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Dansk Skak Unions

delegeretmøde 2008
Dansk Skak Union afholder delegeretmøde
på Hotel Scandic Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg,
søndag, den 23. marts 2008 kl. 15.15.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet for 2007 fremlægges til godkendelse

4. Fastsættelse af kontingent

Hovedbestyrelsen foreslår, at kontingentet fastsættes
uændret, således at det udgør kr. 360,- for seniorer, kr. 280,-
for juniorer og pensionister og for børn til kr. 190,-.

5. Fastsættelse af EMT-afgift

Hovedbestyrelsen foreslår, at EMT-afgiften fastsættes
uændret til kr. 20,-.

6. Indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

7. Valg af:

a. Kasserer (Henrik Knudsen modtager ikke genvalg som
kasserer)

b. To medlemmer af forretningsudvalget (Poul Søndergaard
og Morten Rasmussen modtager ikke genvalg)

c. Et medlem af Skaknævnet (Lars Lindhardt er på valg)

d. Tre suppleanter til Skaknævnet (Peter Enevoldsen, Frank
Petersen og Erik Mouridsen er på valg)

e. To revisorer (Ole Gjelstrup modtager valg)

f. En revisorsuppleant (Birger Andersen er på valg)

7. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og EMT 2009

8. Eventuelt

Stemmesedler udleveres ved henvendelse på Hotel Scandic
Silkeborg samme dag fra kl. 12.15. Udlevering vil ikke finde
sted efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation må
forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe fuldmagt fra
klubformanden.

På forretningsudvalgets vegne
Erik Søbjerg

Støtteforeningens

generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling i
Dansk Skak Unions Støtteforening,
lørdag d. 22. Marts 2008 kl. 18.00
på spillestedet for DM i skak, Hotel
Scandic i Silkeborg.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag

Skal være formanden
i hænde senest 1. marts

5. Fastsættelse af næste
 års kontingent

6. Valg af:
a) Kasserer
b) 2 bestyrelsesmedlemmer

Thomas Vestergaard
modtager ikke genvalg

c) 2 bestyrelsessuppleanter
d) 2 revisorer
e) 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt
Peter Kinggaard, fmd.

DM i Silkeborg 15.-24. marts får
en af de stærkeste landsholdsklasser
i nyere tid. Arrangøren, Silkeborg
Skakklub, har modtaget tilmelding
af bl.a. stormestrene Peter Heine
Nielsen, Sune Berg Hansen og Car-
sten Høi. Frem til 4. marts er der
endu åbent for tilmelding – se Skak-
bladet nr. 1, eller turneringens hjem-
meside:

www. skak-dm.dk/2008/



Steffen Pedersen ny

daglig leder af Skaksalget

Lørdag den 9. februar blev flyttedag
for varelaget i Dansk Skaksalg ApS.
Steffen Pedersen er fra denne dato ansat
som ny daglig leder for Unionens egen
skakforretning, og vil fremover stå for
ekspeditionen af kunderne.

Det er bestyrelsens forventning, at
Dansk Skaksalg efter nogle år med
dårlige resultater, nu med Steffen
Pedersen som direktør får en ledelse,
der med engagement og faglighed i
højsædet igen vil kunne gøre Skaksalget til en god forretning og et
aktiv for Dansk Skak Unions klubber og medlemmer.

Bestyrelsen opsagde Poul Jacobsen som direktør i Skaksalget, med
virkning fra 31. marts 2008. Poul Jacobsen har fra den 18. januar
sygemeldt sig, hvorfor der har været lukket for ekspedition af
Skakslagets kunder. Bestyrelsen beklager de gener dette har
medført for kunderne, men håber på forståelse.

Steffen Pedersen åbner først butikken igen her i slutningen af
februar, da der forestår et stort arbejde med at skabe overblik over
forretningsgange med videre. Blandt andet grundet at Poul
Jacobsens sygemelding har umuliggjort en normal overdragelses-
forretning.

Jeg håber at alle Skaksalgets kunder vil tage godt imod Steffen
Pedersen som ny leder af forretningen, og vil udvise forståelse for
de vanskelige startvilkår.

Skaksalgets nye adresse er:

Dansk Skaksalg
Kosterslevvej 80, Kosterslev, 5471 Søndersø.

Tlf. 63 33 03 07,  e-mail: sales@skak.dk
Online-butik: www.skaksalg.dk

Steffen Pedersen har som skakspiller IM-titlen og er tidligere
individuel danmarksmester. Han har tillige skrevet en lang række
skakbøger og har stor erfaring som skakunderviser.

Hvis postnummeret i Søndersø lyder bekendt for erfarne skak-
salgskunder, er det ingen fejltagelse. Da Dansk Skaksalg etablerede
sig som en blomstrende butik i 1976 var det nemlig efter et
opstartsår hos Knud Fischer i Jordrup, Anne-Grete Hansen i
Søndersø, der ledede forretningen i en periode på hele 16 år.
Fra 1993 blev Skaksalget i fire år bestyret af Lone Skjoldager
Andersen, indtil det i 1997 flyttede til Brenderup, hvor først Lotte
Jacobsen og siden 2004 Poul Jacobsen havde det daglige ansvar
for Skaksalget.

Erik Søbjerg
Formand, Dansk Skaksalg ApS

Nu samlet:

Presseservice,

webmaster- og

sekretærfunktioner

Steffen Pedersen har pr. 1. januar
overtaget Thorbjørn Rosenlunds re-
sterende opgaver på hjemmesiden og
med presseservice. Opgaver som
Thorbjørn længe havde næret et øn-
ske at stoppe med.

Jeg vil på Unionens vegne gerne
takke Thorbjørn Rosenlund for hans
store indsats som leder af presse-
service og ansvarlig medarbejder på
hjemmesiden. Helt fra den første
spæde start med en hjemmeside for
Dansk Skak Union har Thorbjørn
været krumtappen. Det gælder såvel
med hensyn til nyhedsformidling, en
række administrative funktioner med
bl.a. opdatering af turneringsindby-
delser, ratinglister med videre, samt
kontakten til pressen. En indsats, der
i mange tilfælde har rakt langt ud
over, hvad man kunne forvente, at
der lå i ansættelsen.

Thorbjørn Rosenlund fortsætter
som redaktør af Skakbladet, der al-
tid har været hans hovedinteresse.

Med også denne ansættelse af Stef-
fen Pedersen er flere af de få løn-
nede opgaver i relation til Dansk
Skak Union nu samlet hos én per-
son. På hovedbestyrelsesmødet den
26. januar blev det desuden besluttet
at flytte midlerne afsat til hjælp for
kassereren til en sekretærfunktion og
lade Steffen overtage denne rolle
også. Derfor vil han fra påskens HB-
og delegeretmøde stå for referater og
deraf følgende opdateringer af Skak-
håndbogen mv.

Det er HB’s tanke derved at kun-
ne frigøre kræfter i FU til mere poli-
tiske og kreative opgaver samt at
sikre en bedre og mere effektiv for-
midling af beslutninger og diskus-
sioner i Unionens ledelse til medlem-
merne.

Erik Søbjerg

4 2008 /2/36

Steffen Pedersen

www. dsu.dk



2008 /2/37 5

Fejl i partitræk

Partiet Thorjørn Bromann - Alexan-
der Baburin side 22 i Skakbladet nr.
9, 2007, var desværre ramt af tryk-
fejl i notationen, hvorved gennem-
spilningen af den elegante afslutning
efter træk 33 blev umulig. Hvids 20.
træk skulle retteligt være 20. dxe5,
men var dette muligt at gætte, var
det straks værre med trækkene 34.
Tb1 Kc6. Redaktionen beklager.

Skakforelæsninger i K41

K41 arrangerer en række skakforelæsninger i foråret. Alle på
onsdage, kl. 19-22 i klubbens lokaler, Mellemtoftevej 11, 2500
Valby. Indskud til hver forelæsning er 50 kr., og alle skakin-
teresserede er velkomne. Tilmelding: Esben Lund, email: sben-
lund@yahoo.dk, tlf. 61 66 16 54.

12. marts:

Svensk K-skak v/Sebastian Nilsson
Sebastian Nilsson udmærkede sig allerede som teenager ved at
blive svensk mester! Han spiller for Lunds ASK, og i Danmark
for K41.

26. marts:

K-skak på stormesterniveau v/GM Jens Hartung
Jens Hartung er stormester i k-skak og aktiv på det danske OL-
hold. Der vil blive vist skak fra analysekammeret på højt niveau.

23. april:

Computere og Skak v/Christian Kongsted
Christian Kongsted har bl.a. skrevet ‘How to use computers to
improve your chess’ og været træner for det danske skakprogram
Gandalf.

14. maj:

Problemskak v/Kaare Vissing Andersen
Formanden for Dansk Skakproblem Klub vil i dette foredrag
behandle temaer i ‘mat i 2 træk’ og ‘mat i n træk’ og også komme
ind op fantasiopgaver samt problemskakkens kulturhistorie.

28. maj:

Elitserien i Sverige 2007-08 v/IM Esben Lund
Elitserien – den svenske pendant til Skakligaen – kommer under
lup i dette foredrag. Esben Lund spiller selv for sidste års sølv-
vindere, og vil bl.a. gennemgå nogle af de afgørende partier.

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet

optages gratis

SÆLGES:

Isle of Lewis skaksæt. – Helt nyt
og ubrugt SAC Games ‘Isle of
Lewis’ skaksæt til salg. Kom-
plet sæt figurskakbrikker og flot
sammenklappeligt bræt (50 x
50 cm). Tlf. 20 15 55 69.

Med udgangen af 2007 nedlagde
Post Danmark den distributionsord-
ning, Skakbladet hidtil havde an-
vendt. Dansk Skak Union kunne
vælge mellem enten en klækkelig
portoforhøjelse eller løsningen ‘Pak-
ket Magasinpost‘, der betyder, at bla-
det distribueres sammen med rekla-
mer i Post Danmarks ‘Med Rundt‘
folder. Til kunder, der har takket nej
til annoncer, har Post Danmark en
neutral folder.

Premieren med Skakbladet nr. 1,
2008, gav mange henvendelser fra

medlemmer, der savnede deres blad,
men før det langt dyrere alternativ
‘Udgiveradresseret Maskinel Maga-
sinpost‘ får lov at belaste Unionens
økonomi, vil vi opfordre læsere og
medlemmer til at være opmærk-
somme på al post i ugen efter den
annoncerede udgivelsesdag.

Som en yderligere ulempe ved den
uadresserede magasinpost stemples
medlems-ID nummeret ikke længere
på bladets bagside (det femcifrede,
trykte ID-nr. er bladets, ikke med-
lemmets!) hvorfor man ved registre-

ring som bruger på den ny skakserver
skal henvende sig til klubbens be-
styrelse eller til DSU's kartoteksfører
Bjørn Laursen, tlf. 75 67 95 43,
email: kartotek@skak.dk, for at få
sit ID-nummer oplyst.

Konsekvenserne af Post Dan-
marks forringede distributionstilbud
blev først annonceret til Dansk Skak
Union og redaktionen, da de var en
kendsgerning, så holdet bag skak-
serveren har ikke haft mulighed for
at udtænke en ny løsning.

Thorbjørn Rosenlund

Skakbladet og ID-nummeret
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Dansk Skak Union synes netop nu at
være midt i en historisk forandrings-
proces både med hensyn til medlems-
service og brugen af Internettet, og
på sit møde den 26-27. januar åb-
nede Hovedbestyrelsen nu også en
debat om selve organisationsstruk-
turen?

– Den strukturdiskussion, der nu er
taget hul på, er særdeles afgørende
for organisationens tilpasning til
fremtiden. Men det er et vanskeligt
emne, og vi regner ikke med beslut-
ning før allertidligst på delegeret-
mødet i 2009. I første omgang har vi
fokuseret på at identificere styrker
og svagheder i den eksisterende
struktur i forhold til mulige alterna-
tiver og under hensyntagen til de
udviklingstendenser, vi kan se i Uni-
onen.

Endnu tror jeg, det er meget få i
HB, som har en klar opfattelse af,
hvilken kommende struktur de vil
foretrække. Selv har jeg selv-
følgelig nogle overvejelser,
men konklusion må vente. Et
par ting skinnede dog igennem
på HB-mødet i januar.

For det første et generelt øn-
ske om en struktur med faste
(flerpersoners) udvalg til at af-
laste FU og samtidig få flere
folk aktiveret i Unionens le-
delse. Og for det andet en skep-
sis over for delegeretmødet

som demokratisk institution. Den
demokratiske debat, de senere års
delegeretmøder desværre har savnet,
kunne måske bedre tilvejebringes i
et mere forpligtende forum a la et
repræsentantskab. Men det er som
sagt en diskussion, som skal have
den nødvendige tid og omtanke.

Forud for delegeretmødets valg til
Forretningsudvalget har hele tre
medlemmer tilkendegivet, at de øn-
sker at forlade deres poster. Er det
et udtryk for, at den nuværende struk-
tur lægger for stort pres på de fem
FU-medlemmers frivillige arbejds-
indsats?

– Heldigvis er det kun to af FU-med-
lemmerne, der stopper helt. Henrik
Knudsen har sagt ja til at stille op til
en menig post i FU, nu hvor han stop-
per som kasserer. Men at Morten
Rasmussen og Poul Søndergaard
begge har valgt at stoppe efter fire år

i FU er ikke unaturligt. Hverken hi-
storisk betragtet på FU-medlemmers
‘levetid’ eller med tanke på, hvor stor
og koncentreret indsats, de hver især
har ydet. Flere af de tiltag, vi de se-
neste år har kunnet præsentere, her-
under i særdeleshed skakserveren,
var ganske enkelt ikke blevet til no-
get uden deres indsats.

Men det er klart, at det også får
mig til at kigge indad, dels om jeg
har gjort det godt nok som leder og
formand, dels mere generelt om den
arbejdsbyrde og de krav, der er til
FU, er holdbare i en amatørorga-
nisation som Dansk Skak Union.

Dansk Skaksalg, presseservice, web-
master- og sekretæropgaver er nu
for første gang samlet på én person.
Er det et skridt i retning af det sekre-
tariat, mange har ønsket sig?

– Ja, vi har reelt fået den samling af
opgaver, der forhåbentlig kan blive
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Interview med Erik Søbjerg,

Dansk Skak Unions formand, om

tidens stadig større krav til

organisatorisk fornyelse. Liv og aktivitet på 
Af Thorbjørn Rosenlund

www. skak.dk

Den nyskakserver

indbyder til online-skak.



starten på et forbundskontor – eller
sekretariat om du vil. De udløsende
faktorer var et sammenfald af be-
givenheder, nemlig behovet for æn-
dringer i Skaksalgets ledelse, og dit
ønske om at stoppe med presse-
service og hjemmeside. Ansættelsen
af Steffen Pedersen i, hvad der sam-
let er en fuldtidsstilling, kan holdes
inden for de midler, vi i forvejen
brugte på opgaverne.

En fremtidig udvikling af et deci-
deret sekretariat kræver fortsat eks-
terne midler. Realistisk betragtet bli-
ver det først den dag, Dansk Skak
Union får en rimelig offentlig støtte
eller har skabt større sponsorindtæg-
ter. Hvad støtten fra tips- og lotto-
midlerne angår, er situationen jo den,
at Danmarks Idræts-Forbund holder
os ude, selv om de anerkender os som
sport, hvorfor vores eneste mulig-
hed består i vinde politisk forståelse
for, at vi bør behandles ligesom an-
dre lødige sportsforbund.

Skakserveren har kunnet testes af
medlemmerne i nogle måneder og
bliver 1. marts åbnet for skakspil-
lere uden for klubberne. Det er altså
nu, serveren skal stå sin prøve som
trækplaster i Dansk Skak Unions am-
bitiøse reklamefremstød for skak-
spillet og som virtuelt mødested for
klubspillere?

– Det projekt skal simpelthen lyk-
kes! Af i hvert fald to hovedgrunde.
For det første er skakserveren den
langt mest perspektivrige løsning på
at udvikle vores medlemstilbud. De
sportsgrene og andre fritidsaktivite-
ter, der gør det let og fleksibelt, ja
nærmest uforpligtende, at deltage og

være medlem, er i vækst, mens den
traditionelle faste klub- og forenings-
aktivitet oftest er i kraftig tilbage-
gang.

Det handler også om en menta-
litetsforskel, som langt hen ad vejen
er generationsbestemt. Vi har heldig-
vis mange medlemmer over 50 år
,som fortsat i stort tal bidrager aktivt
til at holde vores næsten 200 klub-
ber i gang. Men får vi ikke tiltrukket
yngre og især de helt unge genera-
tioner til Unionen med et fleksibelt
tilbud – vel at mærke på deres vilkår
– mister vi chancen for at få til-
strækkeligt mange over i klubberne
på sigt.

At mange klubber så også skal
overveje fusioner og tænke i mere
fleksible turneringsformer og arran-
gementer end den traditionelle 14-
runders klubturnering, er så en an-
den side af sagen.

Den anden hovedgrund til, at
skakserveren ikke må blive en fia-
sko, er, at rigtig mange af de med-
lemmer, vi har mistet de seneste 15-
20 år, efter alle tegn fortsat har lyst
til at spille skak og være en del af det
organiserede skakliv. Men de har
mistet kontakten og mangler en an-
ledning til at ‘finde tilbage igen’.

Det kan medlemskampagnen for-
håbentlig hjælpe på, og når man så
spiller på skakserveren i sit eget navn
er pointen netop, at man møder, spil-
ler og chatter med nogle af de ‘gamle’
sociale kontakter, man i sin tid havde
i skakklubben eller fra turneringer.

Jeg har hørt folk sige, at skak på
Internettet føles upersonligt sam-
menlignet med ‘rigtig’ skak over et
bræt. Skak på Nettet i et miljø som

på vores skakserver er i høj grad et
sted, hvor man får skabt sociale kon-
takter og møder og skriver med
gamle skakvenner på tværs af lan-
det. Chat-funktionerne er i dette per-
spektiv på mange måder lige så vig-
tige som selve skakpartierne.

Teknisk virker skakserveren nu
tilfredsstillende og er bedre end de
andre danske alternativer. Tomas
Hutters og hans programmører har
virkelig knoklet, først med selve sy-
stemet og nu under de seneste måne-
ders test med fejlretning og forbed-
ringer. Den 1. marts er vi klar med et
produkt, vi i høj grad kan være be-
kendt at præsentere for nuværende
og nye medlemmer.

Men det er vigtigt at fremhæve, at
en forudsætning for succesen er, at
medlemmerne kommer i gang og
bruger serveren aktivt. Er vi ikke
mange nok, så der hele tiden er liv
og aktivitet, risikerer vi at stå med
en fiasko, selv om alt teknisk er i
fineste orden. Så op af den bløde stol
og hen til computerskærmen!

Erik Søbjerg

Dansk Skak Unions

formand siden 2005

og valgt frem

til påsken 2009.
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regnskab regnskab budget budget
2007 2006 2008 2007

Indtægter
Kontingentindtægt 1.721.803 1.823.313 1.795.100 1.795.100
Ratingafgift 148.260 150.990 150.000 150.000

Medlemsbidrag i alt 1.870.063 1.974.303 1.945.100 1.945.100

Tilskud DTF 152.425 150.000 155.000 140.000

Tilskud fra fonde 31.920 24.561 39.200 27.700
Sponsorindtægter 0 5.250 20.000 20.000
Andre indtægter 0 0 0 0

Indtægter i alt 2.054.407 2.154.113 2.159.300 2.132.800

Udgifter
Skakaktiviteter 442.452 528.386 665.465 550.465
Informationsaktiviteter 961.180 957.050 1.084.400 1.052.000
Medlemsservice 87.992 85.117 90.000 90.000
Administration 103.714 82.800 111.000 111.000
Lederudgifter 121.900 145.740 115.500 115.500
Vækstaktiviteter 684.620 167.988 325.000 1.350.000
Diverse 535 4.901 0 0

Udgifter i alt 2.402.393 1.971.981 2.391.365 3.268.965

Overskud / (-underskud)
før renter -347.985 182.133 -232.065 -1.136.165

Renteindtægter / (-udgifter)
Renter m.v. af anlægsaktiver 35.811 34.356 77.000 77.000
Renter og gebyrer driftskonti -11.384 -10.292 -7.800 -7.800

Renter i alt 24.427 24.064 69.200 69.200

Over- / (-underskud )
efter renter -323.558 206.197 -162.865 -1.066.965

Resultatdisponering
Henlagt netto til særlige formål 17.500 17.500 17.500 17.500
Overført til næste år -341.058 188.697 -180.365 -1.084.465

Resultatdisponering i alt -323.558 206.197 -162.865 -1.066.965

Resultatopgørelse

Dansk Skak Unions årsregnskab
For perioden 1. januar 2007 til 31. december 2007 med budget for 2008

Fordeling af udgifter
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regnskab regnskab
2007 2006

Aktiver
Likvide midler 408.518 786.456
Udlæg og forskud 4.920 6.035
Debitorer 284.511 257.677
Mellemregninger 15.601 6.833

Omsætningsaktiver i alt 713.550 1.057.001

Obligationer, afkastkonto m.v. 1.818.289 1.939.138
Anparter i Dansk Skak Salg ApS 265.834 309.174

Anlægsaktiver i alt 2.084.123 2.248.312

Aktiver i alt 2.797.673 3.305.313

Passiver
Kreditorer og skyldige omkostn. 256.686 458.160
Feriepengeforpligtelse 36.665 36.665
Løn 104.573 71.273
Offentlige kreditorer 1.572 17.481

Gæld i alt 399.497 583.579

Egenkapital
Overført til næste år 1.917.987 2.259.045
Henlagt til særlige formål 480.189 462.689

Egenkapital i alt 2.398.176 2.721.734

Passiver i alt 2.797.673 3.305.313

Balance pr. 31. dec. Kassererens beretning

Det fuldstændige regnskab med specifikationer kan ses
og downloades på Dansk Skak Unions hjemmeside:

Årets resultat
Årets resultat er et underskud på
341.058 kr., som overføres til den
frie egenkapital. Underskuddet frem-
kommer ved et underskud på
323.558 kr. efter renter og en hen-
læggelse på 17.500 kr. til internatio-
nale turneringer.

Kommentarer
til indtægtsposter
Kontingentindtægten er påvirket ne-
gativt af, at det gennemsnitlige med-
lemstal i 2007 i forhold til 2006 er
faldet fra 5.578 til 5.268.

Kommentarer
til udgiftsposter
Da spilserveren ikke er leveret fuld
ud i takt med afleveringsplanen, er
der i 2007 kun udbetalt 318.450 kr.
mod forventet 811.250 kr. Der ude-
står således 492.800, som først vil
blive udgiftsført i takt med færdig-
gørelsen i 2008.

Kommentarer
til aktiver og passiver
Anparterne i Dansk Skaksalg er op-
taget til den indre værdi i Skaksalget
pr. 31. december 2006.

Kommentarer til budget
I 2007 er budgetteret med et samlet
underskud på 162.865 kr. på den
ordinære drift. Hertil skal lægges de
udskudte udgifter til etablering af
spilserver.

Næstved, den 17. februar 2008

Henrik Knudsen,
Kasserer

Svend Hamanns juniorfond

2007 2006

Realkredit Danmark 18.487 22.567
Bankindestående 88.417 83.994
Mellemregning DSU -24.652 -15.250
Kapital i alt 82.252 91.311

Tidligere danmarksmester Svend Hamann done-
rede ved Dansk Skak Unions 100 års jubilæum i
2003 en sum på 100.000 kr. til en ny fond med det
formål at støtte rejse- og træningsaktiviteter for
juniorer. Ansøgninger om støtte kan stiles til
Dansk Skak Unions formand.

www. dsu.dk
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Arne Jeppesen

Torsdag den 27. december 2007
døde vores æresmedlem Arne Jeppe-
sen, 76 år gammel. Arne startede i
Holstebro Skakklub den 7/2 1952.
Det var Sam Holm, der fik ham med
i klubben. De var begge lærere på
Sønderlandsskolen på det tidspunkt.
Sam var kun på Sønderlandsskolen

DØDSFALD

DØDSFALD

Orla Jensen

Orla Jensen er d. 7. november afgået
ved døden, 71 år gammel, efter kor-
tere tids sygdom. Han havde sin op-
vækst i Havdrup på Midtsjælland,
hvor han lærte skakspillet som 11-
årig og i 1953 var med til at genop-
live en lille skakklub. Snart havde
han dog behov for større udfor-
dringer og meldte sig ind i Roskilde
Skakklub, og her skulle det blive til
mere end 50 års trofast medlemskab.
Desværre kom han ikke til at opleve
klubbens 100-års jubilæum i år.

I Roskilde udviklede han sig hur-
tigt, og i 1960 og 1962 vandt han

Roskildemesterskabet. Klubmes-
terskabet lykkedes det vandt han al-
drig at vinde, men gennem alle årene
var han blandt de bedste i klubben,
og så sent som i september/oktober
deltog han – som så ofte før – i tur-
neringen om Roskildemesterskabet.
Han lå til en pæn midterplacering,
da sygdom satte ind og i løbet af få
uger udviklede sig langt mere alvor-
ligt, end nogen havde forventet.

Allerede omkring 1960 fik han en
ugentlig skakspalte i Dagbladet i
Roskilde, samtidig med at han lø-
bende dækkede de lokale skak-
begivenheder. På Roskilde Tidende
havde den noget ældre Ejler K. Han-
sen en tilsvarende stilling, og de to
kørte et parløb gennem ca. 25 år,
hvor de leverede en fremragende
skakdækning i de to lokale aviser.
Der er en del, som stadig vil kunne
erindre lyden af klaprende skrivema-
skine i baggrunden, når der oven på
en runde i Roskildeturneringen eller
Divisionsturneringen blev skrevet
referat til efterfølgende indlevering
på bladredaktionen.

Denne skakdækning i Roskilde
gennem mange år var nok ret ene-
stående her i landet, og i 1984 mod-
tog Orla Jensen (i øvrigt sammen
med Ejler K. Hansen) Dansk Skak
Unions hæderstegn for sit skak-
journalistiske virke.

Privat var han først og fremmest
et familie- og selskabsmenneske,
som holdt af livets goder, og lejlig-
heden på Frederiksberg rummede
således en pæn stor rødvinssamling,
som – af temperaturmæssige årsa-
ger – var anbragt i soveværelset!

Men han var også et engageret
menneske, der havde sine meninger,
og selv om man måske ikke altid var
enig med ham, kunne man i hvert
fald få en god diskussion, og gerne
med et glimt i øjet! Der var ikke
grund til at tage tingene mere alvor-
ligt end nødvendigt, som han jævn-
ligt yndede at sige.

Han vil blive stærkt savnet af sin
familie og omgangskreds.

Det samme gælder i skakklubben.
Jørgen Løvgreen Nielsen

Roskilde Skakklub

et par år, men Arne var der i en men-
neskealder.

Arne var stilfærdig og vellidt.
I bybilledet mødte man ham ofte på
cykel, og han var altid parat til en
lille sludder.

Arne har altid været en ydmyg
spiller, der ikke slog større brød op,
end han kunne bage, selv om han
som ung mand nok var mere ærger-
rig end han var i den tid, hvor vi
kendte ham bedst.

Arne var ikke den, der spillede
mange EMT’er, men han var dog
med i Holstebro Byturnering i 1995.

Arne blev i 2002 udnævnt til æres-
medlem, da havde han været i klub-
ben i 50 år.

For ca. 10 år var Arne i livsfare
efter at han var faldet omkuld på for-
tovet, og siden var han knap så aktiv

i klubben, men var dog som regel
med i klubturneringen. Der spillede
han som regel i 2. klasse, og vandt
han den, bad han sig fri for at rykke
op i 1. klasse, da han ikke mente, det
var noget for ham at spille mod de
allerstærkeste. Han spillede også
fortsat nogle holdkampe for os.
Hjemmekampe, for han skulle jo
passe sin kone, der har været invalid
i mange år, så han tog helst ikke fra
Holstebro for at spille skak.

Med Arnes død er en æra i Holste-
bro Skakklub slut. Han var den sid-
ste af de store skolelærere, der i så
høj grad har bidraget til at få de unge
til at interessere sig for skak og starte
i klubben.

Æret være Arne Jeppesens minde.
Sigurd Rindom

og Poul Erik Nielsen



2008 /2/43 11

Keld Tindal Jocumsen

Tirsdag den 18. december 2007 døde
Keld Tindal Jocumsen, 59 år gam-
mel. Keld kom til Holstebro Skak-
klub fra Herning Skakklub i efter-
året 1985, og allerede i 1990 kom
han ind i bestyrelsen. Året efter blev
han valgt som formand, og selv om
han efter eget udsagt var for ‘grøn’
til dette job, klarede han det ligesom
alt andet godt.

DØDSFALD

Keld var altid arbejdsom og ini-
tiativrig. Han startede i 1991 en
ugentlig skakaften på Rolf Krakes
Skolen, hvor alle, men nok især børn
og unge, kunne komme og spille
skak. Han stod for mange turnerin-
ger, var leder på skaklejr, aktiv i klub-
blad og fast mand på klubbens stand
ved aktivitets-messen i Holstebro
Hallen.

I januar 1995 forlod Keld for-
mandsposten, men overtog den igen
i årene 2001 til 2005. Keld var ikke
den, der tog æren, når der blev lavet
noget for klubben. Han arbejdede tit
lidt i baggrunden, når der var noget
der skulle gøres, og han var god til at
ære andre.

Keld var ikke klubbens stærkeste
spiller, men var meget farverig i sit
spil. Det gjaldt mere om at få et spæn-
dende parti end egentlig at vinde, og
vi havde ham mistænkt for at lave

‘fejl’ med vilje, hvis han mente, at
hans modstander trængte til at vinde.

Keld var meget overbærende, men
kunne også blive sur. Han blev så
sur på Holstebro Dagblad, at han
sagde sit abonnement op, hvilket
resulterede i, at de i en periode ikke
skrev om skakklubben.

I 2006 blev Keld ramt af en blod-
prop i hjernen, men kom over det og
tilmeldte sig klubturneringen foråret
2007. Han spillede dog kun tre
kampe, så blev han ramt af endnu en
blodprop og måtte udgå.

Ved 100 års jubilæet i oktober
aflagde Keld et kort besøg i klub-
ben. Det var sidste gang, vi så ham.

Kelds død er et stort tab for Hol-
stebro Skakklub, og vi har meget at
takke ham for.

Æret være hans minde.
Sigurd Rindom

og Poul Erik Nielsen

2. division, gruppe 1

1. Bornholm 26 10
2. Odysseus 25 6
3. Lyngby-Virum 22 5
4. Allerød 21½ 7
5. AS04 20½ 4
6. Øbro 19 6
7. Brønshøj II 13 2
8. Frederikssund 13 0

2. division, gruppe 2

1. Frem I 25½ 9
2. Dianalund 24 7
3. Ringsted 20½ 6
4. Roskilde 20½ 6
5. Frem II 18½ 5
6. Tåstrup 18½ 3
7. Springeren 16½ 2
8. Holbæk 16 2

1. division, gruppe 1

1. Næstved 25½ 8
2. K41 II 24½ 8
3. Læseforeningen 23 8
4. Frederiksberg 18½ 3
5. Furesø 18 4
6. BMS Skak 15½ 2
7. Hillerød 14½ 4
8. K.S. 12½ 1

1. division, gruppe 2

1. SK 1968 I 29½ 10
2. Nørresundby 22½ 7
3. Århus/Skolerne II 22½ 6
4. SK 1968 II 20½ 7
5. Kjellerup 18½ 4
6. Silkeborg 16½ 1
7. Herning 15 3
8. Viby 15 2

2. division, gruppe 3

1. Esbjerg 25 8
2. Team Nordea/Skb 25 7
3. Haderslev 24 7
4. Ribe 23½ 9
5. Tønder 19½ 4
6. Bov 19 4
7. Centrum 13 1
8. Horsens 11 0

2. division, gruppe 4

1. Viborg 27 9
2. Randers 25 9
3. Aalborg II 24½ 7
4. Thy 20½ 5
5. Århus/Skolerne 3 19½ 4
6. Nordre II 18½ 4
7. Skørping 13 2
8. SK 1968 III 12 0

Dansk Skak Unions 46. Divisionsturnering

Stillinger efter 5. runde:
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Hold 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. pts. mp. plac.

Skakligaen

Spilles 2/3 12/4 13/4

1 Nordkalotten
3

3 4
9

2½
5

3½
6 10

3
4

1
8 2 7

17 1 10

2 Nordre 2
10 8

2
9

3½
7

2½ 4½
4 3

3½
6 1 5

18 2 9

3 Jetsmark 5
1 10

4½ 3
8 4

5 3
5

4½
2 9 7 6

25 8 6

4 K41 1 5½
7 5

6
6

3 3
3 2

3½ 7
1 10 8 9

28 6 3

5 Brønshøj
6

5 2
4 1

5½ 2
8 3

5 5½
10 7 9 2

25 8 5

6 Helsingør 3
5 7

4 5
4 1

4½ 4
9

3½
8 2 10 3

24 6 7

7 Sydøstfyn
4

2½ 4
6

2½
10

5½
2 8

3½ 2
9 5 3 1

20 3 8

8 Aalborg
9

2 6
2 3

5
5

6 4½
7 6

4½
1 4 10

28 10 1

9 Århus/Skolerne 6
8 1

4 4½
2

2½
10 6

4
7

6
3 5 4

27 8 4

10 Helsinge
2

6 3½
3 7

5½
9

5½ 5
1 5

2½
4 6 8

28 8 2

Kun fire brætpoint

skiller de syv bedste

hold i Skakligaen –

Helsinge har stadig

gode chancer for

at genvinde

mesterskabet men

har vist uventede

svaghedstegn.

Mens det endnu gik planmæssigt for Helsinge – 1. runde blev vundet 6-2 mod Nordre.

På venstre side af bordet Helsinges Niels Jørgen Fries Nielsen, Lars Schandorff, Emanuel

Berg og Peter Heine Nielsen, og på højre side Martin Bækgaard,

Tom Petri, Andreas Wiwe og Igor Teplyi.

Af Thorbjørn Rosenlund

28 point
28 point
28 point
27 point

Syv år i træk har Helsinge vundet
det danske holdmesterskab, og uden
at spillerne bør tage det personligt,
er det ikke upopulært, når det gen-
nemrutinerede nordsjællandske
mandskab viser svaghedstegn og bli-
ver presset. Da Helsinge i 2. runde

tabte 3½-4½ til Jetsmark, var der gået
mere end 4½ år siden holdets sidste
nederlag, 3½-4½ mod SK 1968, 15.
marts 2003. I hver af de to seneste
sæsoner har Helsinge kun afgivet en
enkelt uafgjort match, og i turnerin-
gerne, der sluttede 2004 og 2005,

Foto: Svend Svendsen.
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Foto: tr
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+ 'Divisionsskak'

Erling Mortensen
kommenterer

Erling Mortensen, 2456
Helsingør

Kim Pilgaard, 2453
Brønshøj

Engelsk / B13

1. c4

I et par år har jeg kun spillet skak
med normal betænkningstid i hold-
partier for Helsingør og Lübeck, som
spiller i 2. Bundesliga. Derimod spil-
ler jeg en del 3 minutters lyn på
ChessBase serveren. Ved starten af
hver ny sæson er jeg derfor altid lidt
usikker på, om jeg stadig kan huske,
hvordan man gør. Hvad mit første-
træk angår, skiftede jeg fra 1. c4 til
1. e4 omkring 1980, så hensigten var
primært at undgå alle forberedelser
og få en stilling med spil i.
1... Sf6 2. Sc3 c5 3. Sf3 Sc6 4. e3 d5 5.

d4 cxd4 6. exd4 Lg4

Irriterende. Jeg har mange gange
spillet Panov mod Caro-Kann men
med Lg5 i stedet for Sf3.
7. cxd5 Sxd5 8. Lb5

Naturligvis ikke remisslutspillet ef-
ter 8. Db3. Jeg vidste at Aljechin
havde spillet 8. Lb5 i et simultan-
parti, men meget giver det ikke.
8... Tc8 9. h3 Lxf3

Det mest almindelige, men 9... Lh5
må være bedre.
10. Dxf3 Sxc3

Mere solidt er 10... e6. Slutspillet
efter afbytning på d5 giver ikke Hvid
meget.
11. bxc3 Da5

Skal Sort ikke have rokeret? Pulsen
bliver lidt hurtigere. Der må være
angrebschancer!
12. Tb1! a6

Hvid får gode angrebschancer efter
12... Dxa2 13. Ld3 Da5 14. 0-0.
13. Lxc6†

13. Lc4 Sd8 giver ikke noget.
13... bxc6 14. Lf4

Opstiller truslen Tb8.
14... Dxa2

14... Dd5 15. Dxd5 cxd5 16. Kd2
giver Hvid klar slutspilsfordel.
15. 0-0

15. Tb8 De6† og Sort klarer sig.
15... Dd5 16. De2 Ta8 17. Tfe1

Dette træk kunne ligne tempotab, da
tårnet i løbet af et par træk bliver
aktivt i d-linien. Jeg var lidt bekym-
ret over muligheden f7-f6 for at
gemme den sorte konge på f7, og
med teksttrækket lokkes sort til at
åbne 7. række.
17... e6

17... f6!?
18. c4!?

18. Le5 var en anden mulighed, men
jeg havde fået øje på stillingen efter
hvids 21. træk.
18... Dxd4 19. Le5 Dd7 20. Ted1 Dc8

21. Dh5!
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En slags træktvangsstilling. Sort kan
ikke flytte en officer uden store ma-
terielle tab
21... a5 22. Tb2

Truer tårndobling fulgt af indtræn-
gen på den svækkede 7. række
22...h6 23. Tdb1 Lb4 24. Lxg7 Th7

Sejere var 24... Tg8.
25. Lf6 Da6 26. Dg4

Nu er det helt slut. Gevinstmetoden
består i at overføre tårnene til d-li-
nien.
26... Kf8 27. Tb3 h5 28. Df4 h4 29. Td3

Tc8 30. Tbd1 Le7 31. Lxe7† Kxe7 32.

Td7† Kf8 33. Df6 Te8 34. Td8 Db6 35.

T1d7 Db1† 36. Kh2 Db8† 37. Txb8 Txb8

38. Ta7 1-0

1
. 

ru
n
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e

vandt holdet samtlige matcher. Bort-
set fra en lille ridse i statistikken er et
enkelt knebent nederlag jo ingen
ulykke, men i 6. runde gik det helt
galt: 2½-5½ mod Brønshøj.  Og det
var ikke fordi, stormestrene var ude
i andre opgaver, den forventede
score var 4,57 - 3,43 i Helsinges fa-
vør.

Dermed er hele feltet, på nær Syd-
østfyn, Nordre og Nordkalotten, der
spiller deres egen turnering om at
undgå nedrykning, samlet inden for
ganske få brætpoint. Aalborg fører
på matchpoint foran Helsinge og
K41, og turneringsleder Per Rasmus-
sen kunne ikke have lagt et bedre
program, for alle tre indbyrdes mat-
cher falder i de afsluttende runder.
Først Helsinge - K41, så Aalborg -
K41 og til sidst Helsinge - Aalborg.

For de fire forfølgende hold, År-
hus/Skolerne, Brønshøj, Jetsmark og
Helsingør er det en chance, at de tre
førende slider så mange point fra hin-
anden, at der bliver plads til at smutte
forbi. Mere spændende kan det dår-
ligt blive.

Internationalt islæt
Ikke alle Skakligaens klubber benyt-
ter muligheden for at have udlæn-
dinge i startopstillingen. Nordre og
Jetsmark klarer sig (eller klarer sig
ikke!) helt uden, men heller ikke for
de otte hold, der stiller med udlæn-
dinge, er der noget entydigt billede.

Aalborg har haft stor glæde af
deres forstærkninger på 1. og 3. bræt-
tet, GM Kaido Kulaots, Estland, med
2547 i rating, og  IM Michal Luch,
Polen, med 2389. Kulaots har scoret
3½ af 5 og Luch 3 af 5.

Blandt de øvrige udlændinge er
der længere mellem succeserne. Hel-
singes svenske stormester Emanuel
Berg har skuffet med 2 af 5, Brøns-
højs GM Tiger Hillarp-Persson har
3 af 6, og helt galt er det gået for GM
Jonny Hector, der kun har scoret 1½
af 6. Lyspunktet er K41's svensker
Axel Smith, der har 3 af 3.

Bedst scorende i hele Skakligaen
efter seks runder er den danske vete-
ran IM Erling Mortensen, der har
hentet 5½ point af 6 på Helsingørs

2. bræt. Erling Mortensen var på
Vejlby-Risskovs DM-hold tilbage i
1976, i øvrigt som topscorer med 6½
point af 7. I åbningsrunden mod
Brønshøj var han i angrebshumør:

�
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XX Open Es Vermar 2007

1. IM Jakob Vang Glud, Danmark (2435) 7

2. IM Sebastian Siebrecht, Tyskland (2431) 7

3. IM Renier Castellanos Rodriguez (2471) 7

4. GM Vladimir Burmakin, Rusland (2581) 7

5. IM Oleg Gladyszev, Rusland (2480) 7

6. GM Viesturs Meijers, Letland (2483) 6½

7. IM Belezky Alexander, Ukraine (2431) 6½

8. Ivan Martinez Lopez, Spanien (2209) 6½

9. FM Nikolaj Mikkelsen, Danmark (2303) U20 6

10. GM Karen Movsziszian, Armenien (2534) 6

11. GM Ruslan Pogorelov, Ukraine (2453) 6

12. GM Elizbar Ubilava, Spanien (2540) 6

13. IM Ramon Mateo, Dominikanske rep. (2493) 6

14. FM Juan Ramon Galiana, Spanien (2274) 6

15. Ismael Karim, Spanien (2366) 6

16. IM Samy Shoker, Frankrig (2318) 5½

17. GM Leonid Gofshtein, Israel (2541) 5½

18. IM Martin Senff, Tyskland (2474) 5½

19. IM Marc Dutreeuw, Belgien (2398) 5½

22. Joan Trepat Herranz, Spanien (2182) 5½

21. Sebastian Massanet, Spanien (2153) 5½

22. Gene Juan Planas, Spanien (2194) 5½

23. Pedro Barcelo, Spanien (2190) 5½

24. Robert Biedekoepper, Tyskland (2152) 5½

25. Jose Maria Martinez, Spanien (2150) 5½

9 runder, i alt 80 deltagere.
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Jakob Vang Glud – tre turneringssejre.

www. escacs.org/openesvermar/

I oktober måned tilbragte jeg min tid
på to af Spaniens mest eksotiske øer,
Mallorca og Menorca. Det hele star-
tede ganske uventet, da en mail pop-
pede om i min indbakke på en helt
normal hverdag i august.

Binissalem, en relativt stor skak-
klub på Mallorca, havde besluttet sig
for én gang for alle at gøre sig gæl-
dende i den  spanske 2. division. De
ønskede en oprykning til División
del Honor, og behøvede derfor for-
stærkning til et 4-mands hold. Jeg
skulle blot stille op i Sevilla 14 dage
efter mailens fremkomst - og da jeg
havde indstillet mine årsplaner på
inspirerende rejser, ja så blev invita-
tionen modtaget med begejstring.

14 dage senere sad jeg altså i her-
lig varme foran træklodserne. På de
tre stole ved siden af mig sad GM
Galego, IM Fernandez og (IM) Pe-
dro. Målet var en placering som nr.
et eller to, da kun to hold hvert år
rykker op i førsterækkerne.

Selv om vi blot spillede i 2. divi-
sion, var holdene altså ikke at kimse
af. Vi var startseedede som nr. 2 med
et holdgennemsnit på omkring 2420.

Holdskakken i Spanien kan vel
styrkemæssigt måles med Bundes-
ligaen. Alle de store kanoner spiller
i Spanien, og selv i 2. division fin-
der man superstormestre som Kon-
stantin Landa, Boris Avrukh og
Kevin Spragget.

Skakkulturen i Spanien er i det
hele taget fantastisk blomstrende, og
der spilles altid en eller anden form
for professionel skak. Selv på Mal-
lorca er der overraskende mange tur-
neringer i gang på årsbasis – næv-
nes kan f.eks. Calvia Open, der spil-
les i turistbyen Magaluf. En vel-
gennemført turnering med gode

Af Jakob Vang Glud

Sejrsse
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II Torneig Int. Vila d’Andratx 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts

1. IM Jakob Vang Glud (DEN) 2448 � ½ 1 ½ 1 1 1 1 1 ½ 7½

2. IM Ramon Mateo (DOM) 2493 ½ � 1 ½ 0 ½ 1 1 1 1 6½

3. FM Gonzalez Martinez (ESP) 2328 0 0 � ½ 1 1 1 1 1 1 6½

4. GM Karen Movsziszian (ARM) 2531 ½ ½ ½ � 0 1 1 1 ½ 1 6

5. Sebastian Massanet (ESP) 2208 0 1 0 1 � 0 0 ½ 1 1 4½

6. FM Arribas Gonzalez (ESP) 2293 0 ½ 0 0 1 � 0 1 1 1 4½

7. FM Joseph Ryan (IRL) 2363 0 0 0 0 1 1 � 0 1 1 4

8. Andres Schenk (ESP) 2136 0 0 0 0 ½ 0 1 � 0 ½ 2

9. FM Juan Galiana (ESP) 2252 0 0 0 ½ 0 0 0 1 � ½ 2

10. Eduardo Cortes (MEX) 2106 ½ 0 0 0 0 0 0 ½ ½ � 1½

spilleforhold og live-dækning – kan
kun anbefales!

Min præstation for Binissalem gik
flyvende, da jeg, som min holdleder
udtrykte, lammetævede modstan-
derne. Jeg scorede 5½/6, og vores
hold formåede på et hængende hår at
ramme 2. pladsen, der sikrede op-
rykningen. Et af de bedste partier i
denne første Spaniens-rejse blev min
lynhurtige sejr i 6. runde:

Jakob Vang Glud (2436)

J. Perez Pardo (2327)

Engelsk / A20

1. c4

Sjette parti for mit spanske hold Bi-
nissalem. Vores hold lå godt, og vi
behøvede kun en andenplads for at
rykke op. Derfor var vi selvfølgelig
yderst opsatte på at banke vores
modstanderhold!
1... e5 2. g3 Sf6 3. Lg2 c6 4. d4 Lb4†

En variant jeg har mødt en del gange
efterhånden. Ganske stille og rolig.

Hvid opnår en smule mere terræn,
men ikke nogen særlig fordel.
5. Ld2 Lxd2† 6. Dxd2 d6

Da Hvid ikke opnår noget ved at
destruere rokaden, kan Sort roligt til-
lade slag på e5 og d8. Kongen går til
c7, og Sort står helt OK.
7. Sc3 0-0 8. e3 De7

8... Le6 9. Td1 De7 10. b3 har jeg
spillet før - også her har Hvid mini-
mal terrænovervægt, dog uden at
have nogen reel fordel.
9. Sge2 e4 10. Dc2!

En forbedring i forhold til en tidli-
gere runde. Her spillede jeg 10.
Td1?!, men efter 10... d5 11. Dc2
står tårnet tosset på d1. Det skal selv-
følgelig stå på c1! Strukturen min-
der meget om fransk, men Hvid har
vundet et par træk og fået byttet den
sortfeltede løber. Til gengæld er
kongefløjen meget svag, så den korte
rokade virker ikke så tiltrækkende.
Det er derfor en stor fordel, stadig-
væk at kunne rokere langt!

10... d5

Dette skal Sort spille før eller siden.
11. 0-0

Jeg brugte meget tid på dette træk -
min idé var at spille slag på d5 efter-
fulgt at f3 på det rigtige tidspunkt.
Sorts d5-bonde bliver svagere end
Hvids e3 bonde.
11... g5?! 12. cxd5 cxd5 13. f3!

Jeg havde fået en god idé!
13... exf3 14. Txf3 Lg4
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15. Txf6!!

rie i Spanien
Jakob Vang Glud imponerede

i den spanske holdturnering,

blev belønnet med tre

invitationer – og vandt alt!

�
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Sorts stilling er meget hurtigt blevet
kritisk. Alle Hvids brikker spiller -
det gør Sorts ikke!... Det er den pro-
blemstilling, der bliver skrevet så
meget om p.t.: Antallet af angribende
brikker mod antallet af forsvarende
brikker!
15... Dxf6 16. Sxd5 Dd6?

Efter 16... De6 17. Sec3 Sd7 18. e4
står hvid står bedst, men helt klart er
det ikke. I praksis er det dog en van-
skelig opgave at spille de sorte brik-
ker her!
17. Dc7?!

Bedre var det nok at følge den oprin-
delige plan og spille 17. Sec3. Hvid
truer 18. Se4, da Sort jo ikke kan slå
på d5 pga. Sf6† med gaffel. F.eks.
17... Sd7 18. e4 Tad8 19. e5 De6 20.
Sb5, og Hvids brikker dominerer
brættet.
17... Da6?

Bedre 17... De6 18. Sec3 Sd7 19.
e4. Igen samme plan, dog tyder det
på, at 17. Dc7 var upræcist, da 19...
Tac8 20. Dxb7 Tb8 21. Dxa7 Txb2
giver Sort godt modspil.
18. Sec3 Sd7?

I en tabsstilling bryder han sammen.
Han overså simpelt nok den kom-
mende genistreg.
19. h3!

Sorts løber har kun et felt at stå på,
da springeren skal holdes dækket...
19... Le6 20. Lf1!

Men dronningen? 1-0

Dette skabte selvfølgelig opmærk-
somhed blandt de spanske skaken-
tusiaster, og pludselig sad jeg med
et månedlangt turneringsprogram på
de spanske øer med start 30. sep-
tember.

Først XX Open Es Vermar i Bi-
nissalem, dernæst IM-turnering i
Andratx og til sidst GM-turnering i
Mahón, Menorca.

To normer
I Open Es Vermar havde FM (snart
IM) Nikolaj Mikkelsen valgt at tage
med. Vi blev indlogeret på et hygge-
ligt hotel, 200 meter fra stranden -
dette gav os rig mulighed for virke-
lig at slappe af, og det gjorde vi så i

... SEJRSSERIE I SPANIEN

mægtig overbevisende stil, da vi
først spillede ved 9-tiden om afte-
nen! Nikolaj undskyldte vores af-
slapning med ordene ‘har man det
godt, spiller man godt’ – og jeg var
helt enig! Resten af timerne spende-
rede vi på små powernaps, mad-
spisning og selvfølgelig forberedel-
ser.

Nikolajs ord viste sig dog også at
have en vis sandhed. Efter fem run-
der lå han selv i spidsen med 5/5
efter at have tævet diverse IM’ere
og GM’ere. Jeg selv havde 4/5 mod
omtrent lige så stærk modstand.

I 6. runde fik jeg en ubehagelig
åbningsoverraskelse – men partiet
drejede lidt efter lidt den anden vej.

Ramon Mateo (2493)

Jakob Vang Glud (2436)

Italiensk / C50

1. e4 e5

Noget jeg har spillet engang for man-
ge år siden. Nu var det på tide at
bringe det på banen igen.
2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. d3 Lc5 5. 0-0

a6?!

Jeg ved ikke rigtig med disse åb-
ningstræk. Italiensk er en kunst i sig
selv. At kende til planerne er ofte
langt vigtigere end selve teorien.
Desværre var jeg i dette parti lidt lost
på begge punkter.
6. Le3!

Vistnok noget, Tiviakov har intro-
duceret. Jeg syntes i partiet ikke om
at skulle slå løberen på e3, da dette
giver Hvid gode muligheder i f-li-
nien.
6... La7 7. Lxa7 Txa7 8. d4!

Hvorefter jeg rigtig godt kan lide den
hvide stilling! Jeg følte mig ikke helt
godt tilpas heromkring. Hvid har
udvikling, og Sorts tårn på a7 står
temmelig grimt.
8... exd4

8... d6 9. dxe5 Sxe5 10. Sxe5 dxe5
11. Dxd8† Kxd8 12. Lxf7 Sxe4 er
muligt, men bedst for Hvid. Igen kan
man grine lidt ad det dér tårn på a7.
9. Sxd4 0-0 10. Sc3

Holder presset. Det er ikke helt sim-
pelt for Sort at få brikkerne ud uden

at erkende, at det koster en positio-
nel svækkelse eller to.
10... b5 11. Lb3

11. Sxc6!? dxc6 12. Dxd8 Txd8 13.
Tfd1 Te8! 14. Ld3 c5 og Sort er gan-
ske godt med. Det minder lidt om et
slutspil fra spansk afbytningsvariant.
Sort har her mistet løberparret, men
har til gengæld en lidt mere aggres-
siv stilling.
11... De7 12. Sf5 De5 13. f4?!

Mateo overvurderer formentlig sin
stilling. Skønt Sorts stilling ser me-
get usammenhængende ud, er den
stadig vældig solid. Efter 13. f4 er
Sort helt fint med - bedre var 13.
Ld5 Sxd5 14. Dxd5 g6 15. Se3 med
en ca. lige stilling.
13... Dc5† 14. Kh1 d6

Nu spiller brikkerne!
15. g4?!
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Jeg havde kraftigt overvejet denne
mulighed under partiet, men havde
fornemmelsen af, at det var forkert.
Hvid har for mange svage felter,
mangler den sortfeltede løber, og
kongen har nu aldrig noget særligt
sikkert ståsted.
15... Lxf5?

Jeg prøver at beregne for meget.
Bedre var det afventende 15... Te8
16. Te1 Lxf5 17. exf5 Txe1† 18.
Dxe1 Sd4 med ca. lige spil.
16. exf5

Nu er Hvid rent faktisk ved at komme
ovenpå. Heromkring er vi begge ved
at have brugt en time.
16... Sd4 17. g5 Dc6† 18. Kg1 Sxb3

19. axb3

Hvad dette var, kunne jeg ikke helt
overskue. Dog er Sorts stilling må-
ske en smule favorabel praktisk set -

�
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men den korte betænkningstid er det
svært at kontrollere så mange skak-
ker, indbrudsfelter og svækkelser.
Objektivt set står Hvid ganske fint,
stillingen er vældig kompliceret...
19... Se4 20. Dd5

Dette træk havde jeg overset, da jeg
spillede 15... Lxf5. Jeg troede nu, at
jeg var nødt til at slå damen. Dog er
følgende variant interessant: 20...
Db6† 21. Kg2 Sxc3 22. bxc3 De3
23. c4 De2† med rod, som kun en
computer kan holde styr på.
20... Dxd5 21. Sxd5 c6 22. Sb4 Tc8

Jeg tænkte, at dette var OK for Sort,
da jeg regnede med at få god kom-
pensation efter slag på a6. Har Hvid
ikke dette, bør sort stå bedst pga.
bondemajoriteten. Dog er det vigtigt
at få skabt lidt luft til kongen, da der
kan opstå overraskende mange mat-
net.
23. Tfe1

23. Txa6 Txa6 24. Sxa6 h6 er inte-
ressant, men lidt bedre for Hvid,
f.eks. 25. g6 d5.
23... d5
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24. c4?

Her går Mateo galt. Det bedste var
igen 24. Txa6 Txa6 25. Sxa6 h6, der
igen er en snert bedre for de hvide
brikker.
24... bxc4 25. bxc4 Tb7!

Selvfølgelig skal tårnet bruges i den
åbne linie!
26. Sd3 Sd2 27. Te3?

Et ulogisk træk som følge af frustra-
tion. Der skulle jo selvfølgelig for-
svares med 27. Te2.
27... Sxc4 28. Te2 Tb3 29. Sc5

Med remistilbud... Nej tak!...
29... Txb2 30. Txb2 Sxb2 31. Txa6 Sc4

Sorts stilling er selvfølgelig klart at
foretrække. Men passer man ikke på,
ender Hvid med at kontrollere bræt-
tet, pga. sorts pressede konge. Da vi
begge var godt nede på tiden, valgte
jeg derfor at erkende over for mig
selv, at jeg ingen chance ville have
for at regne dette til bunds! Jeg spil-
ler derfor i det følgende meget på at
få kontrol over min kongestilling -
f.eks. ved at tvinge Hvids bønder
frem til en dårligere placering.
32. Sd7 Se3 33. Sb6?

Nok den afgørende fejl. 33. f6 gxf6
34. Sxf6† Kg7 og Hvid kan kæmpe
– men det er svært i tidnød.
33... Td8 34. Sa4 d4 35. Sc5 Tc8 36. f6

gxf6 37. gxf6 Sd5

Og Hvid mister sit fusk mod kon-
gen. Med c-bonden i overskud kan
man altid spille på gevinst!
38. f5?

38. Ta4 Sxf4 (Måske 38... Sxf6) 39.
Sb3 Se2† 40. Kf2 Sc3 bør vinde.
38... Sxf6 39. Kf2 Kg7 40. Kf3 Td8 41.

Sd3 Te8

Nu er det selvfølgelig fuldstændig
slut!
42. Sf4 Te3† 43. Kg2 c5 44. Td6 Te5

Og Mateo opgav, da resten nu også
ryger. 0-1

Nu var jeg for alvor med i toppen,
og efter en halv mod Mikkelsen i 7.
runde, lå vi begge stadig helt fremme.
Jeg behøvede 1½ af de to sidste for
GM-normen, og Nikolaj kun 1 af 2.

Desværre måtte han ned i både 8.
og 9. runde. Pludselig kneb det nem-
lig med at sidde på hænderne, og det
ellers fremragende og gennemførte
spil op til 7. runde blev erstattet af
ivrigt angrebsspil med for få bereg-
ninger bag. Dog blev det alligevel til
en totalt overpræsteret IM-norm,
hvilket jo altid er godt at have med
på CV’et! Han fik i hvert fald be-
vist, at han har spillestyrken og er
værdig til en snarlig IM-titel.

Jeg selv fik i 8. runde en god åb-
ning med hvid mod GM Meijers, og
efter en del klasken og plasken fik
jeg sejren hjem i et uligefarvet løber-
slutspil. I sidste runde mødte jeg
turneringens højestratede spiller,

GM Vladimir Burmakin, Rusland.
Burmakin havde egentlig spillet en
elendig turnering, men alligevel for-
mået at skrabe 6½/8 sammen. Jeg
havde de hvide klodser, og skulle
‘blot’ have en halv. Jeg valgte der-
for at slå på d5 i en slaver, stille brik-
kerne pænt op og så tilbyde remis.
Han afslog – måske fordi han kunne
se, hvordan jeg sad dér på stolen og
trippede af nervøsitet. Heldigvis til-
bød han så to træk senere, hvorpå
jeg med et lettet smil tog imod...

Første GM-norm – og da turne-
ringslederens lille skakinteresserede
knægt på seks år til sidst trak netop
den korrektion op, hvor jeg var
bedst, viste det sig at blive til tur-
neringssejr også! Fedt nok! Havde
Nikolaj vundet sidste runde, var han
blevet 1’er og jeg selv 2’er... Det
havde også været i orden!...

Turneringen blev fejret i Santa
Ponca’s diskocentrum sammen med
Nikolaj og nogle nye bekendte fra
turneringen i Binissalem. Dette re-
sulterede dog i, at jeg i 1. runde af
II Torneig Internacional d’escacs
Vila d’Andratx sad med et par halv-
trillende øjne og en træt tankegang.
Jeg spillede noget løst, og til sidst
endte det med at blive en trækgen-
tagelse mod Eduardo, en mexikaner
på lidt over 2100.

Jeg kom dog hurtigt tilbage på
sporet og sluttede den lidt anonyme
IM-turnering med 7½/9.

Flere danskere
Efter IM-turneringen i Andratx til-
sluttede en del af familien Andersen
sig danskertruppen på Mallorca. Det
12-årige Skanderborg-talent Mads
Andersen var tilmeldt den stærke
Calvia Open, hvor Francisco Vallejo
Pons var højestratet. Vallejo Pons
er født på Mallorca, og derfor sætter
han en ære i at deltage hvert år – på
trods af store ratingtab næsten hver
gang. I år blev han nr. 26, 2½ point
efter vinderen Viktor Mikhalevski,
Israel.

Calvia-festivalen er noget for sig
selv. Der spilles turneringsskak hele
dagen, både morgen og aften. Om
morgenen arrangeres der lyntur-

�
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neringer, hvor alle kan deltage. Jeg
selv spillede med en del gange, og
måtte hver gang se mig selv seedet
som nr. 20-25! Spillere som Tivia-
kov, Mchedlishvili, Emanuel Berg,
Mamedov og mange andre topnavne
deltog nærmest dagligt. Rauf Mame-
dov viste sine fuskerevner (okay,
han er dog 2600 spiller) i lyn, og
han vandt klart det samlede turne-
ringsregnskab.

Midt på dagen spillede seniorerne
(med Bjørn Brinck-Claussen blandt
deltagerne!), og til sidst, om aftenen,
foregik den åbne turnering. Det var
derfor bestemt ikke kedeligt for  Ivan
Andersen, Mads’ far, og mig kun at
være med som tilskuere.

Tilbage til jagten
Dagen efter afslutningen i Calvia
drog et par stormestre og jeg videre
til Mahón, den største by på Me-
norca. Menorca er anderledes end
Mallorca, endnu smukkere og med
lidt færre turister. Jeg selv syntes, at
det mindede lidt om Færøerne – om
end dette næppe er helt retfærdigt.
Vi sejlede derover – og det var i hvert
fald ikke det samme som Århus-
Kalundborg...

Også i denne turnering, som hed I
Magistral Internacional Joan Casals,
startede jeg lidt sløvt. Jeg spillede
ikke optimalt i 1. runde, men fik red-
det et totalt tabt tårnslutspil og holdt
en halv mod en 2450 mand. Heldig-
vis kom mit bedre spil frem igen, og
i 5. runde opstod følgende topkamp:

Jakob Vang Glud (2436)

David Lariño (2428)

Engelsk / A32

1. d4

Lariño havde i de første fem runder
været hård ved flere af de bedste i
gruppen, og førte med 4/5. Jeg selv
havde som sagt klattet lidt rundt i
starten, men lå alligevel godt fremme
med 3½/5. Så nu gjaldt det!
1... Sf6 2. Sf3 e6 3. c4 c5 4. g3 cxd4

Lariño spiller sædvanligvis 4... d5,
så heri havde jeg lagt størstedelen af
mine forberedelser.
5. Sxd4 Sc6 6. Lg2 Lb4†

Heromkring blev tingene relativt
ukendte for mig, selv om det stadig
er teori.
7. Ld2 Db6 8. Sb3 a5!?

Jeg syntes under partiet, at dette så
ringe ud positionelt. Det svækker b5
og indirekte d6. Dog har trækket
nogle aktive intentioner, der giver
Sort okay spil.
9. 0-0 Lxd2 10. Dxd2 a4 11. Sc1

11. c5?! Da7 12. Dg5 0-0 13. S3d2
b6! var jeg ret ked af. Hvis jeg kunne
have nået Sd2-c4, ville jeg selvføl-
gelig stå ganske komfortabelt!
11... 0-0 12. Sd3 d5

Med remistilbud. Jeg mente dog at
stå ganske behageligt, og så derfor
ingen grund til at række hånden over.

Sort kan let ende med en isoleret d-
bonde. Om a-bondens fremgang har
været en succes er svært at sige –
den fastlægger Hvids damefløj og
giver Sort en smule terræn, men er
samtidig en potentiel svaghed.
13. Sa3!

Springeren skal selvfølgelig denne
vej!... Nu er det ikke så nemt for Sort
at få neutraliseret centrum.
13... Td8

Efter 13... dxc4 14. Sxc4 Db5 15.
Sd6 Db6 16. Tfd1 har Sort neutrali-
seret centrumsbønderne, men han er
stadig ikke med i spillet. Hvids løber
ligner en karakteristisk katalaner-
løber, tager Sf6’s felter og truer altid
på b7.
14. Tac1 Ld7 15. Tfd1

Simpel udvikling. Alle Hvids brik-
ker står nu optimalt.
15... Sa5 16. Db4!?

Måske lidt for Rozentalis-agtigt. Dog
vidste jeg, at Lariño næsten aldrig
ønsker dronningafbytning!
16... Da7?!

16... Dxb4 17. Sxb4 dxc4 18. Sxc4
Sxc4 19. Txc4 Lb5 20. Tcd4 Txd4
21. Txd4 Lxe2 22. Lxb7, og Hvid
vinder. Dette var både min og Lariños
variant, men Sort kan spille 21... e5
med brugbar stilling.
17. cxd5 Nxd5
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18. Lxd5!

Egentlig ikke nogen svær beslutning,
hvorfor jeg også kun brugte omkring
30 sekunder på at udføre trækket.
Jeg huskede et parti fra VM-mat-
chen mellem Kramnik og Topalov,
hvor Kramnik lavede samme num-
mer!
18... exd5 19. Tc7

Calvia Open

1. GM Viktor Mikhalevski (Israel)
8, 2. GM Kevin Spraggett (Canada)
7, 3-11. GM Mikhail Mchedlishvili
(Georgien), GM Yuriy Kuzubov
(Ukraine), GM Emanuel Berg
(Sverige) m.fl. 6½ ... 104. Mads
Andersen (Danmark) 3½ ... i alt
144 deltagere.

Seniorturneringen

1. GM Juan Manuel Bellon Lopez
(Spanien) 7½, 2. GM Evgeny
Sveshnikov (Rusland) 7, 3-4. Jose
Maria Celaya Tapiz (Spanien) og
FM Padros Emili Simon (Spanien)
6, ... IM Bjørn Brinck-Claussen
(Danmark) 5 ... i alt 55 deltagere.

www. calviafestival.com

Bjørn Brinck-Claussen vandt i januar

det første danske seniormesterskab

(mere om dette i Skakbladet nr. 3)

efter at have spillet sig i form i på

Mallorca.

�
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19. Sb5 var muligvis smartere. Jeg
havde dog en masse ideer om et even-
tuelt mat-angreb mod f7!
19... Tab8?! 20. Se5 Le6 21. Tdc1

Vist det bedste. Jeg valgte at spille
nogle naturlige træk for ikke at ende
i tidnød – vi spillede med den lidt
farlige 1½ time + 30 sekunder/træk-
ket kontrol. Kommer man først én
gang i tidnød, hænger man dér re-
sten af tiden...
21... Sc4 22. Saxc4 dxc4 23. Sxc4

Dd4!

En lidt uhyggelig stilling at ende i.
Jeg har godt nok vundet en bonde,
men Sort har fået giftige modspils-
chancer. Løberen er pludselig kæm-
pegod, og tiden er ved at blive en
afgørende faktor...
24. a3 h5?!

En fejl. I praksis er trækket dog væl-
dig ubehageligt. Sort vil selvfølge-
lig gerne spille bonden helt til h3
med mange lumske temaer (mat i
bunden, angreb mod g2 osv...)!
25. Dc5 Dg4 26. De3 Td5 27. Se5 Df5

28. Sd3

Springermanøvren har gjort Hvids
stilling langt mere sikker. Springe-
ren kan komme til f4, hvorfra den
dækker det vigtige felt g2 samtidig
med at den står aktivt. Min plan var
selvfølgelig at bytte de tunge office-
rer, da dette letter presset, og redu-
cerer Sorts chancer for modfusk.
28... Tbd8 29. T7c5

Computeren foreslår at snuppe bon-
den, men med begyndende tidnød
valgte jeg at spille det lidt mere sikre.
Jeg er ikke en spiller, der nødven-
digvis altid insisterer på at spille det
fuldstændig korrekte træk. I mo-
derne skak er tiden ufattelig vigtig,
og den afgør i sidste ende ofte spil-
lets resultat. Derfor forsøger jeg ad-
ministrere tiden og spiller mig yderst
sjældent i tidnød.
29... h4 30. Txd5 Dxd5 31. Tc5 Db3 32.

gxh4!

Et noget atypisk træk. Umiddelbart
svækker det strukturen, men da tår-
net kontrollerer 5. række og feltet,
gør dette ikke det store.
32... Ld5

Truer 33... Dd1.
33. f3

33. Se1 Dxb2?? 34. Txd5 Txd5 35.
De8† Kh7 36. De4† er meget smart.
Mit intuition skænkede dog ikke Se1
en chance, om end det nok er stær-
kere!
33... Lc4!

Truer ganske fælt med forskellige
tricks.
34. De7 Tf8 35. Sf4

Her bryder han sammen, dog i tid-
nød. Hvid står klart bedst, men der
kunne måske stadig kæmpes.
35... f6?? 36. Sg6! Tf7 37. De8†

Og han opgav, da der er mat efter
37... Kh7 38. Dh8† Kxg6 39. Dh5
mat! 1-0

I Magistral Int. Joan Casals 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts

1. IM Jakob Vang Glud (DEN) 2448 � ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 6½

2. GM Ruslan Pogorelov (UKR) 2411 ½ � ½ 0 1 1 ½ ½ ½ 1 5½

3. GM Azer Mirzoev (AZE) 2545 ½ ½ � ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 5½

4. FM Mikel H. Leache (ESP) 2440 ½ 1 ½ � ½ ½ ½ 0 ½ 1 5

5. IM Alfredo Giaccio (ARG) 2575 ½ 0 ½ ½ � ½ 0 1 1 1 5

6. GM Karen Movsziszian (ARM) 2531 ½ 0 ½ ½ ½ � 0 ½ 1 1 4½

7. IM David Larino Nieto (ESP) 2428 0 ½ 0 ½ 1 1 � 1 0 0 4

8. Juan Cubas Pons (ESP) 2199 0 ½ ½ 1 0 ½ 0 � ½ 1 4

9. FM Sergio Bolado Saez (ESP) 2379 0 ½ ½ ½ 0 0 1 ½ � 1 4

10. Antonio Cantero (ESP) 2246 0 0 0 0 0 0 1 0 0 � 1

Nu så det efterhånden ganske for-
nuftigt ud, og med endnu et par gode
resultater manglede jeg endnu en
gang 1½/2 for normen. Heldigvis
havde jeg i 8. runde de hvide brikker
mod GM Pogorelov – en solid spil-
ler, der dog er faldet en del siden
stormestertiden. Jeg var desværre en
smule nervøs og formåede ikke at
tage mig sammen. Partiet gav mig
aldrig nogle reelle gevinstchancer, og
det endte i en katalaner-remis efter
rigtig mange træk. Ikke optimalt, og
da jeg også missede at vinde i sidste
runde mod GM Karen Movsziszian,
Armenien, måtte jeg vinke farvel til
normen denne gang. Pokkers!... Jeg
sluttede et halvt under normkrave-
ne, men vandt turneringen med et
godt forspring trods alt.

At jeg ikke formåede at lave nor-
men i Mahón ærgrer mig egentlig
ikke. Jeg har haft en herlig skakrejse,
der har ydet et gevaldigt bidrag til
min spillelyst. Mødt venlige og sjove
skakmennesker fra mange forskel-
lige steder i verden. Fået kontakter
og venskaber, der kun skaber yder-
ligere planer og forventninger til
fremtidens skak.

Alt i alt sluttede jeg med tre tur-
neringssejre og en god portion rating.
Jeg tabte ikke i 32 partier i træk, så...
Spanien er et godt land for mig.

www. chessmallorca.com/



God chance

Allan Stig Rasmussen – International Mester.

20 2008 /2/52

Tillokkende nytårsturneringer er der
altid masser af, og vi var seks, der
havde valgt at rejse os fra de gode
danske julefrokostborde, og i stedet
drage sydpå, nærmere bestemt til
byen L’Estartit i Spanien, 140 km
nordøst for Barcelona, for at deltage
i en ret stærk open. Der var hele 23
spillere over 2400 med, masser af
forskellige nationaliteter repræsen-
teret. Ca. 50% af de 98 deltagere i
A-gruppen havde en titel, hvilket gav
glimrende chancer for en IM-norm
– og vi var tydeligvis mange, der
aspirerede til at lave en sådan – men
til gengæld var der kun seks GM’ere
med, bl.a. fordi en eller to trak sig i
sidste øjeblik.

Den danske delegation bestod
Karsten Rasmussen og Andreas Ha-
gen, Århus/Skolerne, Thomas Chri-
stensen, Arne Matthiesen og Allan
Bangsbro, SK 1968, samt underteg-
nede Allan Stig Rasmussen, Jets-
mark. De to førstnævnte havde ind-
logeret sig i en lejlighed, mens vi
andre boede i et luksuøst hus.

Kort inden turneringen gik i gang,
løb jeg ind i en gammel bekendt fra
Norge, Thorbjørn Hansen, der er
Magnus Carlsens tidligere træner, og
selv har lavet både IM- og GM-
norm. Han er en hyggelig fyr og fulg-
tes med os danskere dernede.

Spillestedet måtte ændres få dage
inden jul, og selv om det nye sted lå
noget tættere på vores hus, er jeg ret

sikker på, vi alle ville have foretruk-
ket de oprindelige lokaler, for vi sad
som sild i en tønde. Personligt fryg-
tede jeg desuden betænkningstiden,
der var FIDE’s 90 min. + 30 sek./
træk – og intet mere. Skræmmende
når man er tidnødnarkoman, og sær-
ligt når man er i gang med at ud-
skifte og udvide repertoiret, da kor-
tere tid får teorikendskab til at stige i
værdi.

De danske præstationer
Thomas Christensen fik sig en ople-
velse i 1. runde, da han løb ind i
feltets højestratede spiller, GM Ma-
teusz Bartel, Polen (2608), med sort.
Vi forventede selvfølgelig en sikker
halv, men til sidst måtte vor mand
dog strække våben, selv om det fak-
tisk havde set spændende ud under-
vejs.

Derefter gik det op og ned, som
det ofte sker i opens, eftersom han
slog de lavereratede, og tabte til de
højereratede. Med en væsentlig und-
tagelse, nemlig mødet med 13-årige
Lisa Schut, Holland, der har lidt un-
der 2000. Eller rettere: havde. For
hun spillede godt og slog Thomas i
fin stil – selvom det nok bør tilføjes,
at der gik udpræget caféskak i hans
spil. Lisa klarede sig dog generelt
fantastisk, hvilket hendes præsta-
tionsrating på over 2350 vidner om.
Og selv GM Rainer Buhmann, Tysk-
land (2567) slap kun lige nøjagtig

med skrækken, da det lykkedes ham
at hive en sejr hjem i et langt slutspil
efter at have siddet og rystet godt på
hånden. Alt i alt en turnering en smule
under forventet for Thomas.

Værre så det ud til at skulle gå
Arne Matthiesen, der efter et spæn-
dende tabsparti mod GM Narciso
Dublan, Spanien (2546), hvor Arne
ellers havde en hel del chancer, røg
ind i en ‘kan-ikke-vinde-krise’. Men
i næstsidste runde lykkedes det, i et
flot parti med tårnoffer(!) og det hele,
og da modstanderen i sidste runde,
en 2400-mand, aldrig mødte op, end-
te turneringen næsten med at gå i
nul.

Det gjorde den desværre ikke for
Karsten Rasmussen, der dog også
tydeligt var præget af sygdom under
hele turen, indimellem rigtig slemt.
Resultatet blev det dårligste, Karsten
har lavet i mange år, måske endda
nogen sinde, og han skal nok bare
fortrænge turneringen igen hurtigst
muligt, og i stedet mindes de mange
opture der har været det seneste års
tid.

Til gengæld var Allan Bangsbro
flyvende, da han først slog en ung
italiener, Vocaturo, på 2443 – med
sort endda. Og derefter tog han en
halv fra Vocaturos følgesvend, en
anden ung italiener ved navn Rom-
baldoni, der har lige over 2400, ef-
ter at have stået bedre nærmest hele
partiet!

Af Allan Stig Rasmussen

Feltet i den spanske open var perfekt

til IM-normer, og for Allan Stig Rasmussen

var der bonus.

Open Illes Medes:
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Han fortsatte med at klare sig godt,
og først i sidste runde kom der en
reel nedtur, da han tabte til en 2200-
mand med sort. Men Bangsbro fik
også en frygtelig start på partiet, ef-
tersom han havde sat sig ved et for-
kert bræt og først opdagede fejlen
efter 20 minutter. Det lyder dumt,
men som sagt var der meget lidt
plads, og bordnummeret var flyttet
10 cm – hvilket var rigeligt til, at
fejlen let kunne opstå. Og de der
skulle have siddet ved det pågæl-
dende bræt, kom åbenbart ikke (til
tiden i hvert fald). Surt, men det til
trods en rigtig fin turnering.

Andreas Hagen klarede sig også
rigtig fint, slog alle de lavereratede,
samt stærke folk på 2436 og 2363,
og så en remis mod en på 2402. Han
var ellers også lidt syg undervejs,
men præstationen var ca. et point
over forventet, så det var selvfølge-
lig et godt resultat, selv om det sik-
kert havde været endnu bedre, hvis
han havde været helt frisk. Hård træ-
ning er nok begyndt at give afkast,
og de 2300 må komme i hus næste
gang.

For mit eget vedkommende star-
tede det meget godt, med tre ud-
mærkede sejre, bl.a. over Thorbjørn,
og en 2400-mand med sort. Men i 4.
runde kom jeg i problemer i et remis-

1. GM Josep Lopez Martinez, Spanien (2563) 7½

2. GM Levan Aroshidze, Georgien (2523) 7

3. IM Jakub Czakon, Polen (2510) 7

4. GM Marc Narciso Dublan, Spanien (2546) 7

5. FM Allan Stig Rasmussen, Danmark (2485) 6½

6. GM Viktor Moskalenko, Ukraine (2575) 6½

7. GM Mateusz Bartel, Polen (2608) 6½

8. FM Denis Rombaldoni, Italien (2402) 6½

9. FM Kevin Terrieux, Frankrig (2367) 6½

10. IM Harald Groetz, Østrig (2321) 6

11. IM Jordi Fluvia, Spanien (2508) 6

12. GM Rainer Buhmann, Tyskland (2567) 6

13. FM Filemon Cruz, Peru (2402) 6

14. IM Daniele Vocaturo, Italien (2443) 6

15. FM Torbjørn Ringdal Hansen, Norge (2354) 6

slutspil mod en IM’er på blot 2321
(der dog imponerede med en præ-
station på næsten 2600), inden jeg
til sidst reddede en halv. Dernæst
mødte jeg Moskalenko (2570), der i
åbningen pludselig brugte 50 minut-
ter blot for at spille et tvivlsomt træk.
Jeg fik en lille men åbenlys fordel,
afslog hans remistilbud – naturlig-
vis, men overspillede stillingen, så
jeg til sidst tabte på både tid og bræt.
Elendigt.

Men det lykkedes at komme igen
med to sejre, bl.a. følgende parti i 7.
runde mod en franskmand på 2256:

Allan Stig Rasmussen

Adrien Demuth, Frankrig

Spansk / C88

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6

5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0-0

Måske den mest populære stilling
efter syv træk, på topniveau, i de se-
neste år?!
8. a4

Næppe det mest kritiske, men jeg
synes, det ofte giver stillinger af
meget positionel/strategisk karakter,
hvilket lige netop var det, jeg gerne
ville have i dette parti. For min unge
modstander på blot 16 år så ud til at
være en giftig taktiker.
8... Lb7

8... b4 er mere populært blandt de
allerbedste.
9. d3 d6 10. Sbd2 Sa5 11. La2 c5 12.

Sf1 b4 13. c3
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Så langt fulgte vi min forberedelse,
men nu afviger min modstander. Han
havde hidtil spillet a tempo, alt imens
jeg havde brugt små 20 minutter. Lidt
pga. skuespil, og lidt for at komme i
tanker om, hvad min forberedelse var
endt med i denne variant.
13... Lc8?

Spillet efter at have været i boksen i
et kvarter. Det er en standardmanøvre
at køre løberen fra b7 til e6 i mange
spanskstillinger, og bestemt også i
denne variant. Men lige netop her
tror jeg, det er dårligt. Jeg havde for-
ventet 13... bxc3 14. bxc3 c4, hvil-
ket blandt andre Ivanchuk og Kam-
sky har spillet med sort.

16. FM Daniel Alsina Leal, Spanien (2435) 5½

17. FM Cristhian Cruz, Peru (2464) 5½

18. IM Romain Edouard, Frankrig (2472) 5½

19. FM Pablo Almagro Llamas, Spanien (2429) 5½

20. IM Richard Gerber, Schweiz (2386) 5½

21. FM Hartikainen Markku, Finland (2310) 5½

22. FM Orelvis Perez Mitjans, Cuba (2421) 5½

23. IM Yohan Benitah, Frankrig (2421) 5½

24. IM Joan Fluvia Poyatos, Spanien (2469) 5½

25. FM Andreas Skytte Hagen, Danmark (2300) 5½

26. FM Arne Matthiesen, Danmark (2317) 5½

35. IM Karsten Rasmussen, Danmark (2495) 5

50.  Thomas Christensen, Danmark (2252) 4½

70.  Allan Bangsbro, Danmark (2141) 3½

I alt 98 deltagere + 55 i B-gruppen.

Open Illes Medes

�



... OPEN ILLES MEDES

22 2008 /2/54

14. cxb4!

14. d4?! exd4 15. cxd4 (15. cxb4?!
Sc6 16. bxc5 dxc5 ) 15... c4 og Sort
står fint, f.eks. 16. Se3 Sxe4 17. Sxc4
Sxc4 18. Lxc4 d5 19. Ld3 Lb7 med
lige spil.
14... cxb4 15. d4.

Nu er Hvid ovenpå. Pres i centrum,
og de lette officerer står bedre.
15... Sc6

Truer 16... Lg4. 15... Lg4!? skal be-
svares med 16. Se3 (ikke 16. dxe5?!
dxe5 17. Dxd8?! Tfxd8 18. Sxe5 b3
med klar sort fordel) 16... Lxf3 17.
Dxf3 og lille hvid fordel.
16. Se3

Forhindrer Sorts plan og står klar til
at hoppe hen på et af de tre dejlige
felter f5, d5 eller c4. Men den gør
sig lidt uvenner med Lc1.
16... Tb8

Et godt træk, der i god tid forhindrer
en irriterende binding på den lange
diagonal, og samtidig truer slag på
d4 et par gange fulgt af b3.
17. Lc4

Igen en parering af Sorts trussel, gør

b3 fulgt af Lb2 til en idé og kigger
på a6-bonden. Jeg overvejede dog
også det mere naturlige 17. dxe5 dxe5
18. Ld5, og computeren har fået over-
bevist mig om, at det rent objektivt
er bedre. Men i praksis tror jeg fak-
tisk, det er sværere for Sort at fore-
tage sig noget fornuftigt efter parti-
trækket...
17... exd4

Nu er min fordel af vedvarende ka-
rakter pga. den bedre struktur. Det
var svært for Sort at frigøre sig,
f.eks. ville 17... Db6?! løbe ind i 18.
Sd5 Sxd5 19. exd5.
18. Sxd4 Se5 19. Sd5!?

Der var også mange gode træk med
løberen.
19... Lb7

19... Sxc4? 20. Sc6 koster materiale.
20. Sf5 Sxc4?

Demuth sagde, at han havde misset
mit 22. træk. Efter 20... Sxd5 21.
Lxd5 Lxd5 22. Dxd5 er det dog også
svært for Sort at finde noget at være
glad over. Men i det mindste kunne
stillingen måske forsvares.
21. Sdxe7†! Kh8 22. Lg5 Sxe4
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Alt andet er også håbløst.
23. Dg4!

23. Sg6† fxg6 24. Lxd8 vinder selv-
følgelig også, men der er ingen grund
til at tillade Sort aktivitet. Egentlig
var mit håb, at 23. Dd4 f6 24. Txe4?
Lxe4 25. Dxe4 fxg5 26. Dxc4 virke-
de, men efter 25... Se5 er Sort plud-
selig med igen. Men partifortsæt-
telsen er alligevel langt stærkere.
23... Sxg5

De fleste andre træk, f.eks. 23... Se5,
kunne besvares med 24. Lf6 med
udækkelig mat.

24. Dxg5 Tg8 25. Tad1

‘Alle brikkerne skal med.’ Forhin-
drer Se5, og planen er at spille Txh7
om et par træk. Sort har kun én for-
nuftig idé:
25... Lc8

Ikke 25... f6 26. Sg6†, men nu...
26. Sh6! Tf8 27. Sxf7† Txf7 28. Sg6†

hxg6 29. Dxd8† Kh7 30. Dh4† 1-0

Dermed var min sidste IM-norm
endelig sikret! Og halvanden af to
mod GM’ere i de sidste runder, ville
endda udløse en GM-norm. Dagen
efter holdt jeg en halv med sort, mod
GM Narciso Dublan, Spanien (2546),
i et rimelig korrekt parti, selv om jeg
var præget af noget influenza, som
jeg var løbet ind i, inden partiet mod
Demuth. Muligvis pga. manglende
varme i vores hus, for selv L’Estartit
er mest et sommerferiested... Men i
sidste runde fik jeg en ung polsk
IM’er, Jakub Czakon, på 2510, så
altså ingen chance for GM-norm.

Stadigvæk var der pæne præmier
på spil, og det lykkedes at få en ny-
hed ind i en hovedvariant, som jeg
ellers ikke har spillet før. Men vi røg
straks ud af min forberedelse igen,
selv om polakken spillede det mest
naturlige træk i stillingen og fulgte
op med nogle taktiske forviklinger.
Typisk med overfladiske computer-
analyser, man glemmer at tænke selv
og kigger kun på maskinens forslag.
Heldigvis fandt jeg de rette træk, og
endte med en bonde og stilling over.
Men et par træk senere var det hele
væk igen, og Czakon kunne forcere
remis. Det betød en samlet 5. plads i
kraft af bedst korrektion (i hele grup-
pen!), med en præstation på den rig-
tige side af 2550.

Fuldt fortjent blev turneringen
vundet af spanske GM Josep Ma-
nuel Lopez Martinez (2567), der slut-
tede et halvt point foran GM Levan
Aroshidze, Georgien (2523), IM
Jakub Czakon, Polen (2510), og GM
Narciso Dublan, Spanien (2546).
Og for resten blev der i alt lavet hele
syv IM- og to WIM-normer.

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 www. openillesmedes.com/
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v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Peter Heine Nielsen: ‘[Bent] Lar-
sens spillestil var i høj grad lagt an
på at spille stillinger, hvor Larsen
kunne udspille sin modstander –
også nogle gange i åbninger, som
objektivt ikke altid var sunde, men
som var svære at spille. I modsæt-
ning til Larsen er jeg primært åb-
ningsteoretiker. Jeg bruger energien
på at udbygge min forståelse af åb-
ningerne.’

(Copenhagen Chess Festival,
21.-29. juli 2007,

Bulletin nr. 9)

Larry Evans: ‘Anatolij Karpov
vandt partier, men aldrig fansenes
hjerter. Han vil gå ind i historien,
som manden, der unddrog sig en
match med Bobby Fischer og der-
næst de efterfølgende 10 år undgik
ham.’

(Chess Life, marts 1986)

Rosendo C. Balinas om sit (vund-
ne) hængeparti mod Anatolij Luti-
kov: ‘Ved genoptagelsen, mødte han
beruset frem. På et tidspunkt sad han
og rørte ved sit tårn, mens han stod
i skak. Han undskyldte, og jeg tog
det med et smil, fordi jeg kendte ham
som en gemytlig fyr, når han havde
drukket. Jeg følte stor sympati for
Lutikov, fordi det forekom mig, at
han ikke ville kunne vinde sin kamp
mod flasken. Den havde allerede
påvirket hans professionelle skak-
liv. Den sovjetiske skak union til-
lod ham ikke længere at spille i ud-
landet, fik jeg at vide, på grund af
hans drukvaner. Mod slutningen af
turneringen fik han voldsomme ma-
vesmerter på grund af sit forbrug af
alkohol. Hans tre partier, der skulle
efterfølge vores hængeparti, blev
alle udsat. Da jeg ved afslutnings-
festen så ham igen, rørte han ikke
alkohol. Han havde sandsynligvis
fået at vide, at det var flasken eller
livet.’ (Lutikov var født i 1933 og
døde i 1989, 13 år efter partiet).

(Times Journal,
23. september 1976)

Bent Larsen: ‘Der er selvfølgelig
ensomme mennesker, fyrpassere og
patienter på sygehuse, der kan have
glæde af skak-computere, men jeg
synes ikke, man skal spille med dem,
hvis man har andre mennesker at
spille med. Skak er en form for kom-
munikation – og den skal foregå
mellem mennesker.’

(Ekstra Bladet, 1. marts 1986)

John Hammond: ‘For Petrosjan er
skakspillet et spørgsmål om organi-
sation af det forhåndenværende
skaklige rum. Mat i sig selv er at
berøve den fjendtlige konge dette
rum. Ideen er lige så gammel som
skakspillet selv, men vanskelighe-
den ligger i at få den bragt til udfø-
relse.’

(Skakbladet nr. 1, 1969)

Henrik Danielsen: ‘Skak er for
hjernen, hvad bodybuilding er for
musklerne.’

(Dagbladet/Frederiksborg
Amts Avis, 7. dec. 2002)

Marcy Soltis: ‘Hvad ved vi egent-
lig om Anatolij Karpov? Han er rad-
mager, han ifører sig kedelige grå
sæt tøj, han samler på frimærker,
han får ikke klippet sit hår, så længe
han vinder, han lider af søvnløshed...
og hans kone er gået fra ham. Ind-
rømmet, den gennemsnitlige skak-
verdensmester er ikke lige så excen-
trisk som Lou Albano, men det er
dog almen viden, at adskillige tidli-
gere verdensmestre har været langt
mere farverige og har haft mere
spændende interesser end Karpov.
F.eks. ved vi, at Tigran Petrosjan
godt kunne lide billard, tennis, dans
og at stå på ski – og ofte satte han en
god fodboldkamp eller en spæn-
dende ishockeymatch før sine skak-
lige interesser. Hans favoritskue-
spillerinde var Natalie Wood. Hans
favoritspise var shashlik, og han var
en god sanger. Alexander Aljechin
havde enjuridisk eksamen, en far-
verig karriere under og efter Første
Verdenskrig og en særlig forkær-
lighed for ældre, stærkt overvægtige
kvinder. Han blev endda gift med
fire af dem. Og Fischer: Ja, alle, der
har mødt ham, synes at have en god
historie at fortælle... Er der overho-
vedet noget, man vil huske om Kar-
pov? Eller har man allerede glemt
ham?’

(Chess Life marts 1986)

Reuben Fine: ‘Skakspillere, som
jeg har beskrevet det i min The Psy-
chologi of the Chess Player, har en
evne til at fortabe sig i dagdrømme.
Efter min mening er der næppe no-
gen tvivl om, at Bobby Fischer træn-
ger til medicinsk hjælp. Det er et
kolossalt tab for både amerikansk
skak og verdensskakken, at ingen
seriøst har prøvet at få Fischer til-
bage til skakbrættet ved at hjælpe
ham med hans følelsesmæssige pro-
blemer. Jeg håber, at folk fra det
amerikanske skakforbund vil tage
dette forslag seriøst. Hans skæbne
er et tragisk spild af et geni.’

(Chess Life marts 1986)

Henrik Danielsen.
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Til skak

i Vladimir
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GM-gruppe

1. IM Alexey Ivanov, Rusland (2418) 7½

2. Vladimir Belous, Rusland (2283) 7½

3. IM Pavel Lomako, Hviderusland (2397) 7½

4. IM Jakob Vang Glud, Danmark (2448) 6½

5. GM Eduard Andreev, Ukraine (2451) 6½

6. IM Miroslav Vlasenko, Rusland (2387) 6½

7. GM Viktor Kupreichik, Hviderusl. (2368) 6

8. FM Esben Lund, Danmark (2408) 5½

9. GM Jurij Tikhonov, Hviderusland (2522) 5½

10. FM Alexander Zabotin, Rusland (2480) 5½

11. IM Andrei Obodchuk, Rusland (2413) 5

12. FM Dmitry Lavrik, Rusland (2427) 4½

13. Axel Smith, Sverige (2384) 4

Ratinggennemsnit: 2414 Kategori 7

IM-gruppe

1. FM Vladislav Nozdrachev, Rusland (2328) 11½

2. Emil Musakaev, Rusland (2335) 11½

3. IM Nikolai Aliavdin, Hviderusland (2400) 10½

4. FM Andrey Stukopin, Rusland (2356) 10

5. IM Viktor Dmitrenko, Ukraine (2362) 9½

6. Vladislav Kovalev, Hviderusland (2177) 9½

7. FM Nils Grandelius, Sverige (2377) 9

8. IM Sergei Khamitskiy, Hviderusland (2402) 9

9. Ilia Iljiushenok, Rusland (2157) 9

10. FM Nikolaj Mikkelsen, Danmark (2315) 9

11. A. Stukalov, Rusland (2288) 9

12. Oleg Yuzhakov, Rusland (2326) 8½

13. Dmitry Svetlov, Rusland (2208) 8½

14. FM Per Andreasen, Danmark (2207) 7½

15. Alexej Cherepov, Hviderusland (2206) 6½

16. Shamil Arslanov, Rusland (2296) 6

17. Viacheslav Tilicheev, Rusland (2117) 5

18. WFM Anastasia Kalmykova, Rusland (2122) 3½

Ratinggennemsnit: 2277 Category: 2

Fire tapre danskere, og to svenskere
af samme støbning, drog på norm-
jagt i den russiske by Vladimir midt
i december. Med på jagten var IM
Jakob Vang Glud, IM Esben Lund,
FM Per Andreasen, Nikolaj Mik-
kelsen samt svenskerne FM Nils
Grandelius og FM Axel Smith.

De mange advarsler om russer-
nes spillestyrke taget til trods, var vi
alle optimistiske omkring vores
normchancer, da vi mødte op i Mo-
skva lufthavn. Turneringen spille-
des over 10 dage. I GM-gruppen

‘nøjedes’ Jakob og Esben med at
spille 12 partier, mens vi i IM-
gruppen spillede hele 17 partier. Det
er et hårdt program – selv for unge
energibomber som Per og mig.

Vores naive formodning om at få
lov til at spille med aldrende mænd
brast i samme sekund, vi trådte ind i
spillelokalet, der var spækket med
purunge stortalenter. En europame-
ster, en russisk mester og en hel
samling af børn under 15 år med Elo
mellem 2200 og 2500. For at illu-
strere effekten af dette kan jeg af-

sløre, at da der var gået tre dage,
havde vi skandinaver spillet 25 par-
tier tilsammen – dette uden en eneste
gevinst!

Rammerne
Ud over at der blev afholdt en GM-
og IM-turnering var der samtidig
‘Russia Cup’ for kvinder. Derud-
over hovedattraktionen: En kvinde-
turnering til ære for den tidligere
kvindelige verdensmester Elizaveta
Bykova. I alt gav det omkring 150
deltagere – og heraf 100 kvinder. Af

Memorial

E.I. Bykovoi

Af Nikolaj Mikkelsen

Masser af talent, kreativ skak og

kvindelige spillere i kampdress

mødte modige danske spillere

i det kolde Rusland.

Memorial E.I. Bykovoi:
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disse 100 kvinder, mødte ikke én op
uden make-up, flot kjole og høje sti-
letter. Hvorvidt det var med til at
påvirke resultaterne kommenteres
ikke yderligere.

Bag turneringerne stod to hoved-
arrangører: Mikhail Kryukov og Ser-
gey Solonets, der begge gjorde et
fremragende stykke arbejde både
med at afholde en fornem og vellyk-
ket turnering og med, at vi skandi-
naver fik os en god oplevelse! Og
selv om resultaterne ikke var pran-
gende, så havde vi dog alle en hel
del chancer, der blev misbrugt.
F.eks. opstod følgende stilling i mit
parti i 1. runde:

Nikolaj Mikkelsen (2315)
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IM Nikolaj Aljavdin (2400)

Min modstander har givet en bonde
for fuldstændig kontrol. Hans sidste
træk er 42. Kf2-e3! Umiddelbart kan
Sort ingenting foretage sig, men det
halve point er ikke tabt endnu!
42... e4

‘You want??’
43. Te8

Læg mærke til at tårnet ikke kan
flytte sig fra 8. række! 43. Kxe4 Td4†
med evig skak.
43... Td3† 44. Ke2

44. Kxe4? giver en halv efter 44...
Te3†. Men her spiller jeg fejlagtigt...
44... Td4??

... og taber partiet. I stedet har jeg
den usandsynlige redning 44... Te3†!
45. Kxe3 pat! (45. Kd2 Td3† 46.
Kc1 e3, hvorefter ingen kan komme
videre, eller 45. Kf2 Tf3† 46. Kg2
Te3, f.eks. 47. Tf8 Te2† 48. Kf1
Txb2 49. Txf7† Kg8 50. Tg7† Kf8
51. Tb7 Th2 52. Tb8† og remis).
45. Te7

Og med nul patfælder er stillingen
ikke til at redde
45... Kg8 46. Ke3 Td3† 47. Ke2 Td4 48.

Tb7 Td3 49. Tb8† Kh7 50. Tb4 Th3 51.

Txe4 Th2† 52. Kd3 Th3† 53. Kc4 Tf3

54. Kb4 Kg8 55. Tc4 Te3 56. Ka3 Tf3

57. Tc8† Kh7 58. Tf8 1-0

Optimismen
Uanset hvor mange af sådanne chan-
cer, der blev smidt væk, var humø-
ret dog højt hele turneringen igen-
nem. Efter to dage i træk med dob-
beltrunder var vi trætte og udmat-
tede, men vi kunne ikke lade være
med at grine ad, at vi i IM-gruppen
‘kun skulle holde ud sølle 12 runder
endnu’. Når så kulden, tabspartierne,
mangel på et dansk bageri, og kyril-
liske bogstaver overalt var lige ved
at tage humøret fra os alligevel, så

var der på hotellet både bar og re-
staurant med karaokeanlæg, hvor Hr.
Andreasen demonstrerede betydnin-
gen af ordene: ‘At være en mand af
mange talenter’.

Esben bidrog også med en masse
positiv energi... Situation: Det er
minus 15 grader udenfor, og Esben
har ligesom de fleste af os andre tabt.
Humøret er dårligt, der er ikke tid til
at sove, der er udsigt til to runder
dagen efter – faktisk er der ikke
mange positive ting at tænke på. Tje-
neren, som har glemt os, kommer
efter en hel times ventetid med en
sølle suppe til Esben, som han straks
tager fat på. Vi kan se, at suppen
ikke er god, og spørger forsigtigt ind
til suppens kvalitet. Som svar får vi
et ærligt, ovenud tilfreds og nærmest
lyksaligt svar: ‘Den er dejligt varm’!
Livets små glæder...

Per var også mand til at misse et
par chancer. Herunder viser han,
hvordan et angreb kan opbygges af
næsten ingenting. Modstanderen, en
lille pige på omkring 12 år, slap dog
med skrækken efter en ærgerlig
overseelse på det kritiske tidspunkt.

Det knusende stød blev fundet på
et splitsekund af Jakob i efterana-
lysen:

Anastasija Kalmykova

Per Andreasen

Kongefianchetto / B06

1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. c3 d6 4. Ld3 e5 5.

Se2 Sc6 6. Le3 Sf6 7. d5 Se7 8. h3 0-0

9. 0-0 Sd7 10. Sd2

Fire danskere til

turnering i Rusland

– fra venstre Esben

Lund, Per Andreasen,

Jakob Vang Glud og

Nikolaj Mikkelsen.

Foto: Per Andreasen.
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Herfra begynder Pers kampspil!
10... f5 11. f4 exf4 12. Sxf4 Se5 13. Lc2

fxe4 14. Sxe4 Sf5 15. Ld4 Dh4!

Sort har rigtig aktivt spil. Den lille
12-årige pige blinker dog ikke af den
grund - selv da hun havde 0/9 kunne
det på ingen måde ses på hendes
udstråling: Hun blev ved med at
rykke hvert træk med lige stor
selvsikkerhed og lige stort poker-
fjæs. Imponerende.
16. Se6 Lxe6 17. dxe6 Sxd4 18. cxd4

Sc4

Hvid har store problemer med dække
alle sin svagheder
19. d5

Bedste forsvar!
19... Se3 20. Txf8† Txf8 21. Dd3 Ld4!

Ser knusende ud!
22. Kh1
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Selv om man kan sidde med følelsen
af, at en angrebsstilling er tykt vun-
det, så hjælper det ikke så meget,
hvis man ikke kan finde det helt kon-
krete.
22... Sf5?

Smider fordelen væk. I stedet 22...
Tf3!!, og Hvid kan ikke gardere sig
ordentligt imod 23... Txh3†.
23. Tb1 Le5 24. b4 a6 25. a4 b5 26.

axb5 axb5 27. Kg1 Df4 28. g3 De3†

29. Dxe3 Sxe3

Og de enedes om remis.
½-½

Anderledes skak
Hvor mange af os er vant til at spille
principielle åbninger og lange hoved-
varianter, så var det typisk noget
andet kost, vi blev udsat for derovre.
Et godt, beskrivende eksempel er et
parti fra 13. runde: IM Viktor Dmi-

trenko (2363) er hvid mod purunge,
ubesejrede Andrej Stukopin (2356),
som har spillet helt suverænt og fø-
rer turneringen med 8½/12. Partiet
startede 1. a3 g6 2. h4 Sf6 3. h5
Sxh5 4. e4, hvorefter Sort blev fuld-
stændigt udspillet! Ikke en ualmin-
delig måde at spille på, og den blev
gentaget flere gange.

Jakob var den af os, der bedst for-
måede at vænne sig hurtigt til den
lidt anderledes spillestil. Undervejs
var det ganske aktuelt at snakke om
endnu GM-norm, men efterhånden
som runderne gik, røg lidt af ener-
gien – og normchancerne med. Her
viser han dog tænder ved at vinde
med Sort over GM Yurij Tikhonov
(2522) fra Hviderusland:

Jakob Vang Glud
kommenterer

GM Yurij Tikhonov
Hvidrusland (2522)

IM Jakob Vang Glud
Danmark (2448)

Slavisk / D10

1. c4 Sf6 2. Sc3 c6 3. d4 d5

En åbning jeg er begyndt at fifle lidt
med. Slavisk er utrolig sund, og op-
står i nærmest samtlige storturne-
ringer.
4. e3 a6 5. Ld3

Et nyt træk i forhold til hvad jeg for-
ventede. Jeg havde dog set, at min
modstander ofte spillede uden om de
største og allermest kendte hoved-
varianter.
5... b5 6. b3 Lg4

Løberen kommer ud fra bondekæden
i en vældig fart. Den langsigtede plan
er noget med Lg4-h5-g6, hvorefter
Hvid sidder tilbage med den dårlig-
ste løber.
7. Sge2 e6 8. Dc2 Lh5 9. Ld2

Et lidt mærkeligt træk, som jeg un-
der partiet ikke helt forstod. Jeg for-
ventede dog, at der var en skjult og
uforståelig plan med trækket... Jeg
fik den dog aldrig at se!
9... Lg6

Det var jo planen.
10. Sf4

10. Lxg6 hxg6 og tårnet kan mulig-

vis få indflydelse senere hen! Des-
uden er en sådan dobbeltbonde ikke
nogen svækkelse!
10... Lxd3 11. Sxd3 Sbd7 12. Se2

Hvid vil det samme. Bytte den dår-
lige løber på b4, for senere at spille
på det lidt svage felt på c5.
12... Tc8 13. Tc1?!

Et dårligt træk.
13... La3!

Selvfølgelig. Sort skal jo kunne slå
igen i med c-bonden, hvis Hvid for-
søger at forcere noget.
14. Tb1 Ld6 15. c5 Lb8

Med lille sort fordel efter min me-
ning. Hvid har problemer med at ro-
kere, da han hurtigt løber ind i et
kongeangreb. Planen er selvfølgelig
at bryde igennem på damefløjen, da
det er her, Hvid har majoriteten.
Sorts plan er et gennembrud i cen-
trum med r6-e5
16. a4 0-0 17. Ta1 Se4!

Bedre end e5. Damen skal med!
18. Kd1?!

Man kan jo næsten ikke tage dette
træk seriøst. Dog er det heller ikke
rart at skulle rokere, da Hvid som
sagt hurtigt løber ind i et farligt an-
greb. Sort har både gennembruds-
planer med f5-f4 og e5.
18... Dg5!

Fremtvinger en masse svækkelser!
19. Sg3

19. g3 Dg4 og dronningen er klar til
at vandre ind og nuppe en bonde.
19... Dh4 20. axb5 Lxg3!?

Jeg brugte en del tid på at forsøge at
regne tingene ud. Selvfølgelig står
Sort nærmest til gevinst. Dog har
jeg lært at respektere en stormesters
evner til at kæmpe.
21. fxg3 Sxg3 22. Te1 Dxh2 23. bxc6

23. b6 var jeg mest bange for, da det
giver Hvids konge et bedre gemme-
sted.
23... Txc6 24. Sb4 Tcc8 25. Lc3 Se4

26. Sxa6 f5

Tårnet skal selvfølgelig med!
27. Ta2 f4 28. exf4 Txf4 29. Dd3 Tf2

29... Sf2† 30. Txf2 Txf2 er sikkert
computerens foretrukne!... Da min
modstander var i tidnød, mente jeg
dog, at det var smart nok at holde
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nogle klodser på brættet!
30. Tae2 Dxg2 31. Ld2 Tcf8 32. Kc2

Dg6

Vi er begge uden for meget tid, så
der bliver opstillet en masse tricks!
Her truer Sort med at sende det ba-
geste tårn til f3.
33. Kb2 T8f3 34. Dc2 Dg2

Tilbage igen!
35. c6 Sb6 36. Le3?

Endelige bukker han under. Jeg
havde haft det kommende trick i tan-
kerne i lang tid.
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36... Txe3!

Et kombinationstema, man har set
utallige gange.
37. Txf2 Dxf2 38. Dxf2 Sxf2 39. Txe3

Sd1†

Og denne skak afgør.
40. Ka3 Sxe3 41. Kb4 h5

Det nemmeste. Hvid spillede yderli-
gere et par træk, men uden held. Et
fedt parti at hive hjem, da denne form
for rod aldrig er nemt at spille.
42. Kc5 Sc8 43. c7 h4 44. Sb4 h3 45.

Sd3 h2 46. Sf2 Kf7 47. Kc6 Ke7 0-1

Mere anderledes skak
Man skal selvfølgelig spille på alle
de ting, man kan! Herunder følger
Esbens flotte sejr med sort over en
stærk modstander i sidste runde.
Natten før partiet tog Jakob og jeg
Esbens modstander med på bar (en
ganske udmærket en af slagsen!).
For os var turneringen allerede slut,
og vi gjorde, hvad vi kunne, for at
udnytte, at vi kunne sove længe. At
vinde over en stærk IM med sort i
29 træk er ikke helt almindeligt – og
slet ikke for Esben, der helst vil bruge
flere notationspapirer til hvert parti!

Her følger partiet, som vi døbte: ‘En
holdsejr’.

Esben Lund
kommenterer

FM Aleksander Zabotin
Rusland (2480)

Esben Lund
Danmark (2408)

Slavisk / D 46

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 e6 4. Sf3 Sf6 5.

e3 Sbd7 6. Dc2 Ld6 7. Le2 0-0 8. 0-0

dxc4 9. Lxc4 e5 10. a3

Som Steffen Pedersen skriver i ska-
fottet i sidste nummer af Skakbladet
indeholder 10. Lb3! mere gift.
10... De7 11. h3!? h6 12. La2

Hvid giver sig god tid. Dog handler
stillingen ikke bare om at lave nyt-
tige ventetræk – Sort har andre pla-
ner end at slå på d4 i sidste ende. 12.
Sh4 er et kendt tema, og en tand far-
ligere efter svækkelsen af g6. 12...
Sb6 13. Sg6 Dc7 14. dxe5 (14.
Sxf8? Sxc4 og Hvids Sf8 er fanget)
14... Lxe5 15. Sxe5 Dxe5 16. Ld3
Le6¸ Hvid har løberpar, men Sort er
godt med pga. sit udviklingsfor-
spring.
12... Te8 13. Sh4?!

Hvids spil er for ambitiøst - nu får
han løberparret, men på bekostning
af endnu mere tab af tid.
13... Sf8 14. Sf5

Sort var klar til e5-e4, der lukker Sh4
ude.
14... Lxf5 15. Dxf5 Tad8 16. d5?

Dette træk er måske allerede den af-
gørende fejl.
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16... e4!

Tager terræn til det kommende

kongeangreb, og truer desuden Le5
og g6 med dronningfangst! Hvid får
fra nu af ikke tid til at udvikle Lc1,
og dermed heller ikke a-tårnet
17. dxc6 bxc6 18. Da5

Ikke 18. b4 Le5 19. Lb2 g6.
18... Lc7 19. Da6 De5 20. f4

På 20. g3 havde jeg planlagt 20...
Df5 21. Kh2 (21. Dxc6 Dxh3 22.
Dxc7 Td7! 23. Df4 Sg6 fanger igen
dronningen!) 21... S8h7 22. Dxc6
Sg5 med matangreb.
20... exf3 21. Txf3 S8h7

Det mere direkte 21... Dh2† er også
muligt.
22. Tf4 g5 23. Tf2 g4

23... Dh2† 24. Kf1 Lg3 var enklere,
men planen Sh7-g5 rækker også fint.
24. Dc4 Sg5 25. Dxc6 Dh2† 26. Kf1

Sge4 27. Dxe8†

En prosaisk måde at give op på –
Hvid var ved at gå mat: 27. Sxe4
Dh1† 28. Ke2 Dd1 mat!, eller 27.
Txf6 Dh1† 28. Ke2 Sg3† 29. Kf2
Df1 mat!
27... Txe8 28. Sxe4 Sxe4 29. Txf7

29. Lxf7† Kg7 30. Lxe8 Sg3† 31.
Ke1 Dg1† 32. Kd2 Dxf2† osv.
29... Tf8 opgivet.

Sidste chance var 29... Dh1† 30. Ke2
Dxg2†?? 31. Tf2† (skak!) med ge-
vinst.
0-1

Afrunding
Efter en lang turnering var det dog
godt at få lov til at rejse hjem og
slappe lidt af. En af de ting, vi har
lært, er at have respekt for dobbelt-
runder. En anden ting er, at holder
man humøret højt, skal der mere end
dobbeltrunder til for at lave dårlige
resultater! De fleste af vores point
fik vi først sidst i turneringen, hvor
vi alle var mest trætte, men ved bedst
humør. Hygge, gode arrangører, fin
service og godt selskab kan nemt
have hjulpet til.

Konklusion: Stærk modstand, un-
ge stortalenter, kulde, 100 kvinder i
larmende højhælede, sprogproble-
mer og dobbeltrunder – en udfor-
dring vi helt sikkert vil tage op igen!
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Robert James

‘Bobby’ Fischer

9. marts 1943 - 17. januar 2008

Efter sigende var det umuligt at op-
drive et skakspil i Amerika i midten
af 70’erne. Det var den kolde krigs
æra, og Bobby Fischer var blevet
USA’s skakdarling ved i Reykjavik
at besejre Sovjetunionens Boris
Spasskij og derved blive verdens-
mester.

Den mildest sagt turbulente VM-
kamp kaldte man jublende ‘århun-
dredets match’, og alle amerikanere
skulle så til at spille skak. Ikke bare
brikker og brætter, men også skak-
bøger og andre skakrelaterede pro-
dukter røg over diskene, og skak-
klubberne fik en eksplosiv tilgang
af nye medlemmer.

Skandalerne omkring matchen
havde i høj grad bidraget til interes-
sen. Den nervekrig, Fischer havde
ført inden første parti begyndte, var
uden sidestykke. Godt nok var skak-
verdenen efterhånden vant til hans
detaljerede krav til belysning, af-
stand til publikum, støjsvage kame-
raer og ikke mindst honorarer. Men
her i 1972 var alt overgået.

Diplomati og skandaler
Udenrigsminister Henry Kissinger
havde forsøgt at overtale Fischer til
at stille op og kæmpe for den frie
verdens ære. Men først da en engelsk
millionær tilbød at fordoble præmie-
summen med 50.000 £, i danske 72-
penge en lille million kroner, havde
udfordreren indvilliget i at komme
til Island. Og alligevel: Lige til 6
minutter efter Spasskijs 1. d4 den 11.
juli kunne ingen være sikker på, om
han overhovedet ville ankomme. Da
han endelig satte sig til bords, kunne
de over to tusind tilskuere drage lige
så mange lettelsens suk.

Men de skandaløse kontroverser
fortsatte. Skakkens enfant terrible

Bobby er 
Af Bent Kølvig
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blev ved med at chokere, blandt an-
det ved helt at undlade at stille op til
parti nr. 2. Men han vendte tilbage
til matchen, sejrede og var nu tilgi-
vet og mere berømt end en Holly-
wood-filmhelt. Og hans liv og karri-
ere blev udførligt beskrevet i pres-
sen.

Usædvanligt talent
Som det bør være, var den nye me-
gastjerne runden af beskedne kår.
Moderen Regina var single med to
børn i New Yorks Brooklyn. Hun
var en intelligent, venstreorienteret
kværulant, der på forskellig vis hav-
de gjort sig bemærket af myndighe-
derne. De havde også for længst
noteret, at hun havde boet og arbej-
det i Moskva i fem år, så FBI havde
en sagsmappe på hende.

Bobby lærte skakspillet, da hans
fem år ældre søster Joan i en slik-
butik købte ham et skakspil, og sam-
men studerede de den medfølgende
brugsanvisning. Dermed var hans
løbebane udstukket. Snart blev al
fritid tilbragt i skakklubber og ved
skakborde i Washington Square
Park. Skolegangen passede han, men
under bordet havde han sit lomme-
skakspil. Efter et par år var moderen
så bekymret over hans passion, at
hun lod ham undersøge på Brooklyn
jødiske hospitals børnepsykiatriske
afdeling. Men der affærdigede man
hende med, at der altså var værre ting,
børn kunne interessere sig for.

Men talentet var til stede, og i klub-
berne fik man et godt øje til knæg-
ten, hvis spillestyrke steg og steg.
Tretten år gammel, Philadelphia
1956, vandt han det amerikanske
juniormesterskab som den yngste
nogen sinde. Et af drengens partier
så sådan ud:

Kenneth Blake

Bobby Fischer

Siciliansk / B59

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

Sf6 5. Sc3 d6 6. Le2 e5 7. Sb3 Le7 8.

0-0 0-0 9. f4 a5 10. a4 Le6 11. f5 Lxb3

12. cxb3 Sb4 13. Lg5 Te8 14. Lf3 Db6†

15. Kh1 Tac8 16. Tg1 Df2 17. De2 Dxe2

18. Lxe2 Sc2 19. Tac1 Sd4 20. Lc4
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20... Sg4 opgivet.

Som senere modstandere er Blake
paralyseret. Dobbelttruslen kunne
pareres med 21. h4!

Verdensberømmelsen kom samme
år, da han i New York med et posi-
tionelt dronningeoffer besejrede den
senere IM Donald Byrne i ‘århun-
dredets parti’. (Bent Larsen kom-
menterer partiet side 34).

Efter en hæderlig tabt minimatch
mod ex-VM Euwe (½-1½) og endnu
et par turneringssejre fik han så invi-
tation til USA-mesterskabet. Det
vandt han også, og i en alder af kun
14 år var han pludselig international
mester og kvalificeret til interzone-
turneringen i Portoroz 1958.

Hans mor – hun talte seks sprog,
deriblandt russisk – skrev direkte til
lederen af Sovjetunionen, Nikita
Khrusjtov, og bad om en invitation

for sin søn til den sovjetiske Verdens-
festival for Unge og Studerende.
Men hans bekræftende svar kom for
sent til, at Bobby kunne nå at rejse.
Så året efter rejste han selv til Mos-
kva sammen med sin søster. For at
spille skak. Hver dag tilbragte han i
Moskva Centralskakklub, hvor han
bl.a. spillede mod ungmestre som
Nikitin og Vasjukov. Så bad han om
at møde nogle stormestre, og da det
nok kunne lade sig gøre, spurgte han,
hvad hans honorar ville blive! Han
fik så at vide, at det ikke var kutyme,
at gæster skulle betales for at spille.
Han kom dog til at spille et par lyn-
partier mod Tigran Petrosjan. Men
fornærmet var han, og lige så for-
nærmede var russerne over hans
udtalte mangel på pli. Det endte med,
at det katastrofale besøg blev afbrudt.
Resten af livet hadede han kommu-
nister.

Stormester og teenager
I Portoroz-interzoneturneringen var
unge Bobbys præstation fænomenal.
De første seks ville gå videre til kan-
didatturneringen. Med 12 pts. af 20
kom Fischer på en delt 5.-6. plads
og var dermed automatisk storme-
ster. Den hidtil yngste. Noget helt
stort var i vente.

Kandidatturneringen i byerne
Bled, Zagreb og Beograd året efter
kunne den 16-årige dog ikke vinde.
Men med 12½ af 28 kom han på en
hæderlig del femteplads. Larsen var
hans sekundant. Det gik mindre godt.
De var uenige om, hvor mange ti-
mer i døgnet han skulle stå til rådig-
hed.

Et menneskes personlighed for-
mes navnlig i overgangsalderen. Og
Bobbys personlighed blev i denne
periode påvirket i høj grad af suc-

død – legenden lever
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ceserne ved tavlebordet. Det er klart,
at teenagerens selvtillid måtte udvik-
les til et kæmpe-ego. Og pengene fik
også stor betydning. Det var slut med
sådan noget som at betale turnerings-
indskud. Nu kom der invitationer.
Og snart efter vankede der start-
penge. De næste mange år havde
Bobby kun to interesser: skak og
penge.

Forholdet til moderen blev nu
meget dårligt. De havde begge et
voldsomt temperament, de skænd-
tes, så det bragede, og til sidst valgte
Regine at fraflytte deres lejlighed og
lade ham bo alene. Så havde han fire
værelser for sig selv. Og tre senge,
som han skiftede mellem. Alting
flød, som det ofte sker i teenage-
værelser, men ved hver seng stod et
skakspil parat.

Status og penge
Man var ikke som nu forvænt med
teenage-stormestre. Medieinteressen
var enorm. Han lærte hurtigt sit værd
at kende og begyndte i at stille krav.
Krav, som han i de følgende år blev
mere og mere hadet og frygtet for
blandt turneringsarrangører. Men
mange var jo klar over den tiltræk-
ning, hans deltagelse i en turnering
var. Og honorerede. I virkeligheden
var det dog næppe selve penge-
summerne, men den status, de var
symbol på, der drev ham til hele ti-
den at øge kravene. Det faktum, at
han gav afkald på for alvor at blive

rig, da reklamefirmaerne efter VM-
triumfen stod i kø for at købe retten
til at bruge hans navn, men fik nej,
tyder i hvert fald på det.

Også uden hypnose
Selv så jeg Fischer ved OL 1960 i
Leipzig. Det amerikanske holds del-
tagelse var usikker, da autoriteterne
i USA ikke var meget for at sende
folk til DDR i Østeuropa. Men de
kom, og folk myldrede til for at se
dem, ikke mindst den 17-årige, nu
1,88 m høje Bobby Fischer. Hans
koncentration under spillet gjorde,
at der blev sagt, at han hypnotise-
rede modstanderne. Og prøv lige at
se, hvad der skete i første runde:

Ghitescu, Rumænien

Bobby Fischer, USA

Nimzoindisk / E51

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 0-0

5. Ld3 d5 6. Sf3 Sc6 7. 0-0 dxc4 8. Lxc4

Ld6 9. Lb5 e5 10.  Lxc6 exd4 11. exd4

bxc6 12. Lg5 Te8 13. Dd3 c5
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14. dxc5?? Lxh2+ 0-1.

Vor begejstring for Bobby blev især
næret af følgende parti med forvo-
vent åbningsspil og dameoffer:

Rene Letelier, Chile

Bobby Fischer, USA

Kongeindisk / E 70

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 0-0

5. e5?! Se8 6. f4 d6 7. Le3 c5 8. dxc5

Sc6 9. cxd6 exd6 10. Se4 Lf5 11. Sg3

Le6 12. Sf3 Dc7 13. Db1 dxe5 14. f5

e4 15. fxe6 exf3 16. gxf3 f5 17. f4 Sf6

18. Le2 Tfe8 19. Kf2 Txe6 20. Te1 Tae8

21. Lf3 Txe3!! 22. Txe3 Txe3 23. Kxe3
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23... Dxf4†!!

... og den flinke chilener – han var
sikkert imponeret, men nok næppe
hypnotiseret – valgte det rigtige tids-
punkt til opgivelse: 24. Kxf4 Lh6
mat eller 24. Kf2 Sg4† etc.
0-1.

Men også den nybagte verdensme-
ster Michail Tal havde ord for at
hypnotisere. Og trængslen bag sno-
rene kulminerede, da de to koryfæer
endelig skulle mødes ved brættet.
Det blev kort og hidsigt, et brag af
en kamp, hvor udfaldet til det sidste
var usikkert:

Bobby Fischer USA

Michail Tal USSR

Fransk / C17

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. e5 c5 5.

a3 La5 6. b4 cxd4 7. Dg4 Se7 8. bxa5

dxc3 9. Dxg7 Tg8 10. Dxh7 Sbc6 11.

Sf3 Dc7 12. Lb5 Ld7 13. 0-0 0-0-0 14.

Lg5 Sxe5! 15. Sxe5 Lxb5 16. Sxf7
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16... Lxf1 17. Sxd8 Txg5 18. Sxe6 Txg2†

19. Kh1 De5 20. Txf1 Dxe6 21. Kxg2

Dg4†.

Spillerne løftede blikket og kiggede
hinanden i øjnene. Så gav de hånd.

Bobby Fischer som 14-årig USA-mester.
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Remis. Stort bifald, som turnerings-
assistenterne fik travlt med at
dæmpe. ½-½

To år senere var vi igen til OL, denne
gang i badestedet Zlatni Piasatzi,
‘Gyldne Sand’, ved Sortehavskysten
i Bulgarien, hvor man spillede i det
imposante casinopalads. Der havde
jeg en lille oplevelse, jeg aldrig glem-
mer. ‘Årets parti’ var Fischers møde
med Botvinnik, der for anden gang
havde generobret ‘sin’ VM-titel. Det
blev sagt, at Bobby ikke deltog for
at spille for sit land, men for at be-
sejre Botvinnik, om hvem han havde
udtalt, at han var et gammelt fjols,
som han sagtens kunne give to point
forud i en VM-match.

Vi så ikke selve partiet, men hæn-
gestillingen så meget lovende ud for
Fischer, der havde merbonde i et
tårnslutspil. Næste morgen havde jeg
besluttet at gå over til casinoet og
følge partiet til ende. Men jeg blev
lidt forsinket og kom en god halv
time senere af sted. Da jeg nærmede
mig, opdagede jeg en høj skikkelse,
der kom ned ad trapperne fra ca-
sinoet. Til min forbavselse gen-
kendte jeg Fischer og forberedte mig
på at spørge, hvordan det var gået.
Men ordene sad fast i halsen, for
under passagen drejede han hovedet

bort – og jeg hørte tydeligt en hul-
ken!

Han kunne vel ikke have tabt? Nej,
fremme på spillestedet så jeg, at der
stod ½-½ på skemaet. Hvor mange
ville græde over ikke at kunne vinde
over verdensmesteren? Senere har
jeg læst, at Fischer ved enkelte lej-
ligheder er set græde over et tabt
parti. Men en remis?

Foran russerne
I starten af 1962 spilledes inter-
zoneturneringen i Stockholm, hvor
Bobby fejrede endnu en triumf ved
at vinde med 2½ points forspring til
de russiske forfølgere. Man må erin-
dre, at det dengang stadig var en sen-
sation, når en russer tabte et parti til
andre end en landsmand. Men
Fischer – og Larsen – banede vejen.

På hjemvejen fra Stockholm kom
Fischer til København ifølge en tid-
ligere aftale. På sin 19-års fødsels-
dag spillede han et tv-parti mod Lar-
sen og vandt overbevisende. Dog må
det medgives, at Larsen for at sætte
liv i kludene eksperimenterede lidt
for meget i åbningen:

Bent Larsen

Bobby Fischer

Birds åbning / A03

1. f4 Sf6 2. Sf3 g6 3. d3 d5 4. Sbd2 d4

5. c3 dxc3 6. bxc3 Sd5 7. Da4† Sc6 8.

Se5 Lg7 9. Se4 Sb6 10. Db3 Sxe5 11.

fxe5 Lxe5 12. Db5† Sd7 13. Lh6 c6 14.

Db3 Sf6 15. Lg7 Tg8 16. Lxf6 exf6 17.

d4 f5 18. Sf2 Lf4 19. e4 fxe4 20. Lc4

Tg7 21. 0-0 b5 22. Sxe4 bxc4 23. Dxc4

Le3† 24. Kh1
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24... Lf5 25. Dxc6† Kf8 26. Sd6 Tb8

27. Dc5 Db6 28. De5 Lg5 29. Tae1 Dd8

30. g4 Lf6 31. Dd5 Le7 32. gxf5 Dxd6

33. Dxd6 Lxd6 34. f6 Tg8 35. c4 g5 36.

c5 Lf4 37. h4 Tg6 38. d5 Txf6 39. hxg5

Lxg5 40. d6 Tc8 41. Txf6 Lxf6 42. d7

Txc5 43. Te8† Kg7 44. d8D Lxd8 45.

Txd8 Tc1† 46. Kg2 Tc2† 47. Kg3 Txa2

0-1.

Kandidatturneringen blev spillet på
øen Curacao i Hollandsk Vestindien
som en firdobbelt alle-mod-alle. En
kolossal nedtur for Fischer, som til
egen skuffelse kun blev nr. 4 efter
Petrosjan, Keres og Geller. Senere
skrev Fischer en længere artikel, bl.a.
i Life Magazine, hvor han hævdede,
at russerne havde rottet sig sammen
for at sikre en sovjetisk vinder ved at
de førende skulle remisere indbyr-
des og derved spare kræfter, mens
de øvrige efter behov skulle tabe til
dem. De tre første spillede ganske
rigtigt tolv remispartier med hinan-
den. Som et tydeligt indicium frem-
førte han slutstillingen i det sidste
parti mellem Keres og Petrosjan:

Tigran Petrosjan
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Paul Keres

Efter Sorts...
14... a5!

... enedes spillerne om remis, hvil-
ket ingen havde noget at sige til, før
Bobby i artiklen påviste, at det var
høje tid, at den aftalte remis blev ef-
fektueret, for i løbet af ganske få træk
ville det være tydeligt, at Sort var
ved at få vindende fordel. Prøv selv!

Endvidere erklærede Fischer, at han
ikke mere ville deltage i VM-sam-
menhæng, medmindre kandidat-
turneringen blev ændret til knock-

Bobby Fischer på forsiden af LIFE, 1971.

�

�



32 2008 /2/64

out-matcher. FIDE var fornuftig nok
til samme år at ændre formatet, og
det er stort set det, der har været an-
vendt frem til nu. Alligevel valgte
Fischer ikke at tage del i den næste
VM-runde.

Religiøs sekt
Det følgende halvandet år spillede
han ikke meget, men bemærkelses-
værdig er hans triumf i USA-mester-
skabet ved at vinde med 11 af 11. En
overdådig præstation, vel at mærke
mod unionens stærkeste mestre. Men
i de næste turbulente år blev hans
turneringsdeltagelse mere og mere
kaotisk. Hans krav til arrangørerne,
ikke bare om honorar, var nu meget
detaljerede. Også om hensyntagen
til sabbatten. Han havde sluttet sig
til Worldwide Church of God, som
blandede kristendom med judaisme
og påbød streng overholdelse af den
jødiske sabbat. Reshevsky, ortodoks
jøde, overholdt ligeledes sabbatten,
så dette var ikke helt ukendt. Sek-
tens regel, at brætspil var forbudt,
ville Bobby dog ikke overholde.

Fischer hadede jøder, som han
hadede sovjetborgere. Han afviste
selv at være jøde, selv om såvel mor
som den biologiske far var det. Men
skakspillerne – russere som jøder –
havde han et udmærket venskabe-
ligt forhold til. Ingen af kollegerne
talte grimt om ham. Da Tal blev syg
under Curacao-turneringen og blev
indlagt, var Fischer den eneste, der
aflagde besøg på hospitalet.

Altid en historie
Der var altid noget for journalisterne
at skrive om. Fischer kunne ikke få
tilladelse til at rejse til Capablanca-
mindeturneringen på Cuba. Så spil-
lede han hjemmefra via telex. Han
blev nr. 2 efter Spasskij. I den næste
interzoneturnering i 1967, det var i
Sousse i Tunesien, kom den helt
store skandale, hvor han førte turne-
ringen med 8½ af 10 og så efter kon-
troverser med arrangørerne forlod
den. Vinderen blev Bent Larsen.
Men det var Spasskij, der senere blev
verdensmester.

Så holdt Fischer skakpause i et par
år. Men hans spillestyrke var der in-

gen tvivl om. Og i den næste cyklus
gik han fra sejr til sejr. I kandi-
datmatcherne vandt han knusende
suverænt over koryfæer som Taj-
manov, Larsen og ex-VM Petrosjan
for endelig at stå ved målet: VM-
matchen mod Spasskij.

Efter VM-triumfen spillede han
ikke. Han blev en mere og mere gå-
defuld person. Hans krav var vel
også for skrappe nu. Man har bereg-
net hans rating på det tidspunkt til
2785.

VM-forsvaret
I mellemtiden var den nye stjerne
Anatolij Karpov, som kvalificerede
sig til den næste VM-match. For-
handlingerne begyndte. Fischer
fremsatte ikke mindre end 179 eks-
orbitante, ultimative krav til FIDE
om alle mulige enkeltheder vedrø-
rende matchen. FIDE imødekom
177 af dem, bl.a. det lidt sære krav,
at dommeren skulle undlade at en-
gagere sig journalistisk om matchen
– såvel under som (for altid) efter.

Et krav, som FIDE mente var uspi-
seligt, var meget bemærkelsesvær-
digt i lyset af begivenhederne ti år
efter (Karpov-Kasparov). Ifølge
Fischer skulle matchen afgøres ved
ti gevinster, remis talte ikke, ube-
grænset antal partier. Der mente
FIDE, at seks gevinster var nok, og
der skulle være maximalt 36 partier.
Ellers, sagde man, kunne matchen
jo fortsætte i det uendelige! Sic! Men
man bøjede alligevel af efter megen
diskussion. Det gjorde man dog ikke
ved det sidste krav, som var, at ved
stillingen 9-9 ville verdensmesteren
beholde sin titel. Det ville betyde, at
udfordreren skulle vinde 10-8 for at
få titlen. Så dér stod man fast. Og 2.
april 1975 kåredes Karpov til ny
verdensmester!

Så var Bobby pensionist, dog ef-
ter egen mening stadig verdens-
mester. Han var jo ikke besejret. Han
havde også tjent penge nok til at leve
den anden halvdel(!) af sit liv uden
pengesorger. Han donerede en tred-
jedel af præmiesummen fra Rey-
kjavik-matchen til sin religiøse sekt.
Men han forlod den i 1977, fordi den
var blevet ‘satanisk’.

Fra tid til anden blev der stadig
skrevet om ham i pressen. Mest ryg-
ter. Flere gange antydedes et snar-
ligt comeback. Den græsk-canadi-
ske stormester Biyiasas besøgte ham
i Californien og spillede sytten lyn-
partier med ham. Tabte 0-17. Han
berettede, at Fischer altid havde en
kuffert hos sig med kinesisk og
mexikansk medicin. ‘Hvis kommu-
nisterne kommer for at forgive mig,
skal de ikke have det for nemt,’
havde han sagt.

Comeback – og fredløs
Men så vendte han pludselig i 1992
tilbage til rampelyset for under in-
tens mediebevågenhed at spille
revanchematch mod vennen Spas-
skij. Under de betingelser, Fischer
havde forlangt i 1975. Præmiesum
5 millioner dollars, udsat af en ser-
bisk rigmand ved navn Vasiljevic,
med to tredjedele til vinderen. Det
foregik i Jugoslavien, midt i bryd-
ningstiden. FN havde udsendt sin
embargo mod deltagelse i kulturelle
begivenheder. Det husker fodbold-
glade danskere tydeligt. Men Fischer
spyttede på det officielle dokument
fra USA under pressekonferencen
før matchstart. Der blev så udstedt
arrestordre fra hjemlandet.

... BOBBY FISCHER

Bobby Fischer med VM-laurbær 1992.
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Robert James Fischer

Turneringer og matcher

1956 US-ch. U20, Philadelphia nr. 1
1956 US-ch. open, Oklahoma City, 8/12, nr. 4-8
1956 Canadian Open, Montreal, 7/10, nr. 8-12
1957 US-ch. U20, S.Francisco, 8½/9, nr.1.
1957 US-ch. open, Cleveland, 10/12, nr. 1
1957 New Jersey Open, nr. 1
1957 US-champ., New York, 10½/13, nr. 1 IM
1958 US-champ., New York, 9/11, nr. 1
1958 Interzone Portoroz, 12/20, nr. 5-6 GM
1959 US-champ., New York, 8½/11, nr. 1
1959 Mar del Plata, 10/14, nr. 3-4
1959 Santiago, 7½/12, nr. 4-6
1959 Zürich, 10½/15, nr. 3-4
1959 Kand. Bled/Zagreb/Beograd, 12½/28, nr. 5-8
1960 OL Leipzig, 1. bræt USA, 13/18,
1960 US-champ., New York, 9/11, nr. 1
1960 Mar del Plata, 13½/15, nr. 1-2
1960 Buenos Aires, 8½/19
1960 Reykjavik, 4½/5, nr. 1
1961 Bled, 13½/19, nr. 2
1962 Interzone Stockholm, 17½/23, nr. 1
1962 Kand. Curacao, 14/27 nr. 4
1962 OL Varna, 1. bræt USA, 11/17
1962 US-champ., New York, 8/11, nr. 1
1963 Western Open, Bay City, 7½/8, nr. 1
1963 N.Y. State-ch., 7/7, nr. 1
1963 US-champ., New York 11/11 nr. 1
1965 Havana (telex), 15/21, nr. 2-4
1965 US-champ., New York, 8½/11, nr. 1
1966 US-champ., New York, 9½/11 nr. 1
1966 OL Habana, 1. br. 15/17
1966 Santa Monica, 11/18, nr. 22
1967 Monte Carlo, 7/9, nr. 1
1967 Skopje, 13½/17, nr. 1
1967 Interzone, Sousse, 8½/10, udtrådt
1968 Nathanya, 11½/13, nr. 1
1968 Vinkovci, 11/13,  nr. 1
1970 Rovinj-Zagreb, 13/17,  nr. 1
1970 USSR-Verden, 2. bræt (Petrosjan), 3-1
1970 VM lyn, Herzeg Novi, 19/22, nr. 1
1970 Buenos Aires, 15/17, nr. 1
1970 OL Siegen, 1. bræt USA, 10/13
1970 Interzone, Palma, 18½/23, nr. 1
1971 Kand. (Tajmanov) 6-0
1971 Kand. (Larsen) 6-0
1971 Kand. (Petrosjan) 6½-2½
1972 VM-match, Reykjavik (Spasskij) 12½-8½
1992 VM-Revanche, Sveti Stefan/Beograd (Spasskij) 10-5

Skakligt blev matchen noget af en
fuser. Begge var rustne, Spasskij nok
mest, og kun i glimt så man den
‘gamle’ Fischer. Altså den unge.
Men han vandt. 10-5, og begge her-
rer kunne smile på vej til banken.
Og rygter gik om en match mod 16-
årige Judit Polgar.

Nytænkning fra eksil
Fischer var aldrig færdig med tænke
på skak og fremkom med flere gode
ideer, i 1986 tog han patent på det
elektroniske skakur, der giver ekstra
tid pr. udført træk. Det var hans ind-
sats mod de usunde og usportslige
hængepartier. Og han ville afskaffe
al åbningsteoretisk udenadslære med
det, der blev kaldt Fischerandom, nu
Chess960, hvor officerernes place-
ring på baglinjen er tilfældig. Og
ifølge sejlivede rygter spillede han
inkognito på nettet, hvor han trak
hurtigt og besynderligt (1. f3 e5 2.
Kf2!), og vandt mange partier.

Tilbage til USA kom han aldrig.
Arrestordren havde ingen udløbs-
dato, og Fischer flakkede om i ver-
den. Først til Budapest, hvor han
besøgte Polgar-familien, senere på
Filippinerne, hvor han 11. septem-
ber 2001 i et radiointerview udtrykte
sin jubel over angrebet på USA. Med
en 22-årig kvinde, Justine Ong, fik
han i 2002 datteren Jinky Ong. I Ja-
pan havde han ellers siden 2000 en
samlever, Miyoko Watai, som også
var formand for den japanske skak-
union. Hende giftede han sig med,
da han I 2004 var blevet arresteret
for at benytte et udløbet pas og risi-
kerede udlevering.

Som bekendt blev han endelig
reddet af sine gamle venner i Island,
fik statsborgerskab, kom tilbage til
Reykjavik og tilbragte sine sidste år
der. Indtil nyresygdommen satte ham
mat. Han blev begravet fra en ka-
tolsk(!) kirke uden for Selfoss, 60
km syøst for Reykjavik.

Nu er legenden Bobby Fischer så
ikke mere i live. Han var en genial
skakspiller, mange vil sige gal. Men
der kan ikke være tvivl om dette
komplicerede menneskes ægte kær-
lighed til skakspillet.



BENT LARSEN

Verdensberømt
på ét parti

Ved skakolympiaden 1935 i Warsza-
wa blev Paul Keres verdensberømt
på ét parti, mod William Winter. I
1956 skete det samme med Robert
James Fischer med hans parti mod
Donald Byrne i en turnering i New
York.

Men Keres var en ung student på
19 år, amerikaneren var 13. Man kan
i hvert fald ikke diskutere, at han
havde flair for, hvordan Grünfeld
skulle håndteres.

Donald Byrne

R.J. Fischer

New York 1956
Grünfeldindisk / D97

En så skarp, dybt analyseret åbning,
kan man studere på forskellige må-
der. Jeg var faktisk indblandet i
denne her, dengang i Oldtiden.
Kendtest er vel Nordisk Mesterskab,
Oslo 1955. Det var med den ‘rig-
tige’ Smyslov-variant, i hvilken op-
havsmanden led et instruktivt neder-
lag mod veteranen Löwenfisch i
1951, Men også i 55 fandt jeg på
noget nyt til telepartiet (med et træk
om dagen) for Dagens Nyheter: 1.
d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7
5. Db3 dxc4 6. Dxc4 0-0 7. e4 Sc6!?

8. Le2 Sd7 9. Le3 Sb6 10. Dc5 f5
11. 0-0-0 f4 med fordel. Senere stod
den sorte konge i 13 træk på d4 og
ledede angrebet.
Men også i stillingen med Lf4 i st.f.
e4 er 7. (Lf4) Sc6! et meget stærkt
træk. Analysen tager sekunder: 8. d5
Sa5 9. Dxc7 Sxd5 med stor fordel
for Sort.
Mit 7... Sc6 var lidet påagtet i mange
år. I mit eksemplar står i margen til-
skrevet et parti fra Shahmatnyj Bulle-
tenj 1962 af Kuchanin og Estrin fra
1959.
Men i Donald Byrnes variant er der
noget værre. jeg påstår, at der et stær-
kere træk.
1. Sf3 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. d4

0-0 5. Lf4 d5 6. Db3 dxc4 7. Dxc4

Overærgerrigt? Ja, for ikke blot er
Sc6 nu meget kraftigt. 7... Le6 brin-
ger Hvid i store vanskeligheder,
f.eks. 8. Dxc7 Dxc7 9. Lxc7 Sc6. Et
af forsøgene på at organisere et for-
svar er 10. e4 Tfc8 11. Lf4 Sb4 12.
Kd2 Sxe4†, men mens Hvid fortviv-
let spjætter, samler Sort sig fire gode
bønder.
Sort spillede c6. Det eneste lidt spage
træk i partiet.
7... c6 8. e4

Principielt forkert. Efter c6 har Hvid
netop tid til en langsom opbygning.
8... Sbd7 9. Td1 Sb6 10. Dc5 Lg4

Nu kommer klodserne i hvert fald.
Hvid tænker. Velsagtens 11. Le2,
måske Da5, haha.
11. Lg5??
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11... Sa4!!

En korrekt kombination. For det før-
ste ligger det imponerende hvide
centrum i ruiner. For det andet er 12.
Sxa4 Sxe4 13. Lxe7 Sxc5 14. Lxd8
Sxa4 meget tydeligt (også 13... Dc7).
Altså gennem fyrværkeriet:
12. Da3 Sxc3 13. bxc3 Sxe4 14. Lxe7

Db6

Nu har stakkels Donald ikke megen
tro på chancerne efter 15. Lxf8 Lxf8
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16. Db3 Sxc3.
15. Lc4!? Sxc3

Fortsætter for fuld kraft.
16. Lc5 Tfe8† 17. Kf1
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17... Le6(!!)

Invitation til en svikmølle. Den fun-
gerer også efter indskuddet 18. d5

Lxd5. For tårnet har jo garderings-
opgaver på første række.
18. Lxb6 Lxc4† 19. Kg1 Se2† 20. Kf1

Sxd4† 21. Kg1 Se2† 22. Kf1 Sc3† 23.

Kg1 axb6 24. Db4 Ta4 25. Dxb6 Sxd1

26. h3

Nu er der forskellige metoder, alle
ganske udmærkede. For damen har
Sort for meget træ.
26... Txa2 27. Kh2 Sxf2 28. Te1 Txe1

29. Dd8† Lf8 30. Sxe1 Ld5 31. Sf3 Se4

32. Db8 b5 33. h4 h5 34. Se5 Kg7 35.

Kg1 Lc5† 36. Kf1 Sg3† 37. Ke1 Lb4†

38. Kd1 Lb3† 39. Kc1 Se2† 40. Kb1

Sc3† 41. Kc1 Tc2 mat!

I 1972 kom New York igen i tanker
om ‘den lille dreng fra Brooklyn’.
Senere flygtede han Verden rundt
mange gange. Flygtende fra journa-

lister. Lang tid i Sydtyskland. I flere
omgange i Budapest, hvor Andrei
Lilienthal (f. 1911) sagde:

– Men Bobby, jeg er også jøde!
– Nejnej, du er ikke en af dem.
Dette med en hjertelig latter. Lili-

enthal er nemlig et ejegodt menne-
ske.

I Argentina har han været meget.
Quinteros var en af dem, der vandt
hans tillid. I hvert fald viste han sig
den værdig i sidste omgang, da han
af Fridrik Olafsson havde fået at vide,
at sygdommen var fysisk, og at den
var uden håb.

Carlos var en talentfuld skakspil-
ler på 16 år. Han var tilskuer til en
simultan, hvor Fischer vistnok stil-
lede 20 brætter op, men da efter et
par timer de første accepterede deres
nederlag, tog man andre ind. Nu
havde Carlos chancen.

Han rejste sig, og netop som det
bekendtgjordes, at nu var der stop-
pet, kom han ind som den sidste.

Det blev et vanskeligt parti, og det
varede længe, blev det sidste. Fischer
fortsatte på at manøvrere og manøv-
rere. Omsider blev det Carlos for
meget. Han rejste sig:

– Dette her er remis her og i Kina.
Hvis De har lyst til at flytte rundt

13-årige Bobby Fischers

egen noteringsliste med

partiet, der gjorde ham

verdensberømt.
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... VERDENSBERØMT PÅ ÉT PARTI

med disse brikker, Dem om det. Jeg
tager hjem.

Fischer så på ham:
– Var det dig, der remiserede i

onsdags i La Plata?
– Ja.
– Then OK, draw!
(Carlos Garcia Palermo, senere

stormester).

Fischer må på et eller andet tidspunkt
have besluttet sig til at blive viis.
Inspirationen var fra Østen, og fire
tusind kinesiske ordsprog var en god
begyndelse. Gligoric har som det
eneste formål med livet valgt mu-
sikken, i en alder af 81. Det skrev
han om i sit bidrag til Piatigorsky-
bogen.

Jeg tror initiativtageren kan op-
give drømmen om et bidrag fra
Fischer. Amerikaneren forsøgte via
Fridrik.

Filippinerne var en vigtig del af
Fischers geografi. 7000 beboede øer,
mod mellem 382 og 385 i DK. Men
lad os lige repetere lidt fra en aftens-
mad i præsidentpaladset i Manila,
hvor to italienske sangstjerner og
skakstjernen var æresgæster. Det var
dem, der havde fået skakturneringen
til at rømme det kæmpemæssige
auditorium ti dage før forestillingen.
Prøverne var meget nødvendige.
Akustikken!

Det var fru Imelda Marcos selv,
der serverede. Men fiskeretten voldte
problemer. Den amerikanske gæst
spurgte, lidt mistroisk,
hvad det var for en fisk.
Omsider løstes knuden
ved, at en af italierne
mente, det vistnok var
den, der på engelsk

hedder ‘red snapper’. Men skak-
stjernen spiste ingen fisk.

Kybernetikken er naturligvis en
herlig opfindelse for de fattige, der
hungrer efter uddannelse og viden.
Men den er også god til at skabe
mystik. Ganske vist reduceres man
til et nummer, og nogle risikerer, at
deres intimeste hemmeligheder slyn-
ges ud mod alle Verdens hjørner.
Men andre, som du tjatter eller spil-
ler skak med, skjuler sig under et
kuntsnernavn. I Ungarn var det i lang
tid en Mr. Jakke, der af mange men-
nesker blev anset for at være Fischer.
Han åbnede med 1. f3 og fulgte op
med Kf2 – og vandt.

Så vidt jeg senere har fået oplyst,
var det ikke. Der var også sådan et
tilfælde med en mand i USA. Meget
stærk. Men ikke Fischer.

Boris Spasskij blev en ven. Han
besøgte ham flere gange.

– Hvordan kan jeg andet end være
ven med Bobby. Han har gjort mig
til en rig mand.

– Mr. President, hvis Robert James
Fischer skal sidde i fængsel, beder
jeg om at blive sat ind i samme celle.

Selv så jeg ham for sidste gang i
Manila. Pressekonferencen blev for-
sinket en time, men han dukkede op
i fint humør. Jeg bad om autograf på
seks postkort, som den utrættelige
skaksamler B.B. Jensen havde givet
mig med. Oh yes.

Det var ikke altid, han var i godt
humør i selskab med journalister.

Endnu værre pressefotografer. Men
betyder det, at han var gal? Det bli-
ver et definitionsspørgsmål. Storme-
ster Reuben Fine, der var psykoana-
lytiker, tilbød ham gratis behandling,
da han var fjorten år. Det beviser ikke
noget.

Borges (og andre) har sagt den
åndrige: jeg har begået en stor synd:
jeg har ikke været lykkelig. Men det
dækker ikke rigtig Fischers tilfælde.
Derimod forekommer det mig en
smule sygeligt at trække sig tilbage
fra den virksomhed, der havde givet
ham så mange gode stunder.

Med et smil spillende omkring læ-
berne...

Vi er i Fagenes Hus i Beograd
1970. Starten på matchen mellem
Sovjetunionen og Resten af Verden
forsinkes. Konferencier Andric med
ulastelig butterfly må et par gange
til mikrofonen og bede om ro.

På det planlagte starttidspunkt, kl.
16, fortæller Barreras fra Cuba mig,
at Fischer er stået op. Han er faktisk
ved at være i tøjet. Inden 16.45 er
han i bygningen. Kl. 17 sættes urene
i gang, men amerikanerens ansigt
ligner en tordensky.

Der er ikke forløbet en time, da
jeg kommer til at se på ham. For-
vandlingen er utrolig! De har spillet
et dusin træk af fredelig afbyt-
ningsvariant i Caro-Kann. Men et
eller andet er vist gået en lille smule
galt for Petrosjan.
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Fischer - Petrosjan,

starten af 1.parti i

matchen mellem USSR

og Resten af Verden,

Beograd 1970.
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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Taktik

1. Hvid trækker!
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Åbningsteori?

4. Hvid trækker!
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Diagonalspil!

7. Hvid trækker!
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Der må angribes!

2. Hvid trækker!
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Hurtigste gevinst?

5. Hvid trækker!
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Pas på mat!

8. Hvid trækker!
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Her har vi jo en urokeret konge!

3. Hvid trækker!
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Vind en bonde mere!

6. Hvid trækker!
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Er der nok for bonden?

9. Hvid trækker!
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Så er det slut!
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Bobby Fischer

kombinerer!

Løsninger side 39
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Bognoter

David Edmond & John Eidinow
Bobby Fischer goes to war
Faber & Faber 2004, 302 sider

En positiv overraskelse. Bogen er
skrevet til det almindelige bogmar-
ked og er at finde hos boghandlere,
men sjældnere hos skakforhandlere.
Men ud over, at der ikke er fokus på
partierne, savner bogen på ingen må-
de substans. Researchen er impone-
rende, litteraturlisten omfatter over
100 titler, og mange af hovedaktø-
rerne har forfatterne opsøgt og inter-
wievet. Derfor får man et grundigt
og præcist indtryk af forløbet bag
facaden af den dramatiske VM-
match i Reykjavik. Trods bogens ti-
tel er der på ingen måde tale om ren
amerikansk propaganda, og Spasskij
fremstilles i et mere sympatisk lys
end Fischer. Der er spændende de-
taljer i massevis, og paranoia i VM-
matcher er åbenbart ikke af nyere
dato. Mistanke om computersnyd
fandtes allerede i 1972! En abefa-
lelsesværdig bog.

�

Dmitry Plisetsky & Sergey Voronkov
Russians vs. Fischer
Chess World ltd. 1994, 396 sider

Hvor Edmond & Eidinows bog
glimrende dækker de ikke skaklige
detaljer, får man her indsigt i, hvor
grundigt det sovjetiske skakmiljø
arbejdede i kampen mod Fischer. Op
til matchen i Reykjavik blev de frem-
trædende mestre sat til at lave deres
persolige analyse af amerikaneren og
komme med bud på deres opfattelse
af den bedste strategi. Nogen stor
fordel for Spasskij var næppe. At
skulle følge Tals, Petrosjans, Smys-
lovs og Botvinniks råd samtidig var
en umulighed. De stritter i alle ret-
ninger. Tals engagement er for øv-
rigt bemærkelsesværdigt, han beder
flere gange om at blive indlemmet i
de direkte forberedelser og stiller sig
til fuld disposition. Karpov bliver
interwievet om sit besøg i Spasskijs

træningslejr, og udtaler forbløffet-
hed over at Spasskij, selv sammen-
lignet med Karpovs egen ladhed,
virker utroligt doven! De planlagde
at spille fire træningspartier, men
efter det første, som Spasskij ifølge
Karpov vandt heldigt, konkluderede
verdensmesteren, at han var i super-
form, og at resterende partier derfor
var overflødige! Bogen gengiver
masser af originale dokumenter og
giver et spændende indblik i Sovjet-
unionens skak, især hvordan de
håndterede matcherne mod Fischer.
Endnu en spændende bog.

�

Julian Simpole & Raymond Keene
Petrosian vs the Elite
Batsford 2006, 299 sider

Selve bogen med dens 71 kommen-
terede Petrosjan-partier er jeg egent-
lig ikke specielt imponeret af. Sim-
pole har tydeligvis stået for det me-
ste af indholdet, og man ser begræns-
ningerne ved at lade en ikke vold-
somt stærk skakspiller kommentere
verdensmesterens spil. Forfatterne
skriver i forordet, at de ikke vil øde-
lægge bogen med computeranalyser,
hvilket er fint nok, men alt for ofte
har man har på fornemmelsen, at man
ikke kan stole på deres varianter. Og
der er faktisk mange fejl. Nogle af
forklaringerne bliver også – i hvert
fald for mig – uforståelige. Det æn-
drer ikke ved, at partierne er godt
udvalgte, og man får et spændende
indblik i Petrosjans partier. Min før-
ste indskydelse var, at han jo spiller
åbningen præcist som Per Andrea-
sen! Det er nu nok omvendt, og nu
ved jeg, hvorfor jeg ofte i Gistrup-
dagene fik foræret centrum eller
løberpar (og engang tabte). Foror-
det er spændende, Keene forsøger
med held at diskutere, om ikke
Petrosjans plads i skyggen af
Fischer trods alt er noget ufor-
tjent, hvorfor vejer et eksplo-
sivt ridt til toppen så meget
tungere end evnen til at for-
blive der over længere tid?
Anklagerne om sammen-
sværgelse i Curacao sår han
også på glimrende måde
tvivl om, og interessant, også

med danske briller, er diskussionen
om, hvem der ikke turde spille mod
hvem ved OL i Havana 1966.
Petrosjan stod på holdkortet til den
oprindelige match mod USA, men
ikke til den udsatte, Fischer spillede
ikke mod Danmark! Alt i alt en fin
bog, der dog nemt kunne have været
meget bedre.
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Bent Larsen
Spasskij - Fischer 72
Dansk skak Union 1973. 90 sider

Skal man både have grundig gen-
nemgang af partierne og også om
begivenhederne uden for brættet er
dette en fremragende mulighed. 90
sider er ikke meget, men det er for-
bløffende, hvor megen information,
man kan få på så lidt plads. Men i
højt tempo kommer man omkring
mange detaljer, og får altid en vur-
dering af det psykiske momentum i
matchen. Der er perler, som når Lar-
sen venter i receptionen for at spørge
Spasskij, hvad han havde tænkt sig
at spille, hvis Fischer havde valgt
14... Db2? – 15 Sc3! (med tilbud om
trækgentagelse), svarede han med et
skævt smil. Præcisionen i Larsens
oplysninger imponerer. Der er ikke
behov for mange anmærkninger i
margen, selv hvis man stiller oplys-
ninger op imod de resultater, andre
forfattere har opnået gennem endog
meget omfattende research. Det
overraskede mig i øvrigt, at Larsen
brugte begrebet Fischer-myten alle-
rede i 1973. Jeg troede, det var no-
get, der opstod, efter at Fischer trak
sig tilbage. Men det er tydeligvis en
misforståelse. Når man er færdig med
at genudgive Find Mestertrækkene,
vil det være indlysende at gå videre
med Larsens øvrige værker, VM-
bogen bl.a. Indtil da må man som

Bøger

Fischer - Spasskij, 1972.



Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne s. 37.

1. Bobby Fischer
Reuben Fine

Lynparti, New York 1963. 10.
Lxf7†!, og den gamle stormester
gav hovedrystende op. 10... Txf7
11. Dc4. 1-0.

2. Bobby Fischer, USA
Joaquim Durao, Portugal

La Habana OL 1966. 46. b4!, og
det var slut: 46... cxb3 47. Kd3 med
mattrussel og tårngevinst. Eller 46...
Txa4 47. Ke3! med udækkelig mat.
1-0.

3. Bobby Fischer
Paul Keres

Kandidatturnering, Curacao 1962.
29. Sf6†! Kh8 30. Sd5. Mindst lige
så godt var 30. Lg5! h5 (30... Df8
31. Sxh7 Kxh7 32. Dh4† Kg8 33.
Lxd8) 31. Se4 Df8 32. Lxd8 Dxd8
33. Sxc5. 30... Dd7 31. De4 Dd6
32. Sf4 Te7? 33. Lg5. Tilsynela-
dende overså begge 33. Lf8! 33...
Te8 34. Lxd8 Txd8 35. Sxe6 Dxe6
36. Dxe6 fxe6 37. Txe6 Td1† 38.
Kh2 Td2 39. Tb6 Txf2 40. Tb7
Tf6 41. Kg3. Det mente Keres nok,
at Bobby kunne klare. 1-0.

4. Bobby Fischer
James T. Sherwin

East Orange, New Jersey1957. 18.
Sxh7! Sxh7. 19. Kxh7 Lf4 koster
et tårn! 19. h5 Sh4. Igen: 19... Se7
20. Lf4. 20. Lf4 Dd8 21. gxh4! Men
endelig ikke 21. Lxb8? Sxg2 med
store problemer. 21... Tb7 22. h6!

Sorts kongestilling er værre end
Hvids! 22... Dxh4 23. hxg7 Kxg7
24. Te4 Dh5 25. Te3 f5 26. Th3
De8 27. Le5† Sf6 28. Dd2 Kf7 29.
Dg5 De7 30. Lxf6 Dxf6 31. Th7†
Ke8 32. Dxf6 Txh7 33. Lc6†. 1-0.

5. Bobby Fischer
Arthur B. Bisguier

New York State mesterskab, Pough-
skeepie 1963. 27. Le5! I al stilfær-
dighed et smukt afgørende træk.
Derimod var 27. Lc1?? en grov fejl
pga. 27. Sxg3† 28. gxh3 Dh5†, og
Hvid bliver mat. 27... Te8. Jamen,
der er ikke rigtig noget at gøre. 28.
Txf5 Txe5 29. Txe5. 1-0.

6. Bobby Fischer
T. J. Beach

New York State mesterskab, Pough-
skeepie 1963. 21. Lh6! Afslører de
sorte officerers manglende samar-
bejde. 21... Dc7. Også efter 21...
Lxh6 22. Dxe5 må den sorte konge
lide under manglende beskyttelse,
f.eks. 22... 0-0 23. Dxe6† Kh8 24.
Sd6. 22. Sd6† Kd8. 22... Kf8 23.
Dxe5. 23. Lxg7 Dxd6 24. Dxe5.
1-0.

7. Bobby Fischer
Svetozar Gligoric

Kandidatturnering, Bled 1959. 26.
Txh5! gxh5. Hvis Sort forsøger
26... Txc3, kommer 27. Th8† Kxh8
28. Th1† Kg8 29. bxc3! (men ikke
29. Df6? Th3!), og Hvid vinder. 27.
Dxh5 Le8. Forsvaret har en umulig

opgave: A: 27... Kf8 28. Dh8† Ke7
29. Df6† Kf8 30. Tf1 (30.Th1?
Txg5!) 30... Le8 31. Lxe6! etc; B:
27... Txc3 28. g6! Kf8 29. bxc3 Df2
30. g7† Ke7 31. Dg5† f6 32. g8S†.

28. Dh6! Godt nok, men bedre
var 28. Th1!! Kf8 29. Lxe6 Ke7 30.
Lxc8 Txc3 31. g6! 28... Txc3 29.
bxc3. Og her: 29. g6! Tg3 30. Dh7†
Kf8 31. Dh8† Ke7 32. Dh4†. 29...
Txc3. Sort kunne have prøvet 29...
De3! 30. Lxe6! Tc6 (30... fxe6 31.
Th1) 31. Lb3! d5 32. Dh2 Dxe4 33.
Lxd5 Tb6† 34. Lb3. 30. g6 fxg6
31. Th1 Dd4 32. Dh7†. 1-0.

I diagramstillingen vandt også det
lidt mere simple 26. Tdf1! Le8 (26...
Tf8 27. Txh5) 27. Sa4 Lxa4 28.
Dxf7† Kh8 29. Txh5† gxh5 30. Tf6
samt mat.

8. Bobby Fischer, USA
Helder Camara, Brasilien

Siegen OL 1970. 19. Txd7! Kxd7.
De andre var overbelastede! 20.
Sb5! Dc6. 20... a6 21. Td1† Ke8
22. Sd6† exd6 23. Lxf6† De6 24.
Txd6. 21. Td1† Ke8 22. Sc7†. Også
22. Lxf6! var udmærket. 22... Dxc7
23. Lxc7 Txc7 24. Db5†. 1-0.

9. Bobby Fischer
Pal C. Benkö

USA-mesterskabet og zoneturne-
ring, New York 1965. 37. De8†!!
med omgående virkning: 37... Txe8
38. Ld5† etc. 1-0.
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jeg prøve lykken hos en antikvar.
Bogen er absolut det værd.

�

Garry Kasparov
Garry Kasparov on Fischer,
My great Predecessors 4,
Everyman Chess 2004, 496 sider

Kasparov bruger over halvdelen af
bind 4 på Fischer og kommer som

altid med mange spændende og selv-
stændige analyser og betragtninger.
Der er mange insights om forhand-
linger mellem Karpov, Fischer og
Campomanes. Kasparov så på ingen
måde Karpov som chanceløs i mat-
chen, der aldrig blev – nærmere som
favorit. Han skriver direkte, at
Fischer nærmest var bange for Kar-
pov, og at dette var en medvirkende

årsag til, at matchen ikke blev til
noget. For øvrigt et træk i samtlige
de nævnte bøger. Uden for brættet
anses Fischer ikke for udpræget
modig. Kasparovs bøger er glim-
rende læsning, også om Fischer.
(Bogen er tidligere omtalt i en arti-
kel af Erik André Andersen, Skak-
bladet nr. 4, 2005).
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Juniorskak

Det kneb for Danmarks

topbrætter at få gang i

scoringen, og så sluttede

holdet sidst i den årlige

4-landskamp i Oslo.

4-landskamp:

Traditionen tro deltog Danmarks
skak-juniorer i slutningen af novem-
ber måned i den nordiske 4-lands-
kamp, dette år i Oslo. Danmark, Sve-
rige og Norge er fast inventar og fik
i år følgeskab af Litauen.

Norgesflyet var forsinket, og selv
om værterne var så venlige at ud-
sætte 1. parti, må det have påvirket
de danske spillere at stresse til spille-
stedet. I hvert fald tabte Danmark
første kamp mod Norge efter en tæt
kamp, der altså endte i nordmænde-
nes favør 5½-4½. I en så jævnbyr-
dig match kan tilfældigheder mange
gange være afgørende, men allige-
vel må resultatet siges at være skuf-
fende – tab til Norge som ikke stil-
lede i stærkeste opstilling og samti-
dig var turneringens lavest-ratede
hold.

Næste morgen var vi klar til igen
at give den gas, og alle var enige om,
at vores ærkefjender fra den anden
side af Øresund skulle have en or-
dentlig omgang. På papiret var sven-
skerne dog favoritter, og om det
skræmte danskerne er ikke til at vide.
Danmark tabte 4-6 i en match, hvor
det lod til, at svenskerne i sidste ende
bare var en smule stærkere, selv om

især Jakob Vang Glud var lidt for
venlig og tillod sin svenske modstan-
der at slippe af sted med en heldig
halv.

I den tredje og sidste runde skulle
vi møde gæsterne fra Litauen. De
havde i de to første runder spillemæs-
sigt været ganske suveræne, og de
skulle vise sig at være lige så hen-
synsløse over for de sejrsløse dan-
skere. Efter et par timers spil så det
stadig fornuftigt ud, men da det kom
til stykket, var de kæmpestore (nok
hormonbehandlede, antog vi...) øst-
europæere for stor en mundfuld. På
tavlen stod der 7½-2½.

Danmark endte dermed på en sid-
steplads. Vi er efterhånden ved at
gøre det til en vane at indtage sidste-
pladsen, og man skal mange år til-
bage for at finde dengang Danmark
sidst vandt 4-landskampen. Den dan-
ske lejr skuffede som helhed, men
især var det overraskende at se vores
tre store stjerner Jakob Vang Glud,
Nikolaj Mikkelsen og Mads Ander-
sen score så få point. Mon ikke de
alle tre snart tager hævn ved at ero-
bre nogle flere normer og for Mads’
vedkommende et par hundrede ra-
tingpoint!?

Dara Akdag
kommenterer:

Dara Akdag (2042)
Danmark

Timmy Forsberg (2034)
Sverige

Modtaget dronninggambit / D20

Før andendagen besluttede jeg mig
for at tjekke mine modstandere ud,
så jeg kunne lære noget om deres
spillestil og åbninger. Modtaget
dronninggambit gav mig en god
chance for at få en forberedelse ind.
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 e5 4. Sf3 Lb4†

4... exd4 5. Lxc4 Sc6 6. 0-0 Le6 7.
Lb5 er blevet populært på topplan.
5. Sc3

Før partiet spurgte Per Andreasen,
hvad jeg ville gøre på løberskakken.
Jeg svarede 5. Sbd2, men det ville
være en unøjagtighed 5. Sbd2 c3 6.
bxc3 (6. Da4† Sc6 7. d5 cxd2† 8.
Sxd2 Sge7 9. dxc6 Sxc6 er også en
mulighed) 6... Lxc3 7. Tb1 exd4 8.
Lc4 Sh6 9. 0-0 0-0 og et kompli-
ceret parti starter, hvilket ikke var
meningen. For Per og jeg var enige
om, at jeg bare skulle have en lidt
bedre stilling, og bare presse på ind-
til han laver en fejl.

2
. 

ru
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e

Af Alexander Rhee

Point-sult i Oslo

Foto: Per Andreasen.

Godt humør trods nederlag  – fra venstre Dara Akdag, Alexander Rhee, Jakob

Glibstrup, Alexei Hansen, Nikolaj Mikkelsen, Peter Skovgaard, Kristoffer Dyrgaard,

Mads Andersen, holdleder Per Andreasen, Jakob Vang Glud og Martin Hansen.
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Foto: Lars Bech Hansen.

IM Jakob Vang Glud (Jetsmark) 2448 0 ½ 0

Nikolaj Mikkelsen (BMS Skak) 2315 0 ½ 0

Peter Skovgaard (BMS Skak) 2253 1 0 1

Kristoffer Dyrgaard (Frem) 2208 ½ ½ ½

Martin Hansen (Nykøbing Falster) 2130 ½ 0 ½

Alexander Rhee (Hørsholm) 2109 1 1 0

Alexei Hansen (AS04) 2189 1 ½ 0

Mads Andersen (Skanderborg) 2074 0 0 0

Jakob Glibstrup (Skive) 1966 ½ 0 0

Dara Akdag (BS Skak) 2042 0 1 ½

DANMARK 4½ 4 2½

N
or
ge

Sv
er
ig
e

Li
ta
ue
n

http://.ungdom.sk1911.no/

?page_id=117

5... exd4 6. Sxd4 Se7 7. Lxc4 Sbc6 8.

Le3

Jeg tænkte lidt over 8. Lb5, men den
mulighed blev hurtigt skrottet. 8...
0-0 9. Sxc6 Dxd1† 10. Kxd1 Sxc6
11. Lxc6 bxc6 12. Lf4 f5! Her har
jeg givet mit elskede løberpar væk,
så jeg vurderede det som lige spil.
8... 0-0 9. a3!?

Dette træk blev kritiseret i analysen,
men jeg tror ikke, det fejler noget.
Hvid får løberne for en billig pris.
9... Lxc3†

9... La5 10. 0-0 Lb6 11. Sxc6 Sxc6
12. Lxb6 axb6 13. Dxd8 Sxd8 14.
Sd5 Se6 15. Tfd1 og Hvids bønder
er sunde, mens Sort har en dobbelt-
bonde og en dårlig hvidfeltet løber.
9... Ld6 10. Sxc6 Sxc6 11. f4 Dh4†
12. g3 Dh3 13. Lf1 De6 14. Lg2 med
lille hvid fordel.
10. bxc3 Sa5 11. La2!?

Jeg var lidt i tvivl, men 11. Le2 viste
sig at være godt i Kamsky - Short,
1994.
11... Sg6?!

Ikke et særlig godt træk. Ideen er at
få en springer ind på c4. Jeg spurgte

min modstander, hvorfor han ikke
spillede 11... b6 i stedet. Han sva-
rede, at 11... Sg6 var teori! Men 11.
b6 er trækket! 11... b6 12. De2 c5
13. Sb5 Sg6 14. Td1.
12. 0-0 De7

Her tog jeg mig en tænkepause for at
finde ud af, hvor brikkerne skulle
stå. Efter 5-6 minutter slog det mig,
at mine brikker stod okay til at starte
et angreb, og at hans stod lidt mærke-
ligt. Så jeg begyndte at regne på det.
13. Dh5!

God start! Truer en brik og aktiverer
en af mine egne.
13... b6
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14. Ld5!

Jeg regnede mig frem til, at dette nok
ville vinde en bonde, da 14... c6 er
tvunget, ellers vil mine brikker bare
rulle frem på banen og mase ham.
14... c6

14... Lb7 15. Sf5 Dd7 (15...De8 15...
De8 taber direkte, f.eks. 16. Ld4
Lxd5 17. Dh6!! Smukt træk!) 16.
Dg4 Kh8 17. Tad1 Lxd5 18. Txd5
De6 19. h4!, og jeg kan ikke forstille
mig, at Sort overlever angrebet. På
14... Tb8 syntes jeg, at 15. f4 så lo-
vende ud, da Sort ikke kan bytte
dronninger af, f.eks. 15... Dh4 16.
Dxh4 Sxh4 17. f5.
15. Sxc6 Sxc6 16. Lxc6 Lb7 17. Lxb7

Dxb7

Her er der ikke andet tilbage end at
forhindre modspil, så er det bare
vundet.
18. f3 Tac8 19. Ld4 Tfe8

Første trin fuldført. Sort har intet at
angribe, så hvis han skal igennem,
skal han ofre. 19... Sf4 20. Db5 Se6
21. a4 var også en mulighed.
20. a4!

Planen er nu at få skabt en svæk-
kelse på b6 og så doble tårne i b-
linjen og vinde bonden.
20... Tc6

20... Sf4 21. Db5 Se6 22. a5.
21. Tab1 Dc7 22. g3

Jeg ville ikke have, at springeren
skulle komme med i partiet.
22... Txc3

Så kom det!
23. Lxc3 Dxc3 24. Db5 Tc8 25. Kh1 h6

26. Tb3 Dc2 27. Dd3 Dc5 28. Tb5 Dc6

29. Dd4

Springeren bliver holdt ude!
29... Kh7 30. Td5 Tc7 31. Td1?!

31. Kg2 og Hvid vinder let.
31... Dc2 32. Td2 Dc1†

Måske 32... Db3!? 33. Kg2 Tc4 34.
Dd3 Dxa4, og Sort opnår lidt mod-
spil, men 35. e5! holder fast.
33. Kg2 De1? 34. Dg1 Dxg1† 35. Kxg1

Tc3 36. Kg2 Ta3 37. T2d4 Se7 38. Td6

Tb3 39. Tc4 b5 40. axb5 Txb5 41. Tc7

opgivet. 1-0

4-landskamp 1 2 3 4 mp. br.p.

1. Litauen • 5½ 8 7½ 6 (21)

2. Sverige 4½ • 6 6 4 (16½)

3. Norge 2 4 • 5½ 2 (11½)

4. Danmark 2½ 4 4½ • 0 (11)

Danske scorer

�
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v/ Steffen Pedersen

Den stærke Gibtelecom Chess Fe-
stival på Gibraltar blev vundet af
Hikaru Nakamura, der i omkamp
besejrede Bu Xiangzhi. Ingen af de
to aktører, vi skal se denne gang,
gjorde det store væsen af sig. Men
Hvid, der er en stærk taktiker, fik
her lov til at udfolde sine evner i et
fint angrebsparti mod en noget hø-
jere ratet modstander.

David Berczes (2429)

Yuriy Kuzubov (2606)

Modtaget dronninggambit / D26

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. Sf3 Sf6 4. e3 e6

5. Lxc4 c5 6. De2 Sc6 7. 0-0 cxd4 8.

exd4 Le7

Det er de færreste, der tør tage bon-
den på d4, men nogen klar gendri-
velse foreligger der vist ikke. Hvid
får selvfølgelig et stærkt initiativ
efter 8... Sxd4 9. Sxd4 Dxd4 10. Td1
Db6 11. Sc3 Ld7 12. Lg5, og jeg
indrømmer, at Sorts forsvarsopgave
ikke er enkel. Til illustration så ta-
ber det naturlige 12... Le7 to lette
officerer for et tårn efter 13. Txd7!
Kxd7 (13... Sxd7 14. Lxe7, og Sort
kan ikke slå tilbage pga. Sd5†) 14.
Lb5† Kc8 15. Sa4 Dd8 16. Tc1†
Kb8 17. Lf4† Ld6 18. De5!.
9. Td1 0-0 10. Sc3

Egentlig regnes 10. a3 som mere
nøjagtigt for at være sikker på at
beholde løberen på diagonalen a2-
g8.
10... a6?!

10... Sa5 11. Ld3 b6 har været Sorts
foretrukne fortsættelse i mange par-
tier. Sorts plan med b5 er naturlig
nok, men en anelse langsom og, som
vi ser i både bivarianter og partiet,
forbundet med stor risiko.
11. a3

I stillingstyper som denne med iso-
leret d-bonde medfører fremstødet
d5 ofte én af to ting: at stillingen
bliver forfladiget, eller at stillingen
åbnes til ubehag for Sort. Her synes
det at være det sidste: 11. d5 exd5
12. Sxd5 Sxd5 13. Lxd5 Dc7 14.
De4 Lf6 15. Sg5 Lxg5 16. Lxg5
giver Hvid en bekvem fordel.
11... Sa5

Ved OL i Bled vandt Peter Heine
Nielsen et godt parti mod Darmen
Sadvakasov efter 11... b5 (træk-
følgen var dér 10. a3 a6 11. Sc3) 12.
d5! exd5 13. Sxd5 Ld7 14. La2
Sxd5 15. Lxd5 Dc7 16. De4 Tae8
17. Lf4 Dc8 18. Tac1 Ld6 (også efter
18. . . Lg5 19. Sxg5 Txe4 20. Sxe4
De8 21. Ld6 er Sort i store proble-
mer) 19. Lxd6 Txe4 20. Lxe4 De8
(20... Te8 21. Se5 er endnu værre)
21. Lxf8 Kxf8 22. Txd7 Dxe4 23.
Txf7† Kg8 24. Tc7, og Sort opgav.

12. La2 Sd5 13. Se5

13. Ld2 var et andet godt træk. Sort
har formentlig ikke bedre end 13...
Sc6, og i det tilfælde har 11... Sa5
virket som tempotab.
13... Sxc3 14. bxc3 Lf6?!

Sorts ønskestilling er noget med at
slå på e5, sådan at Hvid må slå med
d-bonden, og kan han så få lov at
spille både b5, Lb7 og noget i c-
linjen, står han fremragende. Men
det lader sig ikke rigtig gøre, for
Hvid stabler et kæmpe angreb på
benene i mellemtiden. Langt bedre
var 14... Sc6. Hvid står kun en anelse
bedre efter 15. Sxc6 bxc6.
15. Td3! b5 16. Th3 g6 17. Lh6 Te8

18. Tf3 Ta7

Et lidt mystisk træk, for nogen nyt-
tig funktion synes tårnet ikke at have
på 7. række.
19. Txf6! Dxf6 20. Sg4 Dh8 21. Lg5
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Med total dominans på de sorte fel-
ter. Samme fortsættelse var i øvrigt
også kommet på 18... Lb7.
21... h5 22. Sf6† Kf8 23. d5 Tae7

Sort er forsvarsløs. Efter 23... Td8
24. De5 Tb7 25. Sd7† Kg8 er 26.
Lxd8 Lxd7 27. Dxh8† Kxh8 28.
Lxa5 en af mange varianter, der vin-
der.
24. d6 Tb7 25. De3 Ld7

Nå, ja – der er mange måder at op-
give på, men 25... Kg7 holder selv-
følgelig heller ikke. F.eks. 26. De5
Tf8 27. d7.
26. Lh6† 1-0

�
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Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.

� � �

� �

Løsninger til nr. 1/2008
De fem første opgaver er hentet i en
samling af 320 danske opgaver ud-
givet af Jesper Jespersen i 1902.
Jespersen siger, at opgaverne i ho-
vedsagen er fra perioden 1878-1902,
men angiver ikke årstal ved de en-
kelte opgaver – eller om de har væ-
ret brugt i avisers skakspalter eller
andetsteds. Studien af P.A.Larsen
blev publiceret i 1934 (under tid-
nød?) I stedet for fordringen angav
man løsningen/forførelsen, der skul-
le have været bragt senere.
13408. Vilhelm Nielsen. 1. Dh7.
Træktvang. 1... Ka6 2. Sb8‡, 1... Kc6
2. Sf6‡, 1... ~ 2. Sxb6‡. Løseren må
vogte sig i junglen af forførelser.
Mon nogen husker Vilhelm Nielsen?
Han levede fra 15/1 1842 til 7/2 1918
og var en stærk nærskakspiller.
13409. Jørgen Møller. 1. Le2. Truer
2. Sxa4‡. 1... Sc3/Sb2 2. Dg1‡, 1...
Kxb6 2. Dd4‡, 1... Sxb6 2. d4‡, 1...
Ld7 2. Sxd7‡. Nøglen må endelig
ikke være nærliggende!
Jørgen Thorvald Møller har jeg om-
talt tidligere. Han var lægesøn fra
Nordfyn (Otterup) og var født 4/2

http://problemskak.dk/
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Mat i 3 træk.
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Hvid trækker og vinder.
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Mat i 3 træk.
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Mat i 3 træk.
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Mat i 2 træk.
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Mat i 4 træk.

1873. Nævnes fordi en forkert fød-
selsdato står i diverse opslagsværker.
Faderen var i øvrigt også problemist
og dette nummer bringer en sjælden
smagsprøve på hans kunnen (G.
Møller). Undertiden ‘skjulte’ J. Møl-
ler (1873-1944) sig under det spøjse
pseudonym Byssodomeno, kender
nogen oprindelsen?
13410. Chr. Wiehe. 1. Tb4. Træk-
tvang. 1... d5 2. Tb6†. 1... Kd5/Kf5
2. Se7†. Opfindsomme matbilleder
ved sammenarbejdet mellem tårn og
to springere.
Jeg har ingen biografiske oplysnin-
ger om ‘Chr. W’, som han vist kald-
tes. Kan læserne hjælpe?
13411. J.A. Wiberg. 1. Sc4. Truer 2.
Sf4†. 1... Kxd5 2. Db7†, 1... Lxf6 2.
Dxf6†, 1... Sxb2 2. Sf4†. Et smukt
matnet. Forførelser: 1. Lg3? Lf8! og
1. fxg7? Se5! J.A. Wiberg døde i
1892.
13412. J.F. Prost. 1. Df7. træktvang.
1... Kd5 2. Df1, 1... Kc4 2. Df5, 1...
d5 2. Dh7. Et morsomt samvirke
mellem dronning og to springere.
13413. P.A. Larsen. Remis? Ja! 1.
Ta8 Kb7 2. Lg6 Sxg6 3. Ta5! b1D
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4. Tb5† og remis. Eller 1. Ta8 Kb7
2. Lf7 b1D 3 Ld5† og remis.
Peder Andreas Larsen (1869-1946)
var en alsidig opgaveforfatter – både
af skakopgaver og matematikopga-
ver (f.eks. 365 Geometriske Opga-
ver, 1899). Især har han lavet nogle
meget vanskelige selvmatopgaver,
som han ofte måtte korrigere. De
var så at sige uden for menneske-
lig rækkevidde. I ‘Hyg Dem med
Skak’,1966, viser Jens Enevoldsen
flere studier af matematiklektoren fra
Rønne, der måske kan kaldes Dan-
marks første studieforfatter af betyd-
ning.

�

Problemvenner
Torsdag den 13. marts 2008 kl.
19.30-22.00 i Kulturhuset Pile-
gården, Brønshøjvej 17, Brønshøj,
afholdes en lille underholdende
løserturnering ved Erik Hansen,
Dansk Skakproblem Klub.  Alle er
velkomne!



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

Nordfalsters

Forårs EMT 2008  K

18/3 - 22/4. – Nordfalster Skakklub
indbyder til en 5 runders røgfri EMT
i 6-mands grupper, evt. Monrad i ne-
derste gruppe, afhængig af tilmeldin-
ger. – Spillested: Nørre Alslev bib-
liotek 1. sal, Helene Strangesvej 1,
Nørre Alslev. – Spilledage: Tirs-
dagene 18/3, 25/3, 1/4, 8/4 og 22/4
kl. 19.00. – Betænkningstid: 2 timer
til 40 træk + ½ time til resten. – Ind-
skud 20 kr. – Ingen præmier. – Til-
melding senest 11/3 til Henning Ja-
kobsen, tlf. 54 85 09 70, email:
h.k.jakobsen@mail.tele.dk.

‘Odsherred’

Forårsturnering 2008  K

31/3 - 19/5. – Nykøbing Sj. Skakklub
indbyder til 5 - 7 runders ratet tur-
nering med afbudsmulighed. –
Mandagene 31. marts, 7., 14., 21. og
28. april samt 5. og 19. maj 2008. –
Spillested: Pakhuset, Vesterbros
Torv, Nykøbing Sj., sidebygningen.
Indgang fra Savværksvej ved Bad-
mintonhallen. – Betænkningstid: 2
timer 30 min. til hele partiet. – Spille-

tid: 5 timer, fra 19.15-0.15. – Runde-
lægning: Tilpasset Monrad (procent-
vis score, seedningsgrupper, farver).
– Afbud senest lørdag kl. 9.00 før
runden. – Præmier: Beskedne. – Ind-
skud 50 kr. inkl. ratingafgift. – Til-
melding: Senest 2 dage før første del-
tagelse til Villum Sejersen, tlf. 59 91
31 57 (telefonsvarer), mobil 30 34 03
44, e-post: vse@privat.tdcadsl.dk.

Taastrup

Quick Weekend VII  K

4/4 - 6/4. – Taastrup Skakforening
indbyder til koordineret EMT på
Gadehavegårdsskolen. – Spilledage:
Fredag den 4/4 kl. 18.00-23.00, lør-
dag den 5/4 samt søndag den 6/4
kl. 10.00-15.00 og 15.30-20.30. –
Spillested: Gadehavegårdsvej 1, 2630
Taastrup. (Røgfri lokaler!!). – Garan-
teret 1. pr. på 1000 kr. i alle grupper.
– Spilleform: 5 runder i 6-mands grup-
per, sidste gruppe evt. Monrad, Elo-
rates. – Indskud: 120 kr. – Præmier:
Mere end 100 % af indskuddet minus
EMT-afgift. – Slik, sodavand og toast
i kantinen, ellers fem minutters gang
til det nærmeste pizzeria. – Mulighed
for overnatning på spillestedet, 50 kr.
pr. overnatning. – Tilmelding: Med
overnatning senest 25/3, ellers 1/4.
Brug www.taastrupskakforening.dk,
ellers til Jan Mose, tlf. 22 18 61 20,
email: janmose@stofanet.dk, eller
til Alexander Rosenkilde, tlf. 22 67
67 97, email: alexander.rosenkilde
@mail.dk.

Herlev Forårs EMT 2008  K

7/4 - 9/6. – Herlev Skakklub indby-
der hermed til 7-runders koordineret
turnering i klubbens lokaler, i 8-
mands grupper hvis det er muligt. Tur-
neringen afvikles over 9 mandage.
Der er undervejs afsat to mandage,
hvor udsatte partier kan afvikles, så-
fremt begge spillere kan spille på de
pågældende tidspunkter. – Bemærk
den kortere betænkningstid (som i
KSU’s holdturnering). – Spilletids-
punkter: Mandagene 7/4, 14/4, 21/4,
5/5, 19/5, 26/5 og 9/6, alle dage kl.
19.15-23.15. Urene startes præcis kl.
19.15. Udsatte partier kan afvikles
mandagene 28/4 og 2/6, ligeledes kl.
19.15-23.15. – Betænkningstid: 2 ti-
mer pr. spiller til hele partiet. –
Spillested: ‘Marielyst’, Herlev Ho-
vedgade 172, 2730 Herlev (indgang
fra J. E. Pitzners Vej). Bus 350S kø-
rer lige til døren. – Indskud: 150 kr.,
juniorer og folkepensionister dog kun
100 kr. Hele indskuddet minus EMT-
afgift går til præmier. – Tilmelding
og indskud: Telefonisk tilmelding til
Kenneth Nielsen, tlf. 44 91 30 30,
senest d. 28/3 2008. Hurtig tilmelding
anbefales pga. max. 32 deltagere. Ind-
skud betales samtidig med tilmeldin-
gen, og senest d. 28/3, på Herlev Skak-
klubs konto i Danske Bank (reg.nr.
1551, kontonr. 2505753014). Husk at
anføre fuldt navn ved betalingen,
f.eks. i tekstfeltet. – Bemærk: Der må
ikke ryges i bygningen.

DM i Silkeborg
Dansk Skak Unions

99. enkeltmandsturnering

Lørdag den 15. marts til mandag den 24. marts 2008 på Scandic
Silkeborg, Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.

Landsholdsklassen spiller 1. runde lørdag den 15. marts,
Kandidatklassen, MA7 og M7 starter tirsdag den 18. marts,
øvrige grupper starter torsdag den 20. marts.

Tilmelding senest tirsdag den 4. marts.

Se indbydelsen i Skakbladet nr. 1 eller på: skak-dm.dk/2008/

Hovedsponsor DM 2008:
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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

Copenhagen

Chess Challenge 2008  K

16/4-20/4. – BMS Skak inviterer for
fjerde år i træk til international åben
turnering i Bededagsweekenden med
juniorer, titelholdere og spillere med
FIDE-rating (Elo) som primær mål-
gruppe, men alle kan deltage. Tur-
neringen bliver i år stærkere end tid-
ligere, takket været den ny hoved-
sponsor ‘Formuepleje’. Der vil være
mulighed for at lave GM- og IM-
norm. Turneringen gælder igen i år

Frisk forår DB EMT 2008  K

8/4 - 20/5. – Med pæne sponsorpræ-
mier. Hvidovre Skakklub indbyder
i samarbejde med Danske Bank
Strandmark Afd. til DB-EMT i vores
hyggelige klubhus. 5 runder den 8.,
15. og 22. april samt 6. og 20. maj. –
Sponsor har udsat 500 kr. til fuldt hus
(5 point af 5) samt vin o.l. som 3.
præmier. – Der spilles i max fire 6-
mands grupper, indplacering efter
styrke. – Indskud kr. 120. – Yderli-
gere oplysninger om turneringsregler,
starttidspunkt, præmier m.m. på
www.dsu.dk. Tilmelding ‘først til
mølle’ senest fredag d. 4. april: Bjarne
Håkansson, tlf. 20 32 45 71, email:
formand@hvidovre-skakklub.dk.

Djurslandsturneringen 2008  K

10/4 - 29/5. – Grenaa Skakklub ind-
byder til den 65. udgave af Djurs-
landsturneringen EMT. – Spilledage:
7 torsdage: (evt. kun 5, afhængig af
deltagerantallet): 10/4, 17/4, 24/4,
8/5, 15/5, 22/5 og 29/5 med start
kl. 19. Evt. udsatte partier kan afvikles
mandag d. 28/4 eller mandag d. 19/5.
Evt. omkamp afvikles mandag d. 2/6.
Afslutning: Lynskak og præmieud-
deling, d. 5/6 kl. 19.30. – Spillested:
Grenaa Idrætscenter, Ydesvej. – Be-
tænkningstid: 2 timer til 40 træk, der-
efter ½ time + opsparet tid til resten
af partiet. – Turneringsform: Alle-
mod-alle, evt. Monrad. – Indskud 150
kr., betales ved 1. runde. – Præmier:
1. pr. i mesterklassen 800 kr. – Ryg-
ning: Der er rygeforbud i Idrætscen-
tret. – Tilmelding med navn, fødsels-
dato, ratingtal og telefonnummer: Se-
nest 1. april til Asger Hartelius, Ågade
9 K, 8500 Grenaa, tlf. 86 32 23 72,
email: asger.h@stofanet.dk.

GSF 75 års

jubilæumsturnering  K

15/4 - 10/6. – Gladsaxe Skakforening
fylder 75 år, og det vil vi gerne fejre
med en jubilæumsturnering, hvor der
er gode præmier i alle grupper. –
Spillested: Til Jernbanen 20, 2880
Bagsværd (5 min. gang fra Bagsværd
st.). – Turneringsform: 7 runder for-
trinsvis i alle-mod-alle grupper a 8
spillere. Bemærk at pga. pladshensyn
er turneringen begrænset til max. 40
deltagere. – Spilledatoer: 15/4, 22/4,
29/4, 13/5, 20/5, 27/5 og 10/6. Ud-
satte partier kan afvikles 6/5 og 3/6. –
Alle runder starter kl. 19. – Betænk-

ningstid: 2 timer pr. spiller til hele
partiet. – Indskud: 200 kr., som beta-
les umiddelbart inden 1. runde. – Præ-
mier: Øverste gruppe: 1. præmie:
2000 kr., 2. præmie: 1000 kr. Øvrige
grupper: 1. præmie: 1600 kr., 2. præ-
mie: 800 kr. – Tilmelding: Senest 8/4
til Poul Harders, tlf. 44 94 19 65 eller
via www.gladsaxeskak.dk. – Oplys
venligst navn, klub, telefonnummer,
fødselsdato og rating.  – Turneringen
Elo-rates, hvis betingelserne herfor
er opfyldt.
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endvidere som det uofficielle danske
kadetmesterskab, som vindes af bedst
placerede danske juniorspiller født
1992 eller senere. – Elo-rates og spil-
les som 9 runders Swiss på fem dage
med betænkningstiden 90 min. + 30
sek. pr. træk. – Program (foreløbigt):
16/4 kl. 18-23, 17/4 kl. 15-20 og
20-01, 18/4 kl. 10-15 og 15-20, 19/4
kl. 10-15 og 15-20, 20/4 kl. 10-15 og
15-20, derefter præmieddeling. –
Spillested: Tapeten, Magleparken 5,
2750 Ballerup. – Præmier: 1. pr. 4000
kr., 2. pr. 3000 kr., 3. pr. 2000 kr., 4.
pr. 500 kr. Kadet-DM: 500 kr. – Ind-
skud: Titelholdere og spillere med
+2400 gratis. Juniorer (2100-2400)
300 kr., (1900-2099) 350 kr., (1600-
1899) 500 kr. Spillere over 20 år med
Elo 500 kr. Øvrige 800 kr. – Tilmel-
ding: Senest 12. april 2008 til Lars-
Henrik Bech Hansen, tlf. 26 32 63 58
eller på turneringens hjemmeside:
www.copenhagenchesschallenge.dk.

LVS Forår 2008  K

16/4 - 11/6. – LVS indbyder til den
traditionelle forårs EMT. – Spillested:
Rustenborgvej 15 A, Lyngby. Røgfri
spillelokaler. – Spilletider: Der spil-
les på følgende onsdage 16., 23. og
30. april, 14., 21., og 28. maj samt 11.
juni. – Alle dage med start kl. 18.30.
– Der vil være mulighed for at af-
vikle udsatte partier den 7. maj samt
4. juni. – Betænkningstid: 2 timer til
40 træk, derefter ½ time + opsparet
tid til resten af partiet. – Turnerings-
form: Flest mulige 8-mands grupper,
alle-mod-alle, nederste gruppe dog
eventuelt Monrad. – Indskud: 150 kr.,
som betales senest på første spille-
dag. – Præmier: Indskuddet (minus
EMT-afgift) går ubeskåret til præ-
mier. Ved pointlighed deles penge-
præmier, der foretages ikke korrek-
tion. – Elo: Såfremt betingelserne er
til stede, vil turneringen blive Elo-
ratet. – Mobiltelefon: DSU’s regler
er gældende. – Tilmelding: Til Jan
Petersen, tlf. 45 89 13 37, email: jan-
petersen@post.tele.dk, senest torsdag
den 10. april 2008.

Vejleturneringen 2008  K

17/4 - 5/6. – Skakklubben Evans ind-
byder herved til koordineret turnering
på følgende torsdage: 17/4, 24/4, 8/5,
15/5, 22/5, 29/5, 5/6. – Spilletid: Kl.
18.30 - 23.30. Bemærk spilletids-
punktet! – Betænkningstid: 2 timer

til 40 træk, og derefter færdigspil med
½ time til hver plus opsparet tid efter
FIDE’s regler for hurtigskak. – Spil-
lested: Hældagerskolen i den nord-
lige del af Vejle (Bredballe), Nørre-
marksvej 157. – Turneringsform: Der
spilles så vidt muligt i 8-mands grup-
per. – Turneringen vil blive Elo-ratet,
hvis det er muligt. – Der er rygefor-
bud i spillelokalerne. – Indskud:
130 kr. for alle, juniorer dog 80 kr. –
Tilmelding: Med angivelse af rating-
tal senest 10. april til Preben Søren-
sen, Skovparken 49, 8722 Heden-
sted, tlf. 75 89 06 09, email: phau

@post10.tele.dk, eller Erik Pontop-
pidan, Underager 14, 7120 Vejle Ø,
tlf. 75 81 55 54, email: methac
@mail1.stofanet.dk, eller online på
www.skakklubbenevans.dk. – Vel
mødt i Vejle!

Himmerlands-

mesterskabet 2008  K

21/4 - 26/5. – Aars Skakklub indby-
der hermed til 7-runders EMT om
Himmerlandsmesterskabet. – Elo-ra-
ting, om muligt. – Spillested: Er-
hvervsskolerne, Aars. – Spilledage:
21/4, 23/4, 28/4, 5/5, 13/5, 19/5, 26/

Nordre Skakklubs

30. Bededagsturnering
Nordre Skakklub inviterer til vores traditionelle hurtigskakturnering på
St. Bededag fredag den 18. april 2008.

Turneringsform: Hurtigskak for 4-mandshold + evt. reserver. 
Holdene inddeles (uafhængigt af betalt indskud!) i præmiegrupper efter
ratinggennemsnittet af holdets 4 højst-ratede spillere. 

Der anvendes 3-pointsystemet (det fra fodbold så kendte 3/1/0-point-
system) på både brætpoint og matchpoint, og runderne lægges efter
schweizersystem på basis af brætpoints. Der spilles 7 runder, hvoraf de
3 første afvikles inden for to lige store seedningsgrupper.

Præmier: I hver præmiegruppe udgør præmiesummen mindst summen
af deltagerholdenes egne indskud.

Spilledag: St. Bededag, fredag den 18. april med start kl. 10.00 og slut
ca. kl. 19.30.

Spillested: Brobjergskolen, Frederiks Allé, Århus C.

Indskud: Afh. af holdets rating (gennemsnittet af de 4 højestratede):

1000 - 1399: 100,- kr.
1700 - 2099: 300,- kr.

Tilmelding: Til Lars Christiansen på tlf. 21 68 65 35 eller email:
formand@nordre.dk.

Ved tilmelding angives samtlige spilleres navne og ratingtal,  holdnavn
og kontaktperson med telefonnummer. 

Sidste frist for tilmelding er mandag den 18. april – ved senere
tilmelding ingen deltagergaranti, ligesom der pålægges et efter-
tilmeldingsgebyr på 50 kr.

Forplejning: Velassorteret kantine – med lune retter, håndmadder, kage
m.m. samt kaffe og kolde drikkevarer til populære priser – forefindes på
stedet!

Se reportager fra tidligere turneringer og yderligere info på Nordres
hjemmeside:  www.nordre.dk

1400 - 1699: 200,- kr.
2100 og op: 400,- kr.

... KOMMENDE TURNERINGER
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Husk også ...

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

Sondex Cup
7/3 - 9/3
2 Fast and 2 Furious
8/3
Skak-DM 2008
15/3 - 24/3
VRS Forårsturnering
17/3 - 25/5
KSU 1. Seniorturnering
7/4 - 5/5
KSU 2. Dag-turnering
19/5 - 16/6

5. Lynturnering og præmieuddeling
2/6. – Betænkningstid: 2 timer til 40
træk, ½ time + evt. opsparet tid til
resten af partiet. Alle runder starter
kl. 19.00. – Indskud: M-kl: 150 kr.,
øvrige klasser 110 kr.. Juniorer u/18
og pensionister 80 kr. Opkræves før-
ste spilleaften. – Præmier: M-kl: 1.
pr. 1500 kr., øvrige klasser: 1. pr. 600
kr. – Tilmelding: Senest 11/4 til Hen-
ning Larsen, Løvsangervej 6, 9600
Aars. Tlf. 98 62 36 72. – Sponsor:
Spar Nord.

Femmeren

Skødstrup 2008  K

23/4 - 21/5. – Skødstrup Skakklub
inviterer til koordineret turnering på
Lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej
701, Skødstrup. – Der spilles med 2
timer til 40 træk + ½ time til resten
mellem kl. 18.30 og 23.30 disse ons-
dage: 23/4, 30/4, 7/5, 14/5 og 21/5. –
Indskud 150 kr. – Kontante præmier.
– Gode spilleforhold og billig kan-
tine. – Tilmelding: Senest den 16.
april til Willy Møller Nielsen, Bonde-
haven 30, 8541 Skødstrup, tlf. 86 99
24 61, email: willymn@gmail.com.

Hillerød Byturnering

Nordea Cup 2008  K

29/4 - 24/6. – For 22. gang indbyder
Hillerød Skakklub til koordineret
åbent bymesterskab i klubbens loka-
ler på Christiansgade 1, 3400 Hille-
rød. – Turneringen er røgfri og Elo-
rates. – Turneringsform: Der spilles
alle-mod-alle i 8-mands grupper, la-
veste gruppe dog eventuelt i en Mon-
rad-gruppe. – Spilledage: 7 runder
fordelt på 9 tirsdage: 29. april, 6. maj,
13. maj, 20. maj (udsatte partier), 27.
maj, 3. juni, 10. juni, 17. juni (udsatte
partier) og 24. juni. – Gode penge-
præmier, f.eks. 1.000 kr. i førstepræ-
mie i mestergruppen. Til alle grup-
pevindere vil der desuden være en
pokal til eje sponsoreret af Nordea. –
Spilletid: 19.00 til 24.00. 2 timer til
40 træk, derefter ½ time plus opspa-
ret tid til resten af partiet. – Indskud:
200 kr., som betales inden 1. træk i 1.
runde. – Tilmelding på hjemmesiden
www.hillerodskakklub.dk, alternativt
til Hans E. Jacobsen på tlf. 48 25 50
64, senest 27/4. Husk navn, fødsels-
dato, tlf., klub og rating. Turneringen
indgår i NSU’s Grand Prix Cyklus og
5 kr. af indskuddet går hertil.

Tectura Rapid Chess 2008  H

17/5. – Hørsholm skakklub indbyder
i samarbejde med Tectura A/S til årets
stærkeste hurtigskakturnering. – Tur-
neringen afholdes i Fritidshuset i
Hørsholm lørdag d. 17. maj fra kl.
10.00 til kl. 18.00. – Der spilles 7
runder i en stor gruppe efter
schweizersystemet med seedning i
første runde. Der spilles med 25 mi-
nutter pr. spiller pr. parti. Runderne
lægges elektronisk med et schweizer-
program. – Turneringen budgetterer
med en mindste præmiesum på kr.
14.000 og fordeler sig som følger: 1.
pr. 5000 kr., 2. pr. 2500 kr., 3. pr.
1500 kr. Ratingpræmier, 1000 kr., i
intervallerne 2200-2399, 2000-2199,
1800-1999, 1600-1799, u. 1600. Des-
uden gode sidepræmier for bedste
parti, største overraskelse, bedste ju-
nior, etc. NB! Præmier deles ved li-
gestilling. Hver deltager kan kun
vinde én præmie. – Indskud: kr. 150,
dog gratis adgang for IM og GM. Ind-
skud betales ved indskrivning kl. 9.30.
– Indskuddet inkluderer en sandwich-
bolle med pålæg samt e-turneringsbog
med rundeberetninger, billeder, tabel-
ler og partier, hvor GM Carsten Høi
kommenterer de bedste. – Spillestedet
er Fritidshuset, over for fra Rungsted
station, Vestre stationsvej 12, 2960
Rungsted. God kantine findes på
spillestedet. – Tilmelding senest d. 15.
maj 2008 til Jesper Nielsen 38 88 34
05/jesn@gfnet.dk. Bemærk: Delta-
gerbegrænsning på 90 deltagere. –
Hørsholm Skakklubs hjemmeside
www.fribonden.dk opdaterer løbende
oversigten over tilmeldte spillere.
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K-skak

Indbydelse til Åbent
Computerfri DM 2008

Denne turnering er den eneste,
der er åben for alle.

• Gennem tilmeldingen forpligter
man sig til ikke at benytte
computer til analyse.

• Der er ingen kontante præmier
men mulighed for spændende
partier mod nye modstandere.

• Turneringen starter
i begyndelsen af april.

• Skriftlig tilmelding til underteg-
nede senest den 20. marts.

• Indskuddet, som er på 50 kr.,
indsættes samtidig på girokonto
4950356 eller via PC-bank på
9543 0004950356.

• Peter Lindegaard
Emil Aarestrups Vej 10,
8000 Århus C
Tlf. 86 19 17 25
peter.lindegaard@stofanet.dk

DM 2006
Slutstilling: 1. Søren Rud Ottesen
11, 2. Allan Ringsborg 9½, 3. Erik
Rasmussen 9, 4. Steen Vestergaard
9, 5. Brian Jørgen Jørgensen 7½,
6. Brian Feldborg 7½, 7. Tonny
Christiansen 7, 8. Lars Kirstein An-
dersen 7, 9. Kim Holm Hansen 6½,
10. Kenneth Varberg 6, 11. Søren
Peschardt 6, 12. Søren M. Larsen
6, 13. De la Calle (Israel)  5½, 14.
Bjørn Laursen 4½, 15. Morten
Henrik Olsen 3.

Peter Lindegaard
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Nye bøger

Informator 100
Chess Informant 2007,
paperback, 340 sider. Pris: kr.
245,-

Det er 42 år siden, at en idé
blev født: at udvælge de
vigtigste partier fra alle større
turneringer, at etablere et
‘skaksprog’, der kunne
forstås af skakspillere over
hele verden, og at udskifte traditionelle
åbningsnavne med en mere specifik klassifikation af
alle skakåbninger. Siden har informator-symboler og
ECO-koder været det samlende sprog for skak-
spillere verden over.
Med Informator 100 er en milepæl nået, og selv om
konkurrencen især i de senere år har været hård fra
den elektroniske front, så lever Informator stadig op
til sit meget, meget høje niveau, som et af skak-
spillernes vigtigste referenceværk. Denne gang med
451 kommenterede partier, hovedparten kommente-
ret af spillerne selv.

Secret of Opening
Surprises 8
Jeroen Bosch, New In Chess
2008, paperback, 144 sider.
Pris: kr. 195,-

Selv blandt verdens bedste
spillere kan det være en
genvej til point, hvis det
lykkes at overraske mod-
standeren i åbningen. Med den 8. udgave af
SOS har Jeroen Bosch endnu en gang udvalgt en
samling af åbningsoverraskelser, der allerede inden
for de første få træk kan bringe modstanderen ud af
fatning. Præsenteret af stærke stormestre med egen
erfaring fra varianterne.

PMP  ID-nr. 42197

Telefontid:

man-ons 10-16,
tors 10-19, fre 10-13

Play the Semi-Slav
David Vigorito, Quality Chess
2008, paperback, 277 sider.
Pris: kr. 219,-

En af tidens hotte åbninger er
Semi-Slavisk. Et forsvar mod
1. d4, der ved Corus-
turneringen i januar blev
benyttet af så stærke spillere
som Anand, Kramnik,
Aronian, Gelfand og van Wely.
Bogen dækker både Moskva-varianten (1. d4 d5
2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 e6 5. Lg5 h6), Botvinnik-
varianten (5... dxc4), Meranervarianten (5. e3),
Dc2-varianten (6. Dc2) og tidlige hvide
afvigelser som for eksempel Afbytnings-
varianten, 4. e3, 4. Dc2 etc.

Ny daglig ledelse
af Dansk Skaksalg
Dansk Skaksalg ApS er flyttet, og jeg har
per 9. februar overtaget den daglige ledelse
af forretningen.

Bemærk derfor både ny adresse, nyt
telefonnummer og nye telefontider.

Dansk Skaksalg vil være åbent for besøg,
men kun efter forudgående aftale.

Med min erfaring som skakbogsforfatter
og en bred viden om markedet håber jeg
at kunne yde god rådgivning og service,
og jeg glæder mig til at handle med både
nye og gamle kunder.

Steffen Pedersen

Dansk Skaksalg ApS
Kosterslevvej 80
Kosterslev
5471 Søndersø
www.skaksalg.dk
E-mail: sales@skaksalg.dk
Tlf. 63 33 03 07

Steffen Pedersen

Dansk Skaksalg anbefaler:
Bent Larsens Skakskole – Mestertræk ...... kr. 99,-
Bent Larsens Skakskole – Praktisk Skak .. kr. 99,-
Shirov: My Best Games, Grünfeld (DVD) ... kr. 249,-
DGT Elektronisk ur ...................................... kr. 595,-


