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Det er kun sjældent muligt – eller for den sags skyld klogt – at vurdere og
placere nuet i historiens perspektiv. Men det til trods vil jeg tillade mig at
spå, at 2007 kommer til at stå tilbage som et skelsættende år i Dansk Skak
Unions organisatoriske historie. Skakserveren, nyt logo for Unionen, ny
hjemmeside og etableringen af de første elementer i en aktiv seniorskak-
politik, kommer alle til at sætte sit præg på Dansk Skak Union i fremtiden.

Skakserveren er her kort før jul taget i brug af en stor del af Unionens
medlemmer. Den er fortsat i en testfase, hvor der skal rettes store og små
fejl. Det kan dog ikke skygge over, at skakserveren allerede har vist sit
potentiale til at blive det fremtidige samlingspunkt i hverdagen for mange
skakinteresserede danskere.

Lige før årsskiftet så en ny og forbedret version af Dansk Skak Unions
hjemmeside www.dsu.dk dagens lys. Den er som sin forgænger hovedsage-
ligt udviklet at Karsten Nymann Pedersen, godt støttet af Morten Rasmus-
sen m.fl. En flot og indbydende indgang til de mange tilbud, vi har til både
nye og gamle medlemmer.

2008 bliver året, hvor vi skal have forbundet klubbernes aktiviteter med de
IT-mæssige fremskridt og muligheder. En medlemskampagne, der kombine-
rer aktive tiltag på skakserveren med lokale aktiviteter i klub- og hoved-
kredsregi, skal sikre, at vi får flere til at spille skak i vore rammer.

Vi skal også have taget fat på de problemer, der præger den måde, Unionen
er organiseret på. Manglen på anerkendelse og økonomisk støtte fra det
offentlige. En hovedkredsstruktur der er under pres, bl.a. som følge af at
omtrent halvdelen af vore klubber har mindre end 20 medlemmer. Alle er
det emner som kræver diskussion og handling. Meget hverken kan eller skal
løses fra centralt hold, men dialog og gode ideer skal skabes og spredes.

Der er i høj grad behov for, at vi fokuserer på de succeshistorier, der trods
alt er i nogle klubber. Der er flere eksempler på vellykkede fusioner af
klubber, som har skabt ny energi og overskud til at tage fat på anderledes
initiativer. Alene det, at man bliver nødt til at diskutere, hvordan klubbens
basale aktiviteter skal forløbe, når de gamle klubbers traditioner skal
forenes, kan være særdeles givtigt.

Tak for den store indsats, skakspillere og ledere på alle planer har ydet for
Dansk Skak Union i det forgangne år. Med håbet om 2008 som det år, hvor
vi i fællesskab får skabt en positiv medlemsudvikling i klubber og Unionen,
ønskes alle et godt nytår!

Et aktivt nytår
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Fritz Rasmussen

Fritz Rasmussen, Frederikshavn er
død 5/11 2007, 57 år gammel efter
hård kamp mod sin sygdom.

Fritz var en ihærdig skakspiller,
som deltog i mange turneringer, bl.a.
var han fast spiller i Aabybro Juletur-
nering. I en årrække ledede Fritz
skoleskak i Frederikshavn med gode
resultater, endvidere har han været
formand for Frederikshavn Skak-
klub. Han var en ivrig korrespon-
dancespiller til det sidste og opnå-
ede her fine resultater med sin hobby.

Fritz var en vellidt skakspiller, idet
han altid med sin rolige og stille
måde satte sit præg på de turnerin-
ger, han deltog i. Han vil blive sav-
net for sin måde at optræde på. Vi
kommer til at mangle hans muntre
kommentarer.

Æret være hans minde.
Jens-Erik Christensen

Formand for Aabybro Skakklub

Jakob Vang Glud
årets danske skakspiller

Danske skakjournalisters hæder for
en særlig bemærkelsesværdig ind-
sats i årets løb, Skak-Oscar 2007, til-
falder den 19-årige IM Jakob Vang
Glud, Jetsmark.

Oscar’en kom i hus i tæt opløb
med sidste års vinder, klubkamme-
raten IM Allan Stig Rasmussen, samt
IM Karsten Rasmussen, Århus Skak-
klub/Skolerne, som med sejre i hen-
holdsvis Baltic Sea Cup og Vester-
havsturneringen var stærke kandida-
ter. Men Jakob Vang Gluds tre sejre
i tre på hinanden følgende interna-
tionale turneringer i oktober-novem-
ber, blev udslagsgivende. Jakob
Vang Glud skriver om sin usædvan-
lige sejrsserie i Skakbladet nr. 2.

Ingen af vore stormestre havde
noget prangende år, målt med tidli-
gere triumfers alen, og Sune Berg
Hansens DM var ikke nok til at løfte
ham højere end 4. pladsen.

På top-listen blev der foruden
unge lovende spillere som Nikolaj
Mikkelsen og Igor Teplyi også plads
til 85-årige Godtfred Sloth Jensen,
som i 2007 præsterede at blive søn-
derjysk mester for tredje gang – med
27 år mellem hvert mesterskab!

Top-10 2007:

1. Jakob Vang Glud
2. Allan Stig Rasmussen
3. Karsten Rasmussen
4. Sune Berg Hansen
5. Lars Bo Hansen
6. Peter Heine Nielsen
7. Nikolaj Mikkelsen
8. Igor Teplyi
9. Godtfred Sloth Jensen

10. Esben Lund
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VM-match i Bonn

En revanchematch mod vinderen af
VM-turneringen i Mexico – hvis han
da ikke selv vandt – var et af Vladi-
mir Kramniks privilegier i det ind-
viklede overgangsreglement (se
Skakbladet nr. 6, 2007). Som det vel
er hele skakverdenen bekendt vandt
den populære indiske GM Viswa-
nathan Anand i Mexico, og nu har
Universal Event Promotion, der bl.a.
har arrangeret matchen mellem
Kramnik og Deep Fritz, annonceret,
at en VM-match mellem Anand og
Kramnik vil blive spillet 11.-30 ok-
tober i Bonn. Matchen går over tolv
partier med klassisk betænkningstid,
og som som noget lidt usædvanligt
deles præmiesummen på godt 2 mio.
US Dollars ligeligt mellem spillerne.

Skakligaen

DM i holdskak tegner til at blive en
af de meste spændende turneringer,
siden suveræne Helsinge indledte sin
regeringsperiode for syv år siden.

Mestrene tabte i 2. runde til nord-
jyske Jetsmark, men i 3. runde ryk-
kede de lige netop forbi konkurren-
terne med en storsejr på 5½-2½ over
Sydøstfyn og på førstepladsen før
forårets seks runder.

Russisk gæstetræner
i Hørsholm Skakklub

Hørsholm Skakklubs samarbejde
med træner og IM Sergey Klimov,
fra Petrogadskij Skakklub i Sct.
Petersborg, førte i starten af decem-
ber til russisk besøg i Hørsholm. På
programmet stod en række trænings-
seancer med klubbens bedste spil-
lere og andre specielt interesserede,
men også en foredragsaften, hvor
Hørsholm foruden sine egne med-
lemmer også inviterede naboklub-
ben Rudersdal til at være med.
Klimovs pædagogiske spændvidde
denne aften var stor, fra generelle råd
om at undgå afbytninger, når man
var ved at opbygge angreb, til kom-
binationsøvelser, der kunne udfor-
dre selv de stærkeste i det ca. 25
mand store publikum.

Stillingen: brætp. mp.
1. Helsinge 15 4
2. Århus/Skolerne 14½ 5
3. K41 14½ 4
4. Aalborg 13 4
5. Jetsmark 12½ 4
6. Brønshøj 12½ 4
7. Helsingør 12 3
8. Nordkalotten 9½ 1
9. Sydøstfyn 9 1

10. Nordre 7½ 0

Se resultater, stillinger og partier:

www. dsu.dk + ‘Divisionsskak’

www. fribonden.dk
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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 30

Taktik

1. Sort trækker!
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Afbytning?

4. Hvid trækker!
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Er der ikke en bondegevinst?

7. Hvid trækker!
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Gambitspil!

2. Sort trækker!
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Springer truet!

5. Hvid trækker!
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Udviklingsforspring!

8. Sort trækker!
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Hvad med et skinoffer?

3. Hvid trækker!
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En åben stilling!

6. Sort trækker!
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Franske fristelser!

9. Sort trækker!
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Hvid har et flot bondecentrum!
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Juniorskak

Talenter og fremtid

Verdensmesterskaberne for ungdom var en overvældende

oplevelse – 748 drenge og 591 piger fra hele Verden med

imponerende skakkunnen og fælles glæde ved spillet.
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Ungdoms-VM blev i 2007 afholdt i
Tyrkiet i den turistvenlige by An-
talya. Stævnet blev afviklet i to gange
seks aldersgrupper: Drenge under 8
år, 10 år, 12 år, 14 år, 16 år og 18 år,
samt piger under 8 år, 10 år, 12 år,
14 år, 16 år og 18 år.

Aldersklassen under 8 havde de-
but og var da en spændende detalje.
Det var nok også derfor der var et
rekordstort deltagerantal på mere end
1300 personer. Ud over det går jeg
ud fra, at der har været lidt over 1000
medrejsende, såsom rejseledere, træ-
nere og forældre. Dette store delta-
gerantal hindrede dog ikke tyrkerne
i at holde et pragtfuldt stævne med
flotte rammer, hvad angår både spil-
lested og forhold. Der var sågar livet-
ransmission på de øverste brætter fra
hver gruppe.

Niveauet i alle aldersklasserne er
højt. De fleste i U8 og U10 har endnu
ikke Elo-tal, men de bedste spiller
sandsynligvis til i hvert fald 2100. I
U12 og U14 er de bedste spillere over

hhv. 2300 og 2400, og i U16 er der
en håndfuld IM’ere. I ældste række
kunne spillere som Magnus Carlsen
og Sergey Karjakin deltage, men på
trods af, at de og andre af de aller-
bedste ikke er med, består feltets top
af GM’ere med over 2500 i rating.
Det er dog ikke altid favoritterne, der
vinder. I U12 var FM Illya Nyzhnyk
fra Ukraine favorit og scorede 9½ af
11, men vinderen på korrektion blev
amerikaneren Daniel Naroditsky
(2124)!

Inden turneringen var det bedste
nordiske håb på en topplacering
svenske Nils Grandelius, der var see-
det som nr. 4 i ‘Drenge u. 14’ med
en rating på 2377. Han førte under-
vejs med 7½/9 men tabte desværre
de to sidste partier og måtte stille sig
tilfreds med en placering lidt læn-
gere nede.

Danskerne
Den danske delegation havde seks
deltagere med: Undertegnede og

Alexei Cherstiouk Hansen i ‘Drenge
u. 18’. Dara Akdag og Jakob Glibs-
trup i ‘Drenge u. 16’. Bjørn Ochsner
i Drenge u. 14' og Mads Andersen i
‘Drenge u. 12’.

Desuden var der rejseleder (og
træner) Nikolaj Mikkelsen, som
gjorde et fremragende job på trods
af, at han kun er 19 år og selv spil-
lede VM for ungdom så sent som for
et år siden. De yngste deltagere har
som regel en mor eller far med, og
denne gang stod Mads Andersens
mor Anne-Mette for dette.

Vi blev indlogeret på det meget
fornemme 5-stjerners hotel Alinda-
beach, og levede som konger de
næste to uger. Hotellet havde både
stor pool og havet lige ved siden af.
Her blev der tilbragt oceaner af tid,
inden holdet tog af sted til spille-
stedet, som lå en dejlig 10 minutters
gåtur fra hotellet. På denne tur nå-
ede man da også at blive tilbudt 100
forskellige slags tøj og smykker til
umådeligt lave priser. Disse sælgere

Danskernes VM-scorer: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Pts.

Peter Skovgaard (D/u/18) 0 1 0 ½ 1 1 0 1 0 1 1 6½

Alexei Hansen (D/u/18) 0 ½ ½ 1 1 ½ 0 0 1 0 ½ 5

Dara Akdag (D/u/16) 1 0 0 ½ 1 0 1 1 0 0 ½ 5

Jakob Glibstrup (D/u/16) 0 1 0 1 0 0 0 ½ ½ 1 1 5

Bjørn Ochsner (D/u/14) ½ ½ 0 0 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 4

Mads Andersen (D/u/12) ½ 1 1 1 0 1 1 0 0 1 0 6½

Af Peter Skovgaard

Ungdoms-VM:
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havde ikke planer om at lade en
slippe med en fuld pengepung, når
man var i deres domæne.

At klare sig i Tyrkiet kan mulig-
vis være svært, da ikke alle taler en-
gelsk. Men vi havde Alexei, der kan
russisk, og Dara der kan tyrkisk, så
vi var fint rustet.

Spillemæssigt var turneringen fak-
tisk bedre, end den så ud rent resul-
tatmæssigt, selv om alle opnåede
ganske habile scorer. Vi ser i det føl-
gende på hver af de fire aldersgrup-
per, vi deltog i.

Med i toppen
Den bedste præstation, der blev le-
veret, var af Mads Andersen i
‘Drenge u. 12’. Han startede helt
forrygende med 3½/4. For at det ikke
skal være løgn, skulle han så møde
en uratet! Vi troede, at Mads bare
ville save ham over, men han spil-
lede fortrinligt, og Mads tabte et
svært parti.

Mads rejste sig dog igen og kom
på 5½/7, hvor han så tabte mod den
højstratede Ilja Nyzhnyk fra Ukraine
på 2377! Det er en hård mand at få i
‘Drenge u. 12’. Jeg har ikke set hele
partiet, men Mads har fortalt mig, at
han spillede både hurtigt, sikkert og
stærkt.

Efter det fortsatte Mads med den
hårde modstand, og på trods af, at
han sluttede lidt blødere af, blev det
til 6½/11 og en pæn rating gevinst.

Her ser vi hans sejr fra fjerde runde,
der viser, at 3½/4 ikke er for sjov!

Mads Andersen
kommenterer:

Georgios Kafetzis, 1895
Grækenland

Mads Andersen, 2061
Danmark

Siciliansk / B80

VM 2007 blev mit hidtil bedste store
mesterskab. Selv om jeg ikke sco-
rede så godt i turneringens sidste
halvdel, var det spændende at få lov
til at møde de allerstærkeste. Min
modstander her i 4. runde havde jeg
mødt én gang tidligere, ved EM i
2006.
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

Sf6 5. Sc3 a6

Af mine fem sorte partier blev de fire
Najdorf, og tre af dem med 6. Lc4.
Dette var undtagelsen.
6. f3 e6 7. Le3 b5 8. Dd2 Sbd7 9. 0-0-

0 Lb7 10. g4 Sb6 11. g5

Ved EM i 2006 spillede han 11. h4
Sfd7, og partiet fortsatte 12. Sb3 b4
13. Lxb6?? bxc3 14. Lxd8 cxd2† 15.
Txd2 Kxd8, og jeg vandt let.
11... Sfd7 12. h4 Tc8 13. Dg2

Det ser lidt mærkeligt ud, men jeg
havde heldigvis lige nået at kigge på
det inden partiet.
13... Se5

Forhindrer tricks med g6 fulgt af

Sxe6, som er ideen bag 13.Dg2
14. Kb1 Txc3!

Et standardoffer i åben siciliansk.
15. bxc3 Sa4 16. Ld2 d5

Presser e4, fordi på 17. exd5 Lxd5
kommer Sorts løber med. Under par-
tiet kiggede jeg også på en plan med
17... La3, fulgt af 18... Lb2 og 19...
Sc4, hvorefter Hvid bliver nødt til at
åbne b-linien pga. truslen 20... Sa3
mat! Computeren ser selvfølgelig
mange gode træk for Hvid, men jeg
så det som en god praktisk variant.
17. Ka1

Forhindrer 17... La3, hvorefter han
nu har svaret 18. Tb1!
17... Da5 18. Sb3 Dc7 19. f4
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19... dxe4!

Den hurtigste måde at vinde på.
20. fxe5 e3 21. De2?

21. Dg3 var nødvendigt for ikke at
tabe lige med det samme. Resten
kræver ingen kommentarer.
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Den danske VM-delegation

– fra venstre: Dara Akdag,

Alexei Hansen, Peter

Skovgaard, Mads Andersen,

Nikolaj Mikkelsen (rejseleder),

Bjørn Ochsner og

Jakob Glibstrup

Fotos:VM-holdet
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21... exd2 22. Th3 Sxc3 23. Dxd2 Sxd1

24. Dxd1 Dxe5† 25. c3 Ld5 26. Sd4

Lc5 27. Kb1 0-0 28. Ld3 Le4 29. Te3

Lxd3† 30. Dxd3 Dd5 31. Te4 e5 0-1

Hårde drenge
Bjørns spil under VM var fremra-
gende, og efter min mening viste det,
at han er bedre end sin rating. Han
udspillede den ene modstander efter
den anden. Problemet ved sådan et
stævne er, at alle kæmper som gale.
Bjørn havde nogle svipsere i sine
ellers gode partier, og det kostede
point. Hans 4/11 er et fint resultat i
en så stærk turnering, men det kunne
sagtens være blevet til over 50%. På
trods af, at Bjørn selv syntes, resul-
tatet var lidt skuffende, var humøret
højt under hele turen, specielt når han
fik lov til at slå rejselederen i lyn.

Ny energi og IM-skalp
Jakob var til sit første VM, og det er
altid svært. Det overrasker alle, hvor
stærkt de jævnaldrende modstandere
egentlig spiller. Jakob leverede en
fin start, og man kunne se på hans
spil, at han var tændt. I midten af
turneringen indtraf der dog det, der
kan ske til disse stævner. Jakob løb
ind i en dårlig periode, og så er det
svært at rejse sig mod så stærk mod-
stand. Men Jakob kender nok ikke
ordet resignation, for han blev ved
med at kæmpe, og sluttede af i top-
fart med 3/4 i de sidste 4 runder.
Samlet blev dette til en score på
5/11, hvilket må siges at være glim-
rende, og et resultat, som jeg ved,
Jakob er tilfreds med. Ud over at
skabe en god stemning, hvor han nu
befandt sig, var Jakob en omvan-
drende slangordbog. Hans jyske ord-
forråd var til stor underholdning for
hele holdet.

Dara havde en fin turnering både
resultatmæssigt og spillemæssigt.
Han mødte undervejs nogle meget
stærke folk, og var umådeligt tæt på
at tage point fra flere, end han gjorde.
Han fik 5/11 og havde et par rigtig
gode partier iblandt. Bl.a. mod en
2200-mand, hvor han fik fremskaf-
fet sig +12 på Fritz, men som sagt
kæmper folk jo, ligegyldig hvilken

stilling de har, og Dara måtte efter
nogle fejl i sin tidnød bide i det sure
æble og give op. Det var ærgerligt,
da det var lige på det kritiske tids-
punkt i turneringen, hvor man kan
bruge nogle point for at holde sig
kørende. Dara kom dog stærkt igen,
og sluttede af på en placering tæt på
sin startseedning. Se her hans sejr
fra 8 runde!

Dara Akdag
kommenterer

IM David Arenas, 2184
Colombia

Dara Akdag, 2042
Danmark

Siciliansk / B80

Dagen før fik jeg forberedt mig på
min modstander IM david Arenas.
Med lidt hjælp fra Nikolaj fik jeg
lavet en super forberedelse.
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

Sf6 5. Sc3 a6 6. f3?!

Det giver Sort mulighed for det inte-
ressante 6... Db6!?. Men jeg havde
besluttet før partiet, at jeg ville spille
hovedvarianten.
6... e6 7. Le3 b5 8. Dd2 Sbd7 9. g4 Sb6

10. g5 Sfd7 11. Ld3

Da han spillede dette træk, var jeg
sikker på, at han ikke var inde i sin
forberedelse længere, fordi han
brugte ca. 4 min på det. Men allige-
vel havde jeg en mærkelig fornem-
melse i maven. Jeg har nemlig været
ude for en del, der har spillet kort
rokade i sådanne stillinger i lyn, hvor
jeg ikke har kunnet finde en god
måde at spille mod det.
11... Lb7 12. 0-0-0 Tc8

Her har Hvid to muligheder nemlig
13. h4 og 13. Kb1. Jeg havde tjek på
begge i min forberedelse.
13. Kb1

Der er et par forskellige ideer for Sort
her. Den ene er Sc5 efterfulgt af Sa5
13... b4

Den anden er 13... Se5
14. Sce2 d5 15. exd5 Sxd5 16. Sf4!?

Her kom jeg så ud af min forbere-
delse. 16. g6 var teori trækket, hvor-
efter der opstår en meget skarp stil-
ling.

16... Da5?!

16... Sc5 er muligvis det bedste
17. Le4!

Et træk jeg havde overset i mine be-
regninger.
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17... S7b6!?

Jeg blev helt opslugt af alle de mu-
ligheder, Sort har i stillingen, men
til sidst, efter 45 minutter, besluttede
jeg mig for at spille S7b6. Dette er et
interessant træk, da det provokerer
Hvid til at ofre damen for to lette og
tårn. Det sjove er, at Hvid stort set
ikke har nogen fordel, hvis han ikke
ofrer damen, og hvis han gør, skal
der spilles præcist.
18. Sb3 Db5 19. Lxb6 Sxb6! 20. Lxb7

Sc4 21. Lxc8 Sxd2† 22. Txd2 Dxg5

Allerede her skal Hvid til at tænke
på, hvordan brikkerne skal stå, for
hvis de bliver sat forkert, kommer
Sort ud med sine brikker, og så er
det ikke så sikkert, om Hvid har for-
del længere.
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Dara Akdag – gode partier og fint resultat.
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Verdensmestre for ungdom 2007:

Piger u. 12 år (122 deltagere):

1. Marsel Efroimski (1911) Israel 9½

Drenge u. 14 år (152 deltagere):

1. IM Sanan Sjugirov (2422) Rusland 9

2. Marcel Kanarek (2324) Polen 9

3. Chen Wang (2311) Kina 8½

Drenge, ældste gruppe, på sejrsskamlen.

Drenge u. 8 år (120 deltagere):

1. Konstantin Savenkov (-) Rusland 10

Piger u. 8 år (73 deltagere):

1. Ivana Maria Furtado (-) Indien 9

Drenge u. 10 år (156 deltagere):

1. Tong Sen Wang (-) Kina 10

Piger u. 10 år (102 deltagere):

1. Anna Styazhkina (1869) Rusland 9½

Drenge u. 12 år (160 deltagere):

1. Daniel Naroditsky (2124) USA 9½

2. FM Illya Nyzhnyk (2377) Ukraine 9½

3. Chao Han (-) Kina 8½
...

32. Mads Andersen (2061) Danmark 6½

...

134. Bjørn Moller Ochsner (1879) Danmark 4

Piger u. 14 år (114 deltagere):

1. WFM Nazi Paikidze (2292) Georgien 9½

Drenge u. 16 år (124 deltagere):

1. FM Ioan Cristian Chirila (2423) Rumænien 8½

2. FM Ruben Pereira (2401) Portugal 8½

3. IM Boris Kharchenko (2427) Ukraine 8½
...

75. Dara Akdag (2042) Danmark 5

87. Jakob Glibstrup (1966) Danmark 5

Piger u. 16 år (104 deltagere):

1. Keti Tsatsalashvili (2161) Gorgien 8½

Drenge u. 18 år (112 deltagere):

1 GM Ivan Popov (2539) Rusland 9

2 IM Romain Edouard (2472) FRA 8½

3 GM Aleksandr Rakhmanov (2510) Rusland 8½
...

35 Peter Skovgaard (2253) Danmark 6½

69 Alexei Cherstiouk Hansen (2189) Danmark 5

Piger u. 18 år (76 deltagere):

1 WFM Valentina Gunina (2359) Rusland 9

23. Ld7† Ke7 24. Td4

Her brugte jeg lang tid på at finde en
løsning.
24... e5!

Trækket vinder ikke en officer. Det
havde jeg godt set.
25. Te1

Planen var nu 25... Kd8, hvorefter
Hvid får problemer med koordina-
tionen mellem brikkerne. Men jeg
turde ikke spille det, da jeg syntes,
det så meget farligt ud, og fordi jeg
ikke havde nok tid til at regne alle
varianterne ud.
25... g6?! 26. Lc6?!

Nu får Sort lov til at udvikle sine
brikker let. 26. Sc5! Forhindrer Sort

i at færdiggøre sin udvikling i nogen
tid.
26... Kf6 27. Sd5† Kg7 28. Tde4 Ld6

29. Sxb4?

Jeg havde ca. 5 minutter tilbage her.
Det gik pludselig op for mig, at han
havde store vanskeligheder med
koordinationen mellem brikkerne
efter...
29... Tc8! 30. Tg4 Dh5 31. Lb7

Da jeg ikke havde særlig meget tid,
spillede jeg bare...
31... Tb8

31... Tc7 ville nok også vinde.
32. Sa5 e4!!

Hvids stilling kollapser fuldstændig.
33. Sbc6 exf3! 34. Td4 f2 35. Tf1 Te8!

36. Tc1 Te1 37. Lxa6 Dxh2 38. Sb3 Lf4

39. Sd2 Dh1

Min første IM-skalp.
0-1

Gamle gutter
Alexei havde resultatmæssig ikke en
af sine bedste turneringer. Jeg sad i
samme rum som han under næsten
hele turneringen og kiggede derfor
tit på hans parti. Næsten hver eneste
gang jeg kiggede, var både han selv
og modstanderen i tidnød og havde
en kompliceret stilling. Det kunne
snildt være blevet til flere point end
de 5/11 han sluttede på. Han fortalte
mig, at han følte sig mere og mere
ukoncentreret, jo længere turnerin-
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gen kom hen. Det er meget typisk,
når man konstant spiller partier, hvor
man er nødt til at være 120% på
mærkerne hele tiden. Alexei var vist
ikke helt tilfreds med sit resultat, men
der var også nogle af de stillinger,
han tabte, der nemt kunne være fal-
det ud til hans fordel. Han startede
bl.a. ud med at kvase den nuværende
under-18 verdensmester, GM Ivan
Popov, men Alexei måtte ned efter
at have lavet to upræcise træk i en
god, men også meget svær stilling.
Ærgerligt!

Jeg selv havde en lidt blandet tur-
nering. Jeg startede forfærdeligt ud
med remis og tab mod folk, der
ratingmæssigt ligger væsentlig un-
der mig selv. Men som sagt kan man
jo aldrig vide sig sikker i de her tur-
neringer, hvor alle er fremad-
stormende og spiller bedre end de-
res rating. Senere hen i turneringen
begyndte mit spil dog at komme i
gear, og jeg vandt et par gode sejre
og sluttede fint med en samlet score
på 6½/11. Det er jeg godt tilfreds
med, eftersom jeg et par gange i tur-
neringen blev fuldstændig kørt over.
I sidste runde vandt jeg et ufatteligt
kompliceret parti, som sikrede mig
en udmærket placering.

Peter Skovgaard
kommenterer

Erik Blomqvist (2334)
Sverige

Peter Skovgaard (2253)
Danmark

Dronningfianchetto / B00

Jeg havde hele turneringen igennem
haft Sort mod alle de stærke og havde
næsten hver gang fået bank i åbnin-
gen, så jeg besluttede at gå helt ud af
teorien i sidste runde.
1. e4 b6

Så spiller vi!
2. d4 Lb7 3. Ld3 g6 4. f4 f5 5. exf5

Alternativer som Sd2/Sc3/De2 er
ikke noget særligt, idet jeg kan slå
på e4 og få byttet den hvidfeltede
løber. Så sidder han med en meget
dum bonde på f4.
5... Lxg2 6. fxg6 h5!

Sort skal dække både Dg4 og Dh5.
På 7... Sf6 kommer 8. gxh7, og den
bonde kan godt blive ubehagelig.
7. Sf3 Lxh1 8. Sg5
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8... e6

Det var dette træk, der fik mig til at
turde at spille 4... f5. Hvid kan ikke
lige umiddelbart komme videre.
9. Le3

Ikke 9. Sf7 Dh4†.
9... Lg7 10. Sc3 Sh6 11. De2

Og nu ikke 11. Dxh5 Sf5.
11... Sg4?

Dette træk havde hele tiden været
min plan, men jeg havde ikke set
Hvids idé. Bedre 11... De7!
12. 0-0-0 Lb7 13. d5!

Her havde en dronning på e7 hin-
dret de ubehagdelig afdækkere.

13... Sxe3 14. Dxe3

14. dxe6 d5.
14... Df6 15. dxe6 d5

Vi har begge spillet det bedste næ-
sten hver gang, men er nu også i
heftig tidnød med 6 min. + 30 sek.
pr. træk til træk 40. Selv om Hvid
næppe har nok for et helt tårn, er det
ikke let for at komme videre.
16. Sh7

Min modstander besluttede at gå til
mig med det samme. Han kunne have
lavet et ventetræk for at se, hvad jeg
ville have gjort, f.eks. 16. Dg3!?
16... Txh7 17. gxh7 d4 18. Dg3

18. Lb5† c6 19. Dg3 cxb5 20. Tg1
Lh8 21. Sxb5 ifølge Fritz med lige
spil, men i praksis kan det her gå
begge veje.
18... dxc3
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19. Tg1

19. Lg6† Ke7 (19... Kf8 20. Lf7 Ke7
21. f5 De5 22. Dh4† Df6 23. Dg3
med remis) 20. f5 De5 21. Dh4† Df6
22. Dg3 igen med remis. Men det så
hverken min modstander eller jeg.
19... Lh8 20. e7?

Alt for ambitiøst forsøg med kun 3
sekunder tilbage på uret
20... Sc6 21. Dg8† Kxe7 22. Te1† Kd6

Ingen skakker!
23. Lc4 cxb2† 24. Kb1 Sd4 25. c3

Nu går Hvid forceret mat, men det er
tykt tabt alligevel.
25... Df5†

Det klart mest komplicerede parti,
jeg spillede i turneringen, men en
god afslutning.
0-1

http: //wycc2007.tsf.org.tr/
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v/ Steffen Pedersen

I den tyske bundesliga er Artur
Jussupow en af de rutinerede kræf-
ter på det tidligere storhold, SG
Aljechin Solingen. Han er primært
en sikker og solid mand, men at han
også kan være særdeles slagkraftig,
når det er påkrævet, viser han her
mod et af Tysklands største talenter
i den ingangværende turnerings 5.
runde.

Artur Jussupow (2583)

David Baramidze (2569)

Slavisk / D46

1. c4 c6 2. d4 d5 3. e3 Sf6 4. Sc3 e6 5.

Sf3 Sbd7 6. Dc2 Ld6 7. Ld3

Den aggressive variant med 7. g4 er
ikke den eneste måde, Hvid kan
spille på. Dette træk er et godt og
solidt alternativ. Men hvorfor så ikke
6. Ld3? Svaret bliver ikke helt enty-
digt. Det nemmeste er nok at sige, at
de indskudte træk 6. Dc2 Ld6 gør,
at Sort ikke automatisk kan fortsætte
i samme stil som i de gængse
meranervarianter efter 6. Ld3 dxc4
7. Lxc4 b5 etc.
7... 0-0

Ikke desto mindre er 7... dxc4 8.
Lxc4 b5 selvfølgelig stadig en god
mulighed og kan føre til samme stil-
ling som i noten til 9. træk.
8. 0-0 dxc4

8... e5 er den direkte måde at søge
udligning på. Det medfører ofte
mange afbytninger, for eksempel
efter 9. cxd5 cxd5 10. e4 dxe4 11.
Sxe4 Sxe4 12. Lxe4 h6 13. Le3 exd4
14. Lh7† Kh8 15. Lxd4 Sf6 16. Lf5

Da5 17. Lxc8 Tfxc8. Sådan har
Shirov flere gange holdt remis, men
chancer for at vinde får Sort ikke.
Alternativt har Sort afventende træk
som 8... De7, 8... Te8 eller 8... h6.
9. Lxc4 e5?!

Den anden fortsættelse er 9... b5
fulgt af Lb7.
10. Lb3!

Et godt profylaktisk træk, der
besværliggør Sorts udvikling, idet
det nu virker risikabelt for Sort at
flytte b-bonden.
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10... De7

En afbytning på d4 løser ikke Sorts
problemer. Hvid står godt efter 10...
exd4 11. exd4 Sb6 12. Lg5.
11. Ld2 Lc7?!

Et afventende træk, men den store
mening med det står ikke klart. Det
kunne faktisk have været bedre at
flytte løberen helt til b8, når det
kommer til stykket. At Sort vil
undgå noget i stil med 11... b6 12.
Sg5 h6 13. Sge4 Lc7 14. Sg3 er dog
forståeligt nok, og derfor er det ikke
helt dumt at flytte løberen på for-
hånd. Men måske er hele varianten
blot vanskelig for Sort. 11... e4 12.
Sg5 Lxh2† 13. Kxh2 Sg4† 14. Kg1
Dxg5 15. Dxe4 har været testet i
mange partier, men sådan er Sort
holdt op med at spille, efter at man
fandt ud af, at 15... Sdf6 16. Df4!
Dh4 17. f3 g5 18. Dd6! Se8 19.
Dxf8† Kxf8 20. fxg4 er alt for far-
ligt for Sort. Og 16... Dxf4 17. exf4
Td8 18. f3 Txd4 19. Tad1 Sh6 20.
g4 tvinger Sort til at ofre en officer.
12. Tae1 h6

�

12... b6 13. Sb5! er irriterende og
var et argument for at løberen skulle
have stået på b8.
13. Sh4! Td8?!

Et bedre forsvar var 13... Dd8 14.
Sg6 (14. f4!?) 14... Te8 15. f4 exd4
16. exd4, og nu er Sorts bedste nok
16... Sb6. Sort kæmper for at holde
sammen på stillingen efter 17.
Txe8† Sxe8 18. Te1 Ld6, men er
med endnu. Vanskeligere er det ef-
ter 16... Sf8 17. Txe8 Sxe8 18. f5!
Her er 18...Dxd4† farligt og kan føre
til den interessante fortsættelse 19.
Kh1 Sd6 20. Se7† Kh8 21. Scd5!
(igen er der et problem med løberen
på c7!) 21... cxd5 22. Dxc7 Dxd2
23. Dd8!, og Hvid vinder.
14. f4 exd4

Ikke godt, men 14... e4 spiller man
heller ikke. Den går jo blot tabt efter
15. Sg6 Dd6 16. Se5.
15. exd4 Db4

På 15... Df8 har Hvid et behageligt
valg mellem 16. Sb5 og 16. Sg6 Dd6
17. Se7† Kh8 18. Sf5 Df8 19. Te7.
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16. Lxf7†! Kxf7 17. Dg6† Kg8 18. Sf5

Df8 19. Te7 Se8 20. Tfe1 Se5

Hvid vinder også efter 20... Sdf6 21.
Sxh6† Kh8 22. Sf7† Kg8 23. Sxd8.
21. Sxh6† Kh8 22. fxe5 Dxe7 23. Sf7†

Kg8 24. Sg5 1-0

�

Spil skak online

på Dansk Skak Unions
ny server:

www.skak.dk



12 2008 /1/12

Af Peter Heine Nielsen

Anands vej til VM
2. kapitel

Åbningsfasen er noget af det mest
nervepirrende for en sekundant. Man
frygter at have lavet en teknisk fejl,
der får afgørende betydning. Da
Anands meget vigtige parti mod
Kramnik i VM-turneringens 2. cy-
klus begyndte, og Kramnik gik efter
de mest skarpe varianter, oplevede
jeg en mærkelig blanding af nys-
gerrighed og stor nervøsitet. Van
Wely, Kramniks sekundant, sagde
senere, at han syntes, Kramnik vandt
åbningsduellerne i de indbyrdes op-
gør. Det må man nok give ham ret i,
men dog ikke i afgørende grad. Og i
dette parti passede stillingstypen nok
bedre til Anand end Kramnik.

10. runde

Vladimir Kramnik (2769)

Viswanathan Anand (2792)

Antimeranergambit / D43

1. d4 d5 2. c4 c6

En lille finte. Om den havde nogen
virkning, ved jeg ikke, men ideen
var, efter at have tilladt katalansk
gennem hele turneringen, nu at skifte
til den rent slaviske trækfølge. De
sidevarianter, som jeg tidligere
nævnte som problemet her, var
næppe det, Kramnik ville satse på i

et parti, der absolut måtte vindes, hvis
han skulle forsvare sit VM.
3. Sf3 Sf6 4. Sc3 e6 5. Lg5 h6 6. Lh4

dxc4 7. e4 g5 8. Lg3 b5 9. Le2 Lb7 10.

0-0 Sbd7 11. Se5!?
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11... Lg7

11... h5 har på det seneste givet Sort
gode resultater, men i en tidligere
runde havde Kramnik mod Gelfand
spillet en meget stærk nyhed, der
rejser tvivl om variantens duelighed:
12. Sxd7 Dxd7 13. Dc1! Nyt og
stærkt. Jeg var inde på tanken med
13. Le5 Th6 14. Dc1, som jeg spil-
lede mod Vallejo Pons i Monaco
forrige år, men Kramniks idé er mere
raffineret. Under VM chattede jeg af
og til med van Wely, mens partierne
var i gang, mest om vind og vejr,

men pludselig kom en besked om, at
‘...well, her er der flere træk, f.eks
...Dxd4, ...Le7 eller ...Lh6.’ To sek-
under senere kom et oopps! Ved en
fejl havde han sendt beskeden til mig,
og ikke hvem han nu ellers diskute-
rede den slags med. Heldigvis (for
ham) var der nu ikke de store hemme-
ligheder i det, han talte over sig med.
13... Dxd4 virker måske som det
kritiske, men efter 14. Td1! Db6 15.
e5 h4 16. exf6 hxg3 17. hxg3 har
Hvid sandsynligvis fordel. Gelfand
holdt hovedet imponerende koldt, og
det lykkedes ham at forsvare sig:
13... Tg8 14. Td1 Lb4 15. De3 De7
16. h3 h4 17. Lh2 Lxc3 18. bxc3 g4
19. Kh1 c5 20. hxg4 cxd4 21. Txd4
e5 22. Tdd1 Sxg4 23. Lxg4 Txg4
24. f3 Tg6 25. a4 a5! 26. axb5 a4 27.
De2 Dc5 28. Tab1 Td6 29. Txd6
Dxd6 30. Dxc4 a3 31. Ta1 h3 32.
De2 hxg2† 33. Dxg2 0-0-0! En sjæl-
denhed, men denne sene lange ro-
kade, spillet i begyndende tidnød,
redder Sort, Kramnik måtte nu for-
cere remis. 34. Da2 f5 35. Dxa3 fxe4
36. Dxd6 Txd6 37. fxe4 Lxe4† 38.
Kg1 Ld3 39. Lxe5 Tg6† 40. Kf2
Lxb5 ½-½ (Kramnik - Gelfand,
Mexico City 2007, 7. runde).
12. Sxd7 Sxd7 13. Ld6 a6!?

Det virker måske underligt, at Sort

Som sekundant for Anand ved VM-turneringen i Mexico

var Peter Heine Nielsen med til at planlægge åbninger

og strategi, og som ingen anden har han kendskab til

den ny verdensmesters partier.

I dette nummer kommenterer han de fire afgørende

runder, der skaffede Anand VM-titlen.

�
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VM Mexico 2007:

Tidligere artikler om VM 2007

i Skakbladet nr. 8 og 9.

http: //chessmexico.com

des uopdyrket land for mange spæn-
dende partier. 17. Se4 0-0-0 18. Sd6†
Kb8 19. Sxf7 Txf7 20. Lxf7 Sxe5
vandt Anand som sort over Radjabov
i forrige års hurtigskak match i Mainz
(se Skakbladet nr. 2006, nr. 7.
17... 0-0-0 18. bxc4 Sxe5 19. c5 Da5

19... Dc7 var oprindeligt det, vi reg-
nede for mest troværdigt, men på
fridagen to dage før dette parti, kom
vi noget i tvivl pga. 20. a4!? Selv om
stillingen er ret kaotisk, virker det i
praksis ubehageligt at være Sort her.
20. Se4

Pointen bag Sorts forrige træk, Hvid
når ikke at åbne a-linien, til gengæld
står sorts dronning mere udsat.
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20... Db4

20... Sc4!? er muligvis bedre, i hvert
fald spillede Anand dette knap en
uge efter hjemkomsten fra VM i et
parti ved Europa-Cup’en mod
Eljanov, for øvrigt en af Gelfands
sekundanter. 21. Le2 f5 22. Lxc4
fxe4 23. Lxe6† Kb8 24. Te1 Dc3
25. Txe4 Db2 26. f3 Tf4 27. Dc1
Dxc1† 28. Txc1 Txd4 29. Txf4 gxf4
30. g4 fxg3, ½-½.
21. Sd6† Txd6 22. cxd6 Sd7

Ikke at vi havde set meget på denne
stilling, men Anand udtryk gav for,
at han mente, der burde være til-
strækkeligt modspil her. Det minder

noget om et af hans matchpartier
mod Kasparov. Den slags halve løs-
ninger må man af og til finde sig i,
men alligevel må man nok erkende,
at her var graden af forberedelse ikke
tilstrækkelig.  I det følgende spiller
Anand heldigvis bedst.
23. a4?!

Formentligt en fejl. Trækket virker
vældig naturligt, men det har mulig-
vis den ulempe, at Sort nu ved et
senere Sb6 kan fremtvinge afbyt-
ningen på b5, der godt nok åbner
hans kongestilling, men også afbyt-
ter den ellers elendige løber på b7.
Hvid burde nok ganske enkelt spille
23. Lf3 og begynde at trykke i c-
linien. Det er uklart, hvad Sort kan
foretage sig ud over at vente passivt.
23... Dxd6 24. Lf3 Sb6! 25. axb5 cxb5

26. Lxb7† Kxb7 27. Dh5 Sd5 28. Dxh6

Sf4
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29. Kh1!

Nyttigt, og i hvert fald markant bedre
end 29. Dxg5?? Se2† 30. Kh1
Dxh2† 31. Kxh2 Th8†.
29... Dd5 30. f3 Td8

Nervøse øjeblikke i Anand-lejren,
men ikke hos Anand. Han lod til at
tro på sin stilling, mente nærmest at
stå bedst.
31. Dg7 Td7 32. Df8 Se2?!

Eller 32... Dd6! Slutspillene er fine

tillader sig at bruge tid på en sådan
luksus, men trækket har en markant
pointe. 13... e5 14. d5 er problemet
for Sort, men efter et hvidt 14. a4 har
han 14.... e5! 15. d5 c5, og de ind-
skudte a4/a6 hjælper Sort, da Hvid
nu ikke har Sxb5. Ikke at festlig-
hederne stopper her, de nærmere
starter. En ikke uanseelig tid er ble-
vet brugt på at tjekke komplika-
tionerne efter 16. b4 cxb4 17. Lxb4
a5 18. Ld6 b4 19. Sb5 Tc8, men det
lader til, at Sort holder.
14. Lh5!? Lf8!

14... e5 15. f4 gxf4 16. dxe5 Lxe5
17. Lxf7† er kendt for at være godt
for Hvid: 17... Kxf7 18. Dh5† Ke6
19. Tad1 Lxd6 20. Dg4† Ke7 21.
Dg7† Ke6 22. Se2!, og Hvid vandt i
Agrest - Kulaots.
15. Lxf8 Txf8 16. e5 Db6 17. b3!?

En ny idé, som vi dog havde set no-
get på. I stedet for grådigt at gå efter
kvalitetsgevinsten satser Hvid på at
åbne linier, dér hvor Sorts konge
drømmer om at gemme sig. Der er
masser af spændende muligheder for
begge parter heromkring. Mange åb-
ninger er måske ved at uddø som
følge af computeranalyser, i anti-
Moskva-varianten er man ikke nået
dertil endnu, og der kan endnu fin-
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for Sort, bønderne på dronningfløjen
sikrer modspil. Ifølge Anand var
Hvids bedste at gå tilbage til g7 og
tage remis ved trækgentagelse. Er det
tilfældet, burde Sort absolut have
spillet sådan!
33. Tfe1 Sxd4 34. Ted1!

Pointen bag Hvids spil. Sort har nu
mistet lidt koordination og har ikke
længere trusler mod hvids konge.
Hans trumf, bønderne på dronning-
fløjen sikrer dog tilstrækkeligt mod-
spil, lader det til.
34... e5
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35. Tac1?!

35. Dh6! vinder en bonde, og desu-
agtet, at Sort har modspil på flere
måder, trods alt en god gevinst-
chance. At h-bonden bliver en farlig
fribonde gør ofte en forskel. Tur-
neringsstillingen taget i betragtning
burde Kramnik have satset, nu eb-
ber det derimod ud.
35... Dd6 36. Dg8 f6 37. Tc8 a5!

Coolt spillet, men Hvid har ikke re-
elle trusler. A-bondens fremmarch
sikrer mere luft omkring kongen,
hvilket i dette tilfælde er til Sorts
fordel, samt at de sorte bønder på
sigt måske kan blive en magtfaktor.
38. h3 a4 39. De8 Kb6 40. Tb8† Ka5

41. Ta8† ½-½

11. rundes parti mod Morozevich
troede jeg ville blive remis. En ty-
pisk reaktion på et veloverstået kri-
tisk parti er trangen til at slappe af,
og hvorfor risikere noget med en
komfortabel føring inden den sidste
fridag? Det skulle blive helt ander-
ledes, men måske mest fordi
Morozevich valgte en kampåbning,

og der ikke skal meget til at tirre
Anand.

11. runde

Viswanathan Anand (2792)

Alex. Morozevich (2758)

Siciliansk / B90

1. e4 c5?

Siciliansk blev først spillet meget
sent i turneringen, formentlig fordi
nogen først dér ønskede at gamble
med sort. Et halvt point af fire var
den magre score med denne åbning.
Årsagen til fiaskoen er svær at få øje
på, Kasparovs eller Topalovs mang-
lende deltagelse måske?
2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3

a6 6. f3 e5 7. Sb3 Le6 8. Le3 Sbd7 9.

g4!?

Vel ganske typisk for Anand. Der er
ingen tvivl om, at Morozevichs
åbningsvalg kom som en overra-
skelse, så i stedet for at spille 9. Dd2,
som han plejer, vælger Anand den
lidt sjældnere mulighed, for at vinde
det psykologiske initiativ tilbage.
9... Sb6

Sorts problem er, at 9... b5 10. g5!?
leder til voldsomme komplikationer.
9... Sb6 kan måske virke mærkeligt,
men man er kommet frem til, at det
faktum, at springeren står i vejen for
b-bonden, er uvæsentligt.

10. g5 Sh5

Det er værd at bemærke, at Sb6 ikke
blev spillet, for at den anden sprin-
ger skulle få feltet d7.
11. Dd2 Tc8 12. 0-0-0 Le7 13. Tg1 0-0

14. Kb1 Dc7 15. Df2 Sc4 16. Lxc4 Lxc4

Det er interessant, at både Kasparov
og Kramnik slog igen med dronnin-
gen. Den helt store forskel gør det
dog næppe, men Kramnik var i over-
hængende tabsfare mod Karjakin, så
Morozevich finder en måde at for-
fine Sorts spil.
17. Sd5 Lxd5 18. Txd5
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En typisk stilling. Hvid ser ud til at
have fordel pga. muligheden for at
omgruppere springeren til d5, såvel
som Sorts modpart på h5 er off-side,
men Sorts følgende træk har gjort, at
sådanne generelle konklusioner må
tages med et gran salt.

Vladimir Kramnik (her i en fælles analyse af det hvide parti mod Peter Svidler) spillede

meget stærkt ved VM, men ikke stærkt nok til at hindre Anand i at erobre VM-titlen.
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18... f5! 19. gxf6 Txf6 20. De2 Sf4?!

Anand mente, at dette var forhastet,
Sort kunne have gjort et par nyttige
træk, før han forcerede denne
afbytning.
21. Lxf4 Txf4

Umiddelbart ligner dette blot god
springer mod dårlig løber, men Sort
kan nå at skabe modspil mod de
svage hvide bønder på kongefløjen.
Desuden dækker hans dårlige løber
den svage bonde på d6, og b-bon-
den har klogeligt holdt sig på b7,
hvor den er svær at angribe.
22. Td3 Dd7 23. Sc1 Tcf8 24. a3 Kh8?!

Kritiseret af Anand i New in Chess.
Den direkte omplacering af dronnin-
gen til h6 ville dække g7 hvorfor
Kh8 er spild af tid.
25. Sa2 Dh3 26. Tg3 Dh5 27. Dg2 Th4

28. h3 Dh6 29. Tb3!

Ganske typisk for Anand ved VM.
Hans håndtering af midtspillene var
over de andres niveau. Partiet her er
vel typisk, lidt mere præcist spil,
gevinstsøgende uden at tage de store
risici.
29... b5 30. Sb4 Th5 31. Df1 Th4 32.

Dg2! Th5 33. Sxa6!?

Objektivt sikkert en god beslutning,
men med 1 points forspring til feltet
er det den slags risici, der måske
burde undgås. Men Anands spil gen-
nem turneringen var præget af stor
selvtillid, og hvis man stoler på, at
man er den bedste spiller samt står
bedst, så hvorfor ikke?
33... Lh4 34. Tg4 Lf6 35. De2 Txh3 36.

Txb5
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Computerne er optimistiske på
Hvids vegne. Jeg var dog mere i
tvivl. Dels pga. en vis portion sund

jysk pessimisme, men også fordi
Sorts h-bonde stort set set har frit
løb mod mål.
36... Ld8 37. Tb8 Df6 38. Sb4 Txf3 39.

Sd5 Df7 40. Da6 h5 41. Tg2

Moro tænkte her længe, men beslut-
tede sig for, at han var fortabt, en
opfattelse Anand delte under partiet.
På internettet, hvor vel alle baserer
sig på computer-analyser, var diskus-
sionen mere heftig. Der var flere
stormestre, der mente at Sort måtte
stå bedst. Nok en overdrivelse, men
det er sandt, at efter den ikke-men-
neskelige manøvre 41... De6!, der
dækker d6 samt derefter 42. Da8
Dg8!! holder Sort sammen på sin stil-
ling og er klar til at storme videre
frem med h-bonden med en højst
uklar stilling til følge.
41... h4? 42. Dxd6 Le7 43. Dxe5 Txb8

44. Dxb8† Kh7 45. Dc7 Lf8 46. Dxf7

Txf7 47. Tg4 Tf1† 48. Ka2 Th1 49. e5

Lc5 50. e6 Kh6

Computeren sagde, at det nu var en-
kelt vundet. Jeg vovede mig for en
sjælden gangs skyld ned i turnerings-
salen, fordi jeg regnede med, det nok
var sidste chance for at se Anand
vinde et parti i turneringen.
51. Tc4!

Glimrende spillet, men for en sekun-
dant uden computerassistance var det
et par hårde minutter. Hvordan kan
Hvid stoppe sorts h-bonde?
51... h3 52. Txc5 h2 53. Se3! Ta1† 54.

Kxa1 h1D† 55. Ka2 De4

Det lykkedes mig her at falde lidt
ned. Fordi jeg så, at 56. Sf5† Kh7
57. e7 g6 58. Tc7! vandt. Pludselig
trak Anand, efterfulgt af håndtryk
samt klapsalver.
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56. Te5!

Enkelt og elegant. I kraft af gaflen
på g4 dækker brikkerne hinanden,
og e-bonden går i mål.
1-0

Med tre runder igen og et forspring
på 1½ point kom fridagen meget
uønsket. Alle tog det som givet, at
Anand havde vundet, lykønsknings-
telegrammer begyndte at ankomme.
Bl.a. derfor valgte vi at spise i en
nærliggende italiensk restaurant
fremfor hotellets ellers glimrende
mexicanske buffet. Gratulanterne var
for mange, og det er nok nemmere at
undgå dem, end at forklare, hvor
upassende den slags er, før turnerin-
gen er 100% afgjort.

12. runde ledte til en ganske smer-
tefri remis som sort mod Svidler, og
nu var sidste forhindring partiet mod
Grischuk. Igen snød turnerings-
systemet en anelse: Tabte Anand til
Grischuk, ville det faktisk betyde, at
han dagen efter skulle vinde over
Leko, hvis Gelfand vandt sine to sid-
ste partier. Ligestilling ville nemlig
falde ud til Gelfands fordel, da han i
så fald havde vundet flest partier med
sort. Ikke at han gjorde det, men en
sejr over Morozevich i sidste runde,
var jo ingen umulighed, russerens
risikable stil taget i betgragtning. At
jeg regnede på den slags scenarier
fortæller i hvert fald, at vi modsat så
mange andre ikke anså turneringen
for afgjort. Og Grischuk gjorde sit
til at vise, at vi havde ret i vor be-
kymring.

13. runde

Alexander Grischuk (2726)

Viswanathan Anand (2792)

Antimeranergambit / D43

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 e6

5. Lg5 h6 6. Lh4 dxc4

Det kan undre, at Anand vælger
denne åbning i et parti, hvor remis
reelt ville sikre titlen. Man kan tale
for og imod, men det scenarie at til-
lade et lille hvidt pres, som man så
stille og roligt vil forsøge at neutra-
lisere, er ej heller uden risici i et
nervebetonet parti. Fordelen ved en
skarp variant er, at den pludselig kan
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blive remis, samt at den forcerede
karakter gør, at man ikke henfalder
til passivitet, noget der ofte er sker,
når folk spiller på remis.
7. e4 g5 8. Lg3 b5 9. Le2 Lb7 10. h4 g4

11. Se5 Tg8!?

11... h5 12. 0-0 Sbd7 ville give træk-
omstilling til Aronian - Anand, men
også Grischuk - Svidler, hvor Gris-
chuk vel formentligt havde en forbe-
redelse klar.
12. Sxg4 Sxg4!?

En sjældent spillet variant, men bl.a.
Vallejo har haft succes med den. Den
leder til forskellige slutspil, der
umiddelbart måske kan virke i over-
kanten for Hvid, men ikke før dette
parti har ledt til reelle problemer for
Sort.
13. Lxg4 b4 14. Sa4 c5
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15. d5

15. Lxe6 blev heftigt diskuteret på
nettet. Bl.a. fordi computerne giver
det som lidt bedre for Hvid. Overra-
sket over Anands valg er det næppe
sandsynligt, at Grischuk alvorligt
overvejde konsekvenserne af dette
offer, men derudover lader det også
til at lede til remis. 15... fxe6 16.
Dh5† Ke7 17. Sxc5 Txg3 18. fxg3

Dxd4 19. Tf1 (19. Sxb7 Dxe4† 20.
De2 Dxb7, og det er svært at tro, at
andre end Sort kan stå bedre) 19...
De3† 20. Kd1 Dd4† med evig skak,
da enten e4 eller b2 hænger, hvis
Hvid skulle søge at undvige. 15.
Sxc5 Lxc5 16. dxc5 Dxd1† 17. Lxd1
Lxe4 18. 0-0 Sc6 19. Le2 Ld5 var
van Wely - Vallejo fra Khanty Man-
siysk 2005, hvor sort ingen proble-
mer havde.
15... exd5 16. exd5 Dxd5 17. Dxd5 Lxd5

18. 0-0-0 Txg4 19. Txd5 Sd7 20. Te1†

Kd8 21. Ted1!?

Desværre en god beslutning. 21. Le5
virker umiddelbart mere naturligt,
men synes at føre til remis efter 21...
f6 22. f3 Txg2 23. Lf4 Tg7!, og
mærkeligt nok lader det til, at Hvid
ikke har nævneværdig fordel.
21... Td4 22. T1xd4 cxd4 23. Txd4 Tc8

Vel ganske typisk, at en skarp åb-
ning er ebbet ud i et slutspil. En suc-
ces for Anand på sin vis, der er dog
den hage, at slutspillet er mere ube-
hageligt, end vi troede.
24. Ld6!
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Jeg havde kigget på dette under for-
beredelserne, og studsede over, at
Fritz faktisk synes, Sort står bedre.
Rybka holder mere på Hvid, men
ingen af parterne lader dog til at sy-
nes, at partiet er væsentligt ude af
balance. Det er værd at bemærke, at
begge programmer foreslår:
24... Ke8?!

Nunn skriver noget om at løbertræk
i en diagonal, hvor der er opponeret
fra modpartens løber, er nærmest
umulige at spille. Her er et af slags-
ens: 24... Le7!? Ideen er at følge op
med Tc6, samt at efter slag på e7 har
Sort en markant bedre udgave af

partiet. Men selv her, efter 25. a3!
opretholder Hvid et vist pres. 24...
Lxd6 25. Txd6 Ke7!? er et eksem-
pel på moderne åbningsforbere-
delser. Grischuk fortalte mig, at
Kramnik havde sagt, at med Sort
skulle man ganske enkelt analysere
helt ud til remis. Det lykkes vel no-
genlunde efter 26. Txh6 Tg8 27. g3
Sf6, hvor det lader til, at Hvid ikke
kan fastholde merbonden. Men hvad
sker der, hvis Hvid indskyder 26.
Ta6!?
25. Te4† Kd8 26. Lxf8!

Selvsikkert spillet, Anand havde fak-
tisk over en time mere på klokken.
Man kunne mene, at Grischuk burde
have repeteret med 26. Td4 og først
næste gang slå på f8, men han fryg-
tede nok, at Anand ville rette op på
sit tvivlsomme 24. træk.
26... Sxf8 27. a3 bxa3 28. bxa3 Tc6

29. Sb2 Tf6 30. Te2 c3 31. Sd1 Ta6 32.

Ta2 Sg6 33. g3 Tc6 34. Kc2

Anands forsvar har nok ikke været
optimalt, men det gik i hvert fald
stærkt. På sin vis interessant at ob-
servere, at under voldsomt pres,
kommer alle de børnesygdomme,
man ellers med succes har bekæm-
pet, frem til overfladen igen. Vaner
er ikke nemme at slippe af med. 34.
Tc2!? Se5 35. Txc3 Txc3† 36. Sxc3
Sd3† 37. Kd2 Sxf2 38. Ke3 Sg4†
39. Kf4 Sf6 40. Sb5 a5 41. Sd6 vin-
der en bonde, og formentlig partiet.
Kasparov skulle have talt for denne
mulighed under partiet, computerne
ligeså.
34... Se7 35. Sxc3!? Sd5 36. Kd3!

Txc3† 37. Kd4 a5 38. Kxd5 a4 39. Kd4

Tb3 40. Kc4

Imponerende at Grischuk i tidnøden
har set, at Sort nu ikke kan forhindre
ham i at overføre sit tårn til 3. række.
40... Kc8?!

Sorts problem er, at han ikke kan
gemme kongen for den tårnskak, der
frigør Ta2. Kunne han spille det
ulovlige 40... Kf8 ville partiet bare
være remis.
41. Tc2! Kd7 42. Tc3 Tb2 43. Tf3

En verden til forskel. Fra f3 dækkes
også begge svagheder a3 samt f2,
men derudover kigger Hvids tårn
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aktivt mod f7.
43... Ke6 44. g4 Ke7 45. Kd5 Tb3!

Ressourcen der holder Sort inde i
partiet.
46. Ke4 Tb2 47. Kf5 Tb5† 48. Kf4 Kf6

49. Td3 Tb2 50. f3 Ta2!

50... Tb3 51. Ke4!, og truslen 52.
Txb3 tvinger igen det sorte tårn væk,
hvorefter 52. Td4 vinder for hvid.
51. Ke4 Th2

Der skulle være påvist en gevinst for
Hvid heromkring. Jeg har ikke fulgt
med i debatten, og at analysere det
til bunds er sikkert muligt, men Lar-
sen ville vel have sagt, at det vigtig-
ste er, at der er remischancer!
52. Td4 Txh4 53. Txa4 Th1!

De fleste, computerne inklusive,
havde vel spillet 53... h5, men det er
formentlig en stor fejl at reducere
materialet på kongefløjen. Med kun
f-bønder tilbage er det nemt at fore-
stille sig et hvidt tårn på b4 der dæk-
ker a4 samt f4, og en konge der går
mod dronningfløjen. Nu derimod
fastholdes der flere angrebsmåls på
kongefløjen.
54. Tb4 Ta1 55. a4 Kg6 56. Kd5 Ta3

57. Kc6

57. f4 f5! er et eksempel på, at det
bevarede materiale faktisk hjælper
den forsvarende part.
57... Txf3 58. a5 f5 59. a6 Ta3
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60. gxf5†

Under partiet troede jeg, 60. Kb5
vandt, primært fordi computerne gik
op på ca +3, hvilket normalt overbe-
viser de fleste. Redningen lader dog
til at ligge uden for deres horisont,
Sort holder remis med 60... fxg4 61.
Txg4† Kf5 62. Ta4 Tb3† 63. Kc6
Tb8 64. a7 Ta8 65. Kb7 Te8! (65...

Txa7† 66. Kxa7 h5 67. Kb6 Kg5
68. Kc5 h4 69. Kd4 Kf4 70. Kd3†
Kg3 71. Ke2 h3 72. Kf1!) 66. a8D
Txa8. Kongen ender nu på a8, og
der holdes remis på et tempo. Hvad
Anand for øvrigt så under partiet.
60... Kxf5 61. Kb6 h5 62. Tb5† Kg4 63.

Ta5 Tf3 64. a7 Tf8 65. a8D Txa8 66.

Txa8 h4 67. Kc5 h3 68. Kd4 h2 69. Th8

Kg3 70. Ke3 Kg2 71. Tg8† Kf1

71... Kh1 er også tilstrækkeligt, deri-
mod ikke 71... Kh3?? 72. Kf2 h1S†
73. Kf3, og den sorte springer går
tabt.
72. Th8 Kg1 73. Txh2 Kxh2 ½-½

Noget af en lettelse, og intet så nu ud
til at kunne gå galt. Anand skulle
tabe til Leko samt Gelfand vinde
over Moro for at få en anden vinder,
og jeg troede egentlig, at ingen af
dem ville prøve. Gelfand kunne dog
måske blive tvunget til det, Moro
spiller jo altid sine partier fuldt ud,
men Leko havde vel ikke noget
motiv? Som altid var der en del kri-
tik af de korte remiser ved VM. Ikke
fordi der var mange, og noget stati-
stisk belæg ser jeg på ingen måde,
men kritik var der. Anand valgte dog
klogeligt at ignorere kritikken og
forberedte sig på at forcere en kort
remis. Det lykkedes til fulde.

14. runde

Viswanathan Anand (2792)

Peter Leko (2751)

Spansk / C89

1. e4 e5

Et lettelsens øjeblik. Ville Leko slås,
havde han naturligvis valgt sicili-
ansk, nu var det bare om ikke at gøre
noget dumt, indtil partiet var tilstræk-
keligt langt til, at man kunne tage
remis.
2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0-0

Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0-0 8. c3 d5 9.

exd5 Sxd5 10. Sxe5 Sxe5 11. Txe5 c6

12. Te1 Ld6 13. d3 Lf5 14. Sd2!

Man anede måske et lille smil på
Lekos læber. Hvids træk er oplagt
ikke det kritiske, nærmere et forsøg
på at bytte alt, hvad der rør sig.
14... Sf4

14... Lxd3 15. Sf3! fulgt af 16. Lg5
er sikkert lidt bedre for Hvid endda,
vigtigt er det blot ikke at spille 15.
Se4, der tillader 15... Lxh2†! fulgt
af Dh4† samt Lxe4.
15. Se4 Sxd3 16. Lg5 Dd7 17. Sxd6

Dxd6 18. Lc2!

Anand så på dette træk under forbe-
redelserne og mente, det var den
bedste måde at forcere remis på.
18... Dg6 19. Lxd3 Lxd3 20. Le3
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For at have f3 på et sort Le4 og ellers
overføre dronningen til g3 med død
remis. Leko valgte i stedet at blive
den første til at gratulere den nye
verdensmester.
½-½

Sejrsfest var der ikke meget så me-
get af. Anand virkede træt. Ofte hol-
des man undervejs oppe af adrena-
linen, men bagefter får man et min-
dre kollaps. Jeg udnyttede tiden med
hans mange pressekonferencer til at
få indhentet lidt søvn.

Fejret blev der dog, men indere
gør nok den slags på mindre vilde
måder, end vi synes, det sig hør og
bør. Man fornemmede dog, at andre
end Anand selv var begejstret for en-
delig at være ubestridt verdens-
mester. Skakverdenen har vel fået
nok af skandaler eller folk, der prø-
ver at opnå uretmæssige privilegier.

Men spørgsmålene om en kom-
mende match mod Kramnik blev
naturligvis hurtigt et tema, især da
mange hintede til, at først da ville
han være ubestridt verdensmester,
noget Kramnik også antydede i et
senere interwiew. Den slags stridig-
heder holder nok aldrig op.
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Lanzarote 1976 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 pts.

1 GM Bent Larsen DEN � ½ 0 ½ 1 1 1 1 0 1 1 1 8

2 GM Klaus Darga BRD ½ � ½ ½ ½ ½ 1 1 1 ½ ½ 1 7½

3 Jo Garcia Padron ESP 1 ½ � ½ ½ ½ ½ 1 0 0 1 ½ 6

4 GM Arturo Pomar ESP ½ ½ ½ � 0 1 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 6

5 IM Orestes Rodriguez PER 0 ½ ½ 1 � ½ ½ ½ ½ 0 1 1 6

6 IM Norman Weinstein USA 0 ½ ½ 0 ½ � ½ 0 1 1 1 1 6

7 IM Roman Hernandez CUB 0 0 ½ ½ ½ ½ � ½ 1 ½ 1 ½ 5½

8 Aldo Haik FRA 0 0 0 0 ½ 1 ½ � ½ 1 ½ 1 5

9 IM Juan M. Bellon ESP 1 0 1 ½ ½ 0 0 ½ � 1 0 0 4½

10 Javier Sanz ESP 0 ½ 1 ½ 1 0 ½ 0 0 � 0 1 4½

11 Juan Betancort ESP 0 ½ 0 ½ 0 0 0 ½ 1 1 � ½ 4

12 Jose M. Fraguela Gil ESP 0 0 ½ ½ 0 0 ½ 0 1 0 ½ � 3

Kategori 7 Ratingsnit 2420 GM-norm 8½ point IM-norm 6½ point
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Det hvide tårn glæder sig
til sin dobbelte sandwich

på c-linien!

BENT LARSEN

Et par
gamle lister

18 2008 /1/18

Det var den sidste turnering før inter-
zoneturneringen i Biel. Jeg vandt
den, foran Darga, men en helt vel-
lykket generalprøve var det nu alli-
gevel ikke. Eksempelvis tabte jeg til
Bellon på at overse en entrækker ef-
ter tidnøden! Et brandparti, hvor jeg
havde ofret min dame for passende
erstatning. Jeg havde en impone-
rende blok centrumsbønder, men op-
dagede ikke betydningen af et hvidt
tårn på a6. Min konge stod på g6, og
bonde f6 var derfor bundet. Pludse-
lig kom Dg5 mat!

Der er nu sket det, at jeg har fået
en bunke partilister tilbage fra Jan

Løfberg. De fleste af dem har han
haft siden 1985, og han har jo for-
længst puttet det hele på diskette.
Projektet er skam ikke opgivet! Det
blev bare lidt forsinket! Men det gik
med ham som med andre samlere,
der drømte om at få noget ‘komplet’.
Det påstås at filatelisten Anatolij
Karpov har Holland komplet!

Pludselig ser jeg på et par lister,
hvoraf den første ikke er spor my-
stisk. Datoen er 29. april 1976, tur-
neringen hedder ‘Isle de Lanzarote’,
runden er 3. De første 5 træk husker
jeg, men resten er meget mere spæn-
dende end jeg var klar over!

Fraguela

Larsen

Gammelindisk / A53

1. d4 Sf6 2. Sf3 d6 3. c4 Lg4 4. Db3

Dc8

4... b6 svækker de hvide felter for
meget, det var helt sikker på den-
gang. Det er jeg næsten endnu.
Dc8 havde jeg allerede spillet året
før i Orense, mod Keene. Han havde
svaret 5. h3 Lxf3 6. Dxf3, og det
sluttede remis. Denne gang havde jeg
muligvis trukket mig tilbage til h5.
Keene skrev nogle meget interes-
sante kommentarer til dette parti.
Fraguela har en idé. Efter min me-
ning er den ikke særlig god:
5. Sbd2?!

Pal Benkö siger i en hel masse åb-

Fra vulkanøen Lanzarote 1976

to næsten glemte partier.

Et af temaerne er fleksibilitet.

Et andet ‘konsolidering’.

Bondestrukturer og officersstrukturer

plus et omfangsrigt etcetera.
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ninger, at en af Sorts springere skal
til f6. Tilsvarende vil jeg mene, at
hvis Hvid spiller et tidligt c4, er det
for at udvikle dronningspringeren til
c3.
Men hvorfor går jeg ind på at bytte
min løber? Har jeg ikke et nyttigt
træk, der holder muligheden for
løberens overlevelse åben?
Jo, og trækket er 5... a5!

Analysediagram
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Det er samme philidorske måde at se
på tingene. Vi kan nemlig godt tænke
os varianter, hvor Sa6 er mere tilta-
lende end Sbd7, der har den ulempe,
at det spærrer for den sorte dronning.
Derfor a5 først!
–  Jamen, du var da slet ikke glad for
at skulle spille Dc8...
–  Nej, men man må jo spille med de
brikker, man får tildelt, kære Tas-
man. Sådan er den danske skakskole!
Det første, jeg tænkte på, var 6. h3

Lh5 (tvivlsomt 6... Ld7, den står i
vejen efter 7. e4!) 7. g4 Lg6 8. Sh4
e5 9. d5 Sa6. Senere kom jeg på den
idé at spille 6. h3 a4!? og afpasse
Sorts næste træk efter Hvids svar:
7. De3 ser fælt ud, spærrer for e-bon-
den. Dette giver os anledning til Ld7,
og mod 8. g4 har vi valget. Simplest
er g6, men der er også 8... h6! 9. Lg2
g5. Og også 8... c5!? (9. d5 b5! eller
først 9... g6). Desuden er 7... Lh5
godt. Det er det mod de andre
dronningtræk også, undtagen mulig-
vis 7. Da3 med hensigten 7... Lh5 8.
b4. Jeg fandt derfor først 7. Da3 Ld7
8. b4 b5 9. c5 Db7 fulgt af Lc6. Men
blokaden holdt desværre ikke. Så
kom jeg til det robuste 7. Da3 Lxf3
8. Sxf3 e5!?, f.eks. 9. De3 Sc6 10.
dxe5? dxe5 11. Sxe5?? Lb4†. Eller
9. d5 c6!
I stedet for 5... a5 er 5... Sbd7 nu
også udmærket, 6. h3 Lh5 7. g4 Lg6
8. Sh4 e5 9. e3!? Ideen er ikke Sxg6,
men f4. Eller nøjagtigere 9. Lg2 c6
10. e3. Efter 10... Le7 giver 11. f4
ingen problemer pga. 11... Se4. Altså
11. 0-0 0-0 12. f4 Se8 13. Shf3 exf4
14. exf4 f5 15. g5 Sc7. Sort står vist
udmærket. F.eks. 16. Te1 Te8 17.
Sh4 Sf8 18. Sdf3 Lh5 eller 18. Sxg6
Sxg6 19. Sf3 Se6!? Så skør er stil-
lingen, at 20. Txe6 giver remis-
chancer, hvorfor 19... Ld8 kunne
være nøjagtigere. Tilbage til partiet.
Jeg spilede hurtigt:
5... Sbd7 6. h3 Lxf3 7. Dxf3

Overraskende. Men efter 7. Sxf3
kunne Sort udmærket spille 7... e5.
Og efter 8. e3 c6 var han allerede
klar til e4.
7... g6 8. e3 Lg7 9. Ld3 0-0 10. 0-0 e5

10... c5 var også brugbart.
11. b3 Sh5!

Hvids 11. b3 fortjener muligvis et
spørgsmålstegn. Måske tænkte han
ikke på 12. g4 exd4!
12. Lb2 f5 13. Dd1 e4 14. Le2 Shf6

15. Dc2 c6 16. f3 exf3 17. Lxf3 d5

Noget for noget. Sort påtager sig en
svag bonde på d5, der dog indtil vi-
dere er sværere at angribe end stak-
len på e3. Og løberen på b2... Den
længe leve!
Et b3-b4 kunne tænkes forberedt
med 18. a4. Det ville have givet mig
et svært valg mellem 18... a5, 18...
h5 (for at Lh6 ikke skal spærre for
den) 18... Te8 og 18... Db8.
18. b4 b5! 19. cxb5

Efter 19. c5 a5! har Lb2 ikke nogen
lys fremtid.
19... cxb5 20. Dd3 Lh6 21. a4!

I hvert fald bedre end 21. Tcc1 De8!
fulgt af Sb6.
21... De8 22. Tfe1 bxa4 23. Txa4 Tf7

Et pænt træk. Den dækker a7, der
skal dække Sb6, der solidt dækker
den svage bonde. Endvidere mulig-
gøres Lf8 og Te7.
Ah! Endnu en vigtig taktisk detalje:
I kommende slagsmål hænger d5
aldrig med skak!
24. Ta5 Sb6 25. Lc1

Løberen får tildelt en opgave i for-
svaret.
25... Lf8 26. Db3 Tb8

Over for damen.
27. Tf1 h5!?
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Efer Lanzarote vandt
Bent Larsen også
interzone-turneringen
i Biel (august 1976)
foran bl.a. Tal,
Portisch og Petrosjan.
Billedet er fra Clare
Benedict turneringen i
København i starten
af 1977, hvor Bent
Larsen med 5½ point
af 7 på førstebræt
(her remis med sort
mod Ulf Andersson)
førte det danske
landshold til samlet
sejr foran bl.a.
England og Sverige.

Foto: tr.



... ET PAR GAMLE LISTER

Hvorfor? Hvortil Petrosjan altid ville
svare hvorfor ikke?
Hvad kan Hvid gøre?
Hans sidste træk er rettet mod g5,
der ville blive besvaret med 28. Ld1
med trussel mod f5.
28. Sb1 besvares bedst med Lxb4!
Han finder 28. Le2. Han er glad for
udsigten til at få springeren til f3,
der er jo hul på g5 nu.
Han tænkte vel også på 28. Tc5.
Ønskedrømmen ser sådan ud: 28...
Lxc5 29. dxc5 fulgt af Lb2 og Dc3.
Men efter 29... Sc4! er b2 desværre
ikke tilgængeligt. Videre:
28. Le2 Lxb4!

Jeg havde ikke besluttet, hvad jeg
ville have gjort, hvis Hvid havde
spillet f.eks. Ta6. Der var i øvrigt
ikke tidnød. Det er ikke helt let at
tyde sine tidsangivelser. Jeg havde
vistnok 25 minutter, da jeg spillede
h5. Ved 23. Lc1 havde min mod-
stander kun brugt 92 minutter.
29. Dxb4 Dxe3† 30. opgivet.

Han havde ikke lyst til at spille vi-
dere på 30. Tf2 Se4 31. Sxe4 Dxc1†
32. Tf1 De3† 33. Kh1 (Efter 33. Sf2
Dxe2 er springeren meget langt fra
de gode felter). Sort slår selvfølge-
lig springeren. Altså 33... Dxe4. Nu
f.eks. 34. Te1 Te8 35. Taa1 De7, der
er nemmere end 35... Tfe7 36. Lb5.
Første fritræk skal jeg nok sørge for
at finde et sort felt til kongen.
Men bagefter finder jeg en nem ge-
vinst med 33.... dxe4 34. Lc4 Sxc4
35. Dxb8† Tf8 36. Dxa7 Sxa5 37.
Dxa5 og nu eksempelvis Dxd4.

Javier Sanz var en meget interessant
spiller. Han tænkte! Nu har jeg også
tænkt, der står Las Palmas på parti-
listen, men det er altså stadig Lan-
zarote. Og så står der 9. r. Det var
muligvis et parti, jeg lærte noget af.
Visse typer bondestillinger med dob-
beltbønder...

Larsen

Sanz

Dronningbondespil / D03

1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. Lg5 Lg7 4. Sbd2

d5 5. e3

For det første kan c5 vist også godt
spilles med c3, og for det andet ville
jeg ikke helt give afkald på mulig-
heden c2-c4.
5... c5 6. c3 Db6 7. Db3 Sbd7 8. Dxb6

Det spillede jeg hurtigt. 8... Sxb6 er
bondetab.
8... axb6 9. Lb5 0-0

Hertil er jeg tilfreds med mit spil,
men her gik det for hurtigt. Stærkere
ser h3 ud. Ideen er 10... Sb8 11. Se5!
10. 0-0(?) h6! 11. Lf4 Sb8 12. Lc7?!

Jeg var stadig godt tilfreds. Jeg anså
12. Se5 g5 13. Lg3 Sh5 for holdbart
for Sort, men 12. h3 havde været for-
nuftigt.
12... Ld7 13. Le2 b5!

Ikke svært at se. Men jeg havde over-
vurderet stillingen.
14. dxc5 Sa6 15. Le5 Sxc5
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Nu kommer den virkelige fejl. Alt
det foregående bliver taget til nåde,
hvis jeg her finder 16. Tfd1! Vel ikke
noget vanskeligt træk at se. Men det
havde altså ikke været med i forud-
beregningen. Heller ikke Tfc1 eller
Tfb1(!!)
16. Sd4?? Sa4 17. Tab1

Efter 17. Tfb1 er Se4 stærkt.
17... Sb6 18. a3

Efter slag på b5 står Sort nærmest
bedst.
18... Sc4 19. Sxc4 bxc4

Dobbeltbonden rettes ud ved slag ind
mod centrum.
20. Lf3 Lc6 21. Tfe1 e6 22. h3 Tfd8 23.

g4 Sd7 24. Lxg7 Kxg7 25. Lg2

F-bonden skal med.
25... Sc5 26. f4 Ta6 27. Te2 Tb6

Stillet over for truslen 28... Sa4 29.
Tc2 g5 med mareridtet Lg6 beslut-

ter jeg mig til at tillade en voldsom
ændring af hele stillingen: nu får jeg
en dobbeltbonde på b-linien, og Sort
den eneste åbne linie. Men jeg er ikke
uden spil!
28. Sc2 Sd3 29. Sb4 Sxb4 30. axb4

Ta6 31. Kf2
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Hvid viser endnu ikke sine kort.
Sorts tårn på d8 bliver på sin plads,
venter på e4. Hvids næste hiv kan
blive Td1, men også Td2 – eller h4.
31... g5 32. Td1

Mod 32. h4 eller 32. Kg3 har Sort
32... gxf4 33. exf4 d4!
Sorts næste træk må være galt. Han
er ikke i tidnød, har en hel time. Men
med 32... Taa8 havde Hvid et beha-
geligt valg. Eksempelvis 33. Ted2,
og La4 generer slet ikke, både på h1
og f1 er der god anvendelse for et
tårn.
32... Tda8(?) 33. e4 gxf4

Efter 40 minutter!
34. exd5 exd5

Td8 er ikke bedre, f.eks. 35. Ted2.
35. Lxd5 Td8 36. Ted2 Ta2 37. Lxc6

Txd2† 38. Txd2 bxc6 39. Kf3 Ta1 40.

Kxf4 Th1 41. Kg3

41. Ke5 var også udmærket. Men jeg
regnede en tempogevinst ud i fort-
sættelsen 41... Te1 42. Kf2 Th1 43.
Ke3...
41... Tg1† 42. Kh4 opgivet.

Det hvide tårn er begyndt at glæde
sig til sin dobbelte sandwich på c-
linien.
Men hvornår fik jeg for anden gang
klar fordel? Det vil jeg ikke udtale
mig om! Jeg mistænker 23... Sd7 for
at være en fejl, men hvordan beviser
man sådan noget?

�

�
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Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet

optages gratis

SÆLGES:

Alle titler af Enevoldsen, Bjørn
Nielsen, Larsen og Krause ha-
ves. F.eks. 30 år ved skakbrættet
200 kr., Krause: Skakspillets
idé, 20 kr. Informator 1-60 (en-
kelte mangler) 900 kr. Et stort
udvalg af andre bøger og tids-
skrifter sælges/byttes. Postkort
med skakmotiver købes, sælges
og byttes. Frimærker med skak
sælges. – Poul Bang Nielsen,
tlf. 72 20 86 24, email: Pbniel
@gmail.com.

Skakspilsamling: 30 forskellige
skakspil udbydes til salg, sam-
let. Mindste bud 5.000 kr. Nb:
Der er ikke brætter til alle spil.
– Email: sopbp@dbmail.dk.

KØBES!
Ven af skakhistorie søger
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.

Betaler ekstra god pris for
Norsk Sjakkblad 1906–
1961; Tidsskrift for Skak
1895–1901 & 1902-1907;
Skakbladet 1904–1922;
British Chess Magazine
1881–1922; Deutsche
[Berliner] Schachzeitung
1846–1900; American
Chess Bulletin 1904–1963.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
S-22647 Lund, Sverige

Tel. +46 46 149 749
Mobil +46 733 264 033
callena@telia.com

Klubblade

Frem Skakklub:

BRIKKEN

Årets klubblad 2007 er kåret af læ-
serne: Det blev med stor majoritet
Frem Skakklubs ‘Brikken’. Med en
afstemningsprocedure, der lige så
meget tilsigtede at belønne begej-
string som præcise stemmetal, var
der jo lagt op til det, en af fortalerne
for ‘Brikken’ så åbenhjertigt beskrev
i sin mail: Der er gået ‘rundhyl’ i
den på Fyn!

Men når man læser ‘Brikken’ kan
man nu også sagtens forstå entusias-
men, for det er en både gedigen og
indbydende publikation på 40-52
sider, redaktør Niels Erik Nielsen,
fire gange om året udsender. På tryk
og også elektronisk. Interesserede
kan rekvirere bladet ved en email til
niels.e.nielsen@mail.tele.dk.

Niels Erik Nielsen er også kendt
af Skakbladets læsere, bl.a for artik-
lerne om pokalfinalestævnerne i
Nyborg. På Fyn er han nærmest en
institution og blev sidste år indstillet
til DSU’s hæderstegn. Han har sid-
det i bestyrelsen for Frem Skakklub
25 år, heraf de fire som formand, men
især som skakskribent og redaktør
er han utrættelig. Han redigerede
hovedkredsbladet Fyns Skak, indtil-
portostigningen i 2006 lukkede bla-
det, men er fortsat som nyheds-
redaktør på 3. HK’s hjemmeside.
Fyens Stiftstidendes skakspalte har
han redigeret siden 1994 – og så altså
‘Brikken’ i Frem Skakklub i 7 år.

Om den redaktionelle linie i ‘Brik-
ken’ og i klubblade generelt har Niels
Erik Nielsen følgende overvejelser:

Skal et klubblad udfylde sin funk-
tion, er det altafgørende, at det gi-
ver en bred dækning af medlemmer-
nes aktiviteter i den forgangne pe-
riode. Til det formål er det vigtigt at
inddrage så mange bidragsydere
som mulig, så både klubbens top-
spillerne og dem på fjerdeholdet kan
se deres bedrifter omtalt.

Det følgende klip fra et hold-
kampsreferat i ‘Brikken’ lever fint
op til den redaktionelle målsætning
– vi giver ordet til René Andreasen:

www. fremskak.dk/

På vej mod tidkontrolen er det lyk-
kedes mig at få sat noget op, hvor
jeg havde en ganske fair remis-
chance. Men da min modstander tog
et træk med den forkerte bonde hav-
de jeg pludselig et let vundet slut-
spil. 6-2. kig en gang på følgende
stilling, kan hvid vinde den?
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36. b4??

36. g5 Kxa2 37. Kc3 Kb1! 38. e5
Kc1 39. b4 axb4† 40. Kxb4 Kd2 41.
Kb5 Kd3 42. Kxb6 Kxc4 43. Kc6
Kd4 44. Kd6 Ke4 45. Ke7 Kxf4 46.
Kxf7 Kxe5 47. Kg7 Kf5 48. Kxh7
e5 49. h5! e4 50. hxg6 e3 51. g7 e2
52. g8D e1D 53. Dd5† Kg4 54. g6
ser ud til at være vundet for hvid,
men et er lange analyser, noget an-
det praksis!
36... Kxb4 37. Kd4 Ka3 38. c5 bxc5†

39. Kxc5† Kxa2 40. Kb5 Kb3 41. Kxa5

Kc4 42. f5 Kd4 0-1

Til lykke med titlen som ‘Årets klub-
blad 2007’. Med æren følger tre kg
kaffe, mest med venlig tanke på den
hårdtarbejdende redaktør, men vil
han dele, er det naturligvis okay.

‘Årets hjemmeside’lod sig desværre
ikke kåre ved denne lejlighed. Dertil
blev der afgivet alt for få stemmer.

Årets
klubblad
2007
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Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Gamle perler
Vi bør ikke glemme dem, som var
før os – og dem der var før igen. Her
tænker jeg på danske opgave-
forfattere, der f.eks. i avisernes skak-
spalter fornøjede en stor læserskare.
Det var i øvrigt ‘problemfolk’, der
udgav Danmarks første skakblad,
der rummede nærskak, telegrafskak
og masser af opgavestof. Bladet
dækkede Norden og hed Nordisk
Skaktidende. Det udkom i 9 år med
12 numre pr. år fra 1873-1881, så
slap kræfterne op. Det var i hoved-
sagen ‘dansk arbejde’, dog med en
stor indsats fra Alfred Arnell,
Göteborg, og Frederick Blehr,
Norge, i perioder. I 1873 og 1874,
da ildsjælene Oscar Theobald
Malmqvist og Søren Anton Søren-
sen sad ‘ved roret’ blev det til 368
sider pr. årgang, senere ca. 300 si-
der.

I 2008 skal vi (gen)se mange
gamle perler. På studien nær er alle
opgaverne i herværende januar-
nummer over 100 år gamle. Tit vi-
des ikke, hvornår de er komponeret,
højst hvornår de er offentliggjort.
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Mat i 3 træk.
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Kan Hvid holde remis?
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Mat i 2 træk.
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Mat i 3 træk.
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Mat i 2 træk.
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Mat i 3 træk.
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Løsninger til nr. 9/2007
13402. C. Mansfield. 1. Dc8. Truer
2. d8D‡. 1... Dh8/De7 2. Sc4‡, 1...
Kf5 2. Sd3‡, 1... Kd6 2. Sf7‡, 1...
Kf6 2 Sxg4‡.
Englænderen Comins Mansfield
(1896-1984) komponerede skakop-
gaver, hovedsagelig totrækkere, gen-
nem 72 år. Han debuterede i 1913
og fortsatte sit lange liv ud. En be-
undrer, Barry P. Barnes, har publi-
ceret alle hans ca. 1200 opgaver i et
3-binds værk med løsninger og kom-
mentarer. Et er at løse opgaver, no-
get ganske andet at lave (komponere)
dem. Dette sidste beretter Mansfield
spændende om i ‘Adventures in
Composition’, 1942. Allerede i 1936
havde A.C. White skrevet ‘A Genius
of Two-Movers’ om dette sprud-
lende engelske opgavegeni. I 1972
indførte FIDE titlen GM i komposi-
tion og ved den lejlighed udnævntes
fire, der nu alle er døde: Ud over
Mansfield var det Genrikh M.
Kasparyan (1910-1995) (især stu-
dier), Eeltje Visserman (1922-1978)
og Lev I. Loshinsky (1913-1976).
13403. C. Mansfield. 1. Le4. Truer
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2. Dxf5‡. 1... Se3 2. Sd3‡, 1... Lxe4
2. Dxb8‡, 1... Kxe4 2. Sa2‡, 1... fxe4
2. Dg5‡, 1... Le5 2. Sd5‡. Forførelse:
1. De8? Se6!
13404. J.M. Rice. 1. Lf5. Truer 2.
Se5‡. 1... Sd3 2. Lxd3‡, 1... Txe3 2.
Sxe3‡, 1... d4 2. Le6‡, 1... Sc6 2.
Txc6‡. John Michael Rice (1937-),
PCCC’s tidligere præsident, udgav i
1996 ‘Chess Wizardry’ med 460
opgaver rigt kommenteret. Han er
yderst kompetent, og ønsker man en
pålidelig vejleder gennem problem-
kunstens mange temaer og
specialudtryk, kan jeg varmt anbe-
fale ham.
13405. Andrey I. Lobusov, Rusland.
1. Lg7 Sxd3 2. Df3†, 1... Tad6 2.
Te5†, 1... Lf2 2. Dxf4†, 1... Ta5 2.
De6†, 1... Lc8 2. Txd4†, 1... ~ 2.
Df5†.
13406. N.A. Macleod. 1. Lf6 d4/Ta1
2. Sde4†, 1... f4 2. Sge4†, 1... ~ 2.
Ld8. Norman Alasdair Macleod
(1927-1991), vistnok skotte, i hvert
fald brite.
13407. P. Perkonoja. 1. Tg5† Kxh4
2. Txe5 Sb4† 3. Ke4 d5†! 4. Kxf4
Txe5 5. Ta1 Te3! 6. Txa7! Te5! 7.



http://problemskak.dk/

Ta1! Te3! 8. Ta8 og vinder. Pauli
Kalervo Perkonoja, *19.juli 1941.
Denne finne er en skrap herre. Blev
som den første af FIDE udnævnt til
GM i opgaveløsning i 1982 og har
tre gange senere vundet VM i op-
gaveløsning (individuelt). Og nu
komponerer han studier. Dette var
en smagsprøve.

Kongen
stod på c3
Diagrammet i
nr. 9 med kon-
gen væltet på
gulvet er en re-
trogradopgave
af den nu næ-
sten 90-årige
amerikanske
logiker Raymond M. Smullyan fra
samlingen ‘The Chess Mysteries of
Sherlock Holmes’, 1979.

Da Smullyan var ung, tjente han
penge til matematikstudierne som
tryllekunstner, og senere speciali-
serede han sig i den yderst vanske-
lige disciplin logik, der synes bro-
lagt med faldgruber. I sin undervis-
ning brugte han hyppigt eksempler
fra spil, der sætter vores logiske sans
på en hård prøve. I 1982 udgav han
‘Alice in Puzzle-Land’, i 1992 ‘Sa-
tan, Cantor and Infinity’ og senest
(2003) ‘Who Knows?: A Study of
Religious Consciousness’.

I diagramstillingen må Sort være
i trækket, da hans konge står i skak,
og den hvide konge ikke kan stå på
b3 eller c2 uden yderligere brikker
på brættet. Hvid har derfor trukket
sidst, og da der ikke findes brikker
ud over kongen og La4 (der ikke kan
have trukket), må Hvids træk altså
trods alt være en afdækkerskak med
kongen. Og så giver det næsten sig
selv, at den hvide konge stod på c3,
da den blev væltet af brættet, idet
stillingen tre halvtræk tidligere var:
Hvid: Konge b3, løber a4, bonde c2,
Sort: Konge d1, Tårn b5, Løber d5,
bonde b4. De tre halvtræk er derfra
1. c4 bxc3 ep. 2. Kxc3.
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K-skak

K-skak turneringer

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

Se mere information på k-skakkens
hjemmeside, eller kontakt:

Søren Peschardt
Rødkælkevej 368
2600 Glostrup
Email: kskak@skak.dk

Årets ICCF kongres (nr. 60 i ræk-
ken) blev afholdt i Benalmadena i
Spanien i oktober. Glimrende turist-
hotel til en billig penge uden for den
værste turistsæson – men med vejret
i behold.

Kongressen blev gennemført i
‘god ro og orden’ – altså mellem de
delegerede. Demokratiet trives fint i
ICCF – alle har lov til at lufte deres
meninger og de bliver hørt! Des-
værre ville de spanske myndigheder
også lige spille lidt med – så allerede
på 2. dagen blev ICCF’s genvalgte
præsident anholdt! Han er politisk
flygtning fra Algeriet – men med
statsborgerskab i Tyskland – og
hjemlandet ville altså gerne ‘tale lidt
med ham’ og krævede ham derfor
udleveret. Noget af et problem at
undvære præsidenten under en kon-
gres! Næste dag blev vores kasserer
frarøvet alle sine penge på gaden –
jo, der skete skam noget...

VM-cyklussen blev der endnu en
gang brugt en masse tid på – og det
er jo ikke noget særsyn i skak-
organisationer. Resultatet blev, at der
starter to nye finaler her ved årsskif-
tet – begge på serveren – og at der
derefter startes 17-mands finaler så
snart, der er nok kvalificerede spil-
lere.

Det blev kun til én ny dansk titel-
holder denne gang – Ole Nørregaard
Hansen blev udnævnt til SIM.

Der startes en ny slags turneringer
– om penge! Startgebyr er 40 CHF
og præmierne er 200 CHF og 100

CHF. Grupperne afvikles på serve-
ren og starter løbende, hver gang der
er 9 tilmeldte – uanset rating og na-
tionalitet. Tilmelding er kun mulig
via ICCF’s direct entry program,
som kan findes her:

Vi fik endnu en gang et par nye med-
lemslande – og de bliver mere og
mere eksotiske. Ikke mindst takket
være Ole Jacobsen – dansk læge
udstationeret i Burkina Faso – har
skakspillet fået en pæn opblomstring
i Vest Afrika, og i år blev Elfenbens-
kysten og Togo optaget i familien.
Ole er i øvrigt også stifter af Chess
Foundation Africa. Organisationen
støtter først og fremmest skakspillets
udbredelse – og modtager dona-
tioner i form af gamle skakbøger og
spil, så hvis I har noget, I kan und-
være – så læs mere her:

http://kskak.dsu.dk/start.html

For tresindstyvende gang...

www. www.iccf.com + Direct Entry

Af Søren Peschardt

Manden i midten er

Ole Jacobsen iført sin

stammedragt fra

Burkino Faso – omgivet

af to ex-verdensmestre –

Fritz Baumbach (til

venstre) og Horst Rittner,

begge fra Tyskland.

http://chess4all.org
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v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Anatolij Bykhovsky: ‘Han [Ana-
tolij Karpov] er den smarteste af alle
skakspillere, den bedst organiserede,
ligesom en topstudent, der analyse-
rer alt og tager det bedste ud. Han
ikke alene valgte de bedste analyti-
kere, men han styrkede også sit hold
med en kok og en massør. Han vir-
kede som en dygtig manager.
Karpov stod for mange nyskabelser
i skakken. Han har altid været en
smart fyr.’

(Misha Interviews, april 2007)

Bent Larsen: ‘Jeg siger ikke, at den
mindre risikobetonede stil er forkert,
men verdensmester Petrosjan var
måske verdens største skaktalent,
der næsten ingen turneringer vandt,
fordi han ikke tålte at tabe og be-
grænsede sig.’

(Fyens Stiftstidende,
23. december 2001)

Artur Jussupow: ‘Jeg har lagt
mærke til, at det nogle gange er let-
tere at vinde et parti, hvis man blan-
der gode og dårlige træk med hin-
anden. Hvis man kun spiller dårlige
træk, så taber man hurtigt. Hvis man
kun spiller gode træk, så inspirerer
man sin modstander, så han også
bliver tvungent til at spille gode
træk, således at man roligt kan se
frem mod et hårdt parti. Kombina-
tionen af gode og dårlige træk er
derimod svær at have med at gøre.
Men igen, måske er det bare det
gamle spørgsmål om held...’

(New in Chess,
nr. 7 2006)

Hans Davidsen-Nielsen: ‘Bobby
Fischer hader tre slags mennesker i
denne verden: skakspillere, ameri-
kanere og jøder.’

(Politiken 9. april 2005)

Bill Adams (far til Michael Adams):
‘Jeg bemærkede godt, at der var en
større flok henne ved Michaels bræt
efter vel nok tre timers spil. Jeg gik
ikke derhen, og det var først senere,
at jeg fandt ud af, at Michael var
faldet i søvn ved brættet. Der var
ingen, der vidste, hvad de skulle
gøre, fordi man mente, at hvis man
tilkaldte mig for at vække ham, så
ville det jo svare til at modtage hjælp
fra en tredje person, og det er jo et
klart brud på reglerne. Som det
skete, så vågnede Michael af sig selv
efter et kvarters tid og fortsatte med
at spille, som om intet var hændt.’
(Bill og Michael Adams ‘Develop-

ment of a Grandmaster’, 1992)

Milan Vidmar: ‘De fleste slutspil
er desværre tårnslutspil. De skar-
peste slutspil er vel bondeslutspil-
lene.’

(Milan Vidmar ,‘Goldene
Schachzeiten’ 2. udgave, 1981)

Susanne Sonne: ‘Skak er hjerne-
gymnastik, og så vil jeg blæse på,
hvad Danmarks Idræts-Forbund
mener.’

(Første blogkommentar på
Morten Ankerdals blog

‘Er skak idræt?’ 22. okt.2007)

Miriam Frida Olsen (14 år): ‘Nogle
gange løfter jeg øjnene fra brættet
og kigger ud over salen, og så tæn-
ker jeg: ‘Orv, hvor er der mange
mænd.’ Den oplevelse kan godt
være lidt ensom. Men egentlig er jeg
ligeglad. Det kan da godt være, at
mænd har lidt større hjerner, men til
gengæld bruger de vist ikke den
hele.’

(Berlingske Tidende,
23. februar 2003)

Niels

Helveg

Petersen.

Niels Helveg Petersen: ‘I skak
nytter det ikke noget at blive for-
nærmet, lave paniktræk eller opgive
centrum, for så kan man være helt
sikker på at tabe. Det samme gælder
i politik.’

(Frederiksborg Amts Avis,
2. juli 2005)

Josh Waitzkin: ‘[Mark] Dvoretsky
er en høj, kraftig mand, som har
tykke briller og sjældent går i bad
eller skifter tøj. Han er rent socialt
frygtelig kejtet, og når snakken ikke
er om skak, virker han som en fisk,
der spræller hjælpeløst oppe på land.
Ved måltider sidder han og mum-
ler, mens han taber maden på gul-
vet. Når han så snakker, ryger der
store klistrede spytklatter ud af mun-
den på ham. Hvis man har læst
Nabokovs Forsvaret om det excent-
riske skakgeni Luzhin... Ja, så har
man Dvoretsky.’

(Josh Waitzkin ‘The Art of
Learning: A Journey in the

Pursuit of Excellence’, 2007)

Garry Kasparov: ‘Jeg må ind-
rømme, at jeg ikke har nogen særlig
klar vision om, hvad jeg skal lave
om fem år. Mit politiske engagement
er kun til stede, når der er efterspørg-
sel. Jeg har meget stærke meninger,
og jeg er ikke særlig fleksibel. Der-
for bliver jeg nok aldrig politiker.
Jeg bryder mig ikke om at gå på
kompromis. I denne tid vil de egen-
skaber ikke gøre mig til en særlig
god politiker...’

(Weekendavisen,
 23. december 2003)

Foto: tr.



Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2). Pris (standard):
kr. 5,50 / mm (+ moms). 40 mm er
gratis for EMT-annoncer.
Anden opsætning: Spørg redaktionen.
Alle indbydelser i Skakbladet
lægges desuden på www.dsu.dk
uden merbetaling.

Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).

Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

K = Koordineret turnering
H = Hurtig- og lynskak
J = Juniorturnering
A = Andre arrangementer

www. dsu.dk

+ 'Invitationer'

Kommende
turneringer

Køge Bugt Forår 2008  K

23/1 - 14/5. – 11 runders accelereret
schweizer i en stor gruppe med seed-
ningsgrupper 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, Højager-
vænget 33, 2680 Solrød Strand. –
Starttidspunkt: Kl. 19.00. – Max. an-
tal: 32. – Indskud: 100 kr. Solrød
Skakklub betaler indskud for A- og
B-medlemmer af Solrød Skakklub.
Indskud betales ved første rundes
start. Deltagere, som har meldt afbud
til første runde, skal betale indskud-
det inden første runde til Solrød Skak-
klubs bankkonto: regnr. 1551, konto-
nr. 16877980. – Spilletid: 90 minut-
ter til hele partiet med tillæg på 30
sek. pr træk fra træk 1. Maximal spil-
letid i alt 4 timer ved 60 træk og 5
timer ved 120 træk. Noteringspligt til
alle træk. – Præmier: Præmiesum

nering, og den bedst placerede klubs-
piller kåres som klubmester 2008. –
Spillestedet er Kammerrådensvej 15,
1.sal, 2970 Hørsholm. Der er gode
forbindelser til offentlig transport. –
Der spilles på følgende mandage:
28/1, 11/2, 18/2, 17/3, 7/4, 28/4 og
5/5. Udsatte partier spilles 10/3 og
28/4. Alle dage startes kl. 19.30. –
Betænkningstid: 1½ time til 32 træk
samt ½ time plus opsparet tid til re-
sten af partiet. Urene startes kl. 19.30.
– Spillerne inddeles i 8-mands grup-
per efter rating. - Turneringen Elo-
rates såfremt betingelserne er til stede.
– Der betales intet indskud. – Der vil
være præmier i form af Skakbøger til
de bedst placerede i hver gruppe. –
Tilmelding senest onsdag d. 23/1
2008 til Jesper Nielsen på tlf. 38 88
34 05 eller email: jesn@gfnet.dk.

Sønderjydsk

Mesterskab 2008  K

7/2 - 17/4. – Som noget nyt gennem-
føres det sønderjydske mesterskab
2008 på en hverdagsaften. Det er
Aabenraa Skakklub, der inviterer og
lægger gratis kaffe til. – Spillestedet
er røgfrit VUC, Nygade 18-22 med
start kl.19.00. – Torsdagene 7/2,
14/2, 21/2, 28/2 (hængepartier), 6/3,
13/3, 10/4, 17/4. – 2 timers betænk-
ningstid pr. spiller til hele partiet. –
Præmier: 1.pr. i Mesterklassen 2000
kr., 2.pr. 1000 kr. I basisklasserne 1.
pr. 500 kr. og 2. pr. 350 kr. – Indskud
130 kr, juniorer og pens. 110 kr. –

udgør 80 kr. (indskud ÷ EMT-afgift)
pr. deltager. Der er præmier i alle
seedningsgrupper. – Deltagere, der
har deltaget i mindst 9 runder, får til-
lagt ét bonuspoint. Deltagere, der har
deltaget i alle runder, får tillagt 2
bonuspoint. – Elo-rating: Turnerin-
gen Elo-rates, hvis betingelser er
opfyldt. – Rygning: Er ikke tilladt i
spillelokalerne. Der henvises til de
tilstødende udendørs arealer. – Mobil-
telefon: DSU’s reglement for mobil-
telefoner anvendes. – Tilmelding:
Senest 20. januar 2008 via turnerin-
gens webside: www.sydskak.dk/tur-
nering/kbf2008.

Kjellerup EMT  K

25/1 - 7/3. – Kjellerup Skakklub ind-
byder til en koordineret turnering over
5 runder følgende fredage i 2008:
25/1, 1/2, 8/2, 15/2 (opsamling) 29/2
og 7/3. – Start kl. 19.00. – Turneringen
foregår i Alhuset, Skolegade 5, i Kjel-
lerup. – Indskud: Seniorer 130 kr., og
juniorer op til 16 år 80 kr. – Hele ind-
skuddet går til præmier. – Røgfrit i
spillelokalet. – Kantine med rimelige
priser. – Tilmelding senest 21. januar
til: Erik Ruskjær, tlf. 86 66 74 09, eller
Bent Thorgaard, tlf. 86 66 84 38, email:
Bent.thorgaard@skolekom.dk.

Hørsholm Skakklubs åbne

Forårs EMT 2008  K

28/1 - 5/5. – Hørsholm Skakklub ind-
byder til 7 runders koordineret EMT.
– Turneringen er samtidig klubtur-
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KSU Dag- og seniorturneringer i 2008

Spillested: K 41’s lokaler, Mellemtoftevej 11, Valby.
Starttidspunkt: Alle dage kl. 12.00.

1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r.
Dagturneringer, åbne for alle

1. dagturnering 4/2 11/2 18/2 25/2 3/3
2. dagturnering 19/5 26/5 2/6 9/6 16/6
3. dagturnering 29/9 6/10 20/10 27/10 3/11

Seniorturneringer, for 60+ (f. 1948 el. tidl.)

1. seniorturnering 7/4 14/4 21/4 28/4 5/5
2. seniorturnering 25/8 1/9 8/9 15/9 22/9
3. seniorturnering 10/11 17/11 24/11 1/12 8/12

Yderligere oplysninger og tilmelding på www.ksu.dk
eller hos Jan Petersen, 45 8913 37, eller kasserer@ksu.dk
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Tilmelding senest søndag d. 27.januar
2008 til Uwe Hansen, 74 66 68 21,
email: uuhansen@yahoo.dk. Se også
www.rokaden.dk. – Vi glæder os til
at hilse på dig!

Skakmølle

Grand Prix 2008, EMT  K

8/2 - 10/3. – I AS04 og KS’s lokaler
Møllegade 3 st., 2200 Kbh.N. invite-
res til tre særskilte EMT’er, som alle
indgår i en samlet GP-turnering. –
Turn. A: 8.-9.-10. febr., fre. kl. 19-
24, lør./søn. kl. 12-17. 3 runder i
4-mands grupper evt. Monradgr. Til-
meldingsfrist 1. febr. – Turn. B: 11/2,
18/2 , 25/2 og 10/3. 4 runder Monrad
i 2 ratinginddelte grupper på max.
8-10 spillere. Tilmeldingsfrist 4. febr.
– Turn. C: 7.-8.-9. marts, fre. kl. 19-
24, lør./søn. kl. 12-17. 3 runder i
4-mands grupper evt. Monradgr. Til-
meldingsfrist 29. febr. - Fælles for
alle tre turneringer: De er røgfri og
Elo-rates hvis muligt. – Betænk-
ningstid 40 træk 2 timer + 30 min. pr.
spiller. – Indskud kr. 70, betales før
1. runde. Alt indskud minus EMT-
afgift går til præmier. – Tilmelding
til Mads Keinicke, tlf. 20 66 65 69,
email: kasserer@as04.dk. – GP-præ-
mie: Der udbetales ekstra 1000 kr. i
GP-præmie. Beløbet fordeles med
500 kr., 350 kr., og 150 kr. til de tre
spillere, som har klaret sig bedst i hele
GP. – Udførlige GP-regler kan ses på
www.as04.dk.

BMS Mesterskabet 2008  K

19/2 - 29/4. – BMS Skak inviterer til
‘BMS Mesterskabet 2008’, en åben
koordineret EMT i månederne fe-
bruar-marts-april 2008. – BMS Skak
lægger 1000 kr. oven i præmiepuljen
bestående af indskud excl. EMT af-
gift, og 1. præmien i øverste gruppe
er 1000 kr. – Spilledatoer: Følgende
tirsdage med start kl. 19.00: 19. og
26. februar, 11. marts, 1., 8. 15. og
29. april 2008. – Spillested: BMS
Skak, Tapeten, Magleparken 5, 2750
Ballerup. – Gruppeinddeling: Der
spilles i 8-mands alle-mod-alle grup-
per, der inddeles efter rating. Neder-
ste gruppe eventuelt Monrad. – Be-
tænkningstid og regler: Betænk-
ningstiden er 2 timer til de første 40
træk og 30 min. + opsparet tid til re-
sten, og der spilles efter FIDE’s reg-
ler. Turneringen Elo-rates. – Rygning:
Der må ikke ryges på spillestedet,

ÅM 2008
Århusmesterskaberne afholdes i skolernes vinterferie fra lørdag den 9.
februar til søndag den 17. februar 2008 i Chess House, Silkeborgvej
41, 8000 Århus C.

Århusmesterskaberne arrangeres af Nordre Skakklub, Skakklubben af
1968, Århus Skakklub/Skolerne og Viby Skakklub i samarbejde med
Chess House. Mesterskabs-ugen rummer tre individuelle mesterskaber;
ÅM i lynskak, ÅM i hurtigskak samt ÅM i nærskak og afvikles efter
følgende program:

ÅM i lynskak
Der spilles 15 runder i en stor gruppe efter Monrad-systemet. Indskud
50 kr. Indskud går ubeskåret til præmier. Der vil være ratingpræmier.
Ved ligestilling anvendes korrektion. Max. deltagerantal 48 efter
‘først-til-mølle’.

• Lørdag den 9. februar kl. 15.00-18.30.

Tilmelding i Chess House på dagen, senest kl. 14.30, eller online på
chesshouse.dk.

ÅM i hurtigskak
Der spilles 8 runder, 4 pr. dag, i en stor gruppe efter Monrad-systemet.
Betænkningstid 25 minutter pr. spiller til hele partiet. Indskud 100 kr.
Indskud går ubeskåret til præmier. Der vil være ratingpræmier. Ved
ligestilling anvendes korrektion. Max deltagerantal 42 efter ‘først-til-
mølle’.

• Mandag den 11. februar kl. 18.30-22.30 runde 1-4.
• Tirsdag den 12. februar kl. 18.30-22.30 runde 5-8.

Tilmelding i Chess House på dagen, senest kl. 18.00, eller online på
chesshouse.dk.

ÅM 2008
Der spilles i 6-mands grupper alle-mod-alle, nederste gruppe eventuelt
som Monrad, med 2 timer til 40 træk og afslutning som hurtigskak med
½ time plus opsparet tid til resten af partiet. Turneringen afvikles efter
FIDE’s regler for skak og reglement for DSU’s EMT og koordinerede
turneringer. Turneringen Elo-rates tillige i det omfang, betingelserne
herfor er opfyldt. Indskud 100 kr. Indskud minus EMT-afgift går
ubeskåret til præmier. Ved ligestilling anvendes korrektion. Max
deltagerantal 42 efter ‘først-til-mølle’.

• Torsdag den 14. februar kl. 18.30 runde 1
• Fredag den 15. februar kl. 18.30 runde 2.
• Lørdag den 16. februar kl. 10.00 runde 3.
• Lørdag den 16. februar kl. 16.00 runde 4.
• Søndag den 17. februar kl. 12.00 runde 5.

Tilmelding online på chesshouse.dk, senest fredag den 8. februar.

Den forsvarende Århusmester er automatisk kvalificeret til Mester 1,
ligesom den nye Århusmester er kvalificeret til Mester 1 ved ÅM09.
Turneringerne er individuelle, og det er derfor valgfrit i hvor mange af
mesterskaberne, man ønsker at deltage. Deltagelse kræver ikke
medlemskab af Chess House eller bopæl i Århus!

Se mere info om spillestedet og allerede tilmeldte på chesshouse.dk.
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rygning er kun tilladt udendørs. - Ind-
skud: Seniorer 150 kr., juniorer og
pensionister 100 kr. – Tilmelding:
Senest 12. febr. 2008, bedst ved KSU’s
online-tilmelding via BMS Skak’s
hjemmeside: www.bmsskak.dk. –
Max. 40 deltagere. – Evt. kontakt:
Tom Krog Nielsen (email: tom.krog
@get2net.dk, tlf: 33 24 22 92) eller
Tom Skovgaard (email: tsg@ddf.dk,
Tlf: 24 28 14 10).

Brønshøj

Mesterskabet 2008  K

21/2 - 29/5. – Hermed inviteres til det
åbne Brønshøj Mesterskab 2008. En
9-runders koordineret turnering med
mulighed for op til to afbud. Delta-
gerne indplaceres i 10-mands grup-
per efter rating. - Max. 60 deltagere.
– Turneringen Elo-rates. - Spilledage:
21/2, 28/2, 13/3, 27/3, 10/4, 17/4,
8/5, 15/5, 29/5. Udsatte partier: 3/4,
24/4, 22/5. - Spilletid: Alle grupper
starter kl. 19.00. - Betænkningstiden
er 40 træk på 2 timer og ½ time til
resten af partiet. - Bemærk: Der er
rygeforbud i spillelokalet. - Mobil-
telefoner skal være slukkede. - Spille-
sted: Frederikssundsvej 118 A, 2700
Brønshøj. – Indskud: 150 kr., betales
21/2 inden 1. rundes start. – Præmier:
Gruppe 1: 1000 kr., 500 kr. Gruppe
2-6: 800 kr., 400 kr. – Sidste tilmel-
dingsfrist: 15. februar. – Tilmelding:
Carsten Petersen, tlf. 38 87 43 64
(hverdage bedst kl. 19.30-21.00),
email: b.s.f@post.tele.dk, eller Niels
Erik Andersen, tlf. 38 79 06 39.

Viborg Weekend EMT 2008  K

22/2 - 24/2. – Viborg Skakklub ind-
byder til 5 runders EMT på følgende
dage: Fredag den 22/2, kl. 19-24, lør-
dag den 23/2 og søndag den 24/2,
begge dage kl. 10-15 og 15.30-20.30.
– Spillestedet er FOA, Grønnegade
13, 8800 Viborg. - Betænkningstid:
40 træk på 2 timer, derefter ½ time til
resten af partiet. – Grupper: 6-mands
grupper + evt. en Monrad gruppe. –
Rygning: Uden for bygningen. – Ind-
skud: 120 kr., dog juniorer født 1996
el. senere: 60 kr. – Præmier: Hele ind-
skuddet uddeles som præmier. Der-
udover sponsorerer Schous Bog og
Idé turneringen med gavekort til en
samlet værdi af 3000 kr. – Kantine:
På spillestedet. – Overnatning: Ikke
mulig på spillestedet. – Tilmelding:
Senest 17/2 til Thomas Overgaard,

tlf. 22 70 23 57, email: bestyrelse5
@viborgskakklub.dk.

Viking Cup i Frederikssund  H

24/2. – Frederikssund Skakklub af-
holder for 29. gang Viking Cup. Det
sker søndag d. 24. februar 2008 på
Elværket, Ved Kirken 6, Frederiks-
sund. Pga. et sponsorat fra Top-
danmark kan vi igen i år garantere en
1. præmie i Mesterklassen på mini-
mum 3000 kr.! – Turneringsform:
6 runder Monrad. – Betænkningstid:
30 min. pr. spiller pr. parti. – Klas-

seinddeling: Mesterklasse fri tilmel-
ding, 1. klasse max. 1899, 2. klasse
max. 1699, 3. klasse max. 1499. Sam-
tidigt afholdes en juniorturnering,
som er en del af 8. HK’s Junior Grand
Prix. – Indskud: Mesterklasse: 120
kr., Basisklasse: 100 kr., Junior-GP:
20 kr. – Eftertilmelding 20 kr. ekstra.
– Præmier: Hele indskuddet anven-
des til præmier. I Mesterklassen ga-
ranteres en 1. præmie på minimum
3000 kr. – Varighed: start kl. 10.00,
slut ca. kl. 18.30. – Tilmelding: Se-
nest fredag 22. febr. til Thomas Lar-

2. WEEKEND TURNERING!!

Skakklubben Springeren indbyder
til 5 runders koordineret turnering.

Spilledage/tidspunkt:

Fredag d. 7. marts kl. 19.00-24.00

Lørdag d. 8. marts kl. 10.00-15.00
og kl. 16.00-21.00

Søndag d. 9. marts kl. 10.00-15.00
og kl. 16.00-21.00

Den perfekte opvarmning til
Påsketurneringen!!

Bemærk nyt spillested:
Sct.Jørgensgård, Hospitalsgade 4,
6000 Kolding (lige ved siden af
Slotssøbadet, husk badetøj) med
udsigt til Koldinghus og midt i
byen med mange hyggelige
spisesteder. 10 minutters gang fra
banegården. Gratis parkering i
Vifdam, 5 minutters gang fra
spillestedet.

Grupper:
Der spilles i 6-mands grupper,
sidste gruppe evt. som Monrad.

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

Der spilles efter FIDE's regler
for skak.

Indskud: Kr. 150,-

Præmier:
Øverste gruppe: 1 . præmie 2000
kr. + vandrepokal og titlen
Kolding Bymester. 2. præmie
1000 kr.

Øvrige grupper: 1. præmie 600 kr.
2. præmie 400 kr.

Turneringen er også Elo-ratet.

Overnatning:
Gratis overnatning til de første 10
spillere, der ønsker overnatning,
på Danhostel i 5-sengs værelser,
15 min. gang fra spillestedet.
Ønske meddeles ved tilmelding.

Gode og billige overnatnings-
muligheder nær spillestedet, se
links på vores hjemmeside:

www.skakklubbenspringeren.dk

Rygning og mobilforbud på
spillestedet.

Kantine: Kaffe, vand, øl, brød
m.m.

Tilmelding:
Med navn, fødselsdato, rating og
telefonnr., senest den 1. marts
2008 til Richardt Ebbesen,
tlf. 75 53 76 36,
email: r.ebbesen@stofanet.dk

Desuden online tilmelding på
www.skakklubbenspringeren.dk

Sondex Cup

Vel mødt i Kolding, byen der byder på mange oplevelser.

Kolding Bymesterskab 2008
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... KOMMENDE TURNERINGER

Spillested

Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.

Tidsrum

Lørdag den 15. marts til mandag den 24. marts 2008.

Elo-rating

Alle grupper, som opfylder FIDE’s betingelser, vil
blive Elo-ratet.

Landsholdsklassen

9 runder efter Dansk Schweizersystem.
Berettigede deltagere er Danmarksmesteren 2007,
vinderen af kandidatklassen 2007, spillere med et
dansk ratingtal på minimum 2500, GM’ere og
IM’ere, samt spillere med minimum 2300 i dansk
rating og et gyldigt kandidatresultat ved
tilmeldingsfristens udløb.

Der spilles med betænkningstiden 100 minutter til
40 træk plus 50 minutter til resten af partiet.
Derudover tillægges 30 sekunder pr. træk hele
partiet igennem.

Spilletidspunkter:
1. runde starter lørdag den 15. marts kl. 14.00.
2.-8. runde spilles fra kl. 13.00.
9. runde fra kl. 12.00.

Der stilles et enkeltværelse til rådighed på
Hotel Scandic fra lørdag den 15. marts
for spillere med et dansk ratingtal på minimum
2450 ved tilmeldingsfristens udløb samt for
Danmarksmesteren 2007 og vinderen af
kandidatklassen 2007.

Præmier i landsholdsklassen: 1. pr. 10.000 kr.,
2. pr. 6.000 kr., 3. pr. 4.000 kr., 4. pr. 2.000 kr.

Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales
med arrangørerne senest ved tilmeldingsfristens
udløb.

Spille- og betænkningstid i alle øvrige grupper

Spilletiden er 6 timer. Der spilles med 2 timer til
40 træk og 1 time til resten af partiet. Opsparet tid
kommer senere træk til gode.

Kandidatklassen

7 runder efter Dansk Schweizersystem med højest
64 spillere. Berettigede deltagere fremgår af EMT-
reglementet. Bemærk specielt, at de 8 højest ratede
tilmeldte juniorspillere med et ratingtal på mindst
2000 har ret til at deltage i kandidatklassen.
Bedst placerede juniorspiller får titlen ‘juniordan-
marksmester’. Vinderen af kandidatklassen er
berettiget til at spille i næste års landsholdsklasse.
1. runde starter tirsdag den 18.marts kl. 17.00.

Mesterklassen

Der kan vælges mellem tre turneringsformer:

MA7: 8-mands grupper, alle mod alle.

M7: 7 runder Dansk Schweizersystem
med højest 32 deltagere pr. gruppe.

M5: 5 runder Dansk Schweizersystem
med højest 16 deltagere pr. gruppe.

MA7 + M7 starter tirsdag den 18. marts,
og M5 starter torsdag den 20. marts.

Basisklassen

Der kan vælges mellem to turneringsformer:

B7: 7 runder Dansk Schweizersystem på 5 dage
med dobbeltrunder torsdag og lørdag,
og højest 32 deltagere pr. gruppe.

B5: 5 runder Dansk Schweizersystem
med højest 16 deltagere pr. gruppe.

Begge med start torsdag den 20. marts.

Veteranklassen

5 runder Dansk Schweizersystem med start torsdag
den 20. marts. Deltagerne skal være fyldt 60 år
d. 20 marts 2008. Dog er spillere som tidligere har
deltaget i Veteranklassen berettiget til at deltage
uanset alderskravet.

Indskud

300 kr. i alle klasser.

Dansk Skak Unions
Silkeborg Skakklub af 1930 indbyder unio
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s 99. enkeltmandsturnering
onens medlemmer til DM og påsketurnering 2008 i Silkeborg:

Præmier

Præmier er, landsholdsklassen undtaget, ikke
nødvendigvis kontantpræmier. Præmieoversigt
offentliggøres på spillestedet og på hjemmesiden.

Forplejning

Al forplejning kan købes på spillestedet. Bemærk:
Medbragt mad og drikkevarer må ikke nydes på
spillestedet.

Indkvartering

Scandic Silkeborg tilbyder overnatning til
favorable priser:
Enkeltværelse 590,- kr.
Dobbeltværelse 810,- kr.
Inklusive morgenbuffet og frit trådløst Internet.
Tlf. 86 80 35 33
Email: silkeborg@scandic-hotels.com

Info: www.scandic-hotels.dk/silkeborg

Se i øvrigt: www.silkeborg.com

DM i lynskak

Fredag d. 21. marts fra kl. 19.30.
Tilmelding på spillestedet.

Hovedsponsor DM 2008

AREPA, www.arepa.dk

Stævnefest

Påskedag, søndag den 23. marts afholdes
Dansk Skak Unions stævnefest i restauranten.

Tilmelding

Tilmelding gennem egen klub til:

Johnny Rasmussen, Holbergsgade 1A, 8600
Silkeborg. Tlf. 51 56 10 61

Eller på email: formand@silkeborgskakklub.dk

Eller på DM hjemmesiden: skak-dm.dk/2008/

Indskud sendes til Danske Bank,
reg. nr. 9762, konto 4788183585.
Reference: Navn + fødselsdato.

Tilmeldinger skal være modtaget senest tirsdag
den 4. marts 2008. Bemærk at pladshensyn på
spillestedet kan gøre det nødvendigt at sætte en
begrænsning på antallet af deltagere.
Der spilles i røgfri lokaler.

Følg med på turneringens hjemmeside:

skak-dm.dk/2008/

Velkommen til Silkeborg
og Hotel Scandic i påsken 2008.

På Silkeborg Skakklubs vegne
Johnny Rasmussen & Tom Petersen

På Dansk Skak Unions vegne
Erik Søbjerg

Spilletidspunkter

LH- Kandidat, Veteran,

Dato klasse MA7 og M7 M5 og B5 B7

Lørdag 15. marts 14-20

Søndag 16. marts 13-19

Mandag 17. marts 13-19

Tirsdag 18. marts 13-19 17-23

Onsdag 19. marts 13-19 13-19

Torsdag 20. marts 13-19 13-19 13-19 9-15 og 17-23

Fredag 21. marts 13-19 13-19 13-19 13-19

Lørdag 22. marts 13-19 13-19 13-19 9-15 og 17-23

Søndag 23. marts 12-18 9-15 9-15 9-15

Mandag 24. marts 9-15 9-15 9-15



sen, tlf. 30 27 57 93, email: Formand
@FrederikssundSkakklub.dk. Oplys
venligst ved tilmeldingen: navn, klub,
rating og ønskede klasse. – Se også
www.FrederikssundSkakklub.dk.

2 Fast and 2 Furious  H

8/3. – Taastrup Skakforening indby-
der til 8-runders hurtigturnering for
2-mands hold, 20 min. pr. spiller pr.
parti. Der spilles i én stor gruppe med
ratingpræmier. – Spilledag: Lørdag
den 8. marts 2008 fra kl. 10.00 til kl.

... KOMMENDE TURNERINGER

18.00. – Spillested: Gadehavegårds-
skolen, Gadehavegårdsvej 1, 2630
Taastrup. – Indskud: Pr. hold 200 kr.,
som betales ved turneringsstart. –
Præmier: Ved 12 deltagende hold
1600 kr.!!! Ved 16 deltagende hold
er der præmier til bedste  hold med en
samlet alder under 30 år og ligeledes
til det hold med en samlet alder over
100 år. Ellers er det generelt 100% af
indskuddet. – Desuden vil der være
‘hyggelyn’ om aftenen for dem, som
har lyst. – Tilmelding: Senest 5. marts
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på www.taastrupskakforening.dk,
eller telefonisk til en af nedenstående.
Vigtigt! Hvis du tilmelder dit hold via
Nettet, skriver du i rubrikken: Navn:
‘Holdnavn’ - ‘1. spillers navn’, og
udfylder ellers data for den første
spiller og trykker tilmeld. Derefter gør
du det samme igen, denne gang med
2. spillers navn. – Info: Alexander
Rosenkilde, tlf. 22 67 67 97, email:
alexander.rosenkilde@mail.dk, Jan
Mose Nielsen, tlf. 22 18 61 20, email:
janmose@stofanet.dk.

Løsninger til taktikøvelserne side 5.

1. Anton Hrdy
Hans Haberditz

Wien 1951. (1. d4 d5 2. c4 Sc6 3. e3
e5 4. dxe5 d4 5. a3 Lf5 6. Ld3).

6... dxe3! Ikke for vanskeligt. 7.
Lxf5? I partiet Kuhn-Zeilfelder,
Ludwigshafen 1998, indrømmede
Hvid sin fejltagelse med 7. Le2(!),
men efter 7... exf2† 8. Kxf2 Lc5† 9.
Kf1 Dxd1† 10. Lxd1 0-0-0 gik det
hurtigt galt (0-1,21 tr.). 7... exf2† 8.
Ke2 Dxd1†. 0-1.

2. Mikael Nouro
Mikkel Antonsen

Politiken Cup ’96, Brøndby 1996.
(1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 Sf6 4. e5
Sfd7 5. Ld3 c5 6. c3 Sc6 7. Sgf3 f5
8. exf6 Sxf6 9. 0-0 Ld6 10. Te1 0-0
11. Sf1 cxd4 12. cxd4 Db6 13. Sg3
Ld7 14. Lg5 Sg4 15. h3).

15... Sxf2! 16. Kxf2 Dxd4† 17.
Le3 Dh4. Hvid opgav. Det gjorde
Hvid også fire måneder senere i par-
tiet Wenke Heinicke - Christine Gier-
hoff, DLM U20 girls, Schoeneck
1996! 0-1.

3. H. Hacker
S.Rathgeber

Vesttyskland 1968. (1. d4 d5 2. c4
dxc4 3. Sf3 c5 4. e3 cxd4 5. exd4
Lg4 6. Lxc4 e6 7. Da4† Sc6 8. Se5
Dxd4 9. Sxc6 De4† 10. Le3 bxc6
11. Sc3 Dxg2).

I åbne stillinger betyder udvik-
lingsforspring alt: 12. Ld5!! exd5
13. Dxc6† Kd8 14. Dxa8† Lc8.

Hvis man synes, det ser bekendt ud,
er det nok, fordi samme smukke spil
opstod i klassikeren Janowski -
Schallopp, Nürnberg 1896, gengi-
vet mangfoldige steder i litteraturen.
Der sluttede man med 14... Kd7 15.
Db7† Ke6 16. Dc6† Ld6 17. Lf4.
1-0.  15. 0-0-0 Sf6 16. Sxd5 Sd7 17.
Lxa7 Ld6 18. Dc6 Dg6 19. Lb6†
Sxb6 20. Sxb6 Ke7 21. The1†. 1-0.

4. Sidney Paine Johnston
Frank James Marshall

Matchparti, Chicago 1899. (1. d4 d5
2. c4 e6 3. Sc3 Sc6 4. Sf3 Sf6 5. Lf4
Ld6 6. Lg3 Se4 7. e3 0-0 8. Ld3 f5 9.
a3 b6 10. Tc1 Lb7 11. cxd5 exd5).

12. Sxd5! Sxd4?? Sort burde af-
finde sig med bondetabet, f.eks. med
12... Kh8. 13. Lc4 Sxf3† 14. gxf3
Sxg3? Og her var 14... Sxf2 relativt
bedst. 15. Se7† Kh8 16. Sg6† hxg6
17. hxg3† Dh4 18. Txh4 mat. 1-0.

5. Harry Schüssler
Yasser Seirawan

Reykjavik Open 1986. (1. d4 d6
2. c4 e5 3. Sc3 g6 4. dxe5 dxe5
5. Dxd8† Kxd8 6. Sf3 Lg7 7. e3 c6 8.
b3 e4 9. Sd4 f5 10. La3 Sf6 11.
0-0-0 Kc7). Mat i 6 træk: 12. Sdb5†!!
Det lidt mindre præcise 12. Scb5†!
vandt dog også, f.eks. 12... Kd7 13.
Sxc6†! etc. 12... cxb5 13. Sxb5†
Kb6 14. c5† Ka5. 14... Ka6 15. b4.
15. Td4 og mat i næste træk. 1-0.

6. Horst Watzka
Athanasios Karayannis

ECC, Halkidiki 2002. (1. e4 c5 2.

Sf3 a6 3. c3 e6 4. d4 d5 5. e5 Sc6 6.
a3 Ld7 7. b4 cxd4 8. cxd4 Tc8 9.
Sbd2).

9... Lxb4! 10. Lb2. Hvid opda-
gede, at det var for farligt at slå løbe-
ren: 10. axb4? Sxb4 11. Tb1 Sc2†
12. Ke2 Da5 13. Se1 Lb5† med for-
tabelse. Og alternativt var 10. Tb1
Lc3 11.Txb7 også rigtigrigtig ufedt,
f.eks. 11... Sxd4 12. Lxa6 Da5 13.
Txd7 Dxa6 14. Td6 Sxf3† 15. Dxf3
Da5, og Sort vinder. 10... Lxd2† 11.
Dxd2 Sge7 12. Ld3 Sa5 13. Dg5
Sg6 14. Tc1 Dxg5 15. Txc8† Ke7!,
og da der kunne følge 16. Sxg5 Txc8
17. Sxh7 Sf4!, opgav Hvid. 0-1.

7. Jonny Hector
Nieves Garcia

Spansk holdturnering 8889, Zamora
1988. (1. e4 e5 2. Sc3 Sc6 3. f4 exf4
4. Sf3 g5 5. d4 g4 6. Lc4 gxf3 7.
0-0 d5 8. exd5 Lg4 9. Dd2 Sce7 10.
Dxf4 Sh6).

Den spanske WIM kendte formo-
dentlig Ghulam Kassim-gambitten,
men åbenbart ikke gendrivelsen af
Keres’ variant: 11. Se4!! I partiet
Popela - Vrana, Bratislava 1979,
tabte Sort efter 11... Dc8 12. Lb5†
(eller 12. d6! Sg6 13. Sf6† Kd8 14.
dxc7† Dxc7 15. Dxc7† Kxc7 16.
Lxh6) 12... Kd8 13. d6 Lg7 14.
dxe7† Kxe7 15. Dg5† Kf8 16. Dc5†
Kg8 17. Lxh6 Lxh6 18. Sf6† Kg7
19. Sxg4 Dxg4 20. Txf3 Lf4 21.
Taf1 b6 22. Dc6 Ld6 23. Txf7† Kh6
24. T1f6† Kh5 25. Tf5†. 1-0.

Og i Zuckerman-Markov, k-skak
1985, prøvede Sort 11... Seg8 12.

Tag stilling!
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VRS Forårsturnering 2008  K

17/3 - 26/5. – Vejlby-Risskov Skak-
klub indbyder hermed til koordineret
7 runders turnering på følgende man-
dage: 17/3, 31/3, 7/4, 21/4, 28/4, 5/5
og 26/5 med start kl. 19.00. Evt. ud-
satte partier den 14/4 og 19/5. -
Spillested: Vejlby Sognegård, Vejlby
Centervej 25, 8240 Risskov. – Ryg-
ning: Ingen rygning i spillelokalerne.
– Betænkningstid: 40 træk på 2 ti-
mer, derefter 30 min., pr. spiller, in-
gen hængepartier. – Indskud: 150 kr.

– Præmier: Hele indskuddet går til
præmier. – Turneringsform: 8-mands
grupper + evt. Monrad-gruppe. – Til-
melding: Jørgen Thinggaard, tlf. 86
74 01 33 / 29 23 00 62, email: kas-
serer@vrsk.dk. – Tilmeldingsfrist:
Senest lørdag d. 15. marts 2008. –
Resultaterne kan følges på hjemme-
siden: http://vrsk.dk/.

Husk også ...

Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet:

Skive God Weekend 2008
18/1 - 20/1
Evans 2008
19/1
Senior DM 2008
21/1 - 27/1
Ringkøbing Amtsmesterskab
21/1 - 7/4
Køge Bugt Forår 2008
23/1 - 14/5
Den 28. Holbergturnering
10/2 - 16/2

Lb5† Ld7 13. De5† De7 14. Lxd7†
Kxd7 15. Sc5† Kc8 16. Dxh8 etc.
med samme slutresultat. Bedst er
måske 11... Kd7!? 12. Sf6† Kc8 13.
Sxg4 fxg2 14. Tf2 Sxg4 15. Dxg4†
f5 16. De2 med fordel til Hvid.

Jonny fik det nemmere: 11... Lg7?
12.Sf6†. Selvfølgelig ikke 12.
Dxh6? Sf5! 13. Df4 Lxd4†. 12...
Kf8? 13. Sxg4 Sg6?? 14. Dxf3 Sh4
15. Da3†. Sort opgav. 1-0.

8. Karl Galia
Ernst Grünfeld

Wien 1946. (1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3.
d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 e5 6.
Sdb5 d6 7. a4 a6 8. Sa3 Le6 9. Lc4
Lxc4 10. Sxc4).

10... Sxe4? Positionelt rigtigt,
men en taktisk brøler, som efterhån-
den temmelig mange har begået, alt-
så også stormestre! 11. Sxe4 d5 12.
Lg5! f6. Folk har også prøvet 12...
Le7 (og 12... Se7) 13. Sed6† etc.
Eller 12... Dd7 13. Sb6 Df5 14. Dxd5
Sb4 15. Dc4 Tb8 16. 0-0-0. 1-0.
Schabanel - Guillon, Paris 1994. 13.
Lxf6. Hvid har en anden luksus-
mulighed: 13. Dh5†! Ke7 (13... g6
14. Sxf6† Dxf6 15. Lxf6 gxh5 16.
Lxh8) 14. 0-0-0 fxg5 15. Dxg5† Ke8
16. Df5 g6 17. De6† Se7 18. Sf6
mat. 1-0. Ciuksyte-Zaksaite, Rad-
viliskis 1995.

13... gxf6 14. Dxd5! Le7 15.
Scd6†. Og i partiet Loew - Baum-
gartl, München 1985, spillede man
15. De6 Dd4 16. Sed6† Kd8 17. Td1
Dxd1† 18. Kxd1 Kc7 19. Sf5 Tad8†
20. Kc1. 1-0. 15... Lxd6 16. Sxd6†

Ke7 17. 0-0-0 Sd4 18. Txd4. I
Schutzman - Kaganskiy, Tel Aviv
2003, opgav Sort her. 18... exd4 19.
Te1†. I Gaprindashvili - Polihro-
niade, Medellin 1974, opgav Sort
her. 19... Kd7 20. Sxb7†, og her
opgav Grünfeld! 1-0.

9. Alexander Moiseenko
Jose Manuel Lopez Martinez

15. ETC, Göteborg 2005. (1. d4 Sf6
2. c4 d6 3. Sc3 e5 4. Sf3 e4 5. Sg5
De7 6. f3 exf3 7. gxf3 g6 8. e4 Lg7
9. Sh3 Lxh3 10. Lxh3)

10... Sxe4? Konsekvensen af den
foregående afbytning på h3. Sort har
kalkuleret med at vinde et par cen-
trumsbønder. 11. Sxe4 Dh4†. 11...
f5? 12. Lg5 De6 13. De2 går ikke.
12. Sf2 Lxd4 13. 0-0 Lxf2†. Kom-
bien er slut. To bønder vundet. Den
mulige fortsættelse 14. Txf2 Dxh3
15. Te2† Kd7 16. Dd5 Df5 17. Dxb7
Sc6 kan Sort sagtens leve med.

14. Kg2!! Tableau! Pludselig
hænger Lf2 og må retirere, og hvad
så med kongen? 14... Ld4. Den kan
ikke gå i sikkerhed på b6 eller c5:
14... Lc5? 15. De1†! Dxe1 (15... De7
16. Lg5 er om muligt endnu værre)
16. Txe1† Kd8 17. Lg5† f6 18. Lxf6
mat! 15. Te1† Kd8? I partiet Sav-
tjenko - Savon, Alushta 1999, bril-
lerede Hvid efter 15... Kf8? med to
flotte ofre: 16. Dxd4!! Dxd4 17.
Lh6† Dg7 18. Te8†!! Kxe8 19. Lxg7
1-0! Absolut sidste chance bød 15...
Le5! 16. f4 Sc6 17. fxe5 Sxe5 18. c5
0-0!, hvor hvid endnu skal oppe sig
for at vinde partiet.

16. Te4 Df2† 17. Kh1 Lf6.
17...Sc6! 18. Lg5† f6 19. Lh4 etc.
med angreb. 18. Le3 Dxb2 19. Tb1
Dc3 20. Dd5 Sc6 21. c5 Le7 22.
cxd6, og da 22... cxd6 23. Txb7 f5
24. De6 så afgørende ud, opgav Sort
og kom derved ud af sine trængsler.
1-0.

Korrektion:
Vi har desværre haft en overseelse i
nr. 9. Det drejer sig om stilling 5
(Bjarke Larsen - Torsten Christian-
sen), hvor venlige læsere, Zoran
Wisal, Rødovre, og Ib Hother An-
dersen, Hillerød, (samt sikkert flere)
har opdaget et meget bedre træk end
det foreslåede (og det spillede).
Sidstnævnte skriver bl.a.:

Jeg sad og tog stilling til stilling
5, og var blevet enig med mig selv
om at 14. Sf4 måtte vinde. Stor var
min overraskelse derfor, da jeg læ-
ste, at Hvid ikke har bedre end det
halvbløde 14. Sxe7† (med minimal
fordel). Jeg checkede derfor først
mine varianter i hovedet, og da jeg
stadig ikke kunne indse, hvorfor
14.Sf4 ikke vandt, puttede jeg stil-
lingen i Fritz, som da også gav mig
ret. Gevinstvarianten (hjulpet lidt på
vej af Fritz): 14. Sf4! Dc6 (14...
Txd1? 15. Lxe6† giver minimum
kvalitet) 15. Le6† Sd7 16. Dd4 b6
17. Tad1 Sg6 18. Ld5 Sxf4 19. Txf4
med en helt overvældende stilling.

Tak til de vakse og skeptiske. Og
lad os (igen) slå fast: Skakspillet le-
ver af fejlene!

Bent Kølvig
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Nye skakbøger
Så er Bent Larsens skakpædagogiske mesterværker i Skakskole-
serien tilgængelige igen i en ny og elegant opsætning. Bøgerne der
har været nogle af de første lærebøger for en hel generation af
danske skakspillere er nu genudgivet af Dansk Skak Union.

Bent Larsens Skakskole:

PRAKTISK SKAK
Af Bent Larsen, Dansk Skak Unions
forlag, 136 sider. Pris 99,-

Praktisk skak er et begreb, man i særlig
grad forbinder med Bent Larsen, og i
denne bog kommer man med velvalgte
opgaver og forklarende kommentarer
rundt om nogle af de mest centrale
grundelementer i skakspillet.
Bogen indeholder tre store afsnit:
Find Kombinationen, der demonstrerer
taktiske opgaver og temaer;
Find Planen, der tager fat på de mere positionelle og strategiske
sider af skakspillet; og Praktiske Slutspil som giver læseren
kørekort til den både vigtige og vanskelige slutspilfase af partierne.
Med korte og præcise kommentarer sætter Bent Larsen ord og
begreber på temaer, man vil kunne genkende i sin egne partier.
En bog hvor det at træne skak bliver både sjovt og lærerigt.

Bent Larsens Skakskole:

MESTERTRÆK
Af Bent Larsen, Dansk Skak Unions forlag,
160 sider. Pris 99,-

Mestertræk anvender en helt særlig
metode til at træne den praktiske
spilsituation. Her skal man selv spille og
finde alle træk for enten Sort eller Hvid i
et parti mellem meget stærke spillere.
Her får man ikke som ved løsning af en
opgave et tip om, at der er et slagkraftigt
træk i stillingen. I Mestertræk skal man
selv beslutte sig for det bedste træk hver gang, ligesom i
et rigtigt parti. Efter hvert træk får man så point afhængigt af, om
man valgte det træk, som blev udført i partiet eller måske et, som
var endnu bedre!
Bogen indeholder foruden de to selvstændige afsnit
Find Mestertrækkene og Flere Mestertræk, også et antal
mestertræk-artikler fra Skakbladet fra 1976-1981, der ikke tidligere
har været udgivet i bogform. I alt 88 lærerige og underholdende
træningslektioner med Danmarks bedste skakspiller nogen sinde
som guide.

Besøg også Dansk Skaksalg på Internettet!


