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Påsken 2008

Af Erik Søbjerg
formand,
Dansk Skak Union

Årets Danmarksmesterskaber 2008 blev en meget flot og interessant
turnering med knap 200 deltagere i perfekte rammer på Hotel Scandic i
Silkeborg. Silkeborg Skakklub stod bag et meget velorganiseret arrangement, som med fuld opbakning fra klubben og rutinerede hjælpere udefra
forløb til tilskuernes og deltagernes store tilfredshed. Jeg vil gerne på
Unionens vegne rette en varm til Silkeborg Skakklub og stævneledelsen
med Tom Petersen, Peter Poulsen, Peter Matzen og formand Johnny Koust
Rasmussen i spidsen.
Organisatorisk bød påsken også på en række vigtige begivenheder. Dansk
Skak Union har fået ny kasserer, idet Henrik Knudsen efter otte år på den
tunge og ansvarsfulde post blev afløst af René Baarup-Christensen, K41.
Henrik Knudsen fortsætter som menigt medlem i Forretningsudvalget, som
Poul Søndergaard og Morten Rasmussen forlod efter en meget stor indsats
gennem de seneste fire år. Lars Wisler, Grindsted Skakklub, blev nyvalgt til
FU med IT-området som sin hovedopgave.
Hovedbestyrelsen godkendte desuden politikken for ungdomsskak i Dansk
Skak Union. Arbejdet konkretiseres af et ungdomsudvalg, som med Esmat
Guindy og Tom Skovgaard i spidsen og repræsentanter fra hver hovedkreds
allerede har en række tiltag på vej. I slutningen af maj afvikles det første
Ungdoms-DM som et stævne med fri tilmelding i aldersgrupperne
U10, U12, U14, U16 og U18.
I den aldersmæssigt anden ende af Unionen blev der ligeledes vedtaget ny
politik for seniorskakområdet (+60). Politikken fastlægger rammerne for
vilkårene for deltagelse i de internationale seniorskakturneringer og
danmarksmesterskabet for seniorer. Senior-DM afvikles igen i 2009 som en
særskilt turnering. Der ydes fortsat støtte til opstart og drift af lokale
seniorskak-aktiviteter. Det er vigtigt med aktiviteter, der kan fastholde og
udvide antallet af spillere over 60 år. Konkret bliver der ved Pokalturneringens finalestævne oprettet en særlig seniorskak-gruppe, hvor 4-mands hold
(+60 år) fra hele landet frit kan deltage. Pokalturneringens finale spilles
pinsesøndag på Hotel Nyborg Strand.
Hovedbestyrelsen og senere en afstemning på delegeretmødet vedtog at
indføre en delvis brugerbetaling på Elo-ratede grupper. FIDE har over de
senere år kraftigt udvidet antallet af grupper, der kan Elo-rates, og samtidig
hævet prisen betragteligt. Eksempelvis koster det Unionen 50 Euro, at en
6-mands gruppe Elo-rates, uanset styrkeniveauet. Der indføres derfor en
brugerbetaling på 30 Euro eller 225 kr. for fremover (efter 1/7-2008) at få
Elo-ratet en gruppe.
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Peter Heine Nielsen DM

Dansk Skak Unions forretningsudvalg 2008-09
Som det fremgik af Erik Søbjergs påskeberetning side 3, var der to nyvalg
til DSU's daglige ledelse på delegeretmødet påskedag. Forretningsudvalget
har nu følgende fem medlemmer: Forrest fra venstre René Baarup-Christensen (kasserer), Erik Søbjerg (formand), Lars Wisler (IT), og bag dem fra
venstre Henrik Knudsen (tidligere kasserer, nu klubforhold og PR) samt
Esmat Guindy (sekretær).

Korrektioner
Mit blik faldt tilfældigvis på to
små fejl i sidste nummer af Skakbladet (nr. 2, 2008).
På side 32 skriver Kølvig, at
Fischer blev nummer to efter
Spasskij i Capablanca-mindeturneringen på Cuba (dvs. Havanna
1965). Det rigtige er, at Fischer
blev nummer 2-4. sammen med
Geller og Ivkov – men efter
Smyslov. Kølvig har nok forvekslet slutresultatet med turneringen i Buenos Aires 1960,
hvor Fischer blev nummer to efter Spasskij.
Bent Larsen skriver på side 34,
at Smyslov led et instruktivt nederlag med Smyslov-varianten i
Grünfeld-indisk mod Löwenfisch i 1951. Det rigtige årstal er
1949. (Jeg har bragt i partiet i min
bog ‘Den Sovjetiske Skakskole’
på side 92-93).
Erik André Andersen
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Kvindeskak
på kampdagen
Festpladsen i Rødovre Centrum lagde fliseskakbræt og velvoksne brikker til, da kvindernes internationale
kampdag 8. marts blev markeret med
en match mellem Trine Rasted, Louise Fredericia og Siv Haubro mod
herrer fra Rødovre Skakklub.
I det første parti kom Trine Rasted
i vanskeligheder mod Rune Linneboe Andersen, og med fem isolerede
bønder i et dobbelt tårnslutspil opgav hun at forsvare sin stilling. Betænkningstiden var 30 minutter pr.
spiller, og det blev hurtigt klart, at
hvert træk med de tunge brikker
kostede 5-15 sekunder.
I det følgende parti fik Siv Haubro
en formidabel stilling mod Bjørn
Enemark, men havde brugt for meget tid. Med et minut igen afslog hun
heltemodigt remis, men lidt efter
faldt vingen.
I dagens sidste parti byttede Bent
Kølvig om på to træk i åbningen,
hvilket tillod Louise Fredericia at

Efter fire års pause fra påsketurneringen vendte GM Peter Heine Nielsen tilbage og blev en meget sikker
danmarksmester med 7 point af 9, et
helt point foran klubkammeraten far
Helsinge, GM Lars Schandorff, og
yderligere et halvt point foran stortalenterne fra Jetsmark, Allan Stig
Rasmussen og Jakob Vang Glud.
Reportage og partier fra det smukke
stævne på Hotel Scandic Silkeborg
følger i Skakbladet nr. 4.
www. skak-dm.dk/2008/

Foto: Sigfred Haubro.

Trine Rasted overvejer sit træk.

vinde en officer. Imidlertid tænkte
hun sig grundigt om og spillede noget andet. Da Bent Kølvig efter partiet (som han vandt) spurgte om årsagen, forklarede Louise Fredericia,
at hun ikke ville spolere et opvisningsparti med en tidlig officersgevinst. Således at overtage gentlemanrollen fra mændene er vel ikke så
ringe på en kampdag.
www. rodovreskakklub.dk/

Broen i Mitrovica
Med alt det, Per Andreasen udretter
for Dansk Skak Union: holdkaptajn
ved OL, eliteudvalg, ungdoms-rejseleder og fast kommentator ved bl.a.
DM i påsken, er det svært at forestile
sig, at han kan få tid til ret meget
andet. Ikke desto mindre har han som
ansat ved politiet i Ålborg flere gange
været udsendt på fredsbevarende
missioner på Balkan og i Irak, senest
i den omstridte serbiske provins Kosovo umiddelbart før det albanske

flertal erklærede selvstændighed.
Det har han nu skrevet en bog om,
og selv om det slet ikke er en skakbog, er der alligevel mange festlige
skakoplevelser, som da en serbisk
soldat efter at have vundet et parti
fra Per bliver så overstadig, at han
skyder vildt op i luften med sit automatvåben. Selve bogudgivelsen bliver også i skakfamilien, idet forlæggeren er Jan Løfberg, der i sin tid
startede som skakskribent.

www. broenimitrovica.dk/

Undgå at blive sat mat af udviklingen!
Under dette motto havde Dansk
Kabel TV engageret et af skakkens
stærkeste navne, GM Sune Berg
Hansen, til at at give opvisning i
lynskak ved en fagmesse 8. marts
i Bella Center. Partierne, som kunne følges på en storskærm, trak
mange interesserede til standen, og
med en betænkningstid på 1 minut til mesteren mod 9 til de messedeltagere, der tog udfordingen op,
var der masser af underholdning
og drama.
Administrerende direktør i
Dansk Kabel TV, Peter Ibsen, var
positivt overrasket over, hvor publikumsvenlig den hos erhvervslivet ellers ret upåagtede skaksport
havde vist sig, og han havde mange rosende ord til Sune Berg Hansen for en topprofessionel, imødekommende og udadvendt indsats på messen.
Også Sune Berg Hansen erklærede bagefter, at det havde været
en god og anderledes oplevelse –
og skakligt krævende, fordi den
ultrakorte betænkningstid tvang
ham til at spille benhårdt på komplikationer og matangreb i hvert
eneste parti. Alt i alt et samarbejde,
der peger fremad mod de mere
permanente sponsoraftaler, som
skakken og erhvervslivet kan få
gensidig glæde af. Ifølge Peter

Foto: Christina Sørensen.

Sune Berg Hansen hvid mod en af de mange mesedeltagere, der forsøgte sig

Ibsen burde det kunne lade sig
gøre, for der er value for money i
skak – men Dansk Skak Union
kunne på sin side bidrage til partnerskab ved at skabe større opmærksomhed i medierne omkring
spillet.
Kontakten mellem Dansk Kabel TV og Sune Berg Hansen blev
formidlet af Anders Bork Hansen,
som ud over ambitiøse projekter i
sin egen klub, Hørsholm (se Skakbladet nr. 6, 2007), gør en indsats

for at åbne erhverslivets øjne for
skakkens potentiale og på den måde skaffe sponsorer til Dansk Skak
Union.
En velgennemført event som
Dansk Kabel TV’s messeskak giver skaksporten en umiddelbar sidegevinst ved den direkte eksponering, og som Peter Ibsen gav
udtryk for, var der nok mange messedeltagere, som fik lyst til at finde
bræt og brikker frem, når de kom
hjem.
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DØDSFALD

Hans Buttenschøn
Den 17. marts 2008 døde Hans Buttenschøn efter længere tids sygdom,
kun 63 år gammel.
Hans var en central figur i Skanderborg Skakklub, altid fuld af initiativ og virkelyst. Lige veloplagt gik
han i gang med sine mange opgaver.
Som bestyrelsesmedlem udførte han
et kæmpearbejde, og det gjorde han
i øvrigt også i de perioder hvor han
ikke var bestyrelsesmedlem. Klubben har i årenes løb holdt til på adskillige lokaliteter, men når vi var
nødt til at skifte, var Hans altid mand
for at finde den bedste løsning, tak-

ket være sine mange kontakter og
formidable evner som forhandler.
Skanderborg Skakklub var medarrangør af DM i Horsens i 2003 og
har efterfølgende arrangeret to store
Samba Cup turneringer. Ved alle
disse arrangementer fik Hans en
masse praktiske forhold til at falde
på plads, og uden Hans’ tilsagn om
medvirken er det tvivlsomt, om vi
havde turdet binde an med disse store
arrangementer.
Skanderborg Sommer EMT fik
også en opblomstring takket være
Hans’ store indsats. Det gjaldt bl.a.
sponsorindtægter og hans mange
fine og overskuelige statistikker.
I klubbens interne turneringer var
Hans en værdsat arbejdskraft, igen i
kraft af dygtighed og gode formidlingsevner.
Som redaktør for klubbladet ydede Hans en stor indsats. Han fik engageret rigtig mange af medlemmerne som faste leverandører af stof
til bladet, som også voksede i omfang. Også til den lokale presse var
Hans en stor bidragyder.

DØDSFALD

Knud Brandt-Lassen
Med Knud Brandt-Lassens død har
Lemvig Skakklub mistet en markant
personlighed samt en dygtig og farverig spiller.
I over 45 år har Knud Brandt-Lassen sat sit præg på Lemvig Skakklub, hvor han også i en årrække var
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formand. Ikke mindst gennem sit
store arbejde med skoleskak på
Klinkby Skole, som det danske holdmesterskab i 1964 i den grad satte på
skak-danmarkskortet, har Knud
Brandt-Lassen haft stor betydning
for en efterfølgende tilgang til Lemvig Skakklub.
Som skakspiller havde Knud
Brandt-Lassen sin helt egen stil.
Hans hurtige, opfindsomme spillefacon – krydret med muntre, barokke
kommentarer – huskes af mange
skakspillere fra et stort område.
Han besad desuden en betydelig
teorividen, som han gerne delte med
andre.
Æret være Knud Brandt-Lassens
minde.
Bent Olesen

Skoleskakken på Morten Børup
Skolen har haft gyldne tider under
Hans’ mangeårige ledelse. Børnene
elskede ham for hans varme, rolige,
men også faste væsen. Hans’ ord var
lov!
I 2007 fik Hans Dansk Skak Unions hæderstegn for sin store betydning for skakken. Hans var en habil
skakspiller, med stor glæde ved spillet, men uden at gå højt op i resultater. Som menneske var han mild,
venlig, lun og uhyre hjælpsom. Han
vil blive savnet af alle i klubben og
mange udenfor.
Æret være Hans Buttenschøns
minde.
På Skanderborg Skakklubs
vegne, Asger J. Andersen

Skakligaen
Resultaterne i 7. runde ændrede
næsten alle placeringer i Skakligaen. Aalborg førte, men tabte
til bundholdet Nordkalotten,
hvilket gav plads til både Helsinge og Århus/Skolerne, der
sendte hhv. K41 og Jetsmark
længere væk fra toppen.
Stillingen efter 7 runder:
1. Helsinge
33½
2. Århus/Skolerne 32½
3. Aalborg
31
4. K41
30½
5. Brønshøj
30
6. Jetsmark
27½
7. Helsingør
27
8. Nordre
23
9. Sydøstfyn
23
10. Nordkalotten 22

10
10
10
6
10
8
6
4
3
3

Alle matcher i den afsluttende
dobbeltrunde 12.-13. april spilles på Lo-skolen, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør. Lørdag spilles fra kl. 14 og søndag
fra kl. 10.
www. divisionsskak.dk/

Taktik
Løsninger side 22
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Afslut med manér!
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Er der ofret for meget?
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Interview med
Tomas Hutters,
manden bag
Dansk Skak Unions
nye skakserver

Skak
en

Af Thorbjørn Rosenlund
Dansk Skak Unions skakserver,
www.skak.dk, som 1. marts åbnede
sine virtuelle døre for medlemmer
såvel som Net-tilmeldte og hjemmespillere på gæstevisit, er den mest
ambitiøse og mest synlige nyskabelse siden etableringen af hjemmesiden www.dsu.dk for tolv år siden.
Hvad IT angår, er Dansk Skak
Union privilegeret med særdeles
kyndige folk som Finn Larsen, Karsten Nymann Pedersen og Morten
Rasmussen, der har lagt mange hundrede timers frivilligt arbejde i ratingsystem, medlemsregistrering og
hjemmesidedesign, men skakserveren var en så speciel opgave, at Dansk
Skak Union valgte at sende projektet i udbud hos interesserede IT-firmaer.
Alligevel blev det - om end professionelt - i skakkens egne rækker,
for blandt de afgivne tilbud foretrak
hovedbestyrelsen et oplæg fra firmaet Mølgaard & Nielsen, som indehaves af den internationale skakmester Tomas Hutters.
Lige så synligt og selvfølgeligt,
skakserveren i dag opleves på enhver computer, lige så scenefjernt og
udmarvende har arbejdet med den
været. I Skakbladet har man kunnet
læse om Dansk Skak Unions overvejelser og forhåbninger, men tættest på projektet var jo hele tiden
Tomas Hutters, og da skakserveren
nu har stået sin prøve, er tiden inde
til at opsøge ham ved computeren,
hvor der stadig er systemelementer,
der skal programmeres.

8
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Blev skakserveren designet på én
gang eller i etaper?

med tilhørende klienter var klar allerede en gang i juni 2007. Dette for
at have sikker grund under fødderne
og et solidt fundament for udbygningen og integrationen med de øvrige funktioner.
Det færdige system rummer alle
en spilservertjenestes grundlæggende elementer – spilafvikling i realtid, chat, tilmeldingsfunktionalitet,
brugerhåndtering, administrativ
backend og så videre. Desuden en
række funktioner, der går et stykke
ud over det grundlæggende: håndtering af dataudveksling med DSU’s
gode gamle medlemskartotek samt
turnerings- og ratingmoduler, der
ligger tæt på den virkelige verdens.
Vi får se, om det lykkes nogen at få
3000 i rating - jeg tror og håber det
ikke!

Vi lagde fra starten stor vægt på at
have kernen i en fungerende realtime
spilserver klar så tidligt som muligt,
og den første fungerende prototype

Hvordan er rollefordelingen mellem
dig og dine medarbejdere i et projekt som skakserveren - er du alene
om at træffe beslutningerne?

Meget få IT-firmaer kan have erfaring med skakservere. Hvad gav dig
mod på en så krævende opgave?
Jeg har haft et vist engagement i en
anden skakserver (WCN). Desuden
har jeg gennem årene haft min gang
i forskellige udviklermiljøer, hvor
der er blevet lavet og diskuteret beslægtede ting. Som et kuriosum kan
jeg nævne, at jeg har haft en lille finger med i et go-projekt – ikke en server, men et spilmodul. Jeg havde i
en tidlig fase rådgivet FU omkring
projektet, og modet kom dels fra, at
opgaven var så interessant, dels fra
det forhold, at jeg vidste, at jeg havde
et team til rådighed, som kunne løfte
opgaven.

serveren –
spændende opgave

www.skak.dk

Mølgaard & Nielsen er en mindre
virksomhed med speciale i teknisk
oversættelse og softwarelokalisering. Vi arbejder yderst tæt sammen
om stort set alt, og i et projekt som
skakserveren træffes alle større designbeslutninger af chefprogrammøren og mig i fællesskab.
Et så komplekst system som dette
har et ganske overvældende antal
detaljer, og meget udvikles af programmørerne ud fra overordnede
retningslinjer. Ofte gennemgår et
element derefter en række iterationer,
inden det får det blå stempel.
Min rolle er først og fremmest
domæneekspertens og projektlederens, men grænserne mellem udviklergruppens kompetence- og arbejdsområder er flydende - hvis de
ikke var det, tror jeg ikke, at det var
gået så godt, som det trods alt er.

Tomas Hutters
• Født 19. december 1969
• Spillet skak siden 1981 i
klubberne Espergærde,
Øbro, og siden 2000 i
Helsinge
• Udnævnt til IM 1990 efter
et års (næsten) fuldtids
skak
• Skakaktivitet er siden
nedtrappet pga. studier,
arbejde og familie

Har omfanget af detailkrav og ændringsønsker til serveren overrasket
dig undervejs?
Egentlig ikke, men det har været
ganske vanskeligt at koordinere dette
ordentligt med FU af en central
grund: mangel på arbejdskraft/tidsressourcer på deres side. Dette er vel
DSU’s tragedie eller helt store udfordring, om man vil: at skulle løfte
opgaver, som enhver ved sine fulde
fem ikke ville røre med en ildtang
uden en eller flere fuldtidsansatte til
rådighed, inden for rammerne af en
organisation, der baserer sig på frivillig arbejdskraft.
Har det skaklige interessefælleskab
med ‘kunden’, DSU, været en fordel
eller ulempe fra et professionelt
systemudvikler-synspunkt?
Begge dele. En stor fordel, fordi forholdet fra dag ét lige så meget var et
partnerskab som et kontant kunde/
leverandørforhold. Og en ulempe af
samme grund: et mere kontant
kunde/leverandørforhold giver begge parter en beskyttelse og samarbejdet nogle rammer, som har været
mere flydende her. Jeg tror dog, at
begge parter fra starten har været klar
over dette, og set over hele forløbet
er det set fra min stol gået ok.
Hvad har været den største udfordring i projektet?
Det er godt nok svært at pege på en
enkelt ting. Tekniske udfordringer
er til for at overvindes, og der har
ikke været nogen virkelig kritiske.

Set fra et teknisk synspunkt har det
vanskeligste nok været at finde en
række fejl i perifere områder af koden, som havde omfattende indvirkninger på systemet som helhed. For
en enkelt af disse fejls vedkommende
tog fejlsøgningsarbejdet flere uger.
Hvis jeg skal vælge en ting som
den største udfordring, må det nok
blive dette: at få det hele til at hænge
sammen over et forløb på omkring
halvandet år: de mange involverede,
kompleks teknik, de forskellige interessenter, brugere og så videre.
Hvad er succeskriteriet for skakserveren?
Aftalen mellem os og DSU rummer
ikke mange egentlige succeskriterier,
bortset fra – naturligvis – at det færdige produkt skal leve op til kravspecifikationen. Det eneste målbare,
jeg kan komme i tanke om, er visse
krav til svartiderne og at systemet
uden problemer skal kunne håndtere
1000 samtidige brugere i version 1.0.
For en første version lavet på det
budget, der var til rådighed, synes
jeg, at både vi og DSU kan være
ganske godt tilfredse med resultatet,
og når jeg sammenligner med den
server, jeg ved projektets start så for
mit indre blik, synes jeg, at vi har
ramt det rigtig godt.
Mit personlige succeskriterium er,
at skakserveren bliver en naturlig og
integreret del af et senmoderne skakliv, der spiller på alle tangenter, de
gode gamle såvel som de digitale.
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Corus Chess 2008:
Med kreativitet og
optimistisk fight skabte
Magnus Carlsen det
nødvendige held til at nå
til tops i Wijk aan Zee.
Foto: Johan Sigeman.

17-årige Magnus Carlsen hejste det norske flag i Corus Chess i Holland.

Carlsen og Aronian
Af Ian Rogers
Hvis 2007 var skak-året for de 30årige – med Viswanathan Anand,
Vladimir Kramnik og Veselin Topalov som vindere i hver to af årets
seks super-turneringer – tegner 2008
til at blive året, hvor den unge generation kæmper sig frem.
Corus-turneringen, top-skaktræf
nr. 70 i den hollandske kystby Wijk
aan Zee, sluttede som en triumf for
25-årige Levon Aronian fra Armenien og den utrolige 17-årige nordmand Magnus Carlsen.

På vej mod VM
Mens Aronian ikke er ny i rollen som
vinder af super-turneringer – han
vandt Linares 2006 og delte sejren
med Topalov og Teimour Radjabov
i Corus 2007 – er det for Carlsen
endnu et skridt på hans tilsyneladende ubønhørlige march mod VMtitlen. ’Carlsen øger spillestyrken,
fastholder det nye niveau i en periode, øger så atter til nyt niveau, og
så fremdeles,’ forklarer Carlsens tidligere træner Simen Agdestein. ‘I
øjeblikket er han åbenbart igen på
vej frem.’

10
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Carlsen førte fra start, men så ud
til at have smidt sejren væk, da han i
11. runde spillede angrebet forkert i
gevinststilling mod Anand og tabte.
Imidlertid viste Carlsen sig ukuelig og imponerede ved at besejre
Kramnik med de sorte brikker. ‘Jeg
håbede at kunne spille remis med
Kramnik og så måske vinde i sidste
runde med hvid,’ indrømmede Carlsen, men da Kramnik tilbød fredsslutning i træk 30, havde Carlsen
allerede overtaget styringen af partiet. Man skal helt tilbage til 2006 og
den indædte toilet-krigs VM-match
mellem Kramnik og Topalov for at
finde det sidste turneringsparti,
Kramnik tabte med de hvide brikker.
En solid remis i sidste runde mod
Radjabov var derefter nok til at dele
1. og 2. præmiens 10.000 + 7.000
Euro med Aronian. Carlsen blev dermed den yngste vinder i Wijk aan
Zee’s 70 års turneringshistorie.
‘Selvfølgelig er jeg ovenud tilfreds – det er mit bedste turneringsresultat nogensinde. Sandsynligvis
er min spillestyrke øget en smule,

fordi jeg har fået mere erfaring. Jeg
gjorde, hvad jeg kunne for at vinde,
men jeg var heldig, at mine modstandere også spillede ambitiøst og
somme tider gik for langt.’

Ny selvtillid
Aronian, som har gennemstået et år
med meget beskedne resultater, indrømmede, at han ankom til turneringen uden meget selvtillid. Men en
heldig sejr over Topalov i 1. runde
rettede op på det. ‘Så besluttede jeg,
at jeg måtte koncentrere mig mest
muligt. Mit værste øjeblik i turneringen var, da jeg mod Magnus havde en glimrende stilling, som jeg
ødelagde, men mit bedste øjeblik var,
da han alligevel ikke vandt!’
Med 10 af verdensranglistens top13 spillere blandt de 14 deltagere,
vil Corus 2008 givetvis blive husket
som en af årets bedste kampturneringer. Det var bemærkelsesværdigt,
så svært Verdens top-3, Anand,
Kramnik og Topalov, havde det.
Både Anand og Topalov tabte i 1.
runde (mod hhv. Radjabov og Aronian)

Anand vandt sit første parti i 7.
runde mod Judit Polgar, men derefter vandt han straks igen mod Topalov, som i alt tabte fire partier. Kramnik syntes at have undgået kollegernes skæbne med to tidligere gevinster, men med blot 2½ point i de
sidste 7 runder sluttede han midt i
feltet.
En imponerende slutspurt gav
Anand muligheden for at indhente
de førende, men den indiske verdensmester kiksede et antal gevinstmuligheder i sidste runde mod Kramnik
og måtte nøjes med delt 3. plads.
‘Folk siger, at det var en skidt turnering for Anand, og så scorede han
endda plus 2,’ sagde Carlsen. ‘Det
siger en del om hans spillestyrke,
synes jeg.’
9. runde:

Veselin Topalov (2780)
Vladimir Kramnik (2799)
Antimeranergambit / D43]
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 e6
5. Lg5 h6 6. Lh4 dxc4 7. e4 g5 8. Lg3
b5 9. Le2 Lb7 10. 0-0 Sbd7 11. Se5
Lg7

  ^
   
   
   
  
   
  


12. Sxf7!!
En genial idé, fundet tre år tidligere
af Topalovs sekundant Ivan Cheparinov. Topalov har omhyggeligt
gemt trækket til denne særlige lejlighed.
12... Kxf7 13. e5!
Dette er kernen i Cheparinovs nye
plan. I et antal korrespondancepartier
har Hvid fulgt op på offeret med 13.
f4, men Sort har kunnet forsvare sig
med succes.
13... Sd5 14. Se4 Ke7 15. Sd6 Db6 16.
Lg4 Taf8 17. Dc2 Dxd4?
Under partiet fik Ljubomir Ljubojevic en idé, som han besluttede at
teste dagen efter i æresgruppen mod
Jan Timman. Efter 17... Thg8! var

Corus - Wijk aan Zee

1

2

3 4

5

6

Timman ude af stand til at påvise
tilstrækkelig kompensation for officeren og tabte partiet. Den optimale
plan for Hvid bliver givetvis først
afsløret, når nogen vover at teste varianten mod Topalov eller Cheparinov.
18. Dg6 Dxg4 19. Dxg7† Kd8 20.
Sxb7† Kc8 21. a4 b4 22. Tac1 c3
Topalov mente, at Sort er nødt til at
jage rundt med den hvide dronning,
men også 22... Tfg8 23. Df7 Tf8 24.
Sd6† Kc7 25. Dg6 Sf4 (25... Thg8
26. Db1 med fordel) 26. Lxf4 Thg8
27. Dc2 gxf4 28. f3 Dg7 29. Sxc4
giver Hvid fine angrebschancer.
23. bxc3 b3
Kritiseret af Topalov, men 23... Sxc3
24. h3 og 23... bxc3 24. Tb1 c2 25.
Sd6† er meget lidt opmuntrende for
Sort, og stillingen er sandsynligvis
allerede tabt.
24. c4 Tfg8 25. Sd6† Kc7 26. Df7 Tf8
27. cxd5
27. h3 var enklere. Topalov frygtede
27... Txf7 28. hxg4 Sf4 29. Sxf7
Se2† 30. Kh2 Sxc1 31. Txc1 Tb8,
men han så spøgelser – Hvid vinder
let efter 32. Tb1 Sc5 33. f4!
27... Txf7 28. Txc6† Kb8 29. Sxf7

7

8

9 10 11 12 13 14 pts.

1. Levon Aronian ARM (6)

2739

 ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0

2. Magnus Carlsen NOR (12)

2733

½  0 ½ 0 ½ ½ 1 ½ 1

3. Viswanathan Anand IND (13)

2799

½ 1  0 ½ ½ ½ ½ 1

1 ½ ½ ½ 1
1

1

1

8

1 ½

8

1 ½ ½ ½ ½

7½

4. Teimour Radjabov AZE (2)

2735

0 ½ 1  ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1

7½

5. Peter Leko HUN (11)

2753

½ 1 ½ ½  ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½

7

6. Vassily Ivanchuk UKR (7)

2751

½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½

7

7. Michael Adams ENG (5)

2726

½ ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ 0 ½ ½ 1 ½

6½

8. Vladimir Kramnik RUS (1)

2799

1

0 ½ ½ ½ ½ ½  0 ½ ½ 1 ½ ½

6½

9. Veselin Topalov BUL (9)
10. Judit Polgar HUN (8)

2780

0 ½ 0 ½ 1 ½ ½ 1  ½ ½ 0

2707

½ 0

1

6

0 ½ ½ ½ 1 ½ ½  ½ 0 ½ 1

0

6

11. Shakh. Mamedyarov AZE (3)

2760

½ 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½  ½ 1 ½

6

12. Pavel Eljanov UKR (4)

2692

½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0

1 ½  ½ 0

5

13. Loek Van Wely NED (14)

2681

0

14. Boris Gelfand ISR (10)

2737

0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0

1

0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ 0 ½  ½

5

0 ½ 1 ½ 

5

Kategori 20. Ratinggennemsnit 2742. Lodtrækningsnummer i parentes.
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29... Te8?!
På 29... Tc8 vinder 30. dxe6! Sidste
chance var det utrolige computerforsvar 29... De2!! med ideen 30...
Dxf1†! 31. Kxf1 b2. Ved første blik
ser det ud til, at Hvid bare kan tage
tårnet med 30. Tc3 b2 31. Tb3† Ka8,
men efter 32. Sxh8 Sc5! har det hvide
tårn ingen sikre felter på b-linien og
må ofre sig for b-bonden, hvorefter
Sort har remischancer.
30. Sd6 Th8 31. Tc4 De2 32. dxe6 Sb6
33. Tb4 Ka8 34. e7?
Topalovs eneste fejltræk i partiet.
Efter 34. Txb3 kunne Sort opgive.
34... Sd5 35. Txb3 Sxe7 36. Tfb1 Sd5
37. h3 h5?!

fand-partiet. I et tidligere parti havde
Ivan Sokolov prøvet 13... a5?! mod
Gelfand og tabt.
14. g4 Se7
‘I denne stilling er der syv mulige
træk for Hvid, hver med sin egen
idé,’ forklarede Aronian. Han angav
15. e4 / f5 / Tf1 / Tb1 / a3 / Ld2, idet
han glemte den syvende mulighed.
15. Tb1!?
Dette var et af de træk, Aronian
nævnte, da han gennemgik gevinsten mod Gelfand (som havde spillet 15. Ld2). Ideen bag det subtile –
måske for subtile – 15. Tb1 (og det
beslægtede 15. a3) er at lokke Sort
til at spille a5, hvorefter e4 og exd5
vinder i styrke som følge af den ny
svækkelse af b5-bonden.
15... a5 16. e4 Lb7 17. f5
‘Time to go in for the kill!’ spøgte
Aronian, og indrømmede, at han var
glad overrasket over 16... Lb7, som
han anså for upræcist. 17. exd5 cxd5
18. Lxb5† Sc6! giver Sort masser af
spil for den ofrede bonde.
17... Ld4 18. exd5 Lxe5 19. Le3 Dc7
20. Tbc1?!
I lyset af Sorts forsvarsmulighed i

Topalov mente, at 37... Sf4 kunne
holde liv i partiet.
38. Sf7 Tc8 39. e6 a6 40. Sxg5 h4 41.
Ld6 Tg8 42. T3b2 Dd3 43. e7 Sf6 44.
Le5 Sd7 45. Se6! 1-0
11. runde:

Levon Aronian (2739)
Loek Van Wely (2681)
Slavisk / D15
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. e3 a6
5. Sc3 b5 6. c5 Sbd7 7. Ld3 e5!?
Van Wely vælger samme variant,
som skaffede Aronian succes med
sort mod Gelfand tidligere i turneringen
8. Sxe5 Sxe5 9. dxe5 Sg4 10. f4 Lxc5
11. Df3 Db6 12. Ke2
‘Stiller Sort over for større udfordringer – skønt det næppe er obejktivt
bedre – end 12. Sd1,’ kommenterede Aronian.
12... Sh6 13. h3
‘På 13. f5 har Sort 13... Dc7 14. Df4
La7!? med planen Lb8,’ sagde Aronian.
13... Sf5!?
Dette var Aronians nye træk i Gel-

Æresgruppe
76 år), førte efter første cyklus i
den dobbeltrundige turnering,
men i 2. cyklus, hvor ikke et eneste parti blev remis, passerede Ljubomir Ljubojevic (Serbien – 57 år)
de øvrige med 3 af 3. Fjerdemanden i feltet, ungareren Lajos Portisch (69 år), vandt kun et enkelt
parti.
Turneringen er i øvrigt en lejlighed til at korrigere en fejl i Skak-

Corus - Æresgruppen

1

2

3

4

bladet nr. 8, 2005, hvor det fremgik, at Korchnoi havde fødselsdag
under Politiken Cup i juli. Men
som John Rendboe dengang gjorde opmærksom på, er Korchnoi
født 23. marts 1931 – og rundede
efter Corus-turneringen de 77 år
med utrolige 2600 i rating.

pts.

1. Ljubomir Ljubojevic SRB

2543

 ½1 ½ 1

0 1

4

2. Viktor Kortchnoi SUI

2605

½0  1 1 ½0

3

3. Lajos Portisch HUN

2530

½0

0 0  ½1

2

4. Jan Timman NED

2561

1 0 ½1 ½ 0 

3

Foto: C. Rogers.

En nyhed i 2008 Corus-festivalen
var æresgruppen med fire topnavne af lidt ældre årgang. Tanken med denne fine lille turnering
var bl.a. at få lokalhelten Jan Timman (56 år) til start. Den tidligere
nr. 3 i verden er ikke længere stærk
nok til A-gruppen, og B-gruppen
får man ham ikke til at stille op i.
Timman og den ældste i gruppen, Viktor Korchnoi (Schweiz –

Ljubomir Ljubojevic.
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Foto: Johan Sigeman.

12. runde:

Kramnik – overspillet af Magnus Carlsen.

22. træk mente Aronian bagefter, at
han burde have foretrukket 20. dxc6
Lxc6 21. Le4 Lxc3 22. Tbc1!
20... b4! 21. dxc6 Lxc6 22. Se4 Td8?
Nu gennembryder Aronian forsvaret. På 22... 0-0! hævdede han at have
klar fordel med 23. Tc5, men efter
23... Lxb2 er det ikke klart.
23. f6! Sd5

^ ^
 
   
   
  
  
  

  






24. Txc6!! Dxc6 25. Tc1 Dd7
25... Db7 undviger kombinationen,
som nu følger, men efter 26. fxg7
Lxg7 27. Lc5 er Sorts konge standet
i centrum.
26. Sd6†! Dxd6 27. Lb5† Kf8 28. Lc5
Sf4† 29. Ke1 gxf6 30. Lxd6† Txd6 31.
Tc8† Kg7 32. Txh8 Kxh8 33. Db7 Kg7?!
33... Td8 34. Dxf7 Lxb2 holder liv i
partiet, men i tidnød styrter Van Wely sin skæbne i møde.
34. Le8! Kh6 35. Dxf7 Sg6 36. Db3 Sf4
37. Dg8 Td4 38. h4! Sg2† 39. Ke2 Sxh4
40. g5†! fxg5 41. De6† 1-0

Vladimir Kramnik (2799)
Magnus Carlsen (2733)
Engelsk / A30
1. Sf3 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 c5 4. g3 b6
5. Lg2 Lb7 6. 0-0 Le7 7. d4 cxd4 8.
Dxd4 d6 9. Td1 a6 10. Sg5!?
En usædvanlig og lidt slap variant,
som Carlsen viser sig velforberedt
på.
10... Lxg2 11. Kxg2 Sc6 12. Df4 0-0
13. Sce4 Se8 14. b3 Ta7 15. Lb2 Td7
16. Tac1 Sc7!?
Introducerer en ny opstilling baseret
på fremmarch med kongefløjens
bønder. I tidligere partier har Sort
haft succes med en strategi, der bygger på Da8 og et senere b6-b5.
17. Sf3 f5 18. Sc3 g5! 19. Dd2 g4 20.
Se1 Lg5 21. e3 Tff7 22. Kg1 Se8 23.
Se2?!
Kramnik håber at kunne udnytte de
svagheder i den lange diagonal, som
bondefremrykningen har skabt, men
samtidig opgiver han nøglefeltet e4.
Efter 23. Sc2 Se5 24. Sd4 står Hvid
solidt nok, om end han stadig savner
konstruktive træk, mens Sort kan
forbedre sin stiling lidt efter lidt,
begyndende med h7-h5-h4.
23... Sf6 24. Sf4 De8 25. Dc3 Tg7! 26.
b4?!
Mere under indflydelse af Kramniks
renommé end af stillingen, troede
begge spillere, at Hvid har fastholdt
en lille fordel, så Kramnik går i gang
med at vise noget aktivt. Objektivt
var det tid for Kramnik at stile mod
fredsslutning med 26. Dc2 Tgf7 27.
Dc3.
26... Se4 27. Db3 Tge7 28. Da4 Se5!




 ^ 
   
   
  
   
   
 


29. Dxa6?!
Nu går det ned ad bakke for Kramnik, taktisk såvel som positionelt.
Efter 29. Db3 Lf6 står Sort bekvemt,
men partiet er helt åbent.
29... Ta7 30. Db5
Ledsaget af et remistilbud, som Carlsen ikke var længe om at afslå. I sin
oprindelige beregning havde Kramnik overset, at efter 30. Dxb6? Teb7
31. Dd4 Lf6! er hans dronning fanget.
30... Dxb5 31. cxb5 Txa2 32. Tc8† Kf7
33. Sfd3 Lf6 34. Sxe5† dxe5 35. Tc2
Tea7 36. Kg2 Sg5! 37. Td6 e4! 38. Lxf6
Kxf6 39. Kf1
Der er ikke tid til at snuppe b-bonden pga. 39. Txa2 Txa2 40. Txb6
Sh3!
39... Ta1! 40. Ke2
Og her strander 40. Txb6 på 40...
Sf3 41. Te2 Td7, og springeren på
e1 er fortabt.
40... Tb1 41. Td1 Txb4 42. Sg2 Txb5
To bønder foran skulle resten være
teknik for Carlsen, og han løser opgaven uden at ryste på hånden.
43. Sf4 Tc5 44. Tb2 b5 45. Kf1 Tac7
46. Tbb1 Tb7 47. Tb4 Tc4 48. Tb2 b4
49. Tdb1 Sf3 50. Kg2 Td7!



  
  
   
   
  
   
  
 
 
51. h3
51. Txb4 Txb4 52. Txb4 taber et tårn
efter 52... Td1 53. Se2 Se1† 54. Kf1
Sd3†
51... e5! 52. Se2 Td2 53. hxg4 fxg4 54.
Txd2 Sxd2 55. Tb2 Sf3 56. Kf1 b3 57.
Kg2 Tc2 0-1
www. coruschess.com/

2008 /3/93

13

Viswanathan Anand

Magnus Carlsen

Veselin Topalov

Levon Aronian

Déjà-vu i Linares
Af Ian Rogers
Ved første blik er 2008-udgaven af
‘Ciudad de Linares’ næsten identisk
med 2007. Favoritten Viswanathan
Anand vandt med 8½ point af 14,
det norske fænomen Magnus Carlsen sluttede på andenpladsen efter at
have været tæt i hælene på Anand,
indtil han snublede tæt på målstregen i partiet mod Peter Leko. Men
lighederne mellem de to turneringer
skjuler for væsentlige forskelle.
Den første halvdel af 2008-turneringen, spillet i den mexikanske by
Morelia for måske sidste gang, var ti
dage med kamp og spænding næsten uden fortilfælde. Efter blot fire
runder havde samtlige spillere tabt
mindst ét parti – usædvanligt for en

Man bør dog tænke på, at for inderen, som blev den eneste spiller
bortset fra Kasparov med sejre to år
i træk i Linares, var turneringssejr
det indlysende mål, og underholdning til glæde for publikum i det
smukke nye spillested, Teatro Cervantes, af langt mindre prioritet.
Anand havde god grund til at være
forsigtig, for i sine første tolv starter
i ‘skakkens Wimbledon’ Linares
havde han kun vundet i 1998 og
2007. I modsætning til 2007 døjede
Anand desuden med jetlag efter flytningen fra Mexico, og den første
uges tid vågnede han på sære tidspunkter. Partierne blev først indledt
kl. 16, og i det 56 træk lange ge-

turnering af den styrke – og efter
seks runder havde alle otte spillere
også vundet mindst ét parti. ‘Jeg synes, at det skaklige niveau har været
usædvanlig højt,’ sagde Anand. ‘Jeg
kan ikke komme i tanker om klassiske alle-mod-alle turneringer, hvor
så mange partier fik en vinder.’

Sejren vigtigst
Tempoet blev langsommere, efter at
spillerne var flyttet til Linares i turneringens anden halvdel. Anand,
som med foretagsomt spil havde
vundet tre partier med sort i Morelia,
forsvarede iskoldt sin føring og sluttede turneringen med seks uinspirerende remiser.

Morelia / Linares
15.-23. februar / 28. februar-7. marts

2755

0

2.Magnus Carlsen NOR

2733

½

3.Peter Leko HUN

2753

1

4.Veselin Topalov BUL

2780

1

6.Teimour Radjabov AZE
7.Vassily Ivanchuk UKR
8.Viswanathan Anand IND
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Elo

1. Alexei Shirov ESP

5.Levon Aronian ARM
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Morelia, Mexico
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Fotos: Cathy Rogers

Teimour Radjabov

Vassily Ivanchuk

Peter Leko

Alexei Shirov

Anand vandt for andet år i træk interkontinentalturneringen i Mexico / Spanien.

Morelia / Linares:

Veselin Topalov var turneringens
store fighter. Han lagde ud med 2½/
3, vandt i alt fem partier, men tabte
fire og havde færrest remiser af alle.
Efter en længere periode med selvvalgt isolation fra de andre topspillere – i både Wijk aan Zee og Morelia boede Topalov og hans sekundant på et andet hotel end kollegerne
– gjorde bulgareren i Linares en indsats for at genetablere normale relationer til de øvrige spillere, hvilket
blev værdsat og gengældt.
Peter Leko og Alexei Shirov vil
nok helst glemme deres resultater i
turneringen. Shirov var kun et halvt
point efter Anand, da turneringen
forlod Morelia, men hans sædvan-

vinstparti mod Shirov i 8. runde var
han simpelt hen ved at falde i søvn.

Mest stabil
‘I Linares var vi trætte allesammen,’
sagde Anand på den afsluttende pressekonference. ‘Men jeg var den mest
stabile af os, de andre oplevede rutschebaneture. Det er en hård turnering, og det er vigtigt at være i god
form.’
‘For mig var forskellen fra i fjor,
at jeg i år blev jagtet af flere konkurrenter – før sidste runde kunne fire
spillere slutte lige på førstepladsen.
Hvis Topalov ikke havde tabt to lovende stillinger i Linares, havde det
været endnu mere tæt.’

8

7
6
5

9
2

0
1

0

0
1
½
0
1

0
1

½

½
4

½

3

4

2

3

1

5

10

½
1
½

½
1

8

7

1

6

7

8

6

3

11
4
3

½
½

1

½
½
½
½

½
5

½

4

5

2

6

½

0
1

½

12

0

½
½

1
2

8

1

2

7

1

8

7

13

5

6

4

5
4

½
0

½

3

½
7

½

plac.

pr.rat.

5½

7-8

2675

2

2808

5½

7-8

2676

½

7½

3-4

2781

½

7½

3-4

2787

½

7

5

2758

6½

6

2727

8½

1

2829

½

0

1
6

pts.

½

½

½

½

14

0

1

½

½

1. runde:

Alexei Shirov (2755)
Viswanathan Anand (2799)
Siciliansk / B96
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 Sbd7

www. ajedrezmorelialinares.com.mx/

Linares, Spanien
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lige Linares-uheld indfandt sig atter, og den spanske nummer et faldt
endnu en gang ned i bunden af feltet. Lekos dårlige resultat er sværere
at forklare. Ungareren scorede fint
mod de to unge, Carlsen og Radjabov, men havde bedrøvelige resultater mod sin egen generation, mod
hvem han ellers har opbygget et ry
som næsten umulig at besejre.
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... MORELIA / LINARES
Anand vælger et system, som for
nylig blev anvendt med succes af
Boris Gelfand. Ved at vente med Le7
undgår Sort nogle af Hvids skarpeste
offer-varianter – men tillader andre.
8. Df3 Dc7 9. 0-0-0 b5 10. Ld3
10. e5 Lb7 11. Dh3 dxe5 12. Sxe6
giver ifølge teoriens nyeste vurdering ikke Hvid mere end remis.
10... Lb7 11. The1 Db6!?
11... Le7 ville føre tilbage til hovedvarianten.
12. Sb3
Den skarpeste test af Sort menes at
være 12. Sd5!?, men efter 12...
Dxd4! (12... exd5? 13. Sc6! førte til

Teenagere
på skaktoppen
Store resultater opnået
af teenagere i super-turneringer:
Bobby Fischer:
Zürich 1959 (16 år) nr. 3-4
Bled 1961 (18 år) nr. 2
Stockholm Itz. 1962 (19 år) nr. 1
Garry Kasparov:
Bugojno 1982 (19 år) nr. 1
Moskva Itz.. 1982 (19 år) nr. 1
Viswanathan Anand:
Wijk aan Zee 1989 (19 år) nr. 1
Vladimir Kramnik:
Dortmund 1993 (17 år) nr. 2-3
Veselin Topalov:
Linares 1995 (19 år) nr. 3-4
Ruslan Ponomariov:
Linares 2002 (18 år) nr. 2
Arkadij Naiditsch:
Dortmund 2005 (19 år) nr. 1
Teimour Radjabov:
Linares 2006 (18 år) nr. 2-3
Wijk aan Zee 2007 (19 år) nr. 1-3
Magnus Carlsen:
Linares 2007 (16 år) nr. 2-3
Wijk aan Zee 2008 (17 år) nr. 1-2
Linares 2008 (17 år) nr. 2
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en katastrofe i det første parti med
varianten, Chiburdanidze - Dvoirys,
1980) 13. Lxf6 gxf6 14. Lxb5 Dc5,
og et stort antal partier har vist, at
Sort overlever det hvide angreb.


 ^
  
   
   
  
  
 
  


12... Tc8!?
En helt ny plan, som Anand fandt
nogle få minutter før, han forlod sit
hotelværelse for at spadsere til Teatro Ocampo. I tidligere partier var
Sort tilfreds med at have tvunget d4springeren til et ringere felt og fortsatte med 12... Le7.
13. Dh3?!
Shirov planlægger 14. f5, men 13.
Kb1 var mere forsigtigt, og 13. Dg3
et farligere angrebstræk.
13... Txc3! 14. bxc3 Dc7
Sort har kun positionel kompensation for kvaliteten, men som det ofte
er set i mesterpraksis, er stillingstypen i det lange løb vanskelig for
Hvid.
15. Kb1 Le7 16. e5!?
Sorts stilling synes at overleve dette
overfald uden problemer, men det
var nu eller aldrig for Shirov, da 16.
Dg3 enkelt bliver mødt med 16... e5!,
fordi ingen hvid springer kan hoppe
til d5.
16... dxe5 17. f5
17. fxe5 bliver også besvaret med
17... Sd5!, men ikke 17... Sxe5 18.
Dg3 med et vist initiativ til Hvid.
17... Sd5! 18. Lxe7?
18. Ld2 var tvunget, selv om Sort
stadig står bekvemt efter 18... exf5!
19. Lxf5 S7b6.
18... Kxe7 19. fxe6 fxe6!
Anand udskyder slaget på c3 så
længe som muligt, da hans mål ikke
er at vinde kvaliteten tilbage men at

opbygge angreb. Hans egen konge
står også en smule udsat, men rigtig
farligt er det ikke.
20. Dg3 g6 21. Td2 Tc8 22. Dg5† Ke8
23. Dg4
Efter et offer på g6 løber den sorte
konge i sikkerhed på d6.
23... Sxc3† 24. Ka1 Ld5!
Resten af partiet er let at spille for
Sort, især mod en tidnødplaget modstander.
25. Te3 Sf6 26. Dh4 De7 27. Lf1 Lxb3!
28. cxb3 Sce4! 29. Tb2
29. Txe4 fører til mat efter 29... Da3.
29... Tc1† 30. Tb1 Dc5!
‘Herligt at starte en turnering på den
måde,’ fastslog Anand.
0-1
8. runde:

Vasily Ivanchuk (2751)
Magnus Carlsen (2733)
Spansk / C67
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0-0
Sxe4 5. d4 a6?!
En forfriskende afveksling fra det
populære men kedelige berliner-forsvar 5... Sd6, men i lyset af Ivanchuks
præcise reaktion vil det sikkert igen
blive betragtet som et tvivlsomt alternativ.
6. Lxc6 dxc6 7. De2 Lf5

  ^
   
   
   
   
   

 

8. Te1! Lb4!?
Det var nu tydeligt, at Carlsen også
var overladt til sine egne beregninger. Stampartiet i varianten, Georgiev - Piket, 1991, fortsatte 8... Le7
9. g4 Lg6 10. Sxe5 f5?!, og Hvid
kunne allerede have sikret sig en
betragtelig fordel med 11. gxf5! Lxf5
12. Df3 Sd6 13. Lg5! Også efter for-

Ivanchuk spillede stærkt de første mange træk med hvid mod Magnus Carlsen,
men brugte al for meget tid og klarede ikke komplikationerne.

stærkningen 10... Sd6, bliver den
sorte konge hængende i centrum.
9. c3 Ld6 10. Dc2!
Ivanchuk havde allerede brugt mere
end 70 minutter, men nu taber Sort
materiale. Carlsen var naturligvis
utilfreds med situationen: ‘Jeg troede, at jeg kunne nå at etablere modspil, men det var ikke muligt.’
10... Dd7 11. dxe5 Lc5 12. Txe4 0-0-0
13. Sbd2 Dd5 14. Kf1!
Løser alle baglinieproblemer.
14... The8 15. b3
Carlsen var mere bange for 15. Da4,
hvor han så ville øge investeringen
til en hel officer med 15... g5!? Han
troede ikke på ideen, men varianter
som 16. Te1 g4 17. Sh4 Ld3† 18.
Kg1 h5 stiller dog stadig Hvid over
for problemer, før han er fuldt konsolideret.
15... g5 16. Lb2 g4 17. Sd4 Lxd4!?
Carlsen vurderede, at 17... Lxe4 18.
Dxe4 Dxe4 19. Sxe4 Txe5 var værre,
om end med remischancer, så han
søger en mere aktiv løsning på sine
problemer.
18. cxd4 c5 19. Tae1 cxd4 20. Dc4?
Nu er Sort med i partiet igen. 20.
Dd1!, som ikke var muligt i foregående træk pga. 19... Lxe4 20. Dxg4†
f5! 21. exf6† Kb8, giver nu Hvid
afgørende fordel.
20... Lxe4 21. Txe4 Txe5 22. Txg4?
22. Dxd5! Texd5 23. Txg4 var mere
sikkert.

22... Tde8! 23. Sf3 Dxc4† 24. bxc4 Te2
25. Lxd4 Txa2
‘Da det lykkedes at få fat i bonden,
tænkte jeg, at alt kunne ske,’ sagde
Carlsen. Hvilket i betragtning af
Hvids voldsomme tidnød betyder, at
Sort i praksis har alle chancer.
26. Tg7 a5 27. Txf7 Tc2 28. g4
Kapløbet er i gang.
28... a4 29. g5 a3 30. Txh7
Ivanchuk var nu nede på 29 sekunder til at nå træk 40.
30... a2

 
  
   
   
  
   
  

 


31. Th8?!
Ivanchuk brugte 20 kostbare sekunder på dette træk, hvorefter hans
chancer for at nå tidkontrollen med
et træk pr. sekund var forsvindende.
‘Efter 31. g6 kunne jeg som minimum jage hans løber og tage remis,’
sagde Carlsen. Men det viser sig, at
efter 31... Txc4 slipper den hvide
løbers felter op, selv på brættets

længste diagonal. Hvid kan vælge
mellem a) 32. Lg7 Tg8 33. Le5
Txg6†, b) 32. Lf6 Tf4, c) 32. Lb2
Tb4 33. Le5 (33. Lc3 Tb3) 33... Txe5
34. Th8† Kd7 35. Sxe5† Ke6 36.
Ta8 Tb1† 37. Kg2 a1D 38. Txa1
Txa1, i alle tilfælde med gevinst til
Sort.
Ivanchuks træk er dog endnu værre,
fordi den hvide løber på h8 sinker gbonden, når a1 hele tiden skal holdes dækket.
31... Txh8 32. Lxh8 Txc4 33. h3?! c5?!
33... Tc1† 34. Kg2 Kd7 var enklere.
34. Se1?
34. Sd2 var sidste chance, da Sort
efter 34... Tc2 35. Ke2 c4 36. g6 c3
37. Lxc3 Txc3 38. g7 a1D 39. g8D†
stadig skal arbejde for sejren.
34... Tc1 35. g6 Kd7 36. Lb2
Nu havde Ivanchuk kun tre sekunder til de fire resterende træk.
36... Ke6! 37. h4 c4 38. h5 c3 39. Lxc1
a1D 40. Sd3
Her tabte Ivanchuk på tid, mens han
udførte trækket. Et kort øjeblik var
han uenig i tidsoverskridelsen, fordi
uret på demobrættet sagde, at han
stadig havde et sekund tilbage. Men
hvids stilling er under alle omstændigheder håbløs. 0-1
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BENT LARSEN

Om nogle
åbningsmysterier
Det begyndte med, at jeg søgte efter
noget helt andet. På 2007’s næstsidste dag fik jeg af en eller anden grund
lyst til at se tidsangivelserne på partilisten fra Espoo 89, partiet mod
Schüssler. De var desværre temmelig ulæselige. Schüssler har skrevet,
at han havde 7 minutter, da han, uden
megen grund, følte sine to tårne gjort
til grin. Jeg mener, det var mindre
end 3! Det tror jeg stadig, støttet af
min spalte i Ekstra Bladet.
Men bortset fra den bratte vending
i dette parti, blev jeg irriteret på mig
selv for mit åbningsvalg! Varianten
var god nok til Capablanca i hans
tid, og måske stadig i 1960’erne, men
i 89... Gennem hele januar var jeg
fuld af gode og dårlige ideer, fra sund
fornuft til ren komik og utæmmet
vanvid.

Harry Schüssler
Bent Larsen
Dronningindisk / E16
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 Lb7
Hvorfor giver jeg ikke skakken her?
Nå pyt, i alle tilfælde tror jeg ikke på
5. Ld2 c5, en trænerfidus fra ca.
1980.
5. Lg2 Lb4† 6. Ld2 Lxd2† 7. Dxd2
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I radiopartiet, som trofaste læsere
husker, var Simen så venlig at slå
med springeren.
7... 0-0 8. Sc3 d6
Kryster? I hvert fald vover jeg ikke
8... Se4 pga. Monticellis 9. Dc2 Sxc3
10. Sg5. Det vender vi tilbage til en
anden gang, hvor vi hopper til 1995.
9. d5!? Sbd7
Her var alt galt. 9... a5, 9... c5 og 9...
e5 forekom mig bedre, endog det helt
usandsynlige Dd7 og det lidt intetsigende Sa6. Men nogen revolution
fandt ikke sted, Sort har det virkelig
ikke let.
10. 0-0 Te8 11. b4 e5 12. e4 De7 13.
Dc2 g6 14. Sd2 h5!?
Man må bruge, hvad man har.
15. Sa4 c6
Ren passivitet er værre. Måske havde
15. Sb3 været endnu bedre. Jeg kan
ikke lide min d6-bonde.
16. dxc6 Lxc6 17. Sc3 a5 18. a3 Sf8
19. Dd3 Se6 20. Tfd1 Ted8 21. Sb3 Kg7
Hvis jeg har et bedre træk, kan det
kun være h4. Jeg kom i svære anfægtelser pga. 21... h4 22. Sd5 Lxd5
23. cxd5 Sg5 24. gxh4!? Sgh7 25.
Lf3. Kongetrækket overraskede
imidlertid min modstander, og han
begyndte at bruge oceaner af tid.

22. Sd5 Lxd5 23. cxd5 Sg5 24. Sd2
Tdc8
Efter 24... Dd7 25. h4 Sh3† 26. Kf1
kunne jeg ikke se fortsættelsen af
‘angrebet’. Men efter sit næste træk
havde svenskeren kun fire minutter.
4!
25. h4 Sgh7 26. Lh3 Tc7 27. Sc4 Tb7
28. De3 Dd8 29. Tdb1 Tab8 30. Ta2
Sg4 31. Df3 Tc7
– Herfra går Sort hele tiden fremad –
og Hvid har kun tre minutter!
32. Se3 Sxe3 33. Dxe3 Sf6 34. Tab2?
a4
Hvad kunne jeg ellers have spillet?
35. Dd3 Tbb7

   
^  
   
  
  
  
   
 
 
36. Lg2??
Tabstrækket! Den tidnødplagedes
problemer er, at han ikke kan lide at

Den opstigende skakstjerne
Garri Kasparov i godt
selskab med Bent Larsen
(ca. 1985).

spille f3. Der er jo noget med, at i
den slags stillinger kan diagonalen
a7-g1 blive vigtigere end c-linien.
36. Tc2 Txc2 37. Dxc2 Tc7 ser lovende ud for Sort, mod 38. Dd3
muligvis 38... Db8. Jeg var bange
for 36. f3.
36... Dc8 37. Dd2 Tc4 38. Lf1 Td4 39.
Dc2 Tc7 40. Dxa4 Sxe4
Hvid klarede den, men stillingen er
håbløs.
41. Te1 Sd2 42. Kg2 Tc3
Truer bl.a. 43... Txh4
43. Da6 Df5 44. De2 Sf3 45. opgivet.
Der er for mange trusler. Og min
yndlingskommentar:
Alle officererne er med i angrebet
Derefter til Nimzowitsch Forsvar, 1.
e4 Sc6. Jens Flø Sørensens store
kompendium vender vi tilbage til,
det var navnlig 1. e4 Sc6 2. d4 d5 3.

Sc3 Sf6 4. e5 Se4, det handlede om.
Men Kaissiber-redaktør Stefan
Bücker spurgte engang, hvad der var
i vejen med 4... Sd7 (5. Sxd5 Sdb8!)

  ^
   
   
   
   
   
 

 
Ja, meget morsomt. Kongespringeren til b8 i 5. træk. Det kan ikke gøres hurtigere.
Men så lader Hvid selvfølgelig bare
være med at slå på d5. Den første
indskydelse er 5. e6 fxe6. Herefter

skilles vejen, f4 og Lb5 er næppe det
effektiveste, og vel heller ikke h4.
Altså 6. Sf3. de fleste normale mennesker svarer vel 6... e5, og efter 7.
Sxd5 står Hvid noget bedre. At spille
sådan noget som 6... Sf6 7. Lb5 Dd6
kunne jeg godt finde på, jeg fandt
nemlig ikke en klar gendrivelse. Men
jeg ofrede nu heller ikke megen tid
på opgaven.
I øvrigt er jeg heller ikke sikker på,
hvordan Sort skal udligne, hvis Hvid
efter 4... Sd7 spiller et fuldstændig
positionelt og logisk træk som 5.
h4!?
Men så skal vi i øvrigt til 1974, sidst
i september. Det spanske holdmesterskab i Alicante. Schweppes fra
Madrid vandt. Det var Torans hold,
og de var storfavoritter. CIDA fra
Las Palmas var ikke helt klar endnu.
Jeg har nævnt det før, der er nogle
partilister uden årstal, og så skal jeg
anstrenge mig for at skille Alicante
74 og 77.
Jeg husker så udmærket hotellet. En
af de store kæder. Indgangen lignede
bagindgangen til en garage. Receptionen lå på første sal. Svømmepølen
på anden. Engang faldt en betydelig
vandmængde ned i receptionen.
Schweppes førstemand var Diez del
2008 /3/99
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12... a5, og nu duer 13. Df4 ikke:
13... Sh5!
Nu tog Sort over 10 minutter.
12... Se6 13. Sxe6 Lxe6 14. Df4
Nå, det lettede. Nu står jeg da vist
udmærket. Sort tænker et kvarters
tid.


Harry Schüssler, svensk stormester i
tidnød.

Corral, en farlig mand. Hvorfor jeg
lige valgte Averbach-varianten mod
ham, det aner jeg ikke. Men pludselig, efter hans 6. træk, kom jeg til at
tænke på noget, Børge Andersen
havde sagt i 1966. Han ville slet ikke
spille c5. Han havde set et russisk
parti med c6. Det virkede også interessant, men teori? Endnu i Encyclopedia fra 1978 står der næsten
intet.

Larsen
Corral
Kongeindisk / E73
1. c4 Sf6 2. Sc3 g6 3. e4 d6 4. d4 Lg7
5. Le2 0-0 6. Lg5 c6!?
Av! Det skarpeste er 7. f4, men Sort
vælger mellem det enkle 7... Sbd7
og det komplicerede 7... Da5.
Jeg vælger 7. Dd2, men er lidt bekymret.
7. Dd2 a6!
Netop! En brugbar nødløsning er nu
8. d5, men ret hurtigt spiller jeg et
træk, jeg ikke kan lide i den slags
situationer. Hvad går der af mig?
8. a4 Sbd7
Jeg har glemt, hvad jeg havde gjort
med 8... a5, f4 eller h4?
Efter en længere tænketur:
9. Sf3 e5 10. 0-0 exd4 11. Sxd4 Sc5
12. Lf3
Jeg kunne slet ikke lide 12. f3 pga.
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14... Lxc4?? 15. e5 opgivet!
Findes der en regel om, at man skal
gøre et par træk til ‘for holdets
skyld’? Eller har jeg ikke selv sagt,
at det er slet ikke så let at vinde med
en officer for to bønder?
Joh, men det vist i nogle andre stillingstyper.
Vi analyserede ikke. Ingen post
mortem. Jeg husker ikke, om Corral
endnu var notar i en by i Galicien. I
den region er der tradition for at
undgå unødigt ordspild. Senere
havde han et meget vigtigt arbejde i
et ministerium i Madrid. Blandt andet skulle han afgøre, hvilke navne,
der kunne tillades. I Spanien og på
Island er dette et meget vigtigt
spørgsmål. På Island var det Fridrik
Olafsson, der skulle vogte overholdelsen af navnetraditionen. Men
nu skal vi til Bruxelles 1987. Til de
fem runder, hvor jeg kun scorede et
halvt point. Et galdestensanfald var
i anmarch. Jeg var startet med 4 af 5
og førte turneringen sammen med
Ljubojevic og Kasparov.
Jeg blev meget overrasket, da jeg
pludselig så partiet som et genialt
eksempel på den nu pensionerede
Garris stil. Jeg kunne ikke rigtig huske noget. Vidste bare, at jeg havde
spillet elendigt. Og jeg slog straks
ned på en ‘fejl’, som har noget med
Schüssler-partiet at gøre. Og bagefter én til.

Kasparov
Larsen
Dronninggambit / D40]
1. Sf3 Sf6 2. c4 c5 3. Sc3 Sc6 4. e3 e6
5. d4 d5 6. a3 cxd4 7. exd4 Le7 8. Ld3
Hvid spiller ikke det skarpe 8. c5.
8... 0-0 9. 0-0 dxc4 10. Lxc4 b6 11.
Dd3
Hvorfor spiller Hvid ikke 11. La2.
Pga. 11. La6! Men den chance får
jeg ikke efter Dd3. Jeg reagerer rutinemæssigt. Hvorfor ikke 11... a6
med ideen Ta7! Efter 11... a6(!) 12.
Lg5 Ta7 13. Tad1 ser Td7 smukt ud,
men jeg har en smule vanskeligheder
med 14. Lxa6 Lxa6 15. Dxa6 – pyt
med det: 13... b5 14. La2 Td7 (15.
Lb1 g6) – jeg mener ikke, Sort har
flere vanskeligheder end Hvid.
11... Lb7(?) 12. La2 Dd6 13. Lg5 Tfd8?
Det forkerte tårn. Jeg skammer mig!
Efter 13... Tad8 står Sort udmærket.
C-linien er ganske underordnet i den
slags stillinger.
14. Tad1 Sh5 15. Lc1 Sf4 16. De4 Sg6
17. Tfe1 Lf8 18. De2 Tac8?

^ 
  
   
   
   
   
 

 


Som sagt, c-linien duer ikke til ret
meget. Jeg kunne i det mindste have
forsøgt Sce7. Jeg har gjort et notat i
en margin, der siger 18... Sce7 19.
Sg5, men er det helt klart? F.eks. 19...
Ld5!?
19. d5 exd5 20. Sxd5 Db8? 21. Sg5
Te8 22. Dh5 Txe1† 23. Txe1 h6 24.
Dxg6! opgivet.
Måske kommer jeg tilbage med et
par eksempler fra Morelia. Nej, hvor
Topalov dummede sig mod Magnus.
Nordmanden spillede en så elendig
åbning som Aljechins Forsvar med
dxe5. Trofaste læsere kender allerede
dette ‘tempotab’.

v/ Steffen Pedersen
Et underholdende indslag i verdenselitens kalender er den årligt tilbagevende Amber-turnering, hvor der
dystes i hurtigskak og blindskak.
Efter mange år i Monaco, var turneringen i år flyttet til Nice. Selv om
der står prestige på spil på brættet,
så er atmosfæren mere afslappet, og
det giver ofte nogle underholdende
partier. Også i år. Levon Aronian
vandt samlet med 14½ point.
Russiske Alexander Morozevich
har i flere år været overlegen i blindskak, men i år måtte han dele førstepladsen i den disciplin med Levon Aronian, Vladimir Kramnik og
Veselin Topalov. I blindpartiet mod
hollænderen Loek van Wely var han
dog nådesløs.

L. van Wely (2681)
A. Morozevich (2765)
Albins Modgambit / D08
1. d4 d5 2. c4 e5 3. dxe5 d4 4. Sf3 Sc6
5. Sbd2
Albins Modgambit er fortsat en sjældenhed på topplan, men Morozevich
elsker at provokere lidt i åbningen.
I 2004 tabte han i samme turnering
til van Wely, der dengang spillede
5. g3.
Ved DM i Silkeborg vandt Peter
Heine Nielsen meget nemt mod Karsten Rasmussen. Peter Heine valgte
5. a3, hvorpå Karsten svarede 5...
Lg4. Den ‘moderne’ måde at behandle Albins Modgambit på er formentlig stadig Sorts bedste, altså 5...
Sge7. Spiller Hvid 6. Sbd2 bliver

det trækomstilling til partiet. 6. g3
er en mulighed, men så synes 5. a3
måske ikke så nyttigt. Et tredje træk
er 6. e3, men Sort svarer 6... Sf5
med en udmærket stilling. Springeren skal ikke nødvendigvis til g6.
Mere pointe er der i 6. b4 Sg6 7.
Lb2, og nu har 7... a5 8. b5 Scxe5 9.
Sxe5 Sxe5 10. e3 Le6 11. Lxd4
Sxc4 12. Dc2 Sd6 13. Ld3 Dg5 i
flere partier ført til en stilling nogenlunde i balance. For eksempel
14. 0-0 Sxb5 15. Lxb5† Dxb5 16.
Dxc7 i Yakovich - Vorotnikov,
Moskva 2007, men Sort bør stå godt
nok efter 16... Dd7.
5... Sge7 6. a3 Le6!
6... Sg6 er mindre præcist. I den tyske Bundesliga tabte den stærke
polak Michal Krasenkow i lyntempo
til den næsten 300 point lavere ratede von Herman efter 7. Sb3 Le6
(7... Sgxe5 8. Sxe5 Sxe5 9. Dxd4
Dxd4 10. Sxd4 Sxc4 11. e4 med
hvid fordel) 8. Sbxd4 Lxc4 9. Da4
Ld5 10. e4! Lxe4 11. Lb5 Dd7 12.
Le3 Td8 13. 0-0-0, og Sort opgav.
Efter 13... Ld5 14. Sxc6 bxc6 15.
Txd5 cxb5 16. Txd7 bxa4 17.Txc7
er der allerede tabt en bonde, og der
ryger nok en enkelt eller to mere.
7. g3
7. Sb3 Sf5 er Morozevich’ idé. Hvid
får ikke fat i d4-bonden uden at
svække sig alvorligt. For eksempel
i form af 8. g4. Mere sikkert for Hvid
er et træk som 8. Dd3, men efter 8...
h5 bliver springeren på f5 ikke jaget væk med det samme.
7... Dd7 8. Lg2 Lh3 9. 0-0?!
Med angreb på hver sin fløj kan et
enkelt tempo få vital betydning. Selv
om Hvid ikke umiddelbart får rokeret, så var 9. Lxh3 Dxh3 10. b4 derfor at foretrække. For eksempel 10...
Sg6 11. Lb2 0-0-0 12. Da4 og Hvids
spil på dronningfløjen er hurtigere
end i partiet.
9... Lxg2 10. Kxg2 0-0-0 11. b4 Sg6
12. Lb2 h5 13. b5
Eller 13. Da4 h4 14. b5 Scxe5 15.
Dxa7 c5! med en kompliceret stilling.

13... Scxe5 14. Lxd4 Sxf3 15. Sxf3 h4
16. Lxa7?
Meget risikabelt. 16. Da4? hxg3 17.
fxg3 Dh3† 18. Kg1? Txd4 duer
heller ikke. Det profylaktiske 16.
Kg1 var derfor det rigtige træk. Hvid
skal stadig passe alvorligt på, men
noget direkte afgørende synes der
ikke at være for Sort.
16... Dg4
Så Morozevich ikke 16... Sf4†, eller var han blot ikke helt sikker på,
hvordan han skulle bedømme 17.
Kh1 Dh3 18. Dxd8† Kxd8 19. gxf4
b6 20. a4? Mon ikke, at han blot
ville beholde så mange brikker som
muligt i angrebet. Det kommer han
i hvert fald ikke til at fortryde.
17. Dc2 hxg3 18. fxg3 b6 19. a4 Ld6

^  ^
  
   
  
 
   


 


Der er ikke længere noget forsvar
for Hvid. Alle Sorts brikker spiller
med i angrebet, og afslutningen er
elegant.
20. e3 Th3 21. Kh1 Tdh8 22. Tf2 Lxg3
23. Tg1 Dxf3†! 0-1
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne s. 7.
1. Otto von Löwenborg
R. Stoklaska
Jungbunzlau 1913. 32. Dh5! ville
vinde ret simpelt, f.eks. 32... Da4
(32... g6 33. Dxh6) 33. Td7 Tf8 34.
Txg7† Kxg7 35. Sf7†. Noget kønnere var ‘offeret’ 32. Txd8! Txd8
33. Sf7 Te8 34. Txg7† Kxg7 35.
Df6† med mat i næste træk. 1-0.

da 32. Dxc3 Dxe3† 33. Txe3 Tf1
mat ellers ikke kan undgås. 0-1.

2. Ludger Keitlinghaus
Norbert Dengler
Chambery open, Bayerwald 1991.
Med 37. Lf8† Kxf8 38. Dxf6† samt
mat i yderligere to træk vandt Hvid
uden besvær. En kortere variant med
dameoffer havde dog ubetinget været at foretrække: 37. Dh6†!! Kxh6
38. Lf8† Kh5 39. g4 mat (eller 39.
Lf3 mat). 1-0.

6. Sven Carlsson
H. Almgren
Sveriges S.F.-turnering, Göteborg,
1918. 15. Sh4!! Men også 15. Se5!
ville føre til sejr, f.eks. 15... dxe5
16. Txf7† Kxf7 17. Tf1† eller 15...
Sxe5 16. dxe5 og f’-bonden falder.
Endvidere kunne der indskydes en
afbytning på b6. 15... Txh4. En redning ses ikke: A. 15... Kg8 16. Sf6†
Kf8 (16... gxf6 17 Dg6† eller 16...
Dxf6 17. Txf6 Txh4 18. Dg6) 17.
Sg6† fxg6 18. Sh7 mat. B. 15... Le8
16. Sg6† Kg8 17. Sde7† Sxe7 18.
Sxe7† Kf8 19. Sg6† Kg8 20. Sxh8
med hvid gevinst.
16. Txf7†! Kxf7. Og efter 16...
Kg8 er der mere trylleri med 17. Dg6
Lxd4 18. Sf6† Dxf6 19. Txg7† Kh8
20. Tg8† Txg8 21. Dxg8 mat! 17.
Sf4†! d5 18. Lxd5†. Lidt hurtigere:
18. Dxd5†! Ke7 19. Sg6† Ke8 20.
Df7 mat. 18... Kf6 19. Sh5† Txh5
20. Tf1† Lf5 21. De6 mat. 1-0.

3. Victor Ivanovitj Soultanbeieff
Mir Sultan Khan
Liege 1930. Med 27... Db7 (men
ikke 27... Sf3†?! 28. Lxf3 Txf3 29.
De2) 28. f3 Txf3! etc vindes et
bonde eller to. Mere effektivt var:
27... Tf3! 28. Lxf3 Txf3, og belgieren opgav. 29. Dd2 Db7 30. Te3
Txe3 31. fxe3 Dh1† 32. Kf2 Dg2†
33. Ke1 Sc2† 34. Kd1 Dxf1† 35.
Kxc2 Le4†. Derfor. 0-1.
4. Albert Becker
Efim Dmitrivitj Bogoljubow
Karlsruhe 1938. 31... Lxc3!! fik
Hvid til at kaste håndklædet straks,

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93
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5. Vladimir S. Antosjin
Braslav Rabar
Baku 1965. 21. Se6!!, og Sort havde
besynderligt nok ikke lyst til at se
21... Dxe5 22. Th3† Dh5 23. g5 mat!
1-0.

7. Georgi Kacheishvili
Konstantin Sakaev
4. Europamesterskab, Istanbul 2003.
45... Dxc4! Det er jo afdækkerskakken og bondeforvandling, der
lurer. Men 45... Df2†!! 46. Dxf2 e2
og øjeblikkelig gevinst havde været en afslutning med manér. Også
45... Dd4! med truslen 46... Dd1†
havde vundet hurtigt. 46. Kf1 Dxa4.
Og her: 46... Df4†! 47. Df3 Dxa4.
Også de følgende træk nærer formodningen om tidnød.
47. g3? 47. h3. 47... De4 48. Kg1
a5?! 48... Dd5!! samt 49... Dd1†!.
49. Th4 Df3!? Og igen 49... Dd5!!

50. Dxf3 e2† 51. Kh1. 51. Kg2
e1S†! 51... e1D† 52. Kg2 g5 53.
Tc4 Dg1† 54. Kh3 Lf2! 55. Dc3†
Kg6 56. Dd3 Lxg3 57. De2 Kf6
58. Db2† Le5 59. Dxe5†!? Allersidste håb: pat. 59... Kxe5 60. Te4†
Kd5 61. Te5† Kc4. Og efter 62.
Te4† Kd3! kan damen gribe ind og
ophæve patten. 0-1.
8. Jens Kristiansen
Erling Mortensen
Jubilæumsturnering,
Brønshøj
1985. 29. Txg7!! Også 29. De1!
med slet skjulte hensigter i e-linjen
var godt, f.eks. 29... Tf8 30. Txg7
Txg7 31. Tg3 Tfg8 32. Sxg8 Kxg8
33. Lxg7. De sorte løbere er også
her ufrivillige tilskuere til henrettelsen. 29... Txg7 30. Lxg7†. Eller 30.
Tf3! De7 31. Tf7. 30... Kxg7 31.
Tg3† Kh8 32. De3!, og da der
uhjælpeligt truer 33. De5† Txe5 34.
Tg8 mat, opgav Erling. 1-0.
9. Aleksej Vyzmanavin
Oleg Nikolenko
Moskvamesterskabet 1987. Hvid
kunne fremtvinge evig skak med 37.
Sf4†! Txf4 38. Dh6† Kf7 39. Dh7†
Ke8 40. Dg8† Tf7 (eller 40... Df7
41. Dc6†) 41. Dg8† etc. Han valgte
dog at gamble på hele pointet med
det fikse spærretræk 37. Le7!! Mod
mattruslerne duede nu ikke 37...
Tg8? 38. Dg5† Kf7 39.Df6† Ke8
40. Sg7† Txg7 41. Df8 mat. Det
eneste forsvar var modofret 37...
Dxe7! 38. Dxe7 Kxh5 med den
mulige følge: 39. Dxe5† Kg6 40.
Dg3† Kh7 41. e5 Tae8 42. e6 Tf6
43. Dd3† Kg7 44. h4 etc. I hvert
fald med gevinstchancer til Hvid.
I partiet kom 37... Tf7? 38. Sf6!!,
og Nikolenko opgav. Han så det specielle matbillede i varianten 38...
Dxe7 39. Dh5† Kg7 40. Dh7† Kxf6
41. Dh6 mat! Og ellers er der jo de
mere banale varianter: 38... Txe7 39.
Sxd7 Txd7 40. Dg4†, samt 38...
Txf6 39. Dxf6† Kh7 40. Df7†. 1-0.

v/ Henrik Mortensen

Jens Kristiansen: ‘I disse besynderlige morgenrunder ved DM [kl.
9.00] ved den erfarne spiller, at godt
nok er han selv meget søvnig, men
måske er modstanderen det endnu
mere!’
(Skakbladet nr. 5, 1989)
Peter Heine Nielsen: ‘Uden at
sætte flag på min akilleshæl, så er
der visse facetter, jeg selv må arbejde
med, så som variantberegning. Dette
område bruger jeg for øvrigt ikke
tid på med Anand og Carlsen. Det
mestrer de til perfektion i forvejen.
Jeg kan i den forbindelse bemærke,
at der ikke længere er mange, der
mener, at Kotovs teorier om variantberegninger holder. Ingen tænker
som et træ for at citere Tisdall fra
bogen Improve your chess now.’
(Copenhagen Chess Festival
21.-29. juli 2007, Bulletin nr. 9)
Maxim Notkin i Chess Today om
sit bud på mulige vindere ved VM i
Mexico 2007: ‘De mest sandsynlige
vindere er Kramnik, Anand og
Leko. Da jeg skal kommentere partierne live (når det er nat i Moskva),
håber jeg på nogle ophidsende partier, der kan holde mig vågen – og
jeg håber også, at de ikke bliver alt
for lange...’
(Chess Today,
12. september 2007)
Shaun Press: ‘Hvor meget behøver man at vide om skak for at kunne
forstå, at man ikke ved nok?’
(I sin blog på ‘Chessexpress’,
20. oktober 2007)

Evgeny Vladimirov (grinende) på
spørgsmålet, om hans kone spiller
skak: ‘Nej og det er godt. Når man
hjemme i Kazakhstan fører en bil,
sidder konen oftest ved siden af og
fortæller en, hvordan man skal køre
den. Hvis min kone var skakspiller,
ville jeg sikkert få en masse fuldstændigt ubrugelige råd om, hvordan jeg skulle spille skak!’
(Chess Mate, september 2000)

Kenny ‘Little Daddy’, der er skakhustler i Union Square Park i det
nedre Manhattan: ‘Skak er mit liv.
Du kan ikke spille skak og så have
en kæreste, fordi de vil jo ikke have,
at du spiller skak hele natten.’
(The New York Times,
17 september 2007)
Benny Christensen: ‘Der er en
svaghed ved at spille skak på internettet. Der kan man ikke købe bajere. Det kan man i skakklubben!’
(Holbæk Skakklubs klubblad
‘Skakspringeren’, august 2002)
Viswanathan Anand på spørgsmålet, om det ikke er nødvendigt, at
være en smule skør for at blive en
stor skakmester: ‘Nej. Det er en
myte. Hvad der sker, er, at medierne fokuserer enormt på de få undtagelser, hvorimod det store flertal
af spillere er helt normale mennesker.’
(RRP, 11. februar 2008)

Tim Spanton: ‘Skak synes at tiltrække genier og socialt utilpassede
personer i omtrent lige store mængder.’
(The Sun, 19. januar 2008)
Hans Ree: ‘Jeg opfører mig ofte
som om, at jeg ved alting og at mine
overbevisninger er urokkelige,
mens at tøven kun er noget, der kan
findes i mine inderste tanker. Det er
noget, der sker, når man bliver ældre, tror jeg.’
(New in Chess, nr. 6, 2007)

Foto: Cathy Rogers.

Skakspillerne
sagde ...

Garry Kasparov: ‘Skak vil altid
være en del af mig og mit liv. Jeg
har stadigvæk nogle skakbøger, jeg
skal have skrevet og jeg har intet
ønske om at opgive, hvad der var
25 år af mit liv. Men jeg har rykket
mig, og i dag er politik mit liv.
Opbygningen af et demokrati, som
russerne fortjener det, er en udfordring, der tidsmæssigt vil svare til
et helt livs arbejde.’
(Daily News & Analysis,
10. september 2007)

Yasser Seirawan.

Yasser Seirawan: ‘Jeg er en materialistisk fyr, der lever i en materialistisk verden. Det bedste ved skak
er at tage modstanderens brikker.
Sådan noget elsker man bare. Jeg
spillede engang mod en femårig
pige, hun var så nuttet, hun tog min
dronning og smilet i hendes ansigt
kunne have smeltet ethvert hjerte,
det var bare så vidunderligt. Da jeg
så satte hende mat og hendes tårer
væltede frem, blev jeg nærmest lidt
ilde til mode, jeg havde jo sat denne
lille pige mat. Men da hun så kom i
tanker om, at hun havde vundet min
dronning, strålede hun igen. Så det
er helt sikkert, at noget af det bedste
ved skak er at tage modstanderens
brikker. Helt fundamentalt lever jeg
ud fra et materialistisk livssyn.’
(‘Interview with a grandmaster’
af Aaron & Claire Summerscale
2001)
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Lars A. Larsen 89 år
Den 9. marts i år fyldte dansk problemskaks grand old man, Lars Aksglæde Larsen, Sønderborg, 89 år.
Skakbladet ønsker tillykke og kipper anerkendende med flaget for
utrolige 72 års utrættelige arbejde
med vores særlige afdeling af skakken som komponist, skribent og
dommer.
Født 1919 på gården Aadal i Lydinge, Krarup sogn på Fyn, var det
vel forældrenes håb, at en ny fremtidig landmand var kommet til verden. Han fik endog navnet på moderens fødegård som mellemnavn ved
dåben.
Det skulle gå anderledes. De boglige sysler – og musiske – trak mere
i drengen. Tidligt blev han via skakspalterne i Fyns Tidende og Politikens Magasinet indfanget af problemverdenen – 17 år gammel debuterede han som opgaveforfatter og er
fortsat til nu (2008) med i alt ca. 3300
opgaver. Suverænt dansk rekord. De
klassiske direkte matopgaver står
hans hjerte nærmest, ingen fantasiopgaver her.
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Mat 2 træk.

Ca. 2/3 af hans omfattende produktion er 2-trækkere og 1/3 er 3trækkere. Dog er der blevet plads til
ca. 300 hjælpematter og 50 selvmatter.
Problemskak er ikke et levebrød,
men en passion. Lars blev skolelærer. Men æren er det fagreste træ i
skoven: Allerede 1959 blev han IA
(international dommer i 2-,3- og flertræksopgaver), 1973 IM i problemkomposition og 22. april 1999 æresmedlem af DSK (Dansk Skakproblem Klub). En anden passion er
violinen. Op til i dag har han spillet
i en halv snes amatørorkestre.
I dette nummer kan man nyde seks
af Lars’ 2-trækkere, senere skal vi se
et par 3-trækkere. Lad mig citere
mesteren:
‘Den, som ikke har oplevet at
komponere/løse en tretrækker, kender ikke til glæden ved at komponere/løse.’
Danske probleminteresserede har
grund til at sige Lars Larsen tak for
en overvældende produktivitet præget af frodighed og idérigdom.
Hans Agersnap Larsen
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Lars A. Larsen.

Seks originalopgaver
Alle seks opgaver i dette nummer er
originalopgaver af Lars. A. Larsen.
De menes komponeret i årene 198485, men offentliggøres altså først nu.
Opgave nr. 13423 er en korrigeret
version af en miniature, der oprindeligt blev komponeret af den sovjetiske opgaveforfatter Perevenko i
1936. Miniaturen viste sig imidlertid biløselig og måtte derfor kasseres, men Lars A. Larsen syntes, at
selve ideen var glimrende, og det lykkedes ham at ‘omredigere’ opgaven.

Bøger

Mestertræk og
Praktisk Skak
Bent Larsen: Praktisk skak, Dansk
Skak Union 2007, 134 sider, 99 kr.
Bent Larsen: Mestertræk, Dansk
Skak Union 2007, 156 sider, 99 kr.
Dansk Skak Union har fået den glimrende idé at genudgive nogle af Bent
Larsens lærebøger, som oprindelig
udkom på Samlerens Forlag i 19701980’erne.
Dengang hed de Find kombinationen, Find planen og Praktiske slutspil, og disse tre bind er nu samlet i
en lækker lille håndbog med titlen
Praktisk skak. Desuden hed de Find
mestertrækkene og Flere mestertræk,
og de er sammen med et lille udvalg
af artikler fra Skakbladet samlet i en
tilsvarende håndbog med titlen
Mestertræk. De gamle bøger er for

Løsninger til nr. 2/2008
Alle seks er omkring 100 år gamle
danske opgaver.
13414. O. Sommerfeldt. 1. Dg4.
Truer 2. Dxe4‡. 1... Ke5 2. Dg5‡,
1... Kc4 2. Dxe6‡, 1... bxa4/b4/c4/
g5 2. Dxe4‡, 1... ~ 2. Sb6‡. Forførelse: 1. Txe4? Te3!
Forfatteren Otto Erland Vitus Sommerfeldt (1852-1928), der var læge
i København, er blandt de mindre
kendte danskere, der syslede med
problemkunsten omkring forrige
århundredskifte.
13415. G. Møller. 1. Tc3 dxc3 (1...
Se2/Sh3 2. De2†, 1... Kd5 2. Dc4†,
1... Kf5 2. Dc8†, 1... Sf3 2. Db5) 2.
Dd3†. Forførelser: 1. Df1? Sf3!, 1.
Db5? Kf3!, 1. Tc5? Kf3!
Hvem var denne Møller? Der er kun
bevaret få opgaver af ham. Han
havde lægepraksis i Otterup, Nordfyn. Det var såmænd faderen til den
berømte Jørgen Møller, der redigerede skakspalten i Nationaltidende
1913-30. Lægen hed Niels Georg
Møller (1841-1911).
13416. S.A. Sørensen. 1. Lc5 bxc5
(1.... Tf6 2. De7†) 2. Kc4.

længst udsolgt og har længe været
vanskelige at opdrive selv i antikvariater. De, som kan huske de gamle
bøger, kan glæde sig ved gensynet,
og de, som endnu ikke har stiftet bekendtskab med dem, har meget at
glæde sig til. Så meget desto mere
som at bøgerne nu er fremstillet i et
helt nyt og særdeles tiltalende layout ved Steffen Pedersen.
Bøgerne er bygget op i henhold
til et aktivt indlæringsprincip, idet
læseren inviteres til at løse en række
opgaver, som alle er hentet fra det
praktiske spil, dvs. mesterpartier, og
derefter følger løsningerne med instruktive kommentarer.
I bogen med titlen Praktisk skak
fungerer det virkelig godt. Læseren
ved, at der er noget på færde, og hvis
man giver sig tid og gør sig umage,
kan man finde ideen. Bent Larsen
giver indledningsvis nogle vejleden-

Søren Anton Sørensen (1840-96)
nåede ikke at se Skakbladet, men var
medstifter af Nordisk Skaktidende i
1873 og sad i redaktionen til 1879.
En tid var han formand for Kjøbenhavns Skakforening. Han var officer og krigshistoriker.
13417. Niels Høeg. 1. Lc3 a1D (1...
b2 2. f6 bxc1D 3. Lh3) 2. f6 Dxc1 3.
Lh3.
Øjenlægen Niels Høeg (1876-1951)
kunne være meget udspekuleret/raffineret.
Nyd især forførelserne 1. Lb2 ? a1S
! 2. f6 a2 med ‘pattrussel’ og 1. La1?
b2! 2. f6 b1L! ligeledes med ‘pattrussel’. Endvidere 1. Ta1? b2! og 1.
Ld4? a1D!
13418. P. Hornelund. 1. De8 f5 (1...
Sb7 2. Dxf7,1... Kc4/Sg5/Sc6 2.
Sxb6, 1... Sf2 2. Sxf2†, 1... ~ 2.
Sexf6) 2. Se5†. Forførelse: 1... Sc3?
2. Sf2!
Næppe mange har hørt om Peder
Pedersen (1870-1949), men han
ændrede sit efternavn til Hornelund
efter sit fødested. Hornelund ligger i
Horne sogn nord for Varde. Han blev
skolelærer, kantor og kordegn i Mid-

de spørgsmål, f.eks. om hvad man
skal holde øje med af kombinationsmuligheder, og i løsningsafsnittene
gives uddybende kommentarer, og
der sættes tematiske overskrifter på
f.eks. kombinationsmotiverne.
De fyldige tekstafsnit viser Bent
Larsen fra den allerbedste side: tydelige og pædagogiske forklaringer
skrevet i et letforståeligt sprog med
pointer og de mest nødvendige vari
anter.

delfart og dyrkede i det stille opgavekunsten. Mon ikke nogle få
husker ham?
13419. J. Jespersen. 1. Kc5 (1.
Txb2† rækker kun til remis) 1... Kc1
2. Ld3 b1D 3. Lxb1 Kxb1 4. Th2
(kun sådan!) 4... a3 (eller 4... d3 5.
Kc4) 5. Kxd4 a2 6. Kc3 a1D† 7. Kb3
Kc1 8. Th1†.
Den gigtplagede præst Jesper Jespersen (1848-1914), halvbror til den berømte sprogmand Otto Jespersen, der
også komponerede, fortjener en længere historie i et kommende nummer. Han samlede ‘320 danske opgaver, særlig 1878-1902’. De blev
udgivet 1902 og er min kilde til at
kunne vise en række opgaver fra før
Skakbladets tid.
http://problemskak.dk/
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... BØGER
I den anden bog med titlen Mestertræk er ideen at gengive mesterpartier, hvor læseren linje for linje
skal følge trækkene og gætte eller
ræsonnere sig frem til de spillede
træk, og der gives point for de rigtige svar. Det er efter min mening et
mindre vellykket koncept, fordi
pointgivningen forekommer at være
temmelig arbitrær, og man kan spørge: hvilken fornøjelse har man af at
blive placeret på en arbitrær skala
med stormester, international mester
og så videre? Den vanskelige kunst
for forfatteren består i at finde helstøbte partier med logiske forløb, og
det er tilsyneladende lykkedes udmærket for Bent Larsen. Men den
ledsagende tekst er desværre temmelig kortfattet i denne bog, oftest 510 linjer.
Desuden er det lidt synd, at man –
når man bringer et afsnit med mestertræk fra Skakbladet – ikke medtager
to lidt ældre, men fremragende eksempler, som ganske vist hed 20
spørgsmål (1964) og Stormester for
en time (1969), men som var bygget
op på samme måde med spørgsmål
og point. Og med den store forskel,
at Bent Larsen skrev udførlige og
instruktive kommentarer. Efter min
mening ligger det instruktive ikke
blot i udvælgelsen af gode partier
og i, at læseren skal ‘gætte’ de rigtige træk, men i Bent Larsens kommentarer, og derfor synes jeg: ‘jo
mere tekst, jo bedre’. Men det kan
udgiverne jo ikke gøre så meget ved,
eftersom der er tale om genudgivelse
af tidligere tekster. Det skal dog tilføjes, at artiklen fra 1964 kan genfindes i bogen Praktisk skak i kapitlet Find planen (opgave 2.28), ganske vist i en meget forkortet version,
men dog bedre end ingenting.
De to Larsen-bøger udgør ikke
systematiske lærebøger, som f.eks.
Jens Enevoldsen og Max Euwe bestræbte sig for at skrive i gamle dage.
I Larsen-bøgerne gives intet samlet
overblik, men derimod stakkevis af
gode og instruktive eksempler på
praktisk skaktænkning. Der er lærdom i lange baner. Og eftersom der
i redaktionens forord tales om en ny
serie af udgivelser, kan man håbe på,
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at flere genudgivelser af gamle Larsen-tekster vil følge.
Her er en lille smagsprøve fra kapitlet Praktiske slutspil:

















   
  
  
   
   

 
Partiet Papa - Roth, Tyskland 1924.
Hvid trækker. Bent Larsen skriver:
‘En perle. Man skulle tro, det drejede sig om en komponeret studie,
men stillingen opstod altså i praktisk spil. I stedet for at opgive spillede hvid 1. d6! exd6 2. Kd3! Lxg3
3. a5 d5 4. a6 Lb8 5. a7 Lxa7. Pat.
Bravo!’
Erk André Andersen

Festskrift til
Leif C. Schmidt
Festskrift til Leif C. Schmidt – et
kongeligt rundløb i skak, redigeret
af Kaare Vissing Andersen, Vissings
Forlag, København 2007, 308 sider,
illustreret, 250 kr.
Dette festskrift er en hyldest til Leif
C. Schmidt for hans betydelige indsats for skakken de seneste 40 år. Det
startede med organisationsarbejde i
Brønshøj Skakforening, som Leif
var en idérig og initiativrig formand

for 1968-71. I 1973 udkom den omhyggeligt udarbejdede fortegnelse
over dansk skaklitteratur: ‘Dansk
skakkatalog’. Siden har Leif udgivet adskillige bøger om problemskak, samt været redaktør – først teknisk siden også ansvarshavende – for
Dansk Skakproblem Klubs medlemsblad Thema Danicum i hele bladets 32 års levetid.
Mange har bidraget til bogen. Sønnen Martin Schmidt tegner et varmt
portræt af sin far som et rart familiemenneske. I artiklerne af Kaare Vissing og Hans Larsen skildres Leif
som et hyggeligt og omhyggeligt
menneske og samarbejdspartner.
Brønshøj Skakforening og en række
af dens fremtrædende medlemmer
får en fyldig omtale. En stor artikel
‘Fra knægt i Brønshøj til international stormester’ er helliget Carsten
Høi. Flere af Høis fantastiske gevinstpartier (bl.a. mod Gulko, Beliavsky og Vaganian) er kommenteret.
Claes Løfgren bidrager smukt
med to artikler: ‘Danske klubbøger’
og en bibliografi over Leifs udgivelser, artikler og redaktionelle virksomheder.
Af fire problemisters artikler fremhæver jeg Lars Larsens ‘Den flittige
hvide brik’, som er en kavalkade på
12 opgaver, hvor ideen er én aktiv
brik. Afsnittet ‘Skak i filatelien’ rummer hele fire artikler, tre af Kaare
Vissing, den sidste af Knud Rask
Overgaard, der fortæller om vilkårene for frimærkeudstillere. Vi præsenteres for vennen B.B. Jensen, som
var pioner inden for skakfilatelien,
og kan læse om udviklingen, bl.a om
visse landes skruppelløse udgivelsespolitik, som spekulerer i folks
samlerlyst.
Blindeskak omtales af Bent O.
Kristensen, Erik Bremer og Kaare
Vissing. Vi får blindeskakkens historie og vilkår i Danmark. Kristensen og Bremer er begge blinde og
stærke spillere og problemløsere.
Kaare skriver i ‘Den blinde mesterspiller i Brønshøj’ om sin far Erling
Vissing Andersen.
Alt i alt er dette festskrift en alsidig og bredtfavnende beretning om

mange facetter af dansk skak. Kaare
Vissing Andersen har med omhu
redigeret bogen og med en god pen
selv bidraget med mange velskrevne
og interessante artikler.
Per Grevlund

Årets bog går
tæt på Kramnik
Evgeny Bareev & Ilya Levitov: From
London to Elista, New in Chess
2007, 400 sider, 269 kr.
En bog der har fået vældig kritikerros. Ganske vist kommer meget af
den fra forlagets eget tidsskrift, men
den er fuldt berettiget. Sekundantberetninger kan bestemt være lange og
ganske tørre, men bogen her er medrivende læsning.
Bareev sekunderede Kramnik
mod både Kasparov og Leko og giver en så tæt beretning af begivenhederne, at man må undre sig over,
at Kramnik har givet sit samtykke.
Det har han næppe, Bareev går i hvert
fald tæt på og giver et spændende,
men også meget kritisk indblik i matcherne set fra Kramniks teams side.
Man får billedet af en toptunet og
motiveret Kramnik, der slår Kasparov, men også af et markant forfald frem mod de næste matcher.
Feks. nægtede Kramnik at stoppe
(igen) med at ryge op til Brissago,
og Bareev skriver direkte, at Kramnik var på medikamenter før et af
partierne, samt de absolut ikke havde
den ønskede effekt.
Det er også interessant, at Kramnik opdeler åbningsarbejdet i sektorer, så skulle information lække, vil

det kun ske drypvis. Et tema, der før
var relevant i matcherne mellem
Kasparov og Kramnik.
Stoffet er så underholdende, at
man nok bør spørge sig selv, om det
holder fuldstændigt. Samarbejdet
mellem Bareev og Levitov består i,
at Bareev har berettet, og Levitov
nedskrevet bogen. Det er ikke svært
at forestille sig at Bareev, der ikke er
den kedelige type, har smurt tykt på.
Det er bogen i så fald næppe blevet
mindre spændende af, og også skakligt er indholdet af høj kvalitet. Alle
partierne er kommenterede grundigt,
og især i de matcher, hvor Bareev
aktivt deltog som sekundant, er der
insideviden af stor relevans. Man får
både indblik i den overordnede strategi, såvel som de eksakte forberedelser.
Hvem gider høre om filosofien
bag, at Berliner-forsvaret blev valgt
til matchen? Jeg gør i hvert fald, og
er man til lange men spændende beretninger krydret med dyb skaklig
indsigt, er bogen yderst anbefalelsesværdig. At den af mange er kaldt
den bedste bog i 2007 virker berettiget.
Peter Heine Nielsen

VM-matchen
ifølge Topalov
Veselin Topalov & Zhivko Ginchev:
Topalov - Kramnik, On the edge in
Elista, Russel Enterprises 2007, 220
sider, 239 kr.

telig markant større rum for at overraske positivt. Og det gør bogen faktisk! Ginchev var ‘presse-officer’
under VM-matchen, og med tanke
på, at det vel er ensbetydende med
‘spindoktor’ har i hvert fald jeg allerede problemer med at tage Ginchev
seriøst. Men bogen giver faktisk et
glimrende indblik i den bulgarske
lejrs oplevelse af matchen.
Min egen holdning under matchen
var, at beskyldningerne om snyd var
rent skuespil i den hensigt at bringe
Kramnik ud af balance, men det virker, som om de oprigtigt tror på deres synspunkter og fastholder disse.
Beskrivelsen af hændelsesforløbet er
omfangsrigt og holder en overraskende sober tone.
Man fornemmer, at Ginchev har
udøvet godt spin. F.eks. er kapitlet
om Kramniks tidligere matcher (der
også har været trykt i New in Chess
Magazine) meget kritisk, men godt
argumenteret samt afdæmpet i en stil,
der ikke minder om hverken Topalov
eller Danailov.
Beskyldningerne om, at Kramnik
skulle have brugt compterassistance
under partierne, virker på mig decideret absurde, og deres ‘beviser’ lader også meget tilbage at ønske. Men
den ikke skaklige del er trods alt langt
mere spændende læsning, end jeg
umiddelbart forestillede mig.
Den skaklige del af bogen er glimrende. Topalov fortæller ærligt om
sin opfattelse af partierne, og gør det
godt. Nogen stor kommentator har
han efter min mening aldrig været,
men her får man glimrende indsigt i
hans overvejelser.
Som alt andet i bogen er hovedmotivet at sværte Kramnik til, men i
partikommentarerne er der i det
mindste af og til substans såvel som
en vis selvkritik. Bogen har ikke format som From London to Elista, men
er det til trods et glimrende supplement og absolut læseværdig.
Peter Heine Nielsen

Hvor jeg åbnede den forrige bog med
store forventninger og alligevel blev
positivt overrasket, var der her unæg2008 /3/107
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Kommende
turneringer
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.

www. dsu.dk
+ 'Invitationer'

K
H
J
A

=
=
=
=

Koordineret turnering
Hurtig- og lynskak
Juniorturnering
Andre arrangementer

Tårnet Weekend-EMT XIX
K
25/4 - 27/4. – Hvad med at kombinere skakken med et besøg på det
smukke Sydfyn? – Skakklubben ‘Tårnet’ i Svendborg indbyder for 19.
gang til 5-runders koordineret weekend-EMT den 25. - 27. april. – NB!
Spillested: Haahrs skole, Grubbemøllevej 30, 5700 Svendborg. – Spilletidspunkt: Fredag kl. 19.00 - 24.00,
lørdag og søndag kl. 10.00 - 15.00 og
15.30 - 20.30. – Betænkningstid:
2 timer til 40 træk plus ½ time til resten. – Klasser: Der spilles i 6-mands
grupper evt. suppleret med en Monrad-gruppe nederst. – Indskud: 120
kr. – Præmier: Nr. 1: 300 kr., nr. 2:
200 kr. – Der er rygeforbud i spillelokalerne. – Tilmelding: Senest onsdag den 16/4 på Tårnets hjemmeside:
www.frankly.dk/taarnet, eller til Erling Bech Andersen, tlf. 62 21 86 81,
e-mail: easn@mail.tele.dk, eller Jens
Erik Pedersen, tlf. 62 21 78 87.
Tårnby forår 2008
K
28/4 - 9/6. – Tårnby Skakklub indbyder hermed til koordineret 5-runders
turnering, hvor alle er velkomne! –
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Der spilles på følgende mandage:
28/4, 5/5, 19/5, 26/5, og 9/6 med evt.
udsatte partier 2/6 eller efterfølgende
torsdag. Start kl. 19.15. Præmieuddeling efter sidste runde. – Spillested:
Amager Landevej 71, foreningscenteret. Busserne 36, 350S og 250S til
Korsvejen. – Ingen rygning i spillelokalerne. – Betænkningstid 2 timer
pr. spiller til hele partiet. – Øverste
gruppe Elo-rates. – Indskud mester
125 kr., øvrige 100 kr., juniorer og
pensionister dog 75 kr. – Præmier
100% minus EMT-afgift + garanteret 1. præmie i øverste gruppe 800 kr.
– Gratis kaffe. Kantine. – 6-persons
grupper + evt. Monrad-gruppe. – Tilmelding med angivelse af rating til
Ebbe Klitgård, ebbek@ruc.dk, 32 51
53 63. Tilmeldingsfrist 18/4, indskud
betales kontant senest kl. 19 før første runde.

Forårsturnering
Erritsø 2008
K
29/4 - 17/6. – Koordineret turnering
på 7 tirsdage (29. april, 6. + 13. + 27.
maj, 3. + 10. + 17. juni). Øvrige oplysninger på Erritsø Skakklubs hjemmeside: www.erritsoe-skakklub.dk,
eller hos John E. Nielsen, tlf. 66 18
29 11.
Kronborgturneringen 2008 K
1/5 - 4/5. – Helsingør Skakklub ind-

byder til 7-runders koordineret turnering i dagene 1/5 (Kristi Himmelfartsdag) kl. 10.00-15.00 og 15.3020.30, 2/5 kl. 18.00-23.00, 3/5
kl.10.00-15.00 og 15.30-20.30, 4/5
kl.10.00-15.00 og 15.30-20.30. –
Spillested: Borupgårdskolen, Smakkevej 2 (bygn. 60), Snekkersten, nær
Snekkersten Station. – Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter ½
time til resten af partiet. Samlet spilletid 5 timer. – Elo-rates hvis muligt.
– Turneringsform: Fortrinsvis 8mands grupper. – Indskud: Mesterspillere 140 kr. Junioner under 16 år
70 kr. Øvrige 120 kr. – Præmier:
1. pr. 2000 kr. i Mester 1. 100% af
indskud går til præmier. – Tilmelding
senest d.24. april til Erik Hedegaard
Hansen, Odinsvej 24, 1., 3000 Helsingør, tlf. 49 20 10 89 eller 26 70 10
89, email: e.hedegaard@stofanet.dk.
– Betaling: Til Helsingør Skakklub
v/Mariann Petersen, Horsensvej 23,
3000 Helsingør. Bankkonto 5357
0311584. – Kantine: På spillestedet.
Partierne afvikles i ikke-ryger lokaler. – NB: Kronborgturneringen er
tilmeldt NSU’s Grand Prix turnus.

Kr. Himmelfartsturnering
Erritsø 2008
H
3/5. – 7 runders hurtigskak lørdag
d. 3. maj. Øvrige oplysninger på hjemmesiden www.erritsoe-skakklub.dk,

Lo-skolen
i Helsingør
19.-27. juli 2008

Politiken Cup 2008
19.-27. juli 2008. Turneringen er åben for alle uanset rating.
10 runder FIDE-schweizer, mange og store præmier (1. pr.
15.000 kr. og bl.a. ratingpræmier på 7 x 3.000 kr. / 2.000 kr.).
Med 23 stormestre tilmeldt allerede nu bliver feltet det stærkeste i
Politiken Cup nogen sinde og en oplevelse for alle.

B-gruppe
20.-26. juli 2008. Turneringen er åben for spillere med max. rating
1800 (både national og Elo). 7 runder alle-mod-alle, 8-mands
grupper. Turneringen bliver ikke Elo-ratet.

Indbydelse
...med alle oplysninger om indskud, præmier m.m følger i Skakbladet nr. 4, men kan også findes på turneringens hjemmeside:

www.politikencup.dk

eller hos Claus Marcussen, tlf. 75 94
15 20.

Allerød Skakklub
Knock-out 2008
H
3/5. – Allerød Skakklub indbyder til
8 runders hurtigskak lørdag den 3. maj
2008. – Spillested: Engholmskolen,
3450 Allerød (5 min. fra Allerød station). – Spilledag og tid: Knock-out:
Lørdag kl. 10.00 - ca. 20.00 (indskrivning senest 9.30). – Turneringsform:
Deltagerne opdeles i 4 ratinggrupper.
De 16 højst ratede spiller en dobbeltrundig knock-out turnering (4 højstratede seedes). Det samme gælder de
16 spillere, der er nummer 17-32 i
ratingordenen. Der er altså to K.O.grupper! Spillere, der slås ud af
knock-out grupperne indgår efterfølgende i øverste Schweizer-gruppe.
De resterende deltagere (ratinggruppe
3 & 4) spiller i nederste Schweizergruppe. Alle partier afvikles med 25
min. betænkningstid. Ved uafgjort
match i knock-out grupperne findes
en afgørelse i et lynparti. – Præmier:
Fire præmier i begge K.O. grupper
samt i øverste Schweizer-gruppe.
Garanteret 1. præmie på 2.000 kr i
øverste K.O. gruppe og 1.000 kr i
nederste K.O. gruppe. I ratinggruppe
3 & 4 går 100% af indskudet til præmier. – Indskud: 125 kr., som betales
inden første runde. – Tilmelding: Senest den 27. april 2008 til David
Christophersen, Vinkelvej 4, 3540
Lynge, tlf. 48 16 03 69, mobil 26 70
03 69, email: david@ask-skak.dk. –
Gode kantineforhold forefindes på
spillestedet. – Sponsor: Advokatfirmaet Birger Hagstrøm,
Holstebro Forårs EMT 2008 K
6/5 - 3/6. – Holstebro Skakklub indbyder hermed til den 14. forårs EMT.
– 5 runder følgende tirsdage: 6/5,
13/5, 20/5, 27/5 og 3/6. – Spilletid kl.
19.00 - 24.00. – Indskud kr. 130 pr.
person, dog kr. 80 for juniorer født
senere end 1/5 1994. – Betænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½ time + opsparet tid til resten af partiet. – Inddeling: 6-mands grupper. Øverste Elorates. Sidste gruppe evt. Monrad. –
Spillested: Pejsestuen, Rolf Krakesvej 9, 7500 Holstebro. – Ingen rygning i spillelokalerne. – Tilmelding:
Senest tirsdag den 29. april til Sigurd
Rindom, tlf. 97 40 56 27, email:
sr@nrfelding.dk.

23. Vesterhavsturnering
Åben turnering 11.-18. juli 2008
www.northseacup.dk
Esbjerg Skak Union inviterer hermed til den 23. Vesterhavsturnering.
Alle spiller i én åben gruppe, 10 runder efter FIDE’s schweizersystem.
Hovedpræmier:
1. pr. DKK 15.000 2. pr. DKK 11.000 3. pr. DKK 7.000
4. pr. DKK 5.000 5. pr. DKK 4.000 6. pr. DKK 3.000
7. pr. DKK 2.000 – Deles efter Hort-systemet ved ligestilling.
Rating- og ekstrapræmier:
DKK 1.000 til bedste i hver 10-mands gruppe regnet fra bunden,
dog ikke i den øverste gruppe (med 10-19 spillere!).
Man kan ikke få både hoved- og ratingpræmie.
Til bedst placerede juniorspiller DKK 1.000.
Ved gevinst på de 6 øverste brætter (live brætter)
i de sidste 4 runder gives DKK 200.
Spillested:
Rørkjærhallen, Ringen 40, 6700 Esbjerg.
Spilletider:
Indskrivning fredag 11. juli kl. 16.30-18.15
Fredag11. juli kl. 19-24: 1. runde.
Lørdag 12. juli kl. 12-17: 2. runde. Kl. 18-23: 3. runde.
Søndag 13. juli kl. 12-17: 4. runde. Kl. 18-23: 5. runde.
Mandag 14. - torsdag 17. juli kl. 18-23: 6.-9. runde.
Fredag 18. juli kl. 15-20: 10. runde. Kl. 20.30: Præmieuddeling.
En spiller kan i max. 2 runder vælge ½ point uden kamp.
Dette gælder dog ikke for de sidste to runder, og anmodningen
skal gives ved tilmeldingen.
Turneringen bliver selvfølgelig Elo-ratet.
Rygeforbud overalt på spillestedet.
Betænkningstid:
2 timer til 40 træk, derefter ½ time + opsparet tid til resten.
Flere turneringer:
5 runders koordineret turnering 14.-18. juli. Samme spilletid
som open. – Skoleskakturnering søndag 15. juli kl. 12.00.
Indskud:
DKK 400,Titelholdere (GM, IM, FM, WGM, WIM, WFM) DKK 0,5 runder DKK 150,- Skoleskakturnering DKK 40,Overnatning:
GM, IM, WGM, WIM tilbydes gratis overnatning på skole i
2-personers værelser.
Mulighed for overnatning på spillestedet for DKK 300,-.
Leje af madras DKK 125,- (meddel ved tilmelding).
Ved anden form for overnatning kan Esbjerg Skak Union
være behjælpelig.
Tilmelding senest søndag 6. juli:
Eftertilmelding, hvis den bliver accepteret, tillægges DKK 100,Yderligere oplysninger og tilmelding:
Jens Nielsen, Storegade 66, 6700 Esbjerg, tlf. 75 12 39 75,
email: Jerneif@get2net.dk.
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... KOMMENDE TURNERINGER

Baltic Sea Cup 2008
Spil skak og hold din ferie på solskinsøen Bornholm
Bornholms Skakklub indbyder til...
• Baltic Sea Cup 2008 med deltagelse af mindst ti stormestre, samt...
• Bornholms Sommer Skak 2008 for spillere med maximalt 1800 i national rating.
Spillested for begge turneringer: Østre Skole, Pingels Alle 32, 3700 Rønne. Tæt på centrum.

Baltic Sea Cup 2008

Bornholms Sommer Skak 2008

Periode

29. juli – 6. august 2008.

30. juli – 6. august 2008.

Tilmelding

Senest 20. juli 2008.

Senest 20. juli 2008.

Indskrivning

29. juli, kl. 1200-1500.

30. juli, kl. 1200-1500.

Turneringssystem

FIDE-schweizer lagt med WinSwiss.

FIDE-schweizer lagt med WinSwiss.

Runder

10 runder. En runde pr. dag,
dog 2. + 3. runde begge den 30. juli.

7 runder. En runde pr. dag,
dog fridag søndag den 3. august.

Tidspunkt

1. + 3.-9. runde, kl. 1700-2300,
2. + 10. runde, kl. 1000-1500.

1.-6. runde, kl. 1700-2300,
7. runde, kl. 1000-1500.

Spilletid

2 timer til 40 træk, derefter 1 time
til resten. I alt 6 timer.

2 timer til 40 træk, derefter 1 time
til resten. I alt 6 timer.

Elo-rating

Turneringen Elo-rates.

Turneringen Elo-rates,
hvis betingelserne herfor er opfyldt.

Indskud

400 DKK,
GM, IM, WGM og WIM gratis.

300 DKK.

Præmiesum

50.000 DKK.

Indskud ÷ EMT afgift går til præmier.

Mulighed for pakkeløsning, omfattende indskud, overnatning samt tre daglige måltider og evt. cykelleje.
Indskud, samt betaling for overnatning med mere indbetales på vores konto i Danske Bank:
Regnr 4720 Kontonr. 4720393182 • SWIFT: DABAKKK • IBAN: DK 2530004720393182
For yderligere information og bestilling, se vores hjemmeside: www.balticseacup.dk

Spil skak ... når du vil, hvor du vil og med hvem du vil !
Dansk Skak Unions nye skakserver på Internettet

www.skak.dk
– et godt supplement til klubber og turneringer !
30
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K-skak
Ølgod EMT
K
6/5 - 3/6. – Ølgod Skakklub indbyder
til en 5 runders EMT. Spillested:
Aktivitetscenteret, Gartnerpassagen,
Ølgod. – Spilledage: Tirsdagene 6/5,
13/5, 20/5, 27/5 og 3/6 kl. 19.00. –
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk +
½ time til resten. – Indskud: 120 kr. –
Pengepræmier. – Tilmelding senest:
29/4 til Flemming Ormstrup, Tyttebærvej 20, 6870 Ølgod, tlf. 75 24 58
82 eller på www.oelgod-skakklub.dk.
Tectura
Rapid Chess 2008
H
17/5. – Hørsholm skakklub indbyder
i samarbejde med Tectura A/S til årets
stærkeste hurtigskakturnering. – Turneringen 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 minutter
pr. spiller pr. parti. Runderne lægges
elektronisk med et schweizerprogram. – 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. Desuden gode sidepræmier for bedste
parti, største overraskelse, bedste junior, etc. NB! Præmier deles ved ligestilling. Hver deltager kan kun vinde én præmie. – Indskud: kr. 150, dog
gratis adgang for IM og GM. Indskud
betales ved indskrivning kl. 9.30. –
Indskuddet inkluderer en sandwichbolle med pålæg samt e-turneringsbog
med rundeberetninger, billeder, tabeller 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, tlf. 38 88
34 05, email: jesn@gfnet.dk. – Bemærk: Deltagerbegrænsning på 90
deltagere. – Hørsholm Skakklubs
hjemmeside www.fribonden.dk opdaterer løbende oversigten over tilmeldte spillere.
KSU 2. Dagturnering
K
19/5 - 16/6. – K 41's lokaler, Mellemtoftevej 11, Valby. 5. runder, starttidspunkt alle dage kl. 12.00. Yderli-

gere oplysninger og tilmelding på
www.ksu.dk, eller hos Jan Petersen,
45 89 13 37, eller kasserer@ksu.dk.

Assens Forår
K
19/5 - 16/6. – 5 runders EMT mandagene 19.-26. maj og 2.-9.-16. juni
2008, kl. 19.00. – Borgerskolen Assens. – Indskud 125 kr. – 1. præmie
400 kr., 2. præmie 200 kr. Ens i alle
grupper. – Der spilles i 6-mands grupper. – Tilmelding senest 15. maj til
John Algreen-Ussing, tlf 64 71 34 53,
email: jau@mail.dk.
Absalon turnering
K
23/5 - 25/5. – I weekenden 23. - 25.
maj indbyder Sorø Skakklub til vores
genopstandne EMT, Absalon turnering over 5 runder. – Turneringssystem: Der spilles fortrinsvis i 6mands grupper - evt. resten som Monrad. – Turneringen afvikles i salen i
Sorø Kultur- og Fritidscenter. –
Betænkningstid: Der spilles 40 træk
på 2 timer, derefter ½ time + opsparet
tid til resten af partiet. – Tidspunkt:
1. runde fredag 23/5 kl. 19-24, 2. og
3. runde lørdag 24/5 kl. 10-15 og
15.30-20.30, 4. og 5. runde søndag
25/5 kl. 10-15 og 15.30-20.30. – Indskud i alle klasser kr. 150. – Skoleskakspillere deltager gratis og spiller
i egen gruppe. – Præmier: Garanteret
1. pr. i alle klasser: 800 kr. Hos skoleskakspillere er 1. pr. på 400 kr. – Tilmeldingsfrist: Senest 13. maj 2008 til
Curt Herbst, Møllevænget 2, 4270
Høng, tlf. 57 82 25 23, email: crch
@io.dk.
Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
Djurslandsturneringen
10/4 - 29/5
GSF 75 års jubilæum
15/4 - 10/6
Copenhagen Chess Challenge
16/4 - 20/4
LVS Forår
16/4 - 11/6
Himmerlandsmesterskabet
21/4 - 26/5
Femmeren Skødstrup
23/4 - 21/5
Hillerød Byturnering
29/4 - 24/6

K-skak på den
gode gamle måde
De nationale danske turneringer pr.
brevkort i 1, 2. og 3. klasse er afgået ved døden for længe siden. Det
samme er tilfældet i de andre nordiske lande – med undtagelse af
Sverige. Melder men sig til en
Europa- eller Verdensturnering i
ICCF, så er der ekstrem lang ventetid.
Vi er derfor glade for at annoncere dette tilbud fra vores svenske
venner: Danmark og Norge kan tilmelde post-spillere til de svenske
turneringer! ICCF-rating over
1900, så kan du tilmelde dig i
Mesterklassen (7 spillere).
Ellers kan du tilmelde dig Åbenklasse – her kan der evt. blive tale
om 4-mands grupper med to partier mod hver af dine modstandere.
Tilmelding til Søren Peschardt,
Rødkælkevej 368, 2600 Glostrup.
Email: kskak@skak.dk. – Der er
ikke noget indskud!!

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
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Online-butik

Nye bøger
Opening for White
according to Anand 10
Alexander Khalifman, Chess
Stars 2008, paperback,
190 sider. Pris: kr. 229,10. udgave af de populære
åbningsbøger, der dækker
den indiske verdensmester
Viswanathan Anands
repertoire. Denne udgave
dækker Sveshnikov-varianten i
Siciliansk. Som med alle de øvrige bind
et ambitiøst projekt for den ambitiøse spiller.
Pakket med analyser i meget høj kvalitet.

The Sharpest
Sicilian
Kiril Georgiev/Atanas Kolev,
Chess Stars 2007,
paperback, 272 sider.
Pris: kr. 249,Ikke en bog for den dovne
læser. Til gengæld får man det
bedste, der er lavet til dato om
Najdorf-varianten i Siciliansk
præsenteret af to stærke stormestre.
Kasparovs favoritvåben vinder igen indpas hos
verdens bedste spillere, og det er der en grund til.
Najdorf-varianten er rig på spilmuligheder og
fleksibilitet, og det kommer også til udtryk i denne
bog, hvis primære formål er at give et sort repertoire. Derfor dækkes tidlige hvide afvigelser efter
1. e4 c5 2. Sf3 d6 også.

Yearbook 86
New in Chess 2008, paperback,
248 sider. Pris: kr. 219,New In Chess’ populære
Yearbook-serie med Forum,
Sosonko’s Corner, boganmeldelser og åbningsartikler. Her
får du den seneste udvikling i
en blanding af populære og
mere sjældne åbningsvarianter. En fremragende inspirationskilde og et uundværligt redskab for såvel den
stærke stormester og den almindelige klubspiller.
New in Chess Yearbook udkommer fire gange om
året og fås også som fast abonnement (spørg efter
pris) og som hardback (pr. bind kr. 259,-).

Skakbræt
Pragtfuldt dansk
produceret, håndlavet
skakbræt med
afrundede kanter og
omhyggelig lakering.
Brættet produceres
fortrinsvis med 55 x 55 mm
felter, men kan også fås i andre
Pris:
mål, f.eks. 60 x 60 mm felter, og
Fra kr. 795,findes i forskellige træsorter –
Honduras mahogni / ahorn (afbilledet),
Bubinga mahogni / ahorn, Sipo mahogni / ahorn,
Luro Preto / ahorn samt valnød / ahorn.

Dansk Skaksalg anbefaler:
Hiarcs 12 .......................................................................
Bareev/Levitov: From London to Elista ........................
Müller/Pajeken: How to Play Chess Endgames ..........
Eingorn/Bogdanov: Chess Explained: The French .....
Vera: Chess Explained: The Nimzo-Indian ..................
Müller/Knaak: 222 Opening Traps after 1.e4 ...............

kr.
kr.
kr.
kr.
kr.
kr.

425,269,229,159,159,219,-

Dansk Skaksalg ApS, Kosterslevvej 80, Kosterslev, 5471 Søndersø

Telefontid:

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

Telefon 63 33 03 07 • Internet: www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk

