfriskning. Og
det var inkluderet i vores røde armbånd.
Stranden var i øvrigt meget stenet, man skar sig let på vej til og fra
vandet. Det lille problem løste den
franske stjernespiller Bacrot på
stormesterlig vis. Når han skulle op,
blev han bare stående i vandet, mens
en bekendt hentede badetøfler til
ham. Sådan skulle dén altså skæres.
Der var også tyrkisk bad, fitnessrum og utallige muligheder for aktiviteter dagen igennem. Men det
havde man som skakspiller selvfølgelig ikke tid til. Faktisk var det eneste minus ved arrangementet, at hotellet var så stort, at det fungerede
som en boble. Man skulle virkelig
tage sig sammen for at komme ud.
Et par aftenpromenader afslørede, at
vi befandt os i en serie af hotelkomplekser med kun ganske spredt
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bebyggelse omkring os. Der må være
en besynderlig spøgelsesagtig stemning, når sæsonen er slut. De få lokale indbyggere var sandsynligvis
afhængige af hotellerne og deres
gæster.
Når man samler så mange spillere
– over 50 hold med hver 6 spillere +
reserver stillede op i Åben række,
18 hold med 4 spillere + reserver i
Damerækken – så skal der ekstraordinære spilleforhold til. Vi spillede
alle i en stor sal. Man havde med
lange strimler af lærred givet illusionen af at være i telt af hidtil usete
dimensioner. Et ventilationssystem
i baggrunden afslørede dog virkeligheden.
I 1. runde var alle lige, men fra 2.
runde blev der opsat afspærring til
de 5-6 øverste brætter. Og der var

Århus/Skolernes scorer:

1
2
3
4
5
6
7

IM Erik Jelling
FM Mads Boe
Andreas Skytte Hagen
Finn Pedersen
FM John Rendboe
Hans-Henrik Grand
Bjørn Møller Ochsner

Matchpoint
Brætpoint i alt

Brønshøj Skf.s scorer:

1
2
3
4
5
6

IM Thorbjørn Bromann
IM Kim Pilgaard
FM Jacob Carstensen
Steen Petersen
Asger Paaske
Klaus Yssing

Matchpoint
Brætpoint i alt

forskel. Således kunne man uhindret
fotografere og filme partiet igennem
nede hos os dødelige, mens en turneringsleder hurtigt gennede fotografer væk, når der var gået mere end
5 minutter af partiet på topbrætterne.
Helt fint. Man kunne stadig komme
tæt på stjernerne.
Og det var virkelig en galakse af
stjerner man kunne se. De største
favoritter var OSC Baden-Baden
e.V. med bl.a. Anand, Svidler og Peter Heine Nielsen. Ratinggennemsnit: 2713. Men også Ural Sverdlovskaya kunne mønstre mere end
2700 i ratingsnit med Radjabov,
Shirov, og Grischuk i spidsen. De
første 11 hold havde et ratinggennemsnit på 2600 eller mere.
Alt var vel ikke åbent, men om
topfavoritterne ville vinde kom vel
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an på de engang så berømte små
marginaler, og lad mig afsløre med
samme, at det blev de 5. seedede
Linex Magic - Merida, der løb med
guldet. Et spansk hold der stillede
op med 1. Kamsky, 2. Adams, 3.
Rublevsky, 4. Sargissian, 5. Cheparinov, 6. Perez Candelario. Kun den
sidste er ‘rigtig’ spanier, men sådan
er det i både skak og fodbold.
Turneringen blev afgjort på
matchpoint, og det var Linex Magic
nok meget tilfredse med. Deres 13
matchpoint gav udelt førsteplads,
mens deres 28½ individuelle point
kun ville have givet en delt 4. plads.
Den sammenligning er dog ved nærmere eftersyn uretfærdig, Linex
Magic vandt på stribe og mødte hele
tiden de bedste.

Førstebrættet

7. runde

Gata Kamsky huskes fra 1990-erne,
hvor han en overgang kæmpede sig
op til en 3. plads i verden efter Kasparov og Karpov. Han huskes også
som den unge spiller, der konstant
havde følgeskab af sin far, der altid
var god for kontroversielle udtalelser og angiveligt handlinger. Pludselig trak Kamsky sig fra skakkens
verden, da han oplyste, at han ville
være læge, men skiftede studium og
blev i stedet jurist.
Nu er han så tilbage, først med relativt beskedne resultater, men med
et ratingtal på 2724 ligner han en
mand, der godt kan blande sig i top10 igen. Faderen var intet steds at se,
til gengæld glimtede en vielsesring
på en passende finger. Kamsky er
blevet kritiseret for ikke at være helt
med på tidens konkrete tendenser,
men efter en halvslap turnering, viste Kamsky i sidste runde stærk vilje
ved på gammeldags maner at få fat i
nogle hvide felter:

Gata Kamsky, 2724
Linex Magic

Evgennij Alekseev, 2716
Economist SGSEU-1 Saratov

Dronningindisk / E18
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 Lb7
5. Lg2 Le7 6. 0-0 0-0 7. Sc3 Se4 8. Ld2

f5 9. Dc2 Lf6 10. Tad1 Sxc3 11. Lxc3
Le4 12. Db3 d6 13. Se1 De8 14. Lxe4
fxe4 15. Sg2 Sc6 16. d5 Sa5 17. Lxa5
bxa5 18. Dc2 exd5 19. cxd5 Tb8 20.
b3


^

^
   
   
  
   
  
 
 

Her har Hvid efter min ydmyge mening klar fordel. En dejlig c-linie, en
hel række svage bønder, a5, a7, c7,
e4 og en hvid springer, der kan hoppe
ind på drømmefeltet e6.
20... Tf7 21. Sf4 Te7 22. f3 Tb4
Skulle han ikke bare slå på f3?
23. Se6 c5 24. fxe4 Txe6 25. dxe6 Dxe6
26. Dd3 Le5 27. Df3 h6 28. Df8† Kh7
29. Tf7 Dg6 30. Txa7 Dxe4 31. Df3 Dg6
32. Txa5 Tf4 33. Dd3 Te4 34. Ta4 Ld4†
35. Kg2 h5 36. Tf1 Dg4 37. e3 1-0.

Danskerne
Hverken Brønshøj med Thorbjørn
Bromann, Kim Pilgaard, Jacob Carstensen, Steen Petersen, Asger Paaske og Klaus Yssing, eller Århus
Skakklub/Skolerne med Erik Jelling,
Mads Boe, Andreas Skytte Hagen,
Finn Pedersen, John Rendboe, Hans
Henrik Grand, Bjørn Møller Ochsner
samt min non-playing kone, var tiltænkt nogen væsentlig rolle i den
store sammenhæng ifølge ratingtal
og dermed følgende seedning. Men
det blev dog til mindre triumfer samt
en enkelt stor undervejs.
I 1. runde fik begge hold bank af
hold fra den bedre seedningsdel. Og
i 2. runde stødte vi til vores irritation
sammen. Det er ikke særlig fedt at
rejse langt til eksotiske himmelstrøg
for at møde folk fra samme land. Men
Brønshøj tacklede det bedst og vandt
prestigeopgøret 4-2.
Vi århusianere – fra hele landet –
troede vi havde nået bunden, men

Foto: Hans-Henrik Grand.

Århus Skakklub/Skolerne – fra venstre HansHenrik Grand, John Rendboe, Andreas Skytte
Hagen, Mads Boe, Bjørn Ochsner (forrest),
Erik Jelling og Finn Pedersen.

der var mere malurt i bægeret. Vi
tabte 2½-3½ til et tyrkisk hold, der
bestod af en voksen mand og fem
børn. Imens måtte Brønshøj ned 1-5
til Reykjavik Chess Club.
I 4. runde havde Århus rent bogstaveligt ryggen mod muren, vi var
placeret så langt nede i lokalet som
muligt. Det blev 5½-½ over walisiske Cwmbran. Navnet udtales ‘kumbran’, hvilket betyder ‘kragernes
dal’. Et skakklub-navn af de mere
poetiske. Brønshøj tabte 2-4 til Homburg Apeldoorn.
Nu sad vi side om side igen, ja,
faktisk var Brønshøj rykket ét bord
bag os. Dog var det os, der fik den
klart svageste modstander i irske
Rathmines. Vi vandt 5-1. Brønshøj
bankede Kilkenny 4-2. Her blev der
halet en god fangst, som der skal vendes tilbage til.
Næste gang var det os, der vandt
4-2, hvilket gik ud over et hold fra
Monaco. De havde en besynderlig
holdopstilling, midt imellem nogle
2200-folk sad deres klart bedste spiller, GM Igor Efimov, som også blev
deres eneste sejrherre. Brønshøj
vandt 3½-2½ over Niederrohrdorf.
Som det fremgår, var dette en meget fin periode for de danske hold,
som efterhånden sad pænt placeret i
salen. Afslutningen blev dog ikke
optimal, Brønshøj tabte 2½-3½ til
Utrecht, mens vi måtte ned med hele
1-5 mod SK Rochade Eugen Kelmis.
Der var andre danskere med. Peter Heine Nielsen, som tidligere
2007 /9/357
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5. runde

IM Thorbjørn Bromann
Brønshøj Skakforening

GM Alexander Baburin
Kilkenny Chess Club

Aljechins forsvar / B05
1. e4 Sf6
Ingen overraskelse. Baburin er kendt
som en af verdens førende, måske
den førende Aljechin-ekspert.
2. e5 Sd5 3. d4 d6 4. Sf3 Lg4 5. Le2 e6
6. h3 Lh5 7. 0-0 Le7 8. c4 Sb6 9. exd6
cxd6 10. b4
Som aldeles ikke Aljechin-ekspert
må jeg tilstå, at denne plan er ny for
mig. Bromann fortalte, at 10. b4? var
baseret på en dårlig 10-minutters
forberedelse af et par måneder gammelt Baburin-tabsparti, og at han
efter 10... Sc6! med pæn sort fordel
måtte kæmpe for at holde liv i spillet
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trods de store svækkelser. Generelt
trak stranden og de +30 varmegrader mere end lange forberedelser på
hotelværelset, indrømmede han...
10... Sc6 11. g4 Lg6 12. La3 h5 13. b5
Sa5 14. Sbd2 hxg4 15. hxg4 e5 16. Lb4
Dc8 17. Sh2 Saxc4 18. Tc1 d5 19. Lxe7
Kxe7 20. dxe6 De6 21. Te1 Th4 22.
Sdf1 Tah8









Foto: Hans-Henrik Grand.

Finn Pedersen og Erik Jelling forbereder
sig i den tyrkiske hede.

^

  
  
  
  ^
   
   

 
Allerede her var begge spillere i tidnød. Bromann værst med kun 1 minut plus de 30 sekunder pr. træk helt
frem til træk 40.
23. Tc3 Kf8 24. Lf3 Sxe5 25. Lg2 Df6
Skulle den have været til d6?
26. Tc7 Df4 27. Dc1 Dxc1 28. Texc1
Le4 29. f3 Ld3 30. Txb7 Lxb5 31. Tb8†
Ke7 32. Tb7† Kd6
Bliver Sort for ambitiøs her?
33. Txa7 Sd3 34. Txa7 Sd3 35. Txf7 Sc4
36. f4 g6
Med remistilbud, som selvfølgelig
blev afslået. Hvid vinder bonde nummer to.
37. Lxd5† Kxd5 38. Txb5† Ke6 39.
Tbb7 Te8 40. f5† gxf5 41. gxf5† Kd5
42. Tg7 Sd6 43. Tb3 Sc5 44. Tf3 Ta4
45. a3 Sc4 46. Sg4 Te1 47. f6 Sd2 48.
Tf5† Ke6 49. f7 Sd7 50. Tf6† Kd5 51.
Tg5† Kc4 52. Se5† 1-0

Triumfen
Mens det generelt var så som så med
præstationerne hos Århus-holdet,
var der et enkelt stjerneskud, der lyste op. Finn Pedersen hører åbenbart
til de spillere, der suger den helt særlige EM-stemning til sig og animeres
til at yde sit bedste. Finn har også
tidligere præsteret overordentlig
gode resultater til et klubhold ved
EM. I år tabte han i første runde til

den kroatiske stormester Robert
Zelcic. Derefter blev der lukket for
det varme vand. Finn vandt de 5
næste og med den fornemme score
5/6 strøg han helt til tops, som øverste topscorer på bræt 4. Hvad der
højner præstationen er, at Finn snildt
kunne have vundet alle partier. Han
stod klart til gevinst mod Zelcic. Vi
kaster et blik på partiet:
1. runde

nævnt hos OSC Baden-Baden, hvor
hans 4/6 ville være fremragende for
alle andre danskere, for Peter var det
kun hæderligt. Ca. det samme kan
siges om Sune Berg Hansens 3½/6
på Hamburgs 3. bræt. Bjarke Sahl,
tidligere Kristensen, har efterhånden
rundet de 50 år, men spillede med
ungdommelig gejst på 1. brættet for
norske Asker, hvor han scorede 4/7
mod stærke modstandere.
Brønshøj stillede med Thorbjørn
Bromann på 1. bræt. Thorbjørn har i
flere år ligget lige under IM-niveau,
men nu er det sidste skridt taget.
Alligevel var vi nogle, der var let
overraskede over at se ham placeret
foran Kim Pilgaard. Thorbjørn viste
sig imidlertid tilliden værdig med
4/7 og en præstationsrating på 2531.
Han tog sin bedste skalp i matchen
mod irske Kilkenny, hvor den russiske GM Alexander Baburin (aktuel
rating 2545) hersker.
Baburin er ikke en lejesvend på
gennemrejse, men har gjort Irland
til sit hjem for snart mange år siden.
Han er måske lige knap så skarp som
tidligere, men dog stadig en stor
modstander på alle måder. Faktisk
tænkte jeg på øgenavnet for en af
fortidens (fysiske) kæmper, Georg
Marco: gross- breit- und dichmeister.
Til sagen:

Finn Pedersen, 2269
Århus/Skolerne

GM Robert Zelcic, 2578
Chess Club Zagreb

Kongeindisk i Forhånden / A08
1. Sf3 Sf6 2. g3 d5 3. Lg2 e6 4. 0-0 c5
5. d3 Le7 6. Sbd2 Sc6 7. e4 0-0 8. Te1
b5
Det kan synes mærkværdigt, at man
hylder en topscorer ved at vise hans
eneste tabsparti. Men dette parti viser på smuk vis Finns skakforståelse,
når den er bedst. Resultatet af partiet
er ganske misvisende. Et træk som
b5 er ambitiøst. Selvfølgelig. Zelcic
har 300 ratingpoint mere. Fra nu af
ser vi en kamp om de hvide felter,
hvor Finn efter min mening viser
overlegen spilforståelse i forhold til
en stærk stormester.
9. a4 b4 10. e5 Se8 11. c4 bxc3 e.p.
12. bxc3 Tb8 13. Sf1 Sc7 14. h4 Kh8
15. Sg5 f6 16. exf6 gxf6 17. Sf3
Ikke 17. Sxh7 Tf7!
17... e5
En tilståelse: Jeg troede, Sort stod
godt her. Zelcic så vældig glad ud,
så han troede nok det samme. Men
det var altså noget med de hvide felter.
18. Se3 Le6 19. c4 d4 20. Sf1 Sb4 21.
Ta3 Lf5 22. S3h2 Se8

Det må være her, der skal findes forbedringer for Sort, hvis der er nogen.
23. f4 Ld6 24. g4 Ld7 25. f5
Sproing! Paraplyen foldede sig ud.
25... Tg8 26. Sg3 Le7 27. Se4 Lc6 28.
Ld2 Sd6 29. Sf1 Sxe4 30. Lxe4 Lxe4
31. Txe4 Dd7 32. Sg3 Sc6 33. Tb3 Txb3
34. Dxb3 Sd8 35. Kh2 Sf7 36. Dd1 Sd6
37. Te1 Dc6 38. Se4 Sxe4 39. Txe4 Dd7
40. a5 Tb8 41. Df3 Tb2 42. Te2 Db7
43. Kg3 Db8 44. Kg2 Kg7 45. g5 Db7
46. Dxb7 Txb7 47. Kf3 Tb1 48. Ke4 Th1














 
  
 
  
  

  






49. Kd5!
Min barndoms skakbøger påstod, at
man lettede presset i dårlige stillinger ved at bytte brikker af. Her er der
byttet en masse brikker af, men resultatet er blevet kongens triumftog
på en motorvej af hvide felter.
49... Kf7
49... Txh4? 50. Ke6 Ld8 51. exf6†
og vinder.
50. gxf6 Lf8
Ellers falder Sorts centrum.
51. Lg5 Tb1
Her svævede stormesterens hånd
over h6, men 52 Tb2! er slut.
52. Txe5 h6 53. Lf4 Tf1 54. Te4 Tf3
55. Kc6?
Der skulle måske ?? på. 55. Ld6!
vinder. 55... Txf5† 56. Te5 og brikkerne byttes, hvorefter Sorts bønder
falder som modne frugter.
55... Txd3 56. Kb7 Kxf6 57. Te8 Kf7
58. Te6 Tf3 59. Lxh6 Txf5 60. Tc6 Lxh6
61. Txh6 Ke7 62. Tg6 Tf6 63. Tg5 d3
64. Kc7 Tf4 65. Txc5 Ke6 66. Tg5 Txc4†
67. Kb7 d2 68. Tg6† Kd5 69. Tg5† Kd4
70. Tg4† Kc5 71. Tg5† Kd6 72. Tg6†
Ke7 73. Tg7† Ke6 74. Tg6† Kd5 75.
Tg5† Ke4 76. Tg4† Kf3 77. Txc4 d1D

78. Kxa7 Dd5 79. Tc3† Ke4 80. Kb6
Dd6† 81. Tc6 Db8† 82. Kc5
Måske 82. Ka6!?
82... Df8† 83. Kb5 Kd5 84. Tb6 Df1†
85. Kb4 De1† 86. Ka4 Kc5 87. Tb2
Dd1† 88. Ka3 Kc4 89. Ka2 Da4† 90.
Kb1 Kc3 91. h5 Dxa5 92. h6 Df5† 93.
Ka2 De6† 94. Kb1 Dxh6 95. Tc2† Kd3
96. Kb2 Dg7† 97. Kb1 Dg6 98. Kb2
Db6† 99. Kc1 Db4 100. Ta2 De1† 101.
Kb2 Dd2† 102. Kb3 Dc3† 103. Ka4
Kc4 104. Ta3 Db4 mat! 0-1
Sådan en afslutning kunne knække
de fleste, men Finn valgte at sige, at
hvis man uden at have rørt en brik i
et halvt år kunne sætte en stærk stormester under pres, ja så kunne det
vel også lade sig gøre med de øvrige
modstandere. Og så vandt han resten.

Damerækken
Damerækken blev vundet af et kanonhold fra Monte Carlo, som også
ville have gjort sig pænt i herrerækken. 1. brættet, Humpy Koneru,
har længe været regnet for meget
talentfuld. Nu er hun begyndt at opfylde løfterne. Ratingtallet er over
2600 og hun er da stadig kun 20.
Men der var også kvinder i Åben
række – ja, det er jo ikke en herrerække, når der er kvinder med! F.eks.
franske Marie Sebag, der leverede
en solid 2500+ præstation på et 1.
bræt. Ligestillingen i skak synes
langt længere fremme i andre lande.
Simpelthen fordi skak betragtes af
unge kvinder som en mulighed for
et udkomme. Bare ikke i Danmark.
Tror jeg.

Organisationen
Af logoet for det tyrkiske skakforbund fremgår, at det er stiftet 1991.
Meget ungt. Det må have været en
reorganisering, for selvfølgelig var
der organiseret skak i Tyrkiet før
1991. Det må fastslås, at den nuværende organisation med Ali Nihat
Yasici i spidsen er meget ambitiøs.
Det vrimler med turneringer i Tyrkiet for tiden. Og det kædes direkte
sammen med magt og politiske symboler. I turneringssalen blev vi alle
overvåget af et flere meter stort foto

af Kemal Atatürk, det moderne
Tyrkiets fader. Præmieoverrækkelsen blev indledt med et øjebliks stilhed for hans minde. Derefter blev
der uddelt præmier til turneringsledere og andre honoratiores. Et sælsomt syn for danske skakspillere.
Men slet ikke tosset.
Yasici skriver i en pressemeddelelse på turneringens hjemmeside, at
antallet af spillere er øget fra 3000 til
200.000 siden år 2000. Det tyrkiske
skakforbund har en professionel stab
med en omsætning på 4 mio. USD.
Ved præmieoverrækkelsen fortalte
Yasici, at Tyrkiet selvfølgelig også
vil organisere et skak-OL, men det
vil først ske omkring år 2014, for
Tyrkiet vil selv være med i medaljekapløbet.
Foreløbig har man hentet Suat
Atalik, landets bedste spiller nogen
sinde, hjem igen. Og så er Mikhail
Gurevich efter nogle år som belgier
blevet repræsentant for Tyrkiet. De
er bræt 1 og 2 på landsholdet netop
nu. Slet ingen tvivl om, at en ny generation af masser af talent er på vej.
Igen ifølge Yasici, er skak blevet et
valgfag i folkeskolen og der arrangeres mange ungdomsturneringer i
landet. Selv tabte jeg i 3. runde til en
spiller, der havde sværere ved at nå
de bageste brikker end banke mig.
Tyrkerne vil nå op på siden af Kina
og Indien i løbet af 7-8 år. Det må vi
bare vente på. Men ideen med at
blande politikken ind er altså ikke
dårlig. Hvordan får man ellers magthavernes opmærksomhed? Heldigvis har der også i dansk skak været
tiltag til at ændre den gymnastiksalsmentalitet, der har været omkring
skakturneringer i mange år.

På gensyn?
Flere af spillerne på både Brønshøjs
og Århus/Skolernes hold havde været med før. Erik Jelling spiller knap
nok andet skak. Det var lidt som at
være den nye dreng i klassen. Lysten til at prøve at komme igen er
stor. Vi får se. Næste gang er det i
Grækenland. Måske på gensyn.
http://euroclub2007.tsf.org.tr/
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Anand om Peter Heine Nielsen
Efter VM-sejren var Anand fuld af lovord om sin sekundant,
den danske stormester Peter Heine Nielsen.
I et interview på ChessCafe.com udtalte han følgende
til eks-VM Susan Polgar:

‘

Jeg bryder mig ikke om at have mere end en enkelt
sekundant, og jeg er meget tilfreds med Peter (Heine
Nielsen). Vi har efterhånden arbejdet sammen så
længe, at vi kender hinanden godt. Og jeg må sige,
at Peter er en fantastisk sekundant.
Han er tålmodig og fornemmer de humørsvingninger,
man under en turnering kan komme ud for, hvornår
man vil være alene, hvornår der skal arbejdes, osv.
Tre af de ideer, jeg brugte til at vinde her i Mexico, var
faktisk ting, han havde foreslået, så han er i enhver
henseende den perfekte sekundant.

’

VM Mexico 2007
13.-30. sept.

Hovedpersonerne ved VM, den kommen

Anands vej

Af Peter Heine Nielsen

1.

Viswanathan Anand

9

2-3. Vladimir Kramnik

8

2-3. Boris Gelfand

8

4.

Peter Leko

7

5.

Peter Svidler

6½

6-7. Alex. Morozevich

6

6-7. Levon Aronian

6

8.

5½

Alexander Grischuk

Rundetabel i Skakbladet nr. 8, side 6

http: //chessmexico.com
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Et VM handler naturligvis om meget andet end verdensmesteren, men
hvor de fleste andre turneringer på
topplan er overraskende sociale, er
VM noget andet. Alt for meget står
på spil. Man holder til i den lejr, man
er en del af, og min beretning afspejler det. Jeg ved ikke meget om, hvad
der ellers foregik. Ofte er man faktisk bedre informeret, når man sidder hjemme og læser diverse nyhedssider, end når man er på stedet, men
arbejder.
Jeg sekunderede Anand ved VM
2005 i San Luis, og selv om resultatet var marginalt over forventet score,
var det naturligvis kun titlen der talte.
Vores samarbejde fortsatte dog bagefter med ujævne intervaller, og trods
en vis usikkerhed var det ikke en stor
overraskelse, at han spurgte mig igen
denne gang. Vores jobsamtaler ta-

ger som regel under et minut, denne
gang, mens vi ventede på en bus.
Man må håbe, vi begge havde tænkt
over tingene inden.
Selv om jeg var den eneste, der
fulgte ham til selve turneringen, foruden hans kone Aruna, var der dog
naturligvis et samarbejde med en del
andre spillere i forberedelsesfasen.
I april-maj havde han sessioner hjemme i Indien med flere af sine landsmænd, og i den afsluttende fase var
Magnus Carlsen forbi nogle dage.
Jeg var aktivt involveret fra juni, og
bortset fra pause, når Anand spillede
turneringer, eller jeg Politiken Cup,
var det træning stort set non-stop.
Moderne skak har udviklet sig til
et slags våbenkapløb med dybe åbningsforberedelser. Ikke forstået på
den måde, at det er nok at købe flest
computere – eller sekundanter – men

VM Mexico 2007:
Viswanathan Anand
• Født 11. december 1969
• Indisk juniormester 1983 med 9 af 9
• Udnævnt til IM 1984
• Indisk seniormester 1985
• Junior-verdensmester 1988
• Stormester 1988
• FIDE’s kandidatturnering, kvartfinalen

Foto: Cathy Rogers.

(nederlag til Karpov) 1991
• PCA’s kandidatturnering, nr. 1, 1995
• VM-match (PCA-regie) mod Kasparov
(nederlag 7½-10½) 1995
• FIDE-verdensmester 2000
• Absolut verdensmester 2007

nde og den regerende verdensmester, i det første indbyrdes parti.

• Tildelt den internationale skak-Oscar
i 1997, 1998, 2003 og 2004

til VM

• Vinder af en lang række topturneringer,
bl.a. Corus-turneringen fem gange.

1. kapitel

at der grundlæggende ikke er noget
alternativ til at analysere dybest muligt. Modparten gør det, og om man
finder det fascinerende eller ej er i
virkeligheden ikke relevant. Nogen
løsning på problemet – hvis det da
er et problem – ser jeg ikke. Hvordan topskak, især VM-turneringer,
vil udvikle sig på sigt, efterhånden
som åbningerne bliver udforsket dybere og dybere, og computerne bliver hurtigere og hurtigere, er ikke til
at vide.
Vi ankom som de fleste andre delegationer ca. en uge før turneringsstart, og til de flestes overraskelse
blev vi indlogeret på et andet hotel,
end dér turneringen skulle spilles.
Ikke noget problem, men man fik
bange anelser, når arrangørerne forsøgte at spare lidt penge på den måde.
I et kæmpe projekt som et VM gør

• Suverænt verdens bedste i hurtigskak,
også gerne lynhurtig i turneringspartier.

nogle få overnatninger på et billigere hotel næppe den store forskel,
så jeg undrede mig over, om fundamentet under turneringen måske
var noget løst. Det lod dog ikke til at
være tilfældet, og som jeg så det, fungerede alt glimrende.

Diplomati og politik
Ved et VM vil der altid være diskussioner. Nervøse spillere har vel en
slags behov i den retning, og managere får eksistensberettigelse ved at
generere aktivitet om regler og vilkår. Et vist komisk skær fik det på
spillermødet, hvor Kramnik og Lekos manager, Carsten Hensel, brokkede sig over tilstedeværelsen af
betalende tilskuere. Risikoen var jo,
at den slags larmede! Det kan han jo
have ret i, men når diskusionerne går
på, om man ikke bør udelukke de

relativt få tilskuere, man kan få til at
gå til skak og som ovenikøbet vil
betale for det, er man kommet for
langt ud. I praksis gav det nu eller
ikke de store problemer.
Der var før VM diskussioner om,
hvorvidt delegationsmedlemmer
skulle nægtes adgang til salen, for at
forhindre snyd, men mig bekendt
blev der ikke sat ting i værk i den
henseende. Og det til trods havde
man for første gang længe et VM,
hvor der ikke blev spillet på undertonerne om muligt snyd.
I ugen op til turneringen var deltagerne på skift ud at spise med
hovedarrangøren og en af sponsorerne. Han skulle stå i spidsen for et
Mexicansk bygge-konsortium og
havde på det sidste halve år opbygget imponerende engelskkundskaber og underholdt fortrinligt. Arran2007 /9/361
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gører skal helst være neutrale, men i
hvert fald over for os lagde han ikke
skjul på, at han håbede på indisk sejr,
men det kan selvfølgelig ikke udelukkes, at han har sagt noget tilsvarende til de andre!
Størstedelen af den økonomiske
støtte kom dog fra et nationalt teleselskab og staten/kommunen i særdeleshed. Om det var stat eller kommune forstod jeg aldrig helt. Der er
en politisk kamp kørende, da Mexicos bystyre er socialistisk, landets
ledelse borgerlig, hvilket bl.a. havde
den effekt, at man havde et valg
mellem at få borgmesteren eller en
minister til de ceremonielle ting.
Sammen ville de ikke være med.

Skakkens to familier
Men savnede man nogle af de lokale
pinger, var der FIDE-folk til overflod. Jeg mener, det er Larsen, der
har sagt som modsvar på FIDE’s
motto ‘Gens Una Sumus’ (‘vi er én
familie’), at nej, vi er faktisk to familier! Og det er i grunden svært ikke
at have det på den måde. Man fornemmer ikke den store sympati eller
gensidige respekt.
F.eks. florerede der det rygte
blandt spillerne, at alle FIDE-folk var
fløjet ind på business class, og den
samlede regning for deres lille udflugt var 200.000 dollars. Om det
passer, har jeg naturligvis ingen viden om, og hvis det gør, kan man
vel med god ret diskutere, om det
ikke er acceptabelt, de bliver belønnet for at skaffe sponsorer og lignende? Jeg synes det faktisk ikke,
for det virkede ikke, som om folk
var fløjet til Mexico af et arbejdsmæssigt behov.
FIDE-præsidenten Kirsan Iljumzhinov var af helbredsmæssige
grunde forhindret i at komme til
åbningsceremonien, hvorfor den tidligere præsident Florencio Campomanes overtog rollen. Han er godt
nok for gammel til at afsone sin dom
for korruption på Filippinerne, men
ellers virker han nu fit for fight. Han
kom direkte fra en stærk kvindeturnering i Baku, og nåede videre til
de asiatiske juniormesterskaber.
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Korruption ser vi, med rette, væsentligt skævere til end i andre dele af
verden, men Campomanes har på en
mærkelig måde en charmerende
aura. Der er noget verdensmandsagtigt over ham, og han formår altid at
stå på god fod med de lokale skakledere og få dem til at føle, de har
været særligt udvalgte, når de får lov
til at arrangere en FIDE-turnering.
Selv ved Junior-EM i Vejen 1993
var han hædersgæsten og fik VIPopvartning til trods for, at Danmark
jo altid har været modstander af ham
i FIDE.

Lodtrækning til sidst
Hvor åbningsceremoniens væsentligste effekt nok er, at sponsorerne
får deres mulighed for at profilere
sig lidt, og blive takket, var det for
spillerne og sekundanterne en lang
venten på, at morgendagens modstander ville blive fundet ved lodtrækningen. Derfor lægges den naturligvis til sidst, man skulle nødigt
risikere at spillerne gik!
Anand fik de hvide brikker mod
Gelfand, og hvad der havde været et
meget langt træningsforløb blev
pludselig meget konkret. Gelfand,
det er Russisk eller Najdorf, kom
tankerne øjeblikkeligt, og minuttet
efter besluttede jeg mig for, at åbningsceremonien nok kunne undvære mig, og fandt vej til min computer.
Første runde blev absolut ingen
succes:
1. runde:

Viswanathan Anand (2792)
Boris Gelfand (2733)
Russisk / C42
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6
Russisk, kendt som en solid og sund
åbning, og af mange lidt mere negativt betegnet som et kedsommeligt
remisforsøg. Åbningen har været
Kramniks favorit de seneste år, og
han har med stor succes neutraliseret alle forsøg fra Hvids side på at
skabe dynamiske muligheder, endsige fordel. Det kan man mene om,
hvad man vil, men i matcherne mod

Leko og Topalov tvang Russisk dem
begge til primært at forsøge sig med
andre træk end 1. e4, hvilket ellers
er deres naturlige førstevalg. Andre
end Kramnik er naturligvis hoppet
med på vognen, Gelfand, og for den
sags skyld Anand selv, har spillet
Russisk med stor succes. Anand spiller konsekvent 1. e4, så at have nogle
ideer mod bundsolide Russisk, syntes umiddelbart at ligge højt på dagsordenen under åbningsforberedelserne, men blev faktisk nedprioriteret
kraftigt. En beslutning, der ikke
umiddelbart forekom mig logisk,
men set i bakspejlet var den glimrende. Russisk ville maksimalt forekomme i to af partierne, ingen andre
end Gelfand og Kramnik har den på
repertoiret, så i stedet for at gå i panik over dens soliditet, og bruge al
energien på at lede efter ting, der alligevel næppe findes, blev valget den
pragmatiske løsning at fokusere
mere på de sorte åbninger og så håbe,
at ikke alt for mange fik den idé at
spille russisk. Det magede sig naturligvis sådan, at de første to partier
med Hvid var mod netop Gelfand
og Kramnik! Dels blev man dermed
konfronteret med problemet direkte,
dels forsvandt det håb, at nogle af de
andre spillere ville nå at vise deres
Russisk-forberedelser, som man så
kunne kopiere.
3. Sxe5 d6 4. Sf3 Sxe4 5. Sc3!?
En god praktisk løsning. Det mere
principielle 5. d4, som behandles i et
senere parti, leder oftere til en hurtig
forfladigelse af stillingen. 5. Sc3 er
trækket, man spiller, hvis man ønsker et kampparti fremfor objektiv
fordel. Det var sådan, Adams og
Kramnik slog mig i Dortmund.
5... Sxc3 6. dxc3 Le7 7. Le3 Sd7 8. Dd2
Se5 9. 0-0-0 0-0 10. h4!?
Standardtrækket i denne åbning, da
Hvids koncept i disse stillingstyper
er at storme frem med h-bonden.
Som jeg ser det, er Hvids eneste fordel i stillingen, at hans kongestilling
er mere solid. Mærkeligt nok giver
dobbeltbonden i c-linien en slags
ekstra sikkerhed, og trods de modsatte rokader er det svært for Sort at
komme til modangreb på den hvide

konge. Som oftest forsøger Sort sig
med centralisering af sine brikker,
for på den måde at skabe modspil,
eller afvikling. Et koncept han har
held med i dette parti.
10... Te8 11. h5 Lf6 12. Sh2!?
En nyhed, næppe af synderlig kvalitet, men vi mente, det måske ikke
var påkrævet at bruge tid på sikringstrækket 12. Kb1, som var det hidtidige forsøg i stillingen. Planen er nu
at spille Le2 og f4 eller g4 og forberede en bondestorm på kongefløjen.
I den forbindelse er det værd at bemærke, at Hvid endnu ikke har lyst
til at spille h6, men at dette er en
latent trussel. Sort har problemer med
at hindre det, da et Sort h7-h6 har
den konsekvens, at Hvids g4-g5
kommer med langt større kraft. Måske i småtingsafdelingen, men det er
de ting, Hvid satser på. Her uden
succes, men i et par senere partier
ved VM kom Hvid tæt på.
12... h6!
En interessant reaktion. Gelfand påstår at et hvidt g5 ikke lader sig gennemføre – og han har formentlig ret.
13. Le2 Le6 14. f4 Sc4 15. Lxc4 Lxc4
16. b3
Måske unødvendigt. 16. g4 De7 17.
Tde1 Lh4! 18. Lf2 Df6 er pointen
bag Sorts spil. Hvid kommer ikke
for alvor i gang med sit angreb, og
det ender med, at hans bønder på
kongefløjen bare er svage.


 
   
   
   
   
  
 
  

16... Lb5
16... c5!? blev foreslået af diverse
Internet-kommentatorer, og trækket
ser absolut stærkt ud. Pointen er, at
17. bxc4? Da5 giver afgørende angreb. Bedre er 17. Sg4 Le6, og selv
om dette da nok er holdbart for Hvid,

ender Sort med den rigtige løber, og
desuden er h5 svag.
17. Thg1
17. g4 De7 18. Tde1 Lh4 er det vanlige motiv, Sorts modspil er veltimet.
17... Te4 18. Sg4 De7 19. Tde1 Te8
Heromkring burde Hvid nok slå på
f6, men trods de uligefarvede løbere,
eller som Larsen nok ville pointere,
netop på grund af, har Sort en pæn
fordel. Bonde-h5’s svaghed gør, at
mange slutspil er tabt, og hvad Hvid
skal gøre, ud over at forsøge at afvikle til et slutspil, er uklart.
20. Lf2 Dd8 21. Txe4 Txe4 22. Te1?




   
   
  
  
 
   










Et psykologisk meget interessant
øjeblik. Efter det bedre 22. Le3 står
Hvid måske lidt under, men slemt er
det ikke. Forklaringen på Nettet bagefter var, at begge nok havde overset Sorts følgende mulighed.
22... Txe1†
Eller 22... Txf4! Til min store overraskelse viste det sig, at begge spillere havde set denne mulighed under partiet. Jeg og computerne – og
man bør ikke være blind for, at det
sammenfald er ret generelt – troede,
at dette bare vandt for Sort. Anand
havde overbevist sig selv om, at følgende gav rimelige chancer: 23.
Sxf6† Dxf6 24. Lxa7 b6 25. Lb8,
men computeren angiver følgende:
25... Tf2! 26. Dd4 Df5! 27. De4 Dc8,
hvorefter løberen åbenbart går tabt.
Man kan måske nok undskylde, at
spillerne ikke ser manøvren med at
spille dronningen tilbage til c8, men
jeg har nu stadig svært ved at tro, at
det var årsagen til, at Gelfand forkastede varianten. Af egen erfaring
kender jeg kun alt for godt, at hvis
man før partet har sagt til sig selv, at

remis er et glimrende resultat, er tendensen, at man overtaler sig selv til,
at den slags konkrete varianter er for
farlige, og i stedet prøver at forcere
remis. Sort mod Anand er vel et af
de vanskeligste partier i turneringen,
Gelfand slog på e1 og tilbød remis,
og fik den ønskede turneringsstart.
Men havde han vundet, og turneringen ellers haft det samme forløb, var han blevet verdensmester.
Sådan går tingene nu sjældent, havde
Anand tabt 1. runde med Hvid, var
der nok kommet en reaktion, i hvilken retning er sværere at sige.
½-½
Skulle Anand-holdet finde noget
positivt at sige om åbningsrunden
var det nok, at den forsvarende mester Kramnik på få træk havde forhandlet en lovende stilling til remis.
Måske hans form ej heller var fantastisk. Talen om Anands manglende
form forstummede dog hurtigt. Partiet mod Aronian i 2. runde viste inderen fra hans absolut bedste side
(bragt i Skakbladet nr. 8).
Anands opgør mod Kramnik i
3. runde blev endnu en russer, og
noget gik galt i åbningsfasen. I hvert
fald sad Anand efter godt en time
med et tårnslutspil med tre bønder

100 år
Skakbladet
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Køber/Sælger
Skakbogsamlinger
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altid på lager.

33 – 14 62 91

Skakhuset
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mod tre på kongefløjen og en ekstra
a-bonde til Kramnik.
Anand tabte et lignende slutspil
mod Leko i Linares 2003, og efterfølgende blev der gjort en del grin
med hans slutsspilsteknik. Det er
næppe heller hans bedste fase, men
VM viste faktisk ressourcerigt og
præcist forsvar i kritiske slutspil i
nøglepartier, både her mod Kramnik samt i næstsidste runde mod
Grischuk.
For mig var det overraskende, at
han så let holdt remis, men også
Kramnik syntes at have den opfattelse, at slutspillet var enkelt remis.
Krisen virkede måske større, end den
egentlig var.
4. runde lignede øjeblikket, hvor
favoritterne ville trække fra de øvrige. Både Kramnik og Anand, igen
med de sorte brikker(!), fik opbygget gevinsstillinger, men sent i den
6. time satte de, dem over styr, ganske ukarakteristisk. På sin vis godt
for turneringen. Var der reelt tale om
et kapløb mellem disse to, uden at
nogen anden havde en chance for at
erobre titlen, gav turneringsformatet
ikke den store mening, men som det
skulle vise sig, blev der faktisk plads
til en anden bejler til kronen.
5. runde viste igen Anand fra hans
bedste side, og for første gang gik
han nu alene i spidsen. Runden bød
også på Gelfands sejr over Aronian,
hvilket pegede i retning af, at forhåndsoutsideren ikke skulle komme
til at spille nogen rolle, mens veteranen Gelfand derimod prægede begivenhederne.
5. runde

Viswanathan Anand (2792)
Peter Svidler (2735)
Spansk / C89
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0-0
Hvis det er svært at finde spændende
muligheder mod Russisk, må man
sige noget tilsvarende siges om
Marshall-angrebet. Hvid har på det
seneste ikke just haft succes i
bekæmpelsen af den åbning. Fire af
Anands hvide partier i turneringen
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havde faktisk denne stilling, og da
f.eks. også Kramnik spiller varianten af og til med Sort, var denne stilling nok den mest kritiske for de
hvide forberedelser før VM. Som
med Russisk er problemet, at det er
en glimrende åbning for Sort, men
noget skal man jo finde på. Anand
spillede selv Marshall ret konsekvent
med Sort i hvert fald det sidste halve
år op til VM, og på mit spørgsmål,
om ikke det lidt for oplagt var et såkaldt ‘tell’, i retning af, at han ikke
havde nogen ideer om, hvad han
skulle gøre med Hvid mod Marshall,
svarede han: Nej, det ved de allesammen ganske uanset! Tilsyneladende en korrekt vurdering, men det
er forhåbentligt ret tydeligt, at f.eks.
til partiet mod Aronian var vi helt
ude i krogene for at lede efter nye
nye ideer.
8. c3 d5 9. exd5 Sxd5 10. Sxe5 Sxe5
11. Txe5 c6 12. Te1 Ld6 13. g3
Et system, der var på mode ca. 10 år
tilbage, bl.a. med Anand som en af
hovedaktørerne med hvid. Det lidt
klodsede g3 forhindrer et sort Dh4,
og spiller han nu 13... Dd7 for at forsøge at få trækomstilling efter 14.
d4 Dh3, kommer stærkt 14. d3, mens
i andre varianter, som partiet f.eks.,
vil Hvid direkte til d4 med bonden.
13... Lf5 14. d4 Dd7 15. Le3
En slags grundstilling i varianten.
Anand brugte nogen tid på den under en af vores træningssamlinger,
mens jeg ud fra mere intuitive fornemmelser var meget lidt tiltrukket
af Hvids stilling. Nu er min intuition
rimeligt nok ikke den afgørende
parameter i beslutningsprocessen,
men det viste sig, at også Anand
havde mistet tiltroen til varianten,
men glemt at fortælle mig det! Så
jetlag-ramt i Mexico gav jeg mig til
at se lidt på nogle af hans ideer, og
fandt sammen med compuetren et
par forfininger med en vis relevans.
Og pludselig, nok i mangel af bedre,
opgraderede vi systemet til førstevalg.
15... Tae8 16. Sd2 Lg4 17. Dc2!
Efter 17. Db1 Lf5 er først 18. Lc2?
den egentlige fejl, men 17. Dc2 forhindrer muligheden for at begå den!

18... Lxc2 19. Dxc2 f5 20. c4 bxc4!
21. Sxc4 f4 22. Ld2 f3 23. Dd3 Te2
24. Txe2 Dh3 25. Se3 Tf4!, og Hvid
opgav i Naiditch - Gustafsson,
Dresden 2007. Angående det parti
er der et par historier: Efter runden
kom en spiller – jeg husker ikke
hvem – og spurgte mig, om jeg havde
set Jans gevinst? Ja, i morges før runden viste han mig det! Desværre er
der mere end det. At 20... bxc4! er
en vigtig detalje, der forbedrer den
daværende teori, fortalte Jan mig
faktisk for et par år tilbage, men det
var lykkedes mig at glemme det. Siden forsøgte jeg uden held at få
Magnus Carlsen til at benytte varianten med Hvid, samt i en samtale
med Kotronias at bekræfte ham i, at
varianten virkede yderst lovende for
Hvid. Jeg prøver generelt at fortælle
folk sandheden, det er hukommelsen det kniber med.
17... Lf5 18. Dc1 Te7!?
Spillet af Gyimezi, der har haft et
par træningssessioner i Marshallangrebet med Gustafsson, så vi var
advaret om dette træks potentiale.
Det normale er 17... Te6, men e7 er
et mere fleksibelt felt, dels kommer
Sg5 ikke med tempo, Sorts dronning
øjner stadig h3 og har kontakt med
sin løber på f5. Samt vel mest essentielt: Te6’s eneste fordel, muligheden for at angribe via g6 er formentlig blot en illusion.
19. Sf3!?
Almazi spillede 19. Sf1 mod Gyimesi, men partiet blev hurtigt remis
efter 19... Tfe8 20. Dd2 Lh3 21. Lc2
Lxf1, hvorefter sort vinder bonden
tilbage med remisagtig stilling.
19... Lg4 20. Sh4!?
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Anands to VM-støtter – hustruen Aruna og sekundanten Peter Heine Nielsen

En af de omtalte forfininger, og som
jeg i grunden er lidt stolt af. Bl.a.
fordi jeg ikke rigtig forstår trækket.
Det er vel noget med at få springeren lidt af vejen til et sikkert felt,
mens Hvid gør klar til at konsolidere sin stilling. På d2 stod den klodset, nu får dronningen det felt i stedet. Af og til er det Ld1, Hvid vil
spille, for nu giver det mening at
bibeholde fleksibilitet.
20... Tfe8 21. Dd2 h6
Et godt tegn, Svidler er heller ikke
klar over, hvad han skal foretage sig
af nyttige træk. At stillingen kræver
den slags ventetræk fra begge sider
indikerede, at ikke meget er på færde,
og at Hvid, der har den ekstra bonde,
nok har en vis fordel.
22. Dd3 g6 23. Ld1?!
Anand var noget kritisk over for dette
træk, men det er lidt uklart, hvad han
skulle spille i stedet. 23. a4!? er, hvad
computerne siger og måske med
rette. Det er nyttigt at få åbnet linier
på dronningfløjen, desuden undgår
Hvid, at a2 hænger i varianten, der
opstår efter slag på d1.
23... Lh3?!
23... Lxd1 24. Taxd1 Sxe3 25. fxe3
var eneste måde at kæmpe om fordel, samt beholde merbonden på,
men kønt er det ikke. (25. Txe3 Txe3
26. fxe3 De6! 27. Te1 Le7! var må-

ske det træk, spillerne overså under
partiet? Med tempo fjernes springeren, så den ikke længere angriber
g6, hvorefter Sort i ro og mag kan
slå på a2). 25... Te4 26. Sg2. Jeg
havde en note om, at dette trods alt
var en bonde mere til Hvid, men at
det virkede lidt for computeragtigt.
Sort har en masse felter, og en fremmarch med h-bonden sikrer en del
modspil. Et typisk problem i Marshall. I et væld af stillinger er Hvid
foran med en bonde, men Sorts kompensation er af positionel art og ofte
nok til at holde remis.
24. Lf3 g5 25. Sg2!
Anand sagde senere, han var begejstret for mit Sh4, fordi det var en
rute til nøglefeltet g2. Glimrende, og
et godt eksempel på, hvorfor jeg sjældent har verbale noter efter mine
ideer. Umiddelbart syntes jeg, g2
virker som en klodset felt, og jeg
havde ingen intentioner om at deplacere springeren dér. Men ved
nærmere eftertanke kan jeg godt se,
at den har gode defensive kvaliteter,
samt gør plads til en omgruppering
af Hvids andre brikker.
25... Lf5 26. Dd1 Sf6 27. a4!
K-fløjen er konsolideret, en ny flanke, hvor Sort er mere sårbar, åbnes.
27... Se4 28. axb5 axb5 29. Ta6 Db7
30. Da1 Lc8 31. Ta8 Lb8

32. Lc1!!
Et træk man kun kan være fuld af
beundring for, især når det er spillet
af et menneske. Verbalt kan man argumentere med, at Hvid er trængt
ind via a-linien, men at hans stilling
mangler koordination, da den er skåret over på midten. Men ved at opretholde trusler i centrum samt frigøre e3 til springeren får Hvid den
sorte stilling til at kollapse. At Svidler
var i tidnød, gjorde det ikke nemmere for ham.
32... Sf6 33. Txe7 Txe7 34. Da3 Td7
35. Ta5 La7 36. Se3 Dc7



 
  
   
   
   
   
   

  
37. Sf5
Sort stod dårligt, men de sidste træk
har ændret det til en klar tabsstilling.
Nu falder det helt fra hinanden.
37... c5
Eller 37... Kh7 38. Df8.
38. Sxh6† Kh7 39. Lxg5 1-0
I 6. runde spillede Anand en kedelig
remis mod Leko, men i 7. runde gik
han alene i spidsen med en god
positionel sejr over Grischuk. Grischuk var en af de spillere, der skuffede meget. En oplagt forklaring var
den magre score 1 point af 7 med de
2007 /9/365
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... VM MEXICO 2007
sorte brikker, og det inkluderede
endda remisen fra tabstillingen mod
Kramnik. Blandt grundene, han anførte bagefter, var manglende succes med åbningsforberedelserne.
Ikke at de rent teknisk manglede kvalitet, men problemet var, at hovedparten af hans energi var anvendt på
åbninger, der slet ikke blev spillet
ved VM. Der er naturligvis dygtighed med i billedet, når det gælder
om at gætte, hvad modstanderen
overrasker én med, men ofte er det
lidt tilfældigt, og Grischuk havde
ikke meget held på den konto. Lidt
senere under Europa-Cup’en nævnte
han, at hans sekundant Jakovenko
derimod havde haft stort held med
at få brugt deres forberelser. Så vil
man vide, hvad de brugte tiden på,
er det bare at studere Jakovenkos
partier.
Anands sejr havde dog ikke skabt
et afgørende forspring, da Gelfand
kun var et halvt point efter, og det
indbyrdes parti – Anand med de sorte
brikker – dagen før fridagen var
pludselig og ganske overraskende
blevet et rent topopgør.
8. runde

Boris Gelfand (2733)
Viswanathan Anand (2792)
Katalansk / E06
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3
Katalansk. For et par år siden kom
jeg vist til at beklage mig over at være
vokset op med Larsens og Zeuthens
ZOOM og under dens indflydelse at
være endt som Katalansk-fan. Min
pointe dengang var, at åbningen nok
dybest set var for ufarlig. Min holdning var vel farvet af mine resultater, men Kramnik har på det seneste
vist, at der i allerhøjeste grad er bid i
Katalansk. Anands forbedelser med
Sort blev meget rost efter dette VM.
Med rette, men Kramniks hvide åbninger gør sig fortjent til endnu større
beundring. I samtlige sine hvide partier lykkedes det ham at generere
pres, nærmest en umulighed i disse
computertider. Peter Leko har sagt
det således: Det tager to uger at udarbejde en idé for hvid, og to timer
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at skyde den ned igen. Logikken er,
at det er markant nemmere at neutralisere end at skabe. Nyheden i dette
parti var forberedt med det formål at
neutralisere Kramniks katalaner. Jeg
talte lidt for at gemme den til partiet
mod Kramnik, men Anand mente jo,
at partiet med Gelfand ifølge stillingen var topopgøret, desuden er der
meget der taler for, at man skal få sin
idé sat ind, når man har chancen, før
andre får muligheden. Men netop
denne idé er ikke computerskabt,
hvorfor dens levetid nok vil være
længere.
3... d5 4. Lg2 Le7 5. Sf3 0-0 6. 0-0 dxc4
7. Dc2 a6 8. Dxc4 b5 9. Dc2 Lb7 10.
Ld2!?
Mit yndlingstræk, som jeg bl.a. har
tabt til Leko med. Trækket ser måske vanvittigt ud, både 10. Lf4 og
10. Lg5 virker mere naturligt, men
begge regnes for harmløse, hvorimod 10. Ld2 sætter Sort under markant større pres. Trækkets eneste
pointe er af defensiv karakter, Sorts
naturlige udviklingstræk 10... Sbd7
skal kunne besvares med 11. La5.
Lyder beskedent, men betyder meget. Sbd7 er nemlig nærmest den
eneste måde, Sort kan fuldføre sin
udvikling på uden at slå knuder på
sig selv. Der blev gjort et par forsøg
i Mexico, og Kramnik viste, at han
forstår denne stilling bedre end nogen anden.
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10... Ld6!?
Før afrejsen til Mexico var jeg ikke
det mindste i tvivl om, at dette var
Anands vigtigste nyhed, og det var
min opfattelse, at den fuldstændig
neutraliserede varianten. Før jeg
fortsætter med at rose trækket, bør

det nok nævnes, at ideen ikke har
meget med mig at gøre. I slutningen
af foråret havde Anand sessioner
med nogle af sine indiske landsmænd hjemme i Chennai, og på et
tidspunkt fik jeg en lidt kryptisk mail,
om jeg havde set på 10... Ld6. Jeg
troede først, han mente 10... h6 11.
a3 Ld6, som jeg faktisk havde overvejet og vel i grunden finder mere
logisk, men det fungerer vist ikke
for Sort. 10... Ld6 var jeg derimod
helt blank på. Han og Sandipan
havde set meget på trækket, og til
min store overraskelse viste det sig,
at jeg end ikke kunne komme i nærheden af at sætte spørgmålstegn ved
trækket. Umiddelbart ser trækket
efter min opfattelse ganske klodset
ud, men ved nærmere eftertanke har
det megen logik. Da Hvids sidste
træk ganske enøjet er baseret på La5ressourcen, tager Sort sine forholdsregler mod dette. På den måde forberedes det naturlige Sbd7, og det er
uklart, hvad Hvid kan gøre for at
forhindre det. En mulighed er det
paradoksale 11. Lg5!?, der udnytter, at der også er ulemper ved at placere løberen på d6. Faktisk vil dette
give trækomstilling til partier efter
10. Lf4 Ld6 11. Lg5. Gelfands reaktion er ganske blød, men illustrerer
godt konceptet bag Sorts idé. Kramnik havde selv succes som sort med
10... Le4. Efter 11. Dc1 Dc8 12. Lg5
Sbd7 13. Sbd2 Lb7 14. Sb3 a5!? 15.
Lxf6 Lxf6 16. Sc5 Ld5 viste det sig,
at feltet c5 ikke betyder alverden, da
Hvid kan ikke fastholde kontrollen.
17. e4 Lc4 18. Sxd7 Dxd7 19. Te1
Lxd4 20. Td1 c5 21. Dc2 e5 22.
Sxe5, ½-½ (Aronian - Kramnik,
Mexico City 2007, 6. runde). Et par
under senere viste Kramnik mod
Leko, at 13. Df4! derimod sætter Sort
over for problemer. Leko tænkte
længe, men kom ikke op med bedre
end 13... Lb7 14. Tc1 Ld6 15. Dh4
h6 16. Lxf6 Sx6 17. Sbd2 Te8 18.
e4 Sd7 19. Sb3, hvorefter Hvid
havde en markant fordel i kraft af
Sorts strukturelle svækkelser, feltet
c5 i særdeleshed. Et andet træk, der
har været populariseret af Anand,
men som han tabte med til Kramnik

Klubblade
i Wijk aan Zee i år, er 10... Ta7!?
Ideen er, at Sort gør klar til Sbd7 og
kan besvare et hvidt La5 med Da8,
hvorefter der af taktiske årsager ikke
kan slås på c7. Eller det var i hvert
fald, hvad man hidtil troede. 11. a3!?
En spændende nyhed, men ideen er
set før. Underligt nok er det anerkendt, at spiller Sort 10... h6!? svarer Hvid bedst 11. a3!? og påstår, at
hans ventetræk er mere nyttigt end
Sorts. Det samme er pointen her.
Efter 11... Sbd7 12. La5 Da8 13.
Dxc7! Tc8 14. Df4 Tc2 15. Sbd2
Txb2 16. Tfc1 havde Kramnik en
markant fordel mod Grischuk, men
ganske atypisk lykkedes det ham
ikke at realisere den, og Grischuk
formåede at holde remis. (Kramnik
- Grischuk, Mexico City 2007, 4.
runde.
11. Td1
11. Tc1 Sbd7 12. La5 De7! er den
taktiske idé bag 10... Ld6. Nu kan
der ikke slås på c7, fordi tårnet hænger på c1 til sidst efter 13... Tac8 14.
Lxd6 Txc2 15. Lxe7 Txc1†. Sort får
tid til at gennemføre det befriende
c5, hvorefter hvids brikker bare står
klodset.
11... Sbd7 12. La5 Db8
Tvunget af omstændighederne, men
Sort kommer til modspil.
13. b4 e5! 14. Sbd2 exd4 15. Sxd4
Lxg2 16. Kxg2 c5 17. bxc5 Lxc5 18.
S2b3
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18... La3!
Meget stærkt, og et træk som dette
viser efter min opfattelse Anand fra
hans absolut bedste side. Umiddelbart kunne det virke som om, at c6feltet gav Hvid visse chancer for fordel, men teksttrækket viser, at det er

lige omvendt. Nu forhindres Hvid i
at sætte et tårn i c-linien, og dermed
gøres klar til, at Sort kan erobre
denne. Hvid er tvunget ud i at søge
lige spil.
19. e4 Se5 20. Sf5
Et begavet tidspunkt at tilbyde remis på. Anand modtog, men var efterfølgende i tvivl om det var en god
beslutning. Rent skakligt var det
næppe, efter 20... Db7 fulgt af Tac8
beholder sort et vist tryk, Tfe8 samt
trusler om ofre bliver også relevant.
Turneringstaktisk derimod er det vel
forsvarligt. Nu blev Gelfand holdt
på solid afstand, og eneste virkelig
kritiske hurdle syntes at være det
sorte parti mod Kramnik.
½-½
Fridage er altid velkomne, men tiden blev mest brugt på at se frem
mod nøgleopgøret mod Kramnik i
10. runde. 9. rundes parti mod Aronian bar nok præg af det, men det
lykkedes dog Anand at begrænse
skaderne af en ikke alt for god åbningsidé, og der blev hurtigt taget
remis. Mærkeligt nok blev det alligevel en fantastisk runde, da både
Kramnik og Gelfand tabte, hvorfor
Anand øgede sit forspring til konkurrenterne.
At Anands parti mod Kramnik var
så betydningsfuldt har også lidt med
reglerne at gøre. I tilfælde af ligestilling ville indbyrdes parti være afgørende. Vandt Kramnik, ville forspringet ikke blot være skrumpet til
et halvt point, men ligestilling ville
da tælle i den regerende mesters favør.
Som det er god skik i dramaserier
lader vi det første af de to afsnit i
VM-beretningen slutte netop her,
hvor spændingen er størst. Hvem vinder duellen mand mod mand,
seriens helt, Anand, eller den altid
farlige Kramnik?
Nå ja, læseren kender jo resultatet, men hvorfor duellen forløb, som
den gjorde, taktik, angreb og parader – det bliver først afsløret i Skakbladet nr. 1

Afstemning:

Årets klubblad

Afstemning:

Årets skakhjemmeside

Gennem året er et beskedent udvalg af landets rigtig mange gode
klubblade og hjemmesider blevet
omtalt her i Skakbladet. Og som
annonceret i Skakbladet nr. 1 er
det nu læsernes tur til give deres
bud på, hvilket dansk klubblad og
hvilken dansk klubhjemmeside,
der skal hædres som årets bedste
i 2007.
Alle medlemmer af Dansk Skak
Union kan deltage i afstemningen,
der sker ved at sende en mail eller
et brev til Skakbladets redaktion
med en stemme på enten klubblad
eller hjemmeside, eller begge dele,
der altså ikke behøver at være fra
samme klub. Ej heller er afstemningen begrænset til de kandidater, der har været præsenteret i
Skakbladet.
Foruden æren – retten til at kalde
sig ‘årets bedste 2007’ – følger til
hver af de vindende klubber 3 kg
god stærk kaffe, så redaktører og
webmastere kan være vågne og
kreative i de sene aftentimer.
Send titlen på klubbladet og/eller
hjemmesidens web-adresse samt
navnene på de tilhørende klubber
(og gerne en kort begrundelse!).
Senest tors. den 20. dec. 2007 til:
Skakbladet
Kongestien 16, 2830 Virum.
Email: skakbladet@skak.dk
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BENT LARSEN

Næsten
veloplagt
• Mar del Plata 1993
• En utrolig delt første
• Hvordan slår man
de ukendte

• Allerede dengang
kunne jeg ikke lide
dobbeltrunder
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Den er i kassen!
Hvid trækker.
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I hele denne turnering mødte jeg kun
to stormestre. Mod Quinteros var jeg
helt ude over afgrunden, mod Milos
var jeg meget nær ved at vinde med
Sort i en Maroczy. De partier vil jeg
ikke vise! Men de andre (syv) var
faktisk ganske sjove. Og et af emnerne ligger tæt på det, både Jacob
Aagaard og en skaktræner fra Skt.
Petersborg har sagt og skrevet for
nylig:
– Det vigtigste er energien!
Samt Pachman, efter Interzoneturneringen i 1964:
– Optimismen giver Larsen halvandet point ekstra i hver turnering.
Altså til Mar del Plata, på kysten,
400 km syd for Buenos Aires. Med
en smuk sandstrand. Men hvorfor er
det så imponerende? Sådan en har vi
jo fra Skagen til det sydligste Portugal, kun afbrudt i Bretagne. – Den
4-4-93 er der desværre dobbeltrunde. Min modstander i første runde
har et meget tiltalende navn, glæde
eller måske bedre lystighed.
1. runde

Larsen
Alegria
Reti / A12
1. c4 c6 2. b3 d5 3. Lb2 Lf5 4. Sf3 e6 5.
g3 Sf6 6. Lg2 Le7 7. 0-0 0-0 8. d3 Sbd7
9. Sbd2 Te8 10. a3 a5
Altsammen superkorrekt. Men den-

ne stilling kan Hvid desværre ikke
vinde med ærlige midler. Jeg tænker
et par minutter – og opfinder en snedig fælde!
11. Lc3!? Lf8 12. Te1 e5
Han var klar over sagens alvor. Tog
10 minutter!
13. cxd5 Sxd5
– Med spæk fanger man mus, sagde
Heinz Lehmann. Måske gik 13...
cxd5 14. e4 Lg4!?
14. Lb2 Lg6 15. Sc4 Dc7 16. Tc1 S5b6
17. Sh4 Sxc4 18. Txc4 Tad8 19. Sxg6
hxg6 20. h4!?
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Det mest ærgerrige. Hæmningen af
dobbeltbonden! Men jeg var ikke
sikker på konsekvenserne af Sc5.
20... Lc5 21. Dc2 Dd6 22. Ta4! Lb6 23.
Td1 Sc5 24. Tc4 Se6 25. e3 Db8(?)
Forvirring. Et energisk forsøg var
endnu g5.
26. b4 axb4(?) 27. Txb4! Da7 28. Te4!

Foto: Erik Hvalsøe.

f6 29. Ta4! Db8 30. Db3 Lc5 31. Lh3
Td6
Sort har trafikproblemer. 31... f5 32.
h5 er heller ikke rart.
32. Te4! Kh7 33. d4 Dd8 34. Lxe6
Det enkleste. Jeg nøjes med en
bonde. (I stedet for 34. Tb1 exd4!?).
35... Texe6 35. Tc1 Lb6 36. dxe5 Td3??
37. Dxe6 opgivet.
Tak! Men om aftenen var jeg muligvis træt. I hvert fald holdt senor Cursi
skam remis efter 86 træk. Det gjorde
jeg også. Med Sort i en Leningrader
fik jeg straks lige spil, men ikke mere.
Morgenstund har guld i mund. Og
så tyede jeg til min kjære Makogonov.
3. runde

Larsen
Fernandez
Makogonov / E90
1. c4 Sf6 2. Sc3 g6 3. e4 d6 4. d4 Lg7
5. Sf3 0-0 6. h3 c5!? 7. d5 Sa6 8. Ld3
Sc7 9. 0-0 Ld7 10. Lf4 b5 11. cxb5 Tb8
12. a4 a6 13. De2 Sh5 14. Lg5!? axb5
15. axb5 Lxc3 16. bxc3 Lxb5 17. c4
Ld7 18. Ta7 Ta8 19. Tfa1 Txa7 20. Txa7
Db8 21. Da2 f6 22. Ld2 Tc8
Det bruger Sort en del tid til. Ryger
op på 87. Vi skal klare 40 på 120.
Jeg klarer 26(!) på 19... Men derefter regner jeg en masse på et løberslutspil.

23. Lf1 Sg7 24. Se1 Sge8 25. Sd3 Db6
26. f4 Tb8 27. g4 Lc8 28. Da5 La6 29.
Dxb6 Txb6 30. La5 Tb7 31. Txb7 Lxb7
32. h4 e6 33. Kf2 La6?






   
   
  

   
   

  
34. Lxc7! Sxc7 35. Sxc5! dxc5 36. d6
Lc8 37. dxc7 Kf7 38. e5 fxe5 39. fxe5
Ke7 40. Ld3 Kd7 41. g5 Kxc7 42. h5
gxh5 43. Lxh7 Kd8 44. g6 Ke7 45. g7
opgivet.
4. runde

Danieli
Larsen
Lukket Siciliansk / B24
1. e4 c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 e6 4. Lg2 Sf6
5. f4 d5 6. e5 Sg8 7. Sf3 Sh6
Til en lignende stilling når en gammel Pachman via 2. f4 Sf6. Jeg har
aldrig troet på bedømmelsen: lille
fordel for Sort.
8. 0-0 Sf5 9. Se2 h5 10. Lh3?!

En måned før
turneringen i Mar del
Plata havde Bent
Larsen gæstet
København for at
spille en match mod
IBM's supercomputer
Deep Blue. Som det
fremgår af billedet fra
pressekonferencen,
hvor han flankeres af
Henrik Danielsen
(holder mikrofonen) og
Lars Bo Hansen, var
han veloplagt og
vandt da også 2½-1½
over Deep Blue.

Efter ca. 40 minutter. Inspirationen
må være varianter af typen ... h4, g4
h3! Men det ser lidt underligt ud. Det
tager mig kun et par minutter at åbne
diagonalen.
10... d4 11. d3 b6 12. c3 Lb7 13. a3!?
I det mindste en idé. Jeg er sikker på,
han ikke vil slå på f5.
13... Dd7 14. Lxf5?! exf5 15. cxd4 h4
Alt dette på 15 minutter. Jeg er sikker(?)
16. dxc5 hxg3 17. hxg3 0-0-0 18. Le3
100! Han har 20 til 22. Men nu begynder jeg også at tænke.
18... bxc5 19. Tc1 Dd5 20. Sc3 Dxd3
21. Dxd3 Txd3 22. Sd1 Sa5 23. Kf2 Le7

  ^
   
   
   
   
  
   
 

Det var det sværeste. Gad vide, om
det er det bedste. Efter Hvids næste
er det!
24. Sd2? Th2† 25. Ke1 Tdxd2 26. Lxd2
Sb3 27. Le3 La6! 28. Sf2 Sxc1 29. Lxc1
Lxf1 30. Kxf1 Kd7
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... NÆSTEN VELOPLAGT
Jeg valgte felt efter varianten 31. Kg1
Th8(-b8).
Hvid valgte at opgive.
I 5. runde spiller jeg Leningrad-varianten mod Nimzoindisk, for hidtil
eneste gang. Garbarino er en farlig
taktiker, så det er tilsyneladende et
dårligt valg.

Sort har 11 minutter. Jeg omtrent en
time.
27. Tad1 Db6† 28. Kh1 Lf8 29. Dh7
Le6 30. Sf4 opgivet.
Sådan! 6. runde var remisen mod
Quinteros. 7. runde er partilisten forsvundet, men heldigvis har jeg en
afskrift:
7. runde

5. runde

Larsen
Garbarino
Nimzoindisk / E30
1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. d4!? Lb4 4. Lg5!?
h6 5. Lh4 c5 6. d5 b5 7. dxe6 fxe6 8.
cxb5 d5 9. a3 La5 10. e3 0-0 11. Ld3
a6 12. Sge2 c4 13. Lc2 axb5 14. 0-0
Ld7
Koster næsten en halv time. Nu står
der 57. Jeg svarer øjeblikkeligt, og
når op på 14.
15. e4 Lc7 16. f4!? b4

  ^
   
   
   
  
   
  



Jeg når op på 25. Den er i kassen.
17. Sxd5! exd5 18. e5 g5 19. fxg5 hxg5
20. exf6 gxh4 21. Dxd5† Tf7 22. Lh7†
Kf8 23. Dc5† Ke8 24. De3† Kf8 25.
Dh6† Ke8 26. Lg6 Ld6

Larsen
Fraschini
Engelsk / A20
1. c4 e5 2. g3 f5!? 3. d4 exd4
3... Sc6 og 3... Lb4† er også mulige.
4. Dxd4 Sc6 5. De3† De7 6. Sc3 Sf6 7.
Lg2 Dxe3 8. Lxe3 Se5? 9. Sb5!
Smæk!


  ^
   
   
   
  
   
  
   

9... Lb4† 10. Kf1 Kd8 11. Lf4! Sxc4
Eller f.eks. 11... d6 12. a3.
12. Lxc7† Ke7 13. a3 Sd2† 14. Ke1
Sb3† 15. axb4 Sxa1 16. Ld6† Kd8 17.
Sh3! a5
Eller 17... Se4 18. Lxe4. Eller 17...
Se8 18. Kd2 Sb3† 19. Kc3 a6 20.
Sg5.
18. Sg5 Ta6 19. Sf7† Ke8 20. Sxh8
opgivet.
Men i 8. runde kom altså skuffelsen
mod Milos. Så kunne han i sidste
runde passende holde remis mod
Granda. Det gjorde han.
9. runde

Larsen
Quiroga
Tarrasch-Forsvaret / D34
1. g3 c5 2. Lg2 d5 3. Sf3 Sf6 4. 0-0 e6
5. c4 Sc6 6. cxd5 exd5 7. d4 Le7 8. Sc3

34
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0-0 9. dxc5 Lxc5 10. Lg5 d4 11. Sa4
Le7 12. Tc1 Da5?
Et afskyeligt tempotab, a3 er et vigtigt træk i denne variant.
13. a3 Lg4 14. Lxf6 Lxf6 15. h3 Lxf3
16. Lxf3 Tac8 17. b4 Dd8 18. Db3 De7
19. Lxc6 Txc6 20. Txc6 bxc6 21. Df3 h6
22. Tc1 Tc8 23. h4!? Dd6 24. Sc5 Le7
25. De4 Lf6 26. Tc4 Dd5!?
Sort tager chancen! Men jeg var
skam forberedt. Jeg mente, det kommende slutspil var vundet.
27. Dxd5 cxd5 28. Tc1 Le7 29. Sb3 Tc3
30. Txc3 dxc3






   
   
   
   
   
  

  
31. Kf1 h5 32. e3 f6 33. Ke2 g5 34.
Sd4 opgivet!
Flink fyr. Han færdiggjorde i øvrigt
sin IM-titel kort tid efter.
En af gevinstmetoderne er 34... Kf7
35. Sc6.
Men: delte førstepladser er ikke populære i Mar del Plata. Meget tidligt
var en meddelelse blevet omdelt:
Under sidste runde ville der blive
foretaget lodtrækning mellem fem
tie-break systemer. Tre ville blive
udvalgt, i en bestemt rækkefølge. Da
timen oprandt, var det vistnok tre
former for Sonneborn eller Buchholz. Berger, der må være Johann
Nepomuk (1845-1933) blev vist
også omtalt. Monrad, som jeg kun
så én gang i Holstebro, er ukendt på
de breddegrader – skønt, hvem ved,
hvilke turneringssystemer der anvendes i de danske skakklubber som
den i Colonel Suarez...
Energiske turneringsassistenter gik
i gang med udregningerne. Hmmm.
Samt kontroludregningerne. Nejj,
hvor besynderligt. Hvor utroligt!!
Julio Granda og Bent Larsen fik

samme facit i alle tre beregninger.
Og delte altså sejren!

Hvordan?
De fleste af læserne føler sig vel som
‘de ukendte’, når det stilles op, som
de ‘andre’ er indehavere af den efterhånden meget udhulede titel International Stormester. Men hvorfor
bragte jeg overhovedet spørgsmålet
på bane? Vil jeg overhovedet røbe
hemmeligheder?
Ork ja! Eksempelvis i åbningsspillet! Kan man være sikker på, at
man kender en bestemt åbning bedre
end en ukendt, der spiller en masse
k-skak? Maybe, may not be... Derimod mener jeg, at hvor man er sikker, skal man stole på sig selv. Hvis
man mener, at en fordel ‘sandsynligvis’ er stor nok, skal man acceptere, at man kan ‘bevise’ det. Selv
om det kan koste dyrt i en schweizer-turnering, når det svipser. Aljechin mente det samme, men han
skrev altså ikke om den slags turneringer.
Et grænsetilfælde, som jeg har
svært ved at acceptere, er med den
isolerede d-bonde som eneste (sorte)
problem. Med a2-b2-e3-f2-g2-h2 og
Sd4 mod a7-b7-d5-f7-g7-h7. Det er
bl.a. Flohr - Capa, 1936, og det vandt
ikke. Men det vinder skam mange
gange. Men mod ‘andre’ må scoren
være omkring 95%.
I partiet mod Danieli tog jeg for
en gangs skyld en opstilling, jeg kan
lide med den anden farve. Og mod
Garbarino en slags spil, hvor han
formodes at boltre sig. Men et par
måneder før lykkedes det ham at
holde remis i symmetrisk Engelsk!
Mod Alegria er 11. Lc3 en ondskabsfuld fælde. Tænk, det vil jeg
skam godt være bekendt!
Men lad mig lige vise begyndelsen af Cursi-BL: 1. d4 f5 2. g3 Sf6 3.
Lg2 d6 4. Sh3 (for mig ulogisk) 4...
g6 5. 0-0 Lg7 6. f3 0-0 7. Sf2 Sa6!?
8. Sa3!? c5 9. c3 Kh8?! 10. Dd2!?
Ld7 11. b3! b5 12. Lb2 Tc8? 13.
c4!, og Hvid stod udmærket. Cursi
er aldrig blevet stormester. Men en
overgang var han skam lovende. 12...
Tc8 er talentløst.

Godtfred Sloth Jensen 85
år og Sønderjysk Mester
En af Sønderjysk Skaks markante
spillere fyldte i august 85 år, og han
sørgede selv for en af gaverne ved at
vinde det Sønderjyske Mesterskab
måneden efter.
Godtfred spillede så tæt på hjemmebanen som næsten muligt, idet
mesterskabet blev afviklet på Agerskov Skole i hans hjemsogn; der
deltog i alt 16 spillere, og Godtfred
var den næsthøjest ratede i den øverste 8-mands gruppe. Som den eneste i gruppen gik han ubesejret igennem og afgav kun tp remiser.
Det er 3. gang, han vinder titlen,
og ved et mærkeligt tilfælde er der
27 år mellem hver gang (1953, 1980,
2007). Titlen skal allerede forsvares
igen efter jul, da arrangerer Aabenraa Skakklub mesterskabet for 2008,
og det betyder, at Godtfred igen har
en form for hjemmebanefordel, da
han jo er medlem i Aabenraa Skakklub.
Fra Sønderjylland lyder der et stort
tillykke til vores mester 2007.
Vagn Lauritzen

Kasparov i fængsel
At sportens eksverdensmestre havner bag tremmer, har man set før.
Boksesværvægteren Mike Tyson
f.eks., overfald, voldtægt og nu senest narkotika. Men når eks-VM i
skak, Garri Kasparov idømmes fem
dages fængsel efter at være arresteret af russiske politienheder, der tager sig af organiseret kriminalitet, må
man alligevel undres. Gik det virkelig så hurtigt ned ad bakke for histo-

riens stærkeste skakspiller, da han
stoppede karrieren?
Nej, Kasparovs konflikt med de
russiske myndigheder giver efter
vestlig målestok absolut ingen skår i
skakkens anseelse. Tværtimod høster han megen anerlendelse for at
stille sig i spidsen for demokratibevægelsen Et andet Rusland, og 19.
september var han f.eks. i København for – som den første – at modtage Pundiks Frihedspris opkaldt
efter Dagbladets Politikens mangeårige chefredaktør Herbert Pundik.
De fem dages fængsel blev udløst af
deltagelse i en ifølge vestlige journalister aldeles fredelig demonstration mod præsident Putin.

Dansk Skole Skak har
ansat to konsulenter
Med tiltrædelse 1. december har
Dansk Skole Skak ansat to udviklingskonsulenter, Julie Odgaard
Nielsen og Mads Jacobsen. Begge
har bred erfaring med børne- og ungdomsarbejde samt emner som lederudviling og offentlige myndigheder.
Julie Odgaard er et nyt ansigt i skoleskakken, mens Mads Jacobsen har
været en central skikkelse gennem ti
år, de seneste 1½ som organisationens dynamiske formand. Pr. 1. dec.
konstitueres derfor et nyt forretningsudvalg i DSS med Torsten
Lindestrøm, Varde, som formand.

Seniorskak
Tredobbelt danmarksmester Ole Jakobsen (1969, 1971 og 1980) var
eneste dansker i det 233 mand store
felt ved Senior-VM i Østrig i september. Med 7½ point af 11 (+6 =3
÷3) sluttede han på en delt 13-25.
plads. Verdensmester blev Algimantas Butnorius, Litauen, med 9 point,
foran Vasjukov, Rusland, Jansa,
Tjekkiet, og Shabanov, Rusland, alle
med 8½ point.
Seniorskak med aldersgrænse ved
60 år vinder frem, også i Danmark,
og side 42 i dette nummer er der indbydelse til det første åbne DM for
seniorer 21.-27. januar i København.
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Problemskak
v/ Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.

Hvor
stod
kongen
??
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Mat i 3 træk.











  
   
  
   
   
   
  

De overophedede kamphaner har
råbt på tjeneren for at få øl – nu! Han
kommer farende med det ønskede,
men er så uheldig at vælte den hvide
konge af brættet og ned på gulvet!
Vild opstandelse – og de to kombattanter kan ikke blive enige om noget
som helst.
Og nu skal De, kære løser/læser med
kølig skarphed hjælpe:
1) Hvor stod den hvide konge?
2) Hvem er i trækket?
3) Hvad var de 3 sidste halvtræk ?
Den listige hjælpemat i nr. 8:
Henry Tanner. 1.... Lxa2 2. Kf2 Lg8
3. Lf7 Kd3 4. La2 Lc4 5. Lb1‡.
Et strategisk kunststykke.

36

2007 /9/372













   
  
   
   
  ^ 
^   
Mat i 2 træk.

 
   
   
  
   
   
   
 ^ 
Mat i 3 træk.

Løsninger til nr. 8/2007
13396. J.J. Gill (Jack Gill). 1. Sh5.
Træktvang. 1... Kxf5 2. Te2, 1... Ke6
2. Tb5‡, 1... Kd5 2. Te3‡, 1... Ke4
2. Tc5‡. Opgaven blev bragt 1967 i
the Problemist, der udkommer hver
14. dag og kun beskæftiger sig med
problemskak. Udgives af the British
Chess Problem Society. Jeg kender
kun denne opgave af J.J. Gill.
13397. Horacio L. Musante. 1. Sxf3
Dxh6 2. Sg5‡, 1... Dxf3† 2. Dxf3‡,
1... Dxd4 2. Sfxd4‡, 1... Dd2
2. Sxd2‡, 1... De6 2. Sfe5‡, 1... De1
2. Sxe1‡, 1... Kxc6 2. a8D/L‡, 1... ~
2. Sb4‡. Forførelser: 1. a8S? Dxe5!,
1. Tf4? Dxf4!, 1. Txf3? De2! Dr.
Horacio L. Musante, Argentina, var
født 20.06.1917 og døde for få år
siden. Han var mest kendt som dommer (International Arbiter fra 1965),
men har som vistnok alle dommere
også en fortid som opgaveforfatter.
13398. C.G. Watney. 1. Lf4. Træktvang. 1... Kf1 2. Se3‡, 1... f1S/Kh1
2. Dd5‡, 1... Kf3/f1D/f1T/f1L 2.
Sgf2‡, 1... h1S 2. Se3‡, 1... h1D/h1T/
h1L 2. Sh2‡. Charles Gold Watney
døde tidligt (1900-41), englænder.


13404
J.M. Rice, 1996
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Mat i 2 træk.



13407
P. Perkonoja, 1996

13405
A. Lobusov, 1982




Mat i 2 træk.





13406
N.A. Macleod, 1988

13402
C. Mansfield, 1970




13403
C. Mansfield, 1953

  
 
 
   
   
   
   
   




 
   
   
  
  
  
  
   
Hvid trækker og vinder.

13399. B. Sommer. 1. Te4 Kxe4 (1...
Lc6 2. Le6†, 1... ~ 2. Tdd4) 2. Td4†.
Mange forførelser: 1. Td5? Txd8!,
1. Ke3? Sg4†!, 1. Tdd4? Txd8!, 1.
Lb1? a2!, 1. g3? hxg3!, 1. Td6? Lc6!
Bruno Oswald Sommer (18811971), tysker.
13400. D. Müller. 1. g3. Truer 2. f4†.
1... Sxf3 2. Sg4†, 1... Ta4 2. Td5†,
1... Lc1 2. Ld6†. Forførelser, bl.a. 1.
Td3/Td1? Sc5!, 1. Ld8? Ld6! Kompositionen indbragte Dieter Müller
førsteprisen i Janos Kele Memorial
Tourney i 1989.
13401. C.A. Peronace. 1. Te8† Kg7
2. Lh6† Kh7 3. Ld2 h1D 4. Lc3!
e3† 5. Kc7 Dh2† 6. Kc8 Dh3† 7.
Kb8 Dh2† 8. Le5 og vinder. Carlos
Alberto Peronace (1933-1990), Argentina. Han har komponeret ca. 70
studier. I 1952 afholdtes der i Helsinki ud over den ‘normale’ olympiade et OL for skakstudier, hvor
Peronace vandt guldmedalje. Senere,
1967-70, udgav han tidsskriftet Ajedrez Artistico, der nåede 17 dobbeltnumre, før økonomien lukkede det.
http://problemskak.dk/

Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

Carsten Høi: ‘Jeg er hverken datalog eller matematiker og står faktisk
som en af de få danske topspillere,
der ikke træner og forbereder sig på
en computer. Jeg har mit skakbibliotek og samtidig et nostalgisk forhold til bøger. Tænk at skulle spille
skak på en skærm og holde rede på
disketter i stedet for bøger. Måske
har jeg bare en aversion mod alt det
nye, min skrivemaskine er heldigvis også en gammel støjende en!
Men den store tidsgevinst ved at
bruge den nye teknologi vil sikkert
med tiden alligevel få mig omvendt.’
(Kristeligt Dagblad,
20. februar 1993)
Magnus Carlsen på spørgsmålet,
om han drømmer om skak om natten: ‘Sjældent. Når jeg gør, er det
som mareridt og så vågner jeg med
et sæt, lidt chokeret. Jeg drømmer,
at jeg spiller tåbelige træk, eller at
mine modstandere snyder, så de kan
slå mig.’
(Biel International Chess Festival,
3. august 2007)

Valerij Popov: ‘Den eneste ulempe
ved min glæde ved læsning er, at
jeg somme tider tror for meget på
bøgerne. For eksempel, så tog jeg
Botvinniks tre-binds samling alt for
seriøst. Der ligger bestemt et stort
arbejde bag værkerne, men Botvinniks åbningsspil er langtfra fejlfrit.
Det samme gælder Kasparov. Flere
gange har jeg fulgt hans råd fra partinoterne, men det har aldrig rigtig
båret frugt. Jeg beundrer Kasparovs
partier, men hans glanspartier er
altså fuldstændig fremmede for vores computer-epoke.’
(Misha Interviews, aug. 2007)
Peter Leko: ‘Det er svært at forudsige fremtiden for skakcomputeren.
Måske har den overtaget helt om ti
år, måske ikke. Kasparov har sagt,
at så længe han er verdensmester,
bliver maskinerne ikke bedre end
han, og jeg vil sige det samme, når
jeg bliver verdensmester.’
(Berlingske Tidende,
26. februar1995)

Foto: C. Rogers

Garry Kasparov.

David Bronstein: ‘Ja, i Sovjetunionen bliver Karpov forgudet. Men jeg
kan ikke lide hans spillestil. Han
spiller fuldstændig korrekt skak og
han vinder kun, fordi hans modstandere laver fejl. Jeg kan 100 gange
bedre lide Larsens partier, og det må
du [Rosendo C. Balinas] gerne citere mig for.’
(Times Journal,
25. sept. 1976)

Garri Kasparov: ‘I min skakkarriere er der faktisk kun én ting,
der generer mig. I VM-matcherne
mod Karpov har jeg aldrig slået ham
overbevisende.’
(Ekstra Bladet, 11. marts 1990)
Anatolij Karpov: ‘Mod Kasparov
har jeg altid ambitioner!’
(Det Fri Aktuelt, 28. sept. 1991)

András Adorján: ‘Bobby [Fischer]
er en levende legende. En sand helt
og en helt uforudsigelig troldmand,
som – det er min subjektive mening
– var et skadet barn, som ville have
haft meget bedre af noget kærlig
omsorg, om så det havde været på
bekostning af lidt dårligere skakresultater. Jeg er i den situation, at
jeg ved lidt mere om hans comeback og tiden derefter, end f.eks.
gennemsnitsskakspilleren ved, men
det eneste, jeg vil sige, er: Lad os
være taknemlige over, at han besøgte denne planet for at spille skak
med os. Lad Gud dømme ham som
menneske. Og kun Gud.’
(The Chessville Weekly,
Volume 6, Issue 19)
Bent Larsen om det besynderlige
0-6 nederlag til Bobby Fischer i
kandidatturneringen 1971: ‘Dansk
Skak Union var ikke i stand til at
byde 35.000 kroner på den match.
Det var hårdt. Jeg fik besked en tirsdag om, at jeg skulle flyve om fredagen og spille fra om søndagen.
Det tager tre uger for de hårdeste
gutter at vænne sig til den højde og
det klima. Det var den hårdeste sommer siden 1936. Ubekvemmelighedskoefficienten var sådan, at kontorfolk havde lov til at gå hjem. Det
værste var, at jeg ikke kunne sove.
I selve turneringssalen på et pigekollegium var luften nogenlunde.
Jeg skulle have sovet dér i en sovepose, men det kunne jeg ikke få lov
til.’ Videre på spørgsmålet, om
Fischer så var tilpas: ‘Der er ikke
noget, der er ens for alle. Fischer
kunne gøre noget, jeg ikke kunne.
Hvis partiet startede klokken 15, så
spillede Fischer tennis fra klokken
14 for at få oxygen ind i blodet. En
slags doping. Forholdene var til at
forbyde. Jeg siger ikke, at man ikke
må spille tennis lige inden runden,
men det er ikke normalt.’
(Interview v/ Lars Schandorff,
Berlingske Tidende, 27. juli 1997)
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 5.
1. Jimmy Andersen
Peder Pharsen
Ribe Byturnering 2007. 22. Se8†!
eller 22. Th3! ville naturligvis vinde
hurtigt. Men ikke så hurtigt som den
tvungne mat efter 22. Dxh6†!! Sort
opgav. Der følger uomgængeligt
22... Kxh6 23. Th3† Kg5 24. Sh7†
Kg4 25. Tf4 mat. 1-0.
2. Tommy Vedelfort
Jonathan Braüner
Det åbne Københavnsmesterskab,
Ballerup 2007. En gedigen afviklingskombination: 36... Sxe3! For
36... f4†? 37. exf4 Sxf4 38. Sc3 d5
39. h4 er ikke særlig klart. 37. Sxe3
f4† 38. Kf2 fxe3† 39. Kxe3. Det
smarte 39. Ke2 Kf5 40. Kxe3 redder ikke, da sort har rigelig med
tempotræk: 40... d5 41. b4 b5 42. f4
g4. 39... Kf5 40. b4 b5 41. Ke2 Kf4
42. Kf2 d5 43. h4 gxh4 44. Kg2
h3† 45. Kxh3 Kxf3 46. Kh4 Ke4
47. Kxh5 Kxd4. 0-1. Jonathan er
altså kun 10 år.
3. Judit Polgar
David Navara
Lyn-blind-opvisningsparti, spillet
som led i underholdningen ved
FIDE-vicepræsident Bessel Koks
65-års fødselsdagsparty, Prag 2007.
Desværre ‘så’ Judit ikke bondegevinsten 23. Lxg7†! Kxg7 24.
Txe7† Txe7 25. Txd8, etc., men
spillede 23. Txd7? Slutspillet, der
fremkom efter 23... Txd7 24. Td1
Txd1† 25. Sxd1 Le4, var selvfølgelig vanskeligt at vinde, men muligvis var 26. c4! et godt forsøg. 26.
Sc3 Lxc2 27. Lxc7 Lf6. Sort sikrer
sig uligefarvede løbere, og man sluttede opvisning og fred med 28. f3
Lxc3 29. bxc3 Ke7 30. Kf2 Ke6
31. Ke3 Kd5 32. g4 g6 33. h4 h5
34. Kf4 hxg4 35. fxg4 Ke6 36. Kg5
Lb1 37. h5(=). Remis. ½-½.
4. Francisco de la Paz
Samuel Santiago Colli Lopez
2. int. Open, Morelia (Mexico)
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2007. Sort dronning beskytter begge
springere, så...: 23. b4! med officersgevinst efter f.eks. 23... Dxb4 24.
Lxe5. Overbelastning! 1-0.
5. Bjarke Larsen
Torsten S. Christiansen
29. Politiken Cup, Helsingør 2007.
Hvids bedste fortsættelse må være
det halvbløde 14. Sxe7†(!) Dxe7 15.
De2 med minimal fordel. Hvid kunne imidlertid ikke stå for fristelsen
til at vinde damen med 14. Sb6†?!
Efter svaret 14... Dxb6! kunne det
dog kun blive til en kvalitet: 15.
Lxb6 Txd1 16. Taxd1. Og ikke 16.
Le6†!? Td7 17. Lc5 S7g6. 16...
cxb6! Hov! Det var jo ikke meningen. Kun 16... axb6 17. Le6† Kb8
18. Td8† etc. Nu derimod forblev
hvid materielt bagud: 17. Le6† Kc7
18. Tfe1 S7c6 19. Td5 Lc5† 20.
Kh1 Te8 21. Lf5 g6 22. Lh3 Te7.
0-1.
6. Magnus Carlsen
Vassilij Ivanchuk
Amber Rapid, Monte Carlo 2007.
26. Txh5! Alternativt 26. Df3! f5
(26... Lf6 27. Lf4) 27. Txf5†! gxf5
28. Dd5 Lxh6 29. Lxh6† Sg7 30.
De6 etc. 26... gxh5 27. Df5. Sort
opgav, da der kan følge 27... Lxh6
28. Lxh6† Ke7 29. De4† Kf6 30.
Te1! Dxd7 31. Dh4† Kg6 32. Dg5
mat. 1-0.
7. Vytautas Vazmonis
Jacob Pallesen
Det åbne Københavnsmesterskab,
Ballerup 2007. 58. g6! Txg6. Sort
kunne også vælge en død i skønhed
med 58... Sd8 59. Txd7† Kxd7 60.
Th7 Te7 61. Se5† Ke8 62. Th8 mat!
59. Th7. Den hvide springer vinder
officer. 1-0.
8. Michel Krasenkow
Hikaru Nakamura
Casino Barcelona 2007.21... Dxf2†!!
Som i de gode gamle dage! Hvid
konge kommer på vandretur: 22.

Kxf2 Lc5† 23. Kf3. Også 23. Kf1
c3† etc. fører til fortabelse, f.eks. 24.
Te2 c2 25. Dxc2 Lxe2† 26. Ke1
Ld3† 27. Kd1 Lf2. 23... Txf6† 24.
Kg4 Se5† 25. Kg5. Der er ingen
mirakelredning. Hverken 25. Txe5
Lc8†! 26. Kh4 Txe5 27. g4 Lf2†
28. Kh3 Th6 mat, eller 25. Kh4 Lc8
26. Dh5 Tf4†! 27. g4 Lf2† 28. Kg5
Tf6 etc. 25... Tg6†!? Mere præcist
var 25... Lc8! 26. g4 Le7! 27. Kh4
Th6† 28. Kg3 Lh4† 29. Kf4 Sd3†
30. Kf3 Tf6 mat. 26. Kh5 f6. 26...
Lc8! 27. Txe5. Også 27. Ld5† Kh8
28. Txe5 Txe5† 29. Kh4 Th6† 30.
Kg4 Lc8† 31. Kf4 g5† 32. Kf3 Txh2
fører mod matten. 27... Txe5† 28.
Kh4 Lc8. Mat i 6 træk. 0-1.
9. Steen Schousboe
Søren Boeck Petersen
Vanløse Skakklub, Forårs-klubmesterskabet 2007. 15... Sxd5!! SBP,
hvis kyndige kommentarer i klubbladet Fribonden vi med taknemlighed gør brug af, fortæller, at han
overvejede dette træk, som dog så
ud til at tabe efter 16. Lxg7 Kxg7
17. cxd5 Dxd5 18. Lf3. Men så fik
han pludselig en skør idé, der skulle
gøre Lb7 til et monster. 16. Lxg7
Sf4! Det stille træk, der er kombinationens pointe. Hvid overlever
ikke efter 17. Lxf8? Sxe2† 18. Kh1
Dxd2 19. Dxa7 La8! Aktionens
sværeste træk, forudset ved 15. træk!
Hvid må af med løberen, for 20.
Lxe7? Sf4 giver sort sejr.
17. Lf3?! Den kære Fritz fandt
senere 17. Lg4! som det relativt bedste, men efter adskillige skrappe sager som 17... Kxg7 18. Lxc8 Lxg2
19. Ld7! e5 20. f3 f5 21. Tfe1 Tf7!
22. Db5 Kh6 23. Dxe5 Dg5 får Sort
alligevel overtaget. 17... Lxf3 18.
Sxf3 Kxg7 19. Dxa7 Txc4 20. Tfe1
e6 21. Tab1 Df6 22. Dxb6? Sxg2!
23. Kxg2 Tg4† 24. Kf1 Dxf3 25.
Te3 Dg2† 26. Ke2 Dxh2 27. Da7
Dh5 28. Kd2 Td8† 29. Kc3 Dd5
30. Tb7 Dc4† 31. Kb2 Td2† 32.
Ka3 Txa2 mat. 0-1.

Bøger

Skakbiblioteket
– på dansk

Bognoter

I 1973 udgav Leif C. Schmidt sit
‘Dansk Skakkatalog’ med bibliografisk registrering af skakskrifter på
dansk op gennem historien, i alt 1116
skrifter fra 1230(!) til 1973.
Ti år senere tog Peter Kinggaard
Johansen – medlem af Frem Skakklub den dag i dag – emnet op, da
han skulle skrive speciale til Danmarks Biblioteksskole. Kinggaards
‘Dansk Skakbibliografi 1973-1982’
omtaler hele 322 skakskrifter i dette
10-år, og er ligesom forgængeren
undværlige opslagsværker for enhver dansk skakbogsamler.
At bibliografien nu er udgivet som
en rigtig bog sker da også på inititativ
af en tredje af vore store skakbogkendere, tidligere redaktør af Skakbladet og bibliotekar ved Statsbiblioteket i Århus, Hans Rasmussen.
Hvad han og Skakcentralens Forlag
selv har bidraget med, kan man læse
mere om på www.skakcentralen.dk.
Også i årene efter 1982 er der udgivet bulletiner, turneringsbøger,
klubhistorier, og et antal skaktitler
med bredere appel, så lige så velkommen ‘Dansk Skakbibliografi’ er
her 25 år efter, vil en opfølger være.
Thorbjørn Rosenlund

Jeroen Bosch
Secrets of Opening Surprises 7
New In Chess, 144 sider

v/ Peter Heine Nielsen

Konceptet er som New In Chess
Yearbooks. Et kendt spiller gennemgår et åbningsidé. Hvor Yearbooks
primært behandler aktuelle varianter fra topplan, er der her som navnet
antyder mere lagt vægt på overraskende varianter. 4. Le2 i firspringerspil, 1. d4 d5 2. Lg5 f6!? Samt 1. f4
Sh6! er f.eks. forfatternes anbefalinger. Varianterne har pointer og er
pænt behandlet, ofte endda af kendte
stormestre. Rosinen i pølseenden, vil
nogen måske mene, er Nakamura om
1. e4 e5 2 Dh5.


Sipke Ernst & Geert van der Stricht
Tactics in the chess opening 5
New In Chess, 240 sider
Et forsøg på et nyt koncept, bogen
er bygget omkring 230 partier med
vægten lagt på åbningsdetaljer samt
diagramstillinger, hvor der er et taktisk motiv. Lidt meget at skulle nå
på så lidt plads, men ud fra præmissen lykkes det rimeligt. Min skepsis
skyldes måske også, at mit første
opslag i bogen var på en dobbeltside, der faktisk nåede at dække to af
mine tabspartier! Man savner plads
til længere verbale noter, også fordi
forfatterne rammer ganske præcist,
når de endelig kommer med deres
overvejelser.


Viktor Moskalenko
The Fabulous Budapest Gambit
New In Chess, 240 sider

Peter Kinggaard Johansen: Dansk
Skakbibliografi 1973-1982, Skakcentralens Forlag 2007, 70 sider, 80 kr.

En teoribog bygget om en række
kommenterede partier. Lidt løst, men
det er nok meningen, da Moskalenko
i glimrende sammenfatninger beskriver de relevante planer samt gør status på teorien. 115 partier er for meget på den givne plads, synes jeg,
men bogen giver et godt indtryk, og
er sikkert et must for alle fans af
Budapester-gambitten, hvilket der af

grunde uvist for mig lader til at være
mange af. Fajarowicz er også omhandlet.


Anatoly Karpov
My Best Games
Olms Edition, 296 sider
En klassisk partisamling med 100
kommenterede partier. En del er naturligvis genbrug. Hans første partisamling er det på ingen måde, men
nok den mest komplette, og er endda
opdateret med partier frem til 2003.
Og længere er der nok heller ingen
grund til at gå! Der er tak til både
Zaitsev og Gik, og det er svært ikke
at tro, at de nok har stået for en betydelig del af arbejdet. Karpov går ikke
så dybt i analyserne, som man kan se
hos f.eks. Kasparov, men det passer
i grunden bedre til hans mere positionelle stil. Den bedste Karpov partisamling jeg har set. Man savner fortsat de ærlige, personlige, måske endda selvkritiske kommentarer, men
det til trods en fin bog.


Evgeny Sveshnikov
French Defence
Advance Variation 1-2
Olms Edition, 170 samt 152 sider
En åbningsbog af den mand, der
mere end nogen populariserede varianten 1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 på
topplan, må på mange måder være
en drøm. Bind 1 er temaopdelt med
tanke på at forståelse for ideerne for
begge farver. En lidt hård opgave,
varianten er en slags ekspertåbning,
forstået på den måde, at Hvid skal
spille præcist og konsekvent for at
ikke få problemer. 3. e5 er jo på en
måde et kompromitterende træk.
Sveshnikovs hjerte ligger til Hvids
side. Der kunne godt have været
plads til flere forklaringer, især 2.
binds teorisektion, der er i ren ECOstil, synes jeg ikke giver megen mening. Godt er derimod 70 teststillinger, hvor man skal finde kombinationer eller ideer, der er typiske
for åbningen. Nok meget arbejde at
skulle igennem for at lære en åbning,
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man kommer ud for ret sjældent, på
den anden side, får man den forklaret af en førende og passioneret ekspert.


John Cox
Starting out 1 d4!
Everyman Chess, 240 sider
Som navnet antyder en repertoirebog fra Hvids synspunkt. Den slags
har man set mange af før, men denne
skiller sig ud ved udelukkende at
have de absolutte modevarianter på
repertoiret. Umiddelbart virker det
som en håbløs opgave at dække så
meget ind på så lidt plads. 5-bindsværket om Kramniks repertoire er
naturligvis mere tilbundsgående,
men også tiltænkt nærmest professionelle spillere. Cox’ bog er mere
til amatøren, der synes, det kunne
være sjovt at spille åbninger som
verdenseliten, men ikke er til alt for
dybe analyser eller computerarbejde.
Forfatteren kommer vidt omkring,
og det er svært at pege på væsentlige
udeladelser. Det er klart, at i nogle af
de mest komplekse varianter bliver
det ikke til meget andet end et kort
teoretisk overblik samt en forklaring
af de gængse planer. I betragtning
af, hvor håbløst projektet kunne lyde,
synes jeg, forfatteren slipper godt fra
opgaven.


Jovanka Houska
Play the Caro-Kann
Everyman Chess, 208 sider
En komplet repertoirebog fra Sorts
synspunkt mod 1. e4. En glimrende
bog efter min opfattelse. Forfatteren
gør meget ud af generelle forklaringer på højt niveau. F. eks. gør hun
meget ud af at forklare vigtigheden
af Sg4! før Hvid får spillet g4 i de
typestillinger af Caro-Kann, som ofte
fremkommer i hovedvarianten, hvor
sort rokerer kort, og som helt konkret forekom i Nikolaj Mikkelsen Karsten Rasmussen kommenteret af
vinderen her i bladet (SB 7, s. 20).
Selv om forfatteren anbefaler den nu
meget populære trækfølge med 11...
Da5+ 12. Ld2 Lb4!? fører det stadig
til typestillinger med stor dansk re-
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levans. Larsen var jo i høj grad manden, der viste, at opstillingerne med
0-0 havde potentiale. Forfatteren taler varmt for, at et hvidt c4 altid skal
besvares med modstødet b5! Det er
værd at bemærke, at Karsten Rasmussen ikke er enig deri, og selv om
jeg er enig med ham, fremlægger
forfatteren sin sag stærkt. Valgene
mod Hvids andre fortsættelser er
generelt sunde og afprøvede systemer, dog vælger hun mod 3. e5 det
lidt upåagtede 3... c5!? En elegant
måde at undgå de mange komplekse
varianter efter 3... Lf5 4. Sc3 eller
det mere positionelle 4. Sf3, der har
voldt Sort mange problemer på det
sidste. Repertoirebøger der forfalder
til sådanne ‘instant fixes’ ser jeg som
regel på med en vis skepsis, men hun
forsvarer varianten godt, og på alt
under stormesterniveau virker det
som en fornuftig løsning. En god bog
for Caro-Kann elskere, eller folk med
lyst til at lære denne åbning. Teoretisk virker niveauet højt, og forfatteren har absolut tænkt selvstændigt.


Reinaldo Vera
The Meran Semi-Slav
Gambit, 112 sider
Den sympatiske og stilfærdige cubaner, der denne sommer gæstede
Bornholm som delt turneringsvinder, har en livslang erfaring med
semi-slavisk. Her er det kun meranervarianterne efter 5. e3 der omhandles. 25 kommenterede partier med
vægt på forklaring af de åbningsmæssige aspekter giver en solid indføring i variantens finesser. Trods
afgrænsningen til 5. e3, er der nu stadigt tale om et stort variant-kompleks, der dækker på lidt plads. Materialet er fint, og forfatteren kommer med mange verbale forklaringer af pointerne bag de forskellige
varianter. En bog af dobbelt størrelse havde absolut været at foretrække, og der er absolut mere at
hente for dem, der er nysgerrige på
varianten, end for eksperter, der ønsker at udbygge deres viden.



Landskamp mod Israel
Der er aftalt ny landskamp til start
den 15. februar 2008.
• Modstanderen er Israel.
• Alle spillere kan deltage – uanset
ratingtal. Der spilles udelukkende
på ICCF’s Webserver. Altså ingen
email- eller brevbrætter.
• Der spilles på hvert bræt to partier.
• Indskud er kr. 25.
• Interesserede kan sende en mail til
krishan@dbmail.dk.
Kristian Rohde Jensen

DM 2006
Søren Rud Ottesen har med en score
på 11 points i 14 partier vundet danmarksmesterskabet 2006.
Tillykke med den flotte præstation!
2. og 3. pladsen går til Allan Ringsborg og Erik Rasmussen.
Peter Lindegaard

K-skak turneringer
Der er mange muligheder for at spille
k-skak, nationalt eller internationalt.
Indskud fra 50 kr. til 300 kr.
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

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'
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A
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Koordineret turnering
Hurtig- og lynskak
Juniorturnering
Andre arrangementer

LVS Nytår 2008
K
4/1 - 6/1. – Lad det være dit nytårsforsæt at deltage i LVS Nytår 2008,
hvor fem runder afvikles inden for en
weekend. Nyt spillested: Rustenborgvej 15 A, Lyngby. Der må ikke ryges
i spillelokalet. – Spilletider: Fre. 4/1
kl. 18.30, lør. 5/1 kl. 10.00 og kl.
15.30, søn. 6/1 kl. 10.00 og kl. 15.30.
– Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter ½ time + opsparet tid til
resten af partiet. – Turneringsform:
Max. 30 spillere; Flest mulige 6mands grupper, alle-mod-alle, nederste gruppe dog eventuelt Monrad. –
Indskud: 125 kr., som kan indsættes
på giro 741-4668 eller betales senest
på første spilledag. – Præmier: Indskuddet (minus EMT-afgift) går ubeskåret til præmier. Ved pointlighed
deles pengepræmier. Der foretages
ikke korrektion. – Elo: Såfremt betingelserne er til stede, vil turneringen blive Elo-ratet. – Tilmelding:
Efter ‘først til mølle’ princippet til
Jan Petersen, 45 89 13 37, email: janpetersen@post.tele.dk, senest torsdag
den 27. dec. 2007 kl. 12.00.

NSU Open 2008 i Allerød
K
4/1 - 6/1. – Nordsjællands Skak Union
og Allerød Skakklub indbyder til 5
runders koordineret EMT om NSU
mesterskabet i weekenden 4.- 6. januar 2008. Turneringen er samtidig
afsluttende runde i NSU's Grand Prix.
– Spillested: Center Hallen, Lilledal
10, 3450 Allerød (2 minutters gang
fra Allerød Station). – Spilledag og
tid: Fredag 19-24, lørdag og søndag
10-15 og 15.30-20.30. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter
en halv time + opsparet tid til resten.
– Turneringsform: Der inddeles i grupper efter rating. Øverste gruppe spilles som Monrad-gruppe med højst 16
deltagere. Bedst placerede spiller i
denne gruppe bliver NSU mester.
Turneringen Elo-rates hvis muligt. De
øvrige spillere inddeles i 6-mandsgrupper, dog evt. med en Monradgruppe som sidste gruppe. – Indskud:
Mester: 150 kr. Basis: 125 kr. Betales umiddelbart før 1. rundes start. –
Rygning: Der må ikke ryges i selve
spillelokalet. – Kantine: Billig, velassorteret kantine forefindes på spillestedet. – Tilmelding: Senest den 30.
december 2007 til David Christophersen, Vinkelvej 4, 3540 Lynge, tlf. 48
16 03 69, email: David@Askskak.dk. – Præmier, Mester (Monrad): 1. præmie 1200 kr., 2. præmie
600 kr., 3. præmie 400 kr., 4. præmie
200 kr. Der udleveres en vandrepokal til vinderen af mestergruppen.
Præmier, Basis 1-?: 1. præmie 450
kr., 2. præmie 200 kr. Præmier, Basis
? (Monrad): 1. præmie 450 kr., 2. præmie 200 kr., 3. præmie 150 kr. NSU
Grand Prix Præmier: 1. præmie 1000
kr., 2. præmie 800 kr., 3. præmie 600
kr., 4. præmie 400 kr., 5. præmie 200
kr. – God fornøjelse, med venlig hilsen ASK.
Årets første træk 2008
H
5/1. – Herning Skakklub indbyder
igen til hurtigskakturnering med 30
minutter pr. spiller pr. parti. – Der vil
blive lavet en skoleskakturnering, kun
for spillere under 1100 i rating, hvis
der er tilslutning nok. – Tidspunkt:
Lørdag den 5. januar 2008 kl. 9.00 ca. kl. 18.00. – Turneringsform: 7
runder Monrad. – Indskud: Mesterklassen og basisklasserne: 120 kr.
Skoleskakklassen: 50 kr. – Præmier:
100 % af indskuddet går til præmier.
– Sted: Vestervangskolen, Vestergade

82, 7400 Herning. – Forplejning: Frokost og drikkevarer kan købes. – Tilmelding: Senest onsdag, den 2. januar
2008 til Jens Lund Jensen, Kaj Munks
Vænget 21, 7400 Herning, tlf. 97 21
68 48, eller pr. email på følgende
adresse: hamborg@post10.tele.dk. –
Der er rygeforbud. – Vel mødt i Herning.

Et af årets første træk
H
6/1. – Et af årets første træk tages
igen i Skanderborg Skakklub, som
hermed indbyder til hurtigskakturnering søndag d. 6. januar 2008 kl.
9.45 på Niels Ebbesen Skolen, Højvangens Torv 4 i Skanderborg. Bus
107 næsten til døren, kl. 9.00 fra Århus. – Turneringsform: 7 runder Monrad. – Betænkningstid: 30 minutter
pr. spiller pr. parti. – Indskud 125 kr.
– Præmier: Minimum 100 % af indskuddet. – Fortæring: Kan købes på
spillestedet. – Tilmelding: Senest 3/1
til Bjarne Tornbjerg, tlf. 86 21 34 25,
eller online på klubbens hjemmeside:
www.skanderborgskakklub.dk.
Nordfalsters
Vinter EMT 2008
K
8/1 - 26/2. – Nordfalster Skakklub
indbyder til en 5 runders røgfri EMT
i 6-mands grupper, evt. Monrad i nederste gruppe afhængig af tilmeldinger. – Spillested: Nørre Alslev bibliotek, 1. sal, Helene Strangesvej 1,
Nørre Alslev. – Spilledage: tirsdagene
8/1, 22/1, 29/1, 19/2 og 26/2 kl. 19.00.
– Betænkningstid: 2 timer til 40 træk
+ ½ time til resten. – Indskud 20 kr.
Ingen præmier. – Tilmelding senest
1/1-08 til Henning Jakobsen, email:
h.k.jakobsen@mail.tele.dk, tlf. 54 85
09 70, .
Horsens
Bymesterskab 2008
K
8/1 - 4/3. – Horsens Skakforening
inviterer til Horsens Bymesterskab
2008, en 7-runders EMT i klubbens
lokaler i ‘Kilden’, Kildegade 8-10 i
Horsens på følgende tirsdage: 8/1,
22/1, 29/1, 5/2, 19/2, 26/2 og 4/3, alle
dage kl. 19.00-24.00. Turneringsform: 8-mands grupper, nederste
gruppe eventuelt som Monrad. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter ½ time + opsparet tid til resten
af partiet. – Indskud: 120 kr. for alle.
– Præmier: I 8-mands grupper 1. præmie 500 kr., og 2. præmie 300 kr. I en
2007 /9/377

41

... KOMMENDE TURNERINGER
eventuel Monrad-gruppe vil der altid
være tre præmier. Den ekstra præmie
er enten en 3. præmie eller en ratingpræmie til Monrad-gruppens nederste halvdel afhængigt af ratingforskelle. – Tilmelding: Senest torsdag
den 3/1 til Mogens Buch, tlf. 75 65 39
66 eller tlf. 21 74 39 67 eller email:
mohei.buch@stofanet.dk. – Se i øvrigt www.horsensskakforening.dk for
yderligere oplysninger.

Brenntag Nordic Cup
K
Haslev Skakklubs EMT 2008
11/1 - 23/2. – Haslev Skakklub og
Brenntag Nordic indbyder til 7 runders koor. EMT med gode præmier
på Grøndalsskolen, Bregentvedvej
30, 4690 Haslev. – Spilledatoer:
11/1, 18/1, 25/1, 1/2, 8/2, 22/2, 23/2
2008. – Tider: Fredage kl. 19.00, lørdag kl. 13.30. – Betænkningstid: 2
timer og 15 min. til hele partiet. – Der
spilles så vidt muligt i 8-mands grupper. – Udsatte partier spilles mandage
kl. 19.00, den 21/1 og 18/2, eller efter
fælles aftale, samt for 6. runde den
23/2 kl. 08.00. – Indskud: 125 kr. –
Præmier: Mindst 80% af indskud
minus afgift, + 3000 kr., til deling
mellem præmietagere i alle grupper.
– Turneringen Elo-rates hvis muligt.
– Tilmelding til Henrik Nielsen,
Rypevænget 3, 4733 Tappernøje,
email: formand@haslevskakklub.dk,
tlf. 56 38 17 99, senest den 9/1 2008
med navn, fødselsdag, telefon og
ratingtal. – Betaling: ½ time før første runde. – Der må ikke ryges i spillelokalerne. Kun i skolegården. – Vi
ses i Haslev.
Skive God Weekend 2008
K
18/1 - 20/1. – Skive Skakklub indbyder til fem runders koordineret EMT

Licens eller ...?
Tag Dansk Skak Unions
kursus og få licens som
turneringsleder.
Fire lektioner,
pr. brev eller mail.
Afsluttes med prøve.
Kursusafgift 100 kr.

§§

turneringslederkursus@skak.dk
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på Skivehus skole, Rosenbakken 8,
7800 Skive. – Spilletider: Fredag
18/1 kl. 19-24, lørdag 19/1 og søndag
20/1 kl. 10-15 og 16-21. – Betænkningstid: 40 træk på to timer, derefter
½ time plus opsparet tid til resten. –
Turneringsform: 6-mands alle-modalle grupper, nederste evt. efter Monrad-systemet. – Turneringen vil så vidt
muligt blive Elo-ratet. – Indskud: 150
kr. – Præmier: 1. præmie i alle grupper 500 kr. Øvrige præmier vil fremgå
af turneringsprogrammet. – Rygning
er ikke tilladt på skolen. – Kantine:
Det vil være muligt at købe mad og
andre fornødenheder på spillestedet.
– Overnatning: Det er ikke muligt at
overnatte på spillestedet, men der kan
formidles kontakt til overnatningsmuligheder i nærheden. – Tilmelding:
Lars Schøning, tlf. 26 23 49 22, eller
Claus Støvring, tlf. 21 48 89 24, email:
claus.stoevring@hotmail.com, senest
13/1.

Evans 2008
H
19/1. – Skakklubben Evans, Vejle,
inviterer til hurtigturnering lørdag den
19. januar 10.00-19.00. – Stævnet
åbner kl. 9.45 og afvikles over 7 runder med ½ times betænkningstid pr.
spiller pr. parti. – Spillerne vil blive
inddelt i klasser efter rating. Turneringen spilles efter Schweizersystemet. – Indskud: 130 kr. Juniorer
dog 80 kr. – Præmier: Hele indskuddet går til præmier. – Spillested:
Hældagerskolen, blok 8, Nørremarksvej 157, 7120 Vejle Ø. – NB:
Der er rygeforbud i spillelokalerne!
– Tilmelding: Senest 16. januar med
navn og rating til Preben Sørensen,
Skovparken 49, 8722 Hedensted, tlf.
75 89 06 09, eller Erik Pontoppidan,
Underager 14, 7120 Vejle Ø, tlf. 75
81 55 54, eller online på hjemmesiden
www.skakklubbenevans.dk. - Vel
mødt i Vejle!
Senior DM 2008
K
21/1 - 27/1. – For første gang arrangeres et selvstændigt DM for seniorer. Turneringen er åben for alle medlemmer af DSU født før 1. januar
1948. – Spillested: K41’s lokaler,
Mellemtoftevej 11, Valby, lige ved
Valby station. – Tid: Mandag 21. til
søndag 27. januar 2008. – Program:
Én runde pr. dag, der startes alle dage
kl. 11.00. – Betænkningstid: 100 minutter til 40 træk + 40 min. til resten

+ 30 sek. for hvert træk fra træk 1. –
Turneringssystem: 7 runders Schweizer. – Præmier: 1. pr. 2.000 kr. + 5.000
kr. i rejselegat til WM eller EM for
seniorer, 2. pr. 1.500 kr., 3. pr. 1.000
kr. – To ratingpræmier a 1.000 kr.
Ved ligestilling afgøres placeringen
efter korrektion (ingen omkamp). –
Indskud: 150 kr. – På grund af lokalernes størrelse er deltagerantallet begrænset til 36. – Tilmelding efter princippet ‘først til mølle’ senest onsdag
den 16. januar 2008, via email til:
kasserer@ksu.dk, eller online på
www.ksu.dk.

Ringkøbing Amtsmesterskab/
Plus Office 2008
K
21/1 - 7/4. – Herning Skakklub indbyder hermed til 7-runders koordineret EMT følgende 7 mandage: 21/1,
28/1, 18/2, 25/2, 10/3, 31/3, 7/4. –
Turneringen spilles i røgfri lokaler og
Elo-rates. – Spilletid: kl. 19-24.00
(ingen hængepartier). – Spillested:
Vestervangskolen, Kantinen, Vestergade 82, 7400 Herning. – Turneringsform: Der spilles i 8-mands grupper
evt. nederste gruppe i Monrad. – Betænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½
time + opsparet tid til resten af partiet. – Indskud: 50 kr. pr. person. –
Præmier: Der er 3 gavekort i hver
gruppe a kr. 300, kr. 200 og kr. 100 +
en ekstra præmie i hver runde (overraskelse). – Kantine: Der kan købes
kaffe/te, øl/vand, brød og slik. – Tilmelding senest: søndag, den 13. januar 2008 til Steen Juul Mortensen,
Marievej 7, Snejbjerg, 7400 Herning,
tlf. 97 16 21 67, eller pr. email,
steenjuul@post.tele.dk. – Vel mødt i
Herning.
Køge Bugt Forår 2008
K
23/1 - 14/5. – 11 runders accelereret
schweizer i en stor gruppe med seedningsgrupper i de første to runder.
Startrækkefølge på grundlag af dansk
rating. Runder lægges med WinSwiss.
Der kan meldes afbud til en eller flere
runder. Afbud til en runde ved mail
til: kbf2008@sydskak.dk senest kl.
21.00 dagen før runden. – Spilledage:
Onsdagene 23/1, 30/1, 13/2, 27/2,
12/3, 26/3, 2/4, 9/4, 23/4, 7/5 og 14/5.
– Spillested: Solrød Skole, Højagervænget 33, 2680 Solrød Strand. –
Starttidspunkt: Kl. 19.00. – Max. antal: 32. – Indskud: 100 kr. Solrød
Skakklub betaler indskud for A- og

Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
ØBRO Nytår 2007
27/12 - 30/12
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Opgave 2 – Hvid trækker
Opgave 4 – Hvid trækker

Opgave 1 – Hvid trækker
Opgave 3 – Hvid trækker
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Opgave 6 – Hvid trækker

Den 28. Holbergturnering
K
10/2 - 16/2. – I skolernes vinterferie
10/2 - 16/2 2008 indbyder Dianalund
Skakklub til vores traditionsrige koordinerede turnering over 7 runder. –
Turneringssystem: Der spilles fortrinsvis i alle-mod-alle grupper, eventuelt schweizer i enkelte grupper. –
Turneringen Elo-rates hvis muligt. –
Turneringen afvikles i klubbens lokaler på Dianalund Bibliotek. – Spilletidspunkter: kl. 18.00-24.00, dog
lørdag den 16/2 kl. 13.00-19.00. –
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk,
derefter 1 time plus opsparet tid til
resten af partiet. – Indskud i alle klasser: 150 kr. – Præmier: Garanteret
1. præmie i alle klasser kr. 1000. –
Tilmelding: senest 1/2 2008 til CarlOtto Nielsen, Skuerupvej 4, 4295
Stenlille, tlf. 57 80 52 79, eller email:
Dianalundskakklub@yahoo.dk. –
Hvis du tilmelder dig via email, er
din tilmelding først registreret, når du
får en svarmail.

Opgave 5 – Hvid trækker

B-medlemmer af Solrød Skakklub.
Indskud betales ved første rundes
start. Deltagere, som har meldt afbud
til første runde, skal betale indskuddet inden første runde til Solrød Skakklubs bankkonto: regnr. 1551, kontonr. 16877980. – Spilletid: 90 minutter til hele partiet med tillæg på 30
sek. pr træk fra træk 1. Maximal spilletid i alt 4 timer ved 60 træk og 5
timer ved 120 træk. Noteringspligt til
alle træk. – Præmier: Præmiesum
udgør 80 kr. (indskud ÷ EMT-afgift)
pr. deltager. Der er præmier i alle
seedningsgrupper. – Deltagere, der
har deltaget i mindst 9 runder, får tillagt ét bonuspoint. Deltagere, der har
deltaget i alle runder, får tillagt 2
bonuspoint. – Elo-rating: Turneringen Elo-rates, hvis betingelser er
opfyldt. – Rygning: Er ikke tilladt i
spillelokalerne. Der henvises til de
tilstødende udendørs arealer. – Mobiltelefon: DSU’s reglement for mobiltelefoner anvendes. – Tilmelding:
Senest 20. januar 2008 via turneringens webside: www.sydskak.dk/turnering/kbf2008.































  
   
  
   
   
   
   
  
   
   
   
   
























 

   
  
   
  

Julenødderne
Hvid trækker først i alle seks opgaver.
I hver enkelt opgave skal det ved analyse vurderes, om stillingen ved
bedste spil bliver gevinst for hvid, remis, eller gevinst for sort.
Opgaverne er anbragt i tilfældig rækkefølge, men tillægges ved bedømmelsen samme antal points, selv om sværhedsgraden er ret forskellig. Svarene tæller kun som rigtige, hvis der er anført begrundelse/analyse med de vigtigste varianter.
Til den bedste løser er der et gavekort på 500 kr. til Dansk Skaksalg
ApS i førstepræmie, og til næstbedste løser et gavekort på 250 kr.
Blandt alle deltagere, der har knækket mindst tre af nødderne korrekt,
trækkes lod om 10 gavekort à 100 kr. til Dansk Skaksalg.
Opgaverne er udvalgt af H. Larsen, Hillerød – og husk nu, at julenødder ikke er for computere. Måske kan de slet ikke tygge dem – og
smage dem kan de i hvert fald ikke!
Løsninger skal være Skakbladets redaktion, Kongestien 16,
2830 Virum, i hænde senest mandag den 14. januar 2008.
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Nye skakbøger
Chess Secrets:
The Giants of Strategy:
Learn from Kramnik, Karpov, Petrosian,
Capablanca and Nimzowitsch.

Maskinel Magasinpost
ID-nr. 42197

Af Neil Mcdonald, Everyman Chess, 256 sider.
Pris 199,Forfatteren har udvalgt disse sek personer som
nogle af dem, der har haft størst indflydelse på
skakken. Bogen viser mange af deres bedste partier.
Samtidig har forfatteren analyseret de seks mestres forskellige
tilgang til spillet, og viser hvordan de er fulgt i hinandens fodspor.

Grandmaster Secrets:
The Caro-Kann

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

Af Peter Wells, Gambit Publications, 192 sider.
Pris 210,Caro-Kann er et af de mest brugte svar på
førstetrækket 1. e4, Selv om det er et solidt
system, og der ingen afgørende våben kendes
mod det, ender begge spillere oftest med gode
chancer for at vinde partiet.
Mange nye ideer og planer fra begge sider af brættet har udviklet
sig gennem de senere år, og det er nødvendigt at forstå disse ideer
til bunds, hvis man selv vil spille Caro-Kann, eller stå godt rustet til
at møde det.

Grandmaster Secrets:
Winning Quickly at Chess
Af John Nunn. 256 sider. Pris 210,En meget udvidet udgave af 101 Brilliant Chess
Miniatures. I denne utroligt instruktive og underholdende bog, vælger John Nunn 125 af de
bedste korte stormestersejre i moderne tid.
Nunn identificerer de mest almindelige årsager til
de fejl, der leder til nederlaget, og viser, hvordan
man bedst muligt kan drage nytte af modstanderens fejl.
I denne udvidede udgave forklarer han ydermere, at fejlene ofte er
psykologiske, idet taberen nægter at acceptere, at alt ikke går som
planlagt og derfor ikke får ændret sit spil.

Mephisto Explorer Pro Chess Computer
Styrke: ca. 1900 Elo. Pris 995,Ny og forbedret computer, der er super god både
for begynderen og turneringsspilleren.
• 64 spilleniveauer
• Take back funktion med op til 30 træk
• Integreret skakur
• Stor parti-hukommelse
• 8 spille niveauer i lynskak
• Løser mat i op til 8 træk
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