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Aktiv seniorskak
Vi er i dag mange 60+ årige skakspillere. Heldigvis.
At der er for få unge skakspillere, er et problem,
som andre tager sig af, men skal skak-aktiviteten i
Danmark opretholdes, er det afgørende, at vi
seniorer fortsat er aktive skakspillere.
Nu er det sådan, at vi fortsat gerne spiller skak
med modstandere af alle aldre. I de sædvanlige
turneringer kan vi dog af og til savne det sociale
samvær med jævnaldrende. Ligesom juniorerne
søger sammen, gør seniorerne det også. Det er
hyggeligt at møde gamle venner. Derfor mener
jeg, at vi i DSU skal lave turneringer, hvor målgruppen primært er de 60+ årige. Da mange har
forladt arbejdsmarkedet, er det naturligt at udnytte
den større fleksibilitet, det giver med hensyn til
tidspunkter, og KSU har længe haft succes med
dagturneringer. Aalborg og Århus er fulgt efter.
Jeg håber ideen med dagturneringer breder sig.
Vort første seperate senior-DM i januar i København var en stor succes. De 33 deltagere nød det
sociale samvær og leverede en fin gang kampskak.
Der var en passende blanding af bredde og elite,
og vi fik kåret en værdig danmarksmester. Bjørn
Brinck-Claussen spillede en god turnering og
kunne føje et nyt DM til de i forvejen tre sædvanlige DM-titler, han besidder.
Vi vil gentage dette DM i 2009, hvor Næstved er
arrangør. Her vil der blive muligheder for at
kvalificere sig til deltagelse i de internationale
seniorturneringer. Det drejer sig om VM, EM, NM
og hold-EM. Med den udvidelse af budgettet, som
HB lagde op til i påsken, bliver der mulighed for
en beskeden økonomisk støtte til en enkelt
deltager/hold ved hvert af disse arrangementer.
Jeg vil dog gerne understrege, at der er tale om
åbne turneringer, hvor alle kan deltage, men DSU
må nøjes med støtte til enkelte.

at følge den 76-årige Korchnois kampgejst og den
86-årige Wade spille samtlige partier på det
engelske hold. At han naturligvis også spillede
med i lynturneringen understreger kun vitaliteten.
Han måtte dog i hovedturneringen bøje sig for vor
eksverdensmester. I påsken 2009 afvikles turneringen i Østrig. Jeg håber, vi der bliver repræsenteret
med flere hold. Det er både for bredde og elite.
Norge stillede i år med fem hold.
I forbindelse med finalestævnet i pokalskakken
inviterede vi til en seniorrække. Desværre var der
ikke tilslutning dertil, men vi prøver nok igen
næste år.
I Nordjylland arrangerer vi en hurtigturnering. Den
11.-12. november har vi reserveret lokaler i
Skagen. Vi håber, mange vil tage en ferietur til
dette attraktive sted . Vi inviterer også i Norge og
Sverige og forventer især mange nordmænd. De
elsker at komme til Nordjylland. Skagen er et
dejligt sted og uden for turistsæsonen er priserne
meget rimelige. Se nærmere på internettet på
skagen.skakteam.dk.
Det er mit håb, at vi fortsat vil være mange aktive
seniorskakspillere og forslag til nye skakaktiviteter
modtages med tak.
Bent Sørensen
seniorskak-koordinator

Foto: tr.

Vi , der deltog i hold-EM i Dresden i februar i år,
havde også en god oplevelse. Det var en fornøjelse
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Foto: C. Rogers.

Magnus Carlsen – snart nummer to på
verdensranglisten.

Magnus Carlsen vandt
17-årige Magnus Carlsen, Norge,
ligner mere og mere en kommende
verdensmester. I Aerosvit-turneringen i Ukraine distancerede han et
meget stærkt felt til denne slutstilling: 1. Magnus Carlsen (Norge) 8,
2. Vassily Ivanchuk (Ukraine) 7,
3-4. Pavel Eljanov (Ukraine), og
Sergey Karjakin (Ukraine) 6, 5-7.
Andrei Volokitin (Ukraine), Dmitry
Jakovenko (Rusland), og Alexei
Shirov (Spanien) 5½, 8-10. Evgeny
Alekseev (Rusland), Peter Svidler
(Rusland) og Liviu-Dieter Nisipeanu
(Rumænien) 5, 11. Loek van Wely
(Holland) 4, 12. Alexander Onischuk (Ukraine) 3½.
Med sejren kommer Magnus Carlsen helt op på andenpladsen på verdensranglisten med næsten 2800 i
rating. Kun den forsvarende verdensmester Anand har nogle få point
mere. Også Ivanchuk er sprunget
fremad på listen og passerer både
Kramnik, Morozevich og Topalov
og lander som nr. tre efter Anand og
Carlsen.

www. ukrchess.org.ua/aerosvit2008/
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DM-korrektioner

Ivanchuk i topform

To redaktionelle fejl skæmmede
DM-reportagen i Skakbladet nr. 4.
For det første deltog Allan Stig Rasmussen i Landsholdsklassen med en
smuk tredjeplads som resultat, hvilket også fremgik af artiklen, mens
Nicolai V. Pedersen, som i tabellen
side 16 havde overtaget Allan Stig
Rasmussens lodtrækning og point,
slet ikke deltog. Fejlen opstod ved
genbrug af skemaet fra 2007. For det
andet blev Brian Jørgensen, K41
gjort til finalist i lyn-DM, men det
var Brian J. Jørgensen, Ringsted, der
var i finalen mod Andreas Wiwe.
Redaktionen beklager fejlene.

Vassily Ivanchuk, Ukraine, vandt
M-Tel Masters i Sofia med halvandet points forspring efter at have
vundet sine fem første første partier
i træk. Slutstillingen: 1. Vassily Ivanchuk (Ukraine) 8, 2. Veselin Topalov
(Bulgarien) 6½, 3. Teimour Radjabov (Aserbajdsjan) 5½, 4. Ivan Cheparinov (Bulgarien) 4, 5-6. Bu
Xiangzhi (Kina), Levon Aronian
(Armenien) 3.

EM i Bulgarien
Peter Heine Nielsen nåede desværre
ikke at kommentere EM-partierne
før han tog i træningslejr med VM
Viswanathan Anand, som han skal
sekundere i VM-matchen mod Vladimir Kramnik til efteråret. Men redaktionen har fået løfte om, at det
kan lade sig gøre at kommentere til
Skakbladet nr. 6.

www. mtelmasters.com/

Sommerskak i Danmark
Se indbydelser i dette og tidligere
numre samt på Nettet.

Vesterhavsturneringen
Esbjerg 11.-18. juli.
Copenhagen Chess Festival
Helsingør 19.-27. juli.
Baltic Sea Cup
Bornholm 29. juli - 6. august.

Foto: tr.

Allan Stig Rasmussen.

GM-skak hos BMS

100 år
Skakbladet
Vi har det hele.

Køber/Sælger
Skakbogsamlinger

Heller ikke BMS' GM-turnering,
Copenhagen Chess Challenge, kom
med i nr. 5. Allan Stig Rasmussen
vandt med 6½ point af 9, et halvt
point foran Karen Movsziszian (Armenien), Miroslav Grabarczyk (Polen), Mikhail Ivanov (Rusland) og
Daniel Semcesen (Sverige). Jakob
Vang Glud og Nikolaj Mikkelsen
var næstbedste danskere.

Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk

http: //kobenhavnsskakunion.dk/

chesshouse@skakhuset.dk

TÅRNURET
altid på lager.
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3. Hvid trækker!

  
  
  
   
  
   
   

 

Angreb!

Hvem har overmagten?

Tårnafbytning?

4. Sort trækker!

5. Hvid trækker!

6. Sort trækker!
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Kongeangreb!

Skal der ofres?

Hvids dame på bonderov!

7. Sort trækker!

8. Sort trækker!

9. Sort trækker!
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Find døren!



 
   
   
   
   
 
  
   
Skal springeren flyttes?
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En bonde står i slag.
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Senior-DM 2008:

Senior-DM 2008
1.
2.
3.
4.

12.

15.

22.

27.

30.

33.

Bjørn Brinck-Claussen, Brønshøj (2285) 6
Jørgen Jørgensen, Nørresundby (2266) 5½
Jørn Østergaard Sloth, Ringkøbing (2339) 5
Pouelsten Holm Grabow, Thy (2156) 4½
Eric Brøndum, K41 (2111) 4½
Børge Hjerrild Nielsen, Hvidovre (2086) 4½
Erling Møller Nielsen, Skive (2073) 4½
Palle V. Henriksen, Rudersdal (2071) 4½
Poul Erik N. Olesen, Nørresundby (2037) 4½
Flemming Preuss, Næstved (1977) 4½
Jens Holm Nielsen, Amager (1802) 4½
Bent Sørensen, Nørresundby (2186) 4
Søren Holm Jensen, Brønshøj (1974) 4
Peter Køhler, Frederiksberg (1742) 4
Erik Nicolaisen, enkeltmedlem (1958) 3½
John Zachariassen, Næstved (1812) 3½
John K. Sørensen, Helsinge (1792) 3½
Jørgen Wimo, Ålsgårde (1739) 3½
Bent O. Pedersen, Hvidovre (1703) 3½
Kaj Refsgaard, Jernbanen (1604) 3½
Niels J. Christiansen, Helsinge (1388) 3½
Erling Karl Petersen, Brønshøj (1933) 3
Gert Werner, KS (1869) 3
Einar Ovesen, enkeltmedlem (1770) 3
Bjarne Mielow, Tårnby (1663) 3
Bent Dalberg, Taastrup (1562) 3
Erik Rasmusen, Egedal (1576) 2½
Hans Thustrup, Vanløse (1524) 2½
Slobodan Radovic, Holbæk (1494) 2½
George Sander Nielsen, Tårnby (1433) 2
Niels Riis, Terndrup (1237) 2
Erik Friberg, Ishøj (1210) 2
Henri Schnurre, Øbro (1219) 1½

www. ksu.dk/
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Moden
mester
Af Bjørn Brinck-Claussen
Senioreliteskakken er kommet til
Danmark, og det første danmarksmesterskab for spillere født for mere
end 60 år siden blev afholdt i KSU’s
regi i K 41’s hyggelige lokaler i januar 2008.
DSU er begyndt at interessere sig
for seniorskak på flere niveauer,
måske inspireret af Jørgen Hvenekildes mangeårige arbejde for at påvirke ledelsen til at gøre en indsats
for senioreliten.
Det spiller nok også en rolle, at
FIDE i flere år har organiseret verdensmesterskaber, europamesterskaber og holdturneringer for denne
kategori, som udgøres af mænd over
60 år og kvinder over 50.
Der afholdes ligeledes seniormesterskaber med stormesterdeltagelse
i en række lande, for eksempel i
Tyskland og i Spanien, hvor jeg selv
af vanvare kom til at deltage i Calvia
2007. Jeg var nemlig uvidende om,
at de spillede en rigtig stærkt besat
åben turnering samme sted på samme
tid. Det er også normalt i udenlandske åbne turneringer at udlove
specialpræmier for bedste juniorer,
kvinder og seniorer.
Flere af vore tidligere landsholdsklassespillere har deltaget i disse
FIDE-turneringer, og især vor ubestridt bedste seniorspiller Ole Jakob-

Med det første officielle
danmarksmesterskab for

nt
rskab

spillere over 60 år satte DSU
fokus på seniorskakken.

Bjørn Brinck-Claussen
– senior-DM 2008.

sen har været helt fremme med chance for at vinde mesterskabet og den
medfølgende stormestertitel.
Det er dog blevet sværere, turneringen vindes normalt af folk, der er
stormestre i forvejen, sidste år af
Korchnoi. Det bliver også sværere
for Ole at hævde stillingen som bedste seniorspiller i Danmark, Jens
Kristiansen melder sig i kategorien
inden for en overskuelig fremtid, og
Peter Heine bliver jo også ældre.
Hvorfor man har opfundet denne
kategori, ved jeg egentlig ikke. Måske for at modvirke, at tidligere topspillere holder op med at spille i fortvivlelse over relativt faldende spillestyrke?
Eller fordi ældre spillere ikke så
gerne spiller med i turneringer med
dobbeltrunder, hvor man desuden
kan komme til at møde irriterende
juniorspillere med lavt ratingtal og
stor spillestyrke.

Stort potentiale
Ledelsen i DSU er selvfølgelig
også klar over – ellers skal Jørgen
Hvenekilde nok bevidstgøre dem –
at seniorgruppen udgør et stort
medlemspotentiale, samt at man kan
glæde mange mennesker ved at åbne
dørene i skakklubberne med seniorvenlige tiltag. Den udpegede tov-

holder Bent Sørensen udfører et
glimrende arbejde også her. På et
seniormøde, han havde indkaldt til
ved DM i Ålborg 2007, drøftedes de
forskellige tiltag, og da jeg var den
eneste tilstedeværende med et ratingtal over 2300, følte jeg, at jeg skulle
tale ‘elitens’ sag, og foreslog et senior-DM afholdt på et andet tidspunkt end påsken. Og nogen må
have lyttet eller fået ideen parallelt,
for KSU påtog sig altså at afholde
turneringen.

Gensyn og comeback
Det viste sig, at det set gennem mine
briller var en rigtig hyggelig turnering, hvor jeg genså gamle venner
og bekendte, for eksempel den tidligere verdensmester i k-skak Jørn
Sloth, som jeg har spillet med masser af gange, og som jeg spillede på
hold med ved studenter-VM for hold
i Krakow 1964 og Örebro 1966.
Det glædede mig ligeledes meget
at gense Palle Henriksen, som jeg
spillede remis med i sidste runde i
påsketurneringen i Århus 1959,
hvorved vi begge blev mesterspillere
og han juniordanmarksmester. I det
hele taget viste turneringen netop sin
eksistensberettigelse ved at trække
ældre spillere tilbage til turneringslokalerne.

Foto: tr.

Der var mødt 33 spillere til start
med en stor spredning i ratingtal
mellem Sloths 2339 og mine 2285 i
den ene ende og spillere med lidt over
1200 i den anden, hvilket straks
mødte kritik fra the diehards, som
hellere ser en 10-mands gruppe spille
alle-mod-alle i påsken.
‘Det er farligt for dig at spille i
sådan en turnering’, var der en, der
sagde til mig før rundestart, og ifølge
Hvenekilde var jeg den eneste af de
ni øverst ratede, der ikke tabte rating.
Hvor herligt!
Det viser, at mange af de lavere
ratede var bedre, end systemet viser,
og det er jo da vældig godt, at de får
lejlighed til at demonstrere dette. Jeg
synes også, at min modstander i første runde spillede bedre end sit
ratingtal:

John K. Sørensen
B. Brinck-Claussen
Grünfeldindisk / D85
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5
Sxd5 5. e4 Sxc3 6 bxc3 Lg7 7. f4
Normalt spilles der 7. Lc4, 7. Sf3
eller 7. Lb5† her, og der findes masser af teori. Betyder det, at min modstander ikke er nogen teorihund?
7... 0-0 8. Sf3 c5 9. Lb2
Sikkert ikke dårligt, men normalt
2008 /5/183
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... SENIOR-DM
spiller hvidspillere i Grünfeld Le3.
9... cxd4 10. cxd4 Lg4 11. e5
Giver slip på de hvide felter i centrum. Måske var 11. Dd2 Lxf3 12.
gxf3 Sc6 13. d5 bedre.
11... Le6 12. Dd2 Sc6 13. Le2 Tc8
En stilling i balance mod en ratingmæssig underhund, der har spillet
fornuftigt indtil videre. Er vi på vej
til en overraskelse?
14. 0-0 Ld5 15. Se1
Udmærket positionel skak. Hesten
er på vej til c5 eller e3. Jeg har stadig
ikke rigtig fået fat.
15... Dd7 16. Sd3
Måske er 16. Sc2-e3 bedre. Jeg skal
jo alligevel spille b6 og Sa5, så hesten gør mere ondt på mig på e3.
16... b6 17. Lc3
Ser en kende passivt ud, men forhindrer Sa5. Jeg havde ventet 17. f5.
17... Tfd8 18. Tad1 De6 19. Sc1?
For passivt at ville dække a2. 19. f5
er Hvids bedste chance.
19... Tc7 20. h3 Dc8 21. Lg4 e6 22.
Lf3?
Stillingen var blevet vanskelig for
Hvid, og her kom fejlen. Det var selvfølgelig nødvendigt at dække eller
flytte Lc3, men 22. Se2 Da6 eller
22. Lb2 Sa5 ser heller ikke rart ud.


^ 
 ^  
   
   
   
   
  
 

22... Sxe5
Mit ‘silicon monster’ mener morsomt nok, at 22... Se7 er endnu bedre!
23. Lxd5 Txd5 24. fxe5 Txc3 25. Df4?
Bedre 25. Se2 med ideen 25... Tc2
26. Tc1. Jeg spiller selvfølgelig 25...
Tc4 med stor fordel.
25... Dd7 26. Se2 Tc4 27. Df2 Lxe5 28.
Td3 Lxd4 29. Sxd4 Tcxd4 30. Tc3 Tf5
41. opgivet. 0-1
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Rusten favorit
Ratingfavoritten var som nævnt Jørn
Sloth, men han virkede en anelse
rusten, idet han tidligt spillede remis
mod en lavere ratet spiller, og derpå
tabte en gevinststilling til Bent Sørensen. Alligevel endte han med 5/7
på tredjepladsen, og idet han ikke
har spillet særlig meget i senere år,
kan man vel ikke påstå, at han havde
en dårlig turnering, selv om han
selvfølgelig ærgrer sig over tabspartiet til Bent.
Jeg selv spillede en udmærket turnering med en stribe gevinster indtil
en superkort remis med sort mod
Palle Henriksen, som accepterede
med bemærkningen: ‘Ja, hvis du virkelig mener, at jeg spiller så godt’.
Det var dog turneringstaktisk en
udmærket remis. Jeg var ½ point i
front og havde nu tid til at forberede
mig på med de hvide brikker at finde
nogle svage punkter i Bent Sørensens foretrukne forsvar, fransk, og
sikre turneringssejren med en remis
i sidste runde. Det blev imidlertid et
forfærdeligt parti, som jeg burde
have tabt.
Hvis det var sket, var turneringen
blevet vundet af enten Bent Sørensen eller Jørgen Jørgensen.

Bjørn Brinck-Claussen
Bent Sørensen
Siciliansk / B32
1. e4 c5
Det var en overraskelse! Bent svigter sin livslange praksis med fransk.
2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 e5 5.
Sb5 d6 6. c4 a6 7. S5c3 f5 8. exf5 Lxf5
9. Ld3 Le6 10. Sd5 Sf6 11. Sbc3 Le7
12. 0-0 0-0 13. Le3 Sd4 14. Db1?!
Sorts åbningsspil er helt mislykket
og gendrives med 14. Lxd4 cxd4 15.
De1.
14... h6 15. Lxd4 exd4 16. Sxe7†?
Da jeg ikke så det i træk 14, ser jeg
det heller ikke her. 16. De1 er stærkt.
16... Dxe7 17. Se2 Sg4
Sort har fint modspil her. Hvids dame
står lidt afsides og kongestillingen
er truet.
18. h3 Se5 19. Sxd4

Foto: tr.

Bent Sørensen – seniorskak-koordinator.
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19... Lxh3!
Her vurderede vi stillingen lidt forskelligt. Bent regnede med mindst
remis, mens jeg mente at stå til tab.
The silicon monster mener, at 19...
Lxc4 er bedre.
20. f4
Bedre 20. Le4.
20... Dh4 21. Lh7†
Bedre måske 21. Se2 med uklart spil
og lige chancer.
21... Kh8 22. De4?
Vi var begge to så fokuseret på Sorts
trusler, at vi slet ikke så det nemme
22... Sxc4, som vinder for Sort.
Mærkeligt at vi begge to var så skakblinde. 22. Lf5 er only move, men
Sort er stadig i fordel.
22... Sg4??
Sort drømmer selvfølgelig om Dg3h2, men det er nemt at forhindre.
23. Sf5 Dh5
Nu falder alt på plads. Sort taber
materiale. Game over.

24. Dxb7 Tf7 25. Dxa8† Kxh7 26. gxh3
Dxh3 27. Dg2 Dh5
27... Dxg2† 28. Kxg2 Txf5 29. Kg3
vinder forholdsvis nemt.
28. Sg3 Dc5† 29. Kh1 opgivet. 1-0
I sidste runde var en remis nok til at
vinde turneringen, og Jørgen Jørgensen opgav hurtigt at foretage gevinstforsøg, selv om han kunne være blevet seniordanmarksmester med en
gevinst. Efter partiet gav han udtryk
for, at jeg var den retfærdige vinder
af turneringen. Hmm... 22... Sxc4.
Der skal åbenbart held til at vinde
turneringer.

DM – hvem kan deltage?
Efterfølgende opstod der en debat
om turneringsformatet, og den vil
nok rase et stykke tid endnu.
Næstvedsgruppens synspunkt er
kendt for Skakbladets læsere fra referatet af delegeretmødet i påsken
(SB nr. 4, side 6). Synspunktet sy-

nes at være det, at åbne turneringer
er noget bras, den eneste rigtige
turneringsform er alle-mod-alle turneringer, og det er en skandale, at
dårlige spillere får lov til at være med
i en åben klasse. Hvis turneringen
skal spilles som en schweizerturnering, skal der i hvert fald være en
nedre ratinggrænse.
Debatoplægget er prisværdigt, og
jeg ville ikke græde, hvis det blev
gennemført. Det ville være herligt at
deltage i en 10-mands gruppe i påsken, men jeg er meget i tvivl om,
hvorvidt det er den rigtige løsning.
Som jeg opfatter forskellige debatoplæg, er der stemning for en åben
turnering uden for påsken, da mange
pensionister prioriterer familielivet
højere end påsketurneringen, mens
de meget gerne vil deltage i turneringer på andre tidspunkter af året.
Desuden kan jeg ikke se noget odiøst i, at svagere spillere får lov til at
deltage. Hvis de spiller så dårligt, kan

man jo bare give dem nogle bank.
Jeg mødte faktisk kun en spiller i
turneringen med et væsentligt lavere
ratingtal end mit eget, så problemet
er kun, at man risikerer at tabe rating,
hvis man er i dårlig form og derfor
bliver ved med at møde og tabe point
til ‘dårligere’ spillere.
Hvis man ser de store ratingforskelle i nogle af partierne i de første
runder som et problem, kunne man
indføre en eller anden form for seedning. Det fungerer udmærket i en
turnering som Capelle la Grande, en
åben turnering med 100 stormestre
og mange hundrede deltagere.
Afgørelsen af formatet ligger selvfølgelig på en eller anden måde i det
politiske system, hvor det, som en af
debatdeltagerne udtrykte det, ville
være rart med en demokratisk afgørelse. Det ville være rart at vide, hvad
de seniorspillere, som ikke ligger på
de 10 øverste pladser på en ratingliste, mener.

Seniorskakkens VM og EM
Verdensmesterskaberne for mænd
over 60 år og kvinder over 50 år er
spillet siden 1991. Mændenes vinderliste er domineret af tidligere topnavne med eks-VM Smyslov som
den første vinder:
Senior-verdensmestre:
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Vasily Smyslov (Rusland)
Efim Geller (Rusland)
Mark Taimanov (Rusland)
Mark Taimanov (Rusland)
Evgeny Vasiukov (Rusland)
Alexey Suetin (Rusland)
Janis Klovans (Letland)
Vladimir Bagirov (Letland)
Janis Klovans (Letland)
Oleg Chernikov (Rusland)
Janis Klovans (Letland)
Jusefs Petkevich (Letland)
Yuri Shabanov (Rusland)
Yuri Shabanov (Rusland)
Liuben Spassov (Bulgarien)
Viktor Korchnoi (Schweiz)
Al. Butnorius (Litauen)

Europamesterskaberne er spillet siden 2001, og vinderlisten ser således ud:
Europamestre:
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

Jacob Murey (Israel)
Vladimir Bukal (Kroatien)
Sinisa Joksic (Serbien)
Mark Tseitlin (Israel)
Mark Tseitlin (Israel)
Borislav Ivkov (Serbien)
N. Rashkovsky (Rusland)

Danmarks i særklasse mest succesrige deltager i disse mesterskaber er
IM Ole Jakobsen. Ved EM debuterede han i 2003 – hans første seniorturnering i det hele taget – med en
12. plads, og året efter nåede han
helt op på 4. pladsen. VM har han
deltaget i siden 2004, konstant med
placeringer tæt på toppen og en 6.
plads i 2005 som hidtil bedste resultat. Jørgen Hvenekilde har gjort ham
følgeskab et par gange, men til nu
har kun få danskere stillet op.

Foto: tr.

Ole Jakobsen
– blandt verdens bedste
i sin aldersgruppe.

Seniorskak i dagtimerne
Københavns Skak Union arrangerer
to seniorturneringer med start hhv.
25. august og 11. november. Begge
turneringer spilles over fem mandage
med rundestart kl. 12.00, spillestedet
er K41's lokaler, Mellemtoftevej 11,
i Valby. Kontakt Jan Petersen, tlf.
45 89 13 37, eller se mere information på:
www. ksu.dk/
2008 /5/185
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10. Hold-EM for seniorer:

1 Tjekkiet (2403) 16 mp. / 23½ pts.
Vlastimil Jansa (2486) 3/4
Jiri Lechtynsky (2422) 6/9
Josef Pribyl (2367) 6/9
Jindrich Trapl (2337) 4½/8
Jan Sikora-Lerch (2260) 4/6
2 Stille Don (2468) 15 mp. / 26 pts.
Vitaly Tseshkovsky (2504) 6½/9
Nikolai Pushkov (2513) 4½/9
Alexander Zakharov (2427) 7/9
Alexander Petrushin (2426) 8/9

Dresden
2008
– og andre år

3 Moskva (2393) 15 mp. / 23 pts.

Af Jørn Sloth

Oleg Chernikov (2408) 5/9
Yury Shabanov (2451) 6½/9
Anatoly Kremenietsky (2354) 7/9
Boris Arkhangelsky (2358) 4½/9

Brætscorer:
1
2
3
4
5
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Tyskland (2395) 13 mp. / 23½ pts.
Katalonien (2275) 13 mp. / 20½
WIS Odessa (2307) 13 mp. / 20½ pts.
Schweiz (2316) 12 mp. / pts. 22½ pts.
SF Katernberg (2308) 12 mp. / 18½ pts.
St. Petersburg (2251) 11 mp. / 23 pts.
Finland 1 (2236) 11 mp. / 23 pts.
Baden (2259) 11 mp. / 22½ pts.
Wien (2209) 11 mp. / 22½ pts.
Rhein-Sieg (2218) 11 mp. / 22½ pts.
Norge 1 (2244) 11 mp. / 22½ pts.
Berlin (2277) 11 mp. / 21 pts.
....
28 Danmark (2264) 10 mp. / 18½ pts.
....
I alt 68 hold.

Hovedemnet for denne artikel er 10.
Senior-EM for hold, der fandt sted i
Dresden i Tyskland 11.-19. februar.
Først må vi have helt tjek på ‘senior’.
Mange forbinder det stadig med
‘ikke-junior’, ‘voksen’. Men nu betyder det oftere ’60+’ – og det gør
det helt sikkert her! For mænd altså:
de skulle være fyldt 60 år senest
1. januar 2008 for at deltage i turneringen. Kvinder kan få lov at være
med allerede fra 50 år. Især i Tyskland har der længe været god gang i
seniorskakken, de foregående ni

Jørn Sloth (2352)
Jørgen Jørgensen (2262)
Bent Sørensen (2228)
Pouelsten H. Grabow (2214)
Poul Erik N. Olesen (2067)
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–
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DANMARK
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2 1½ 2½ 3 ½ 2
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18½

EM’er var også i Dresden. Til det
lille jubilæum i år var der rekorddeltagelse med i alt 68 hold, omkring
halvdelen tyske. Holdene er på fire
spillere, typisk kommer man dog
med fem, så der kan skiftes ud. Ni
partier i træk uden fridag er ikke alles kop te.
De fem danske spillere havde alle
øvet sig kort forinden, i Valby i det
første danske senior-DM for enkeltmand. Her var betænkningstiden
også ‘100 min. til 40 træk, derefter
40 min. til resten af partiet, med tillæg af 30 sek. pr. træk fra start’. Efter min mening en tid, man bør kunne
leve med – og langt bedre end
FIDE’s berygtede 90 min. til hele
partiet plus 30 sek. pr. træk. Hvordan jeg kunne spille så godt med dén
på Færøerne i 2002 er stadig en gåde
for mig.
Danmark fik dette udseende: 1.
Jørn Sloth, 2. Jørgen Jørgensen, 3.
Bent Sørensen, 4. Pouelsten Grabow
og 5. Poul Erik Nørgaard Olesen
(holdkaptajn). Vi kunne også, måske mere retvisende, have kaldt os
‘Jylland’ eller ‘Nørresundby+’.
Vore nordiske venner stillede alle
flere hold, f.eks Sverige 1, 2 og 3.
Med hensyn til alder lå vi i den lave
ende, med knap nok en enkelt folkepensionist på holdet. Vi følte os vist
som ‘ungseniorer’. Men dér tog vi
fejl, i Tyskland betyder dét personer
mellem 40 og 60! Der var en særlig
tredages-turnering for dem sammen
med EM.

Foto: tr.

Jørn Sloth – 1. bræt.

Med stigende alder følger, i hvert
fald hos denne skribent, en øget lyst
til historisk perspektivering. Så læseren må igennem et par historiske
‘nødder’, før EM-beretningen går
videre.


  
  
   
   
 
  
  
  
Sort trækker.

Den store dansker rystede ikke på
hånden – dén dag – og afgjorde
straks!























  
  
  
  
  
Sort trækker.
Danskeren overså ikke den elegante
mat, ‘i få træk’.

Foto: Henrik Kaysfeld.

Jørgen Jørgensen – 2. bræt.

Svarene følger her:
Dresden 1926. Den stedlige skakforenings 50-års jubilæumsturnering
blev en enestående succes for Aron
Nimzowitsch, København. Med 8½
af 9 vandt han foran Aljechin 7 og
Rubinstein 6½. Det var her ‘Danmarks skaklærer’ skabte sit vel mest
berømte parti, som sort mod Johner
i 2. runde. Nimzowitsch fik skønhedspræmien for det ... 5000 luksuscigaretter! Den anden skønhedspræmie delte han med Aljechin
(begge for deres sejr over Rubinstein) – og kunne yderligere hjemtage 2500 ‘ligpinde’. Men måske var
Nimzowitsch ikke så asketisk dengang, som myten senere fortalte. I
hvert fald kan man i turneringsbogen
læse, at han i 7. runde afgav hemmeligt træk mod Yates i klart vundet
stilling – og så undte sig en flaske
vin til maden før genoptagelsen tre
timer senere. Det afgivne træk viste
sig at have et uventet hul, og vor
mand – ‘lidt medtaget af alkohol’ burde have tabt. Englænderen dummede sig dog til sidst, og pointet kom
alligevel i hus. Diagram 1 er ikke
herfra, men er Tartakower - Nimzowitsch, 4. runde. 58... Tc1!, og Hvid
opgav.
Dresden 1969. I 20-året for DDRstatens grundlæggelse havde østtyskerne påtaget sig at arrangere 16.
Studenter-VM. I årene forinden havde Danmark flere gode resultater i
denne meget stærke holdturnering –
bronze i både 65 og 66. Så vi var
med igen. Dog med et lidt uerfarent
hold, jeg var 1. bræt. Vi var seedet
som nr. 9 blandt 26 hold (rekordantal). Der skulle 10 i A-finalen. Den
hurdle klarede vi med stort besvær,
bl.a.ved at slå Vesttyskland (seedet
2), da dét var nødvendigt. Men finalen var hård, og Danmark holdt kun
lige 9. pladsen i kraft af sejr i indbyrdes match over Tjekkoslovakiet, der
blev sidst i finalen. Det tjekkoslovakiske hold imponerede i øvrigt med
en rørende politisk demonstration:
Til matchen mod Sovjet marcherede
de fire spillere ind i samlet flok iklædt
deres stiveste puds (mørkt tøj). På
den måde markerede de deres hold2008 /5/187
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ning til Sovjets og andre Warszawapagt-landes invasion af deres land
året i forvejen, i august 68. På brætterne tabte de desværre 0-4 (uden
hængeparti) til det suveræne Sovjethold. Demonstrationen fik tilsyneladende ingen følger. ‘Man’ vendte
klogeligt det blinde øje til.
Vi scorede et halvt mod Sovjet.
Det var Jens Kølbæk, der udmærkede sig. Han blev dansk topscorer
med 6½ af 11 på bræt 3, ingen af os
andre nåede 50%.
Diagram 2 er fra I. Polgar (Ungarn) - Troels Bjerre, 2. runde, bræt
2, i forgruppe B. 29... Dg1† 30. Kb2
a3†! Hvid opgav før matten 31.
Kxa3 Dc1†!

Seedningen
Tilbage til 2008, til Ramada Hotel
på Wilhelm-Franke-Strasse, 4-5 km
fra centrum. Her afvikledes turneringen under fine forhold, og mange
af holdene, vi også, boede her. Turneringsdirektør var den utrættelige
Dr. Gerhard Schmidt. Han havde
samme funktion i 1969! De 68 hold
blev seedet på grundlag af gennemsnitsratingen af bræt 1-4. Vi kunne
dermed gå til start som nr. 11. Lad
det være sagt med det samme: det
kunne vi ikke leve op til – seedningsnummeret skal ganges med mere end
to for at komme i nærheden af slutplaceringen.
Topseedet var det russiske hold
‘Stille Don’ fra Rostov ved Don.
Litteraturkyndige vil vide, at ‘Stille
Don’ er originaltitlen på M. Sjolokhovs berømte værk. Alligevel et
pudsigt navn til et skakhold. Det er
nok noget med PR for byen, mere
end for litteraturen. Den tidligere
dobbelte Sovjetmester (1978 og
1986) Tsesjkovskij sad på bræt 1 for
Rostov.
Hold nr. 2 fra start var Tjekkiet,
og i bagklogskabens lys bør hele
holdet nævnes her: Jansa, Lechtynsky, Pribyl, Trapl og SikoraLerch. Nr. 3 Tyskland med bl.a. de
tre stormestre Uhlmann, Hecht og
Malich. Schweiz var også højt seedet, nr. 5, især i kraft af Viktor Korchnoi, den nu 77-årige kæmpe.
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I den helt anden ende af startfeltet
finder man hold som (nr. 65-68) Sverige 3, Seniorklub Dresden, Norge 5
og SK Heidenau. Her er gennemsnitsratingen fra 1850 til 1600. Så
der er absolut noget at komme efter
i disse turneringer, også selv om man
ikke tidligere har spillet internationalt.

Usikker start
Jürgen Wiemer





 
  
   
  
  
   
   
  

Jørn Sloth
Hvid trækker – og der er bestemt
noget afgørende!
Endelig i gang, efter diverse taler og
præsentationer. Vi møder nr. 45,
Mecklenburg-Vorpommern. Jeg sidder godt, ved de hvide brikker, og
ryg mod ryg med min kære kollega,
Dr. Fritz Baumbach, k-skakkens
verdensmester nr. 11. Vi vinder 3-1.
Grabow arbejder hårdt som Sort i
fransk afbytningsvariant, men remis.
Jeg bør vinde flere gange, men nej,
remis i 84 træk. ‘Kunne du ikke have
vundet hans tårn?’ spurgte en af de
andre. Ne-ej, det ville jeg da have
set... Og dog, 69. Kc5! i diagramstillingen er enkelt nok. Jeg trak 69.
Kd5, og han slap ud med 69... Tb6.
Jeg var nede på kun at have tillægstiden. Ikke så let, man skal jo stadig
notere.
De næste matcher gav 2-2 mod
Brandenburg, og nederlag 1½-2½
mod Wien. Ikke godt, og der spilles
med matchpoint som første kriterium, så vi har kun 3 før runde 4.
Her møder vi England B. Englænderne har tre hold med, og de hedder
A, B, C i stedet for den nordiske

model med 1, 2 osv. Jeg får en dejlig
lejlighed til at møde et navn, der
emmer af skakhistorie: Robert Wade,
født 1921. Han spillede internationalt allerede i 40’erne. Har bl.a. deltaget i seks skakolympiader for England (og én for New Zealand). Som
næsten 87-årig ser han lidt skrøbelig
ud, er afhængig af en stok, men spiller stadig godt. Var med i alle 9 runder og scorede faktisk 5. Han bruger
ikke meget tid, nok en god (og måske nødvendig) taktik for en ægte
veteran. Her er vores parti. Min fornemmelse er, at jeg var lidt heldig
med at vinde. Ved træk 30 havde jeg
6 min. igen, han over en time mere.

Robert Wade, England B
Jørn Sloth, Danmark
Dronningbondespil / D01
1. d4 Sf6 2. Sc3 d5 3. Lg5 Sbd7 4. e3
e6 5. Sf3 Le7 6. Ld3 c5 7. 0-0 a6 8.
Se5 Sxe5 9. dxe5 Sd7 10. Lxe7 Dxe7
11. f4 b6 12. Dg4 g6 13. h4 Lb7 14.
Dg5 h6 15. Dxe7† Kxe7 16. Kf2 Taf8
17. Le2 d4 18. Sd1 f6 19. exf6† Sxf6
20. Lf3 Lxf3 21. Kxf3
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21... e5 22. exd4 cxd4 23. Sf2 Sd5 24.
Sd3 exf4 25. Tfe1† Se3 26. c3 Kd6 27.
Tac1 g5 28. cxd4 Tc8 29. Se5 Kd5 30.
Sg6 Txc1 31. Txc1 Te8 32. hxg5 hxg5
33. Tc7 Kxd4 34. Se7 g4† 35. Kf2 Ke4
36. Sc8 g3† 37. Ke2 Te6 38. Se7 b5
0-1
2½-1½ over England B. Og i 5.
runde en ny sejr, denne gang på 3-1,
over Luxemburg. Grabow stod for
en fin sejr på bræt 3, selv om det
næsten var ‘brodermord’ – på vores
gode landsmand Lars Bo Rasmus-

sen. Med efterhånden 7 matchpoint
var vi nu rykket godt op i tabellen. I
6. runde kom vi til højbords, på bord
4 mod selveste ‘Stille Don’, der
havde vist flere svaghedstegn, især
et nederlag 1-3 til Tjekkiet dagen i
forvejen. Desværre gik det ikke
bedre for Danmark end i 1969 mod
russerne: kun et halvt point. Det var
Grabow, der tog en halv som Sort
mod Petrusjin på bræt 4. Grabows
patentvariant i fransk holdt til det
russiske pres, og sidst i partiet var
der endda ved at være danske chancer. Jeg tabte til Tsesjkovskij og Jørgen Jørgensen til Pusjkov, vi er vel
høflige folk. Bent fik en gylden chance, mod den lille, energiske og højt
scorende A. Zakharov:

Zakharov
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Bent Sørensen
Efter 20. Dxh7†? lykkedes det Sort
at afværge angrebet og vinde. I efteranalysen mellem spillerne blev
Hvids supertræk ikke bemærket.
Først senere på aftenen trængte en
irriterende analysepartner sig på med
et forslag... Jo, han hed vist hr. Fritz!
En stærk spurt i de sidste tre runder kunne stadig give os en god slutplacering. Først 2-2 (fire remis) i 7.
runde mod østrigske Steiermark, seedet som nr. 29, ikke for godt. Men i
8. runde gik det rigtig galt mod Sverige 1: Som i forrunden i 1969 i
Dresden 1-3, selv om vi også denne
gang burde være bedst. Synderne var
mig og Grabow. Jeg – som i 69 –
Sort i siciliansk, denne gang mod
Malmdin. En ellers venlig mand,
men han smadrede altså min kongestilling med grove midler...

I mål som nr. 28
I sidste runde fik vi et lokalt hold,
Bahn-Sozialwerk 1. Efter en del slinger i valsen (i hvert fald i mit parti)
vandt vi 3-1, sejre på bræt 1 og 2
samt to remis. I alt 10 matchpoint,
og en slutplacering som nr. 28.
Den terapeutiske udlægning lyder
sådan: ‘Ja, vi kom da foran hele 40
hold.’ Ingen af os scorede katastrofalt. Bent blev holdets topscorer 4 af
7 på bræt 3. Hans parti mod russeren? 20. Se6†! med dronninggevinst
eller mat efter 20... fxe6 21. Td7†.
Smukt! Vi andre lavede alle 50%.
Jeg 4 af 8, Jørgen 3 af 6 – han var
kraftigt forkølet og spillede ikke de
to sidste runder, Pouelsten 4 af 8 og
Poul Erik 3½ af 7.
En mere nøgtern vurdering af slutplaceringen vil inddrage, at Norge 1
minsandten kom helt op som nr. 14
med 11 point – efter en elendig start
og midtspil, men med tre sejre til slut.
Sverige 1 passerede os også, dog kun
som nr. 26.
Derimod var det helt retfærdigt,
at Finland 1 blev nr. 10 (11 point).
Holdet var med fremme hele tiden
og havde meget stærk modstand. Tre
af finnerne, Westerinen, Hurme og
Jouko Aijala, havde alle øvet sig
(i B-finalen) dengang i 1969. Jouko
og jeg var på nostalgi-tur til de gamle
steder.

Medaljerne m.m.
Som antydet vandt Tjekkiet (16
point). Jansa var ellers kun til stede
lejlighedsvis, 3 af 4, bl.a. en vigtig
sejr over Tsesjkovskij. Sølv til ‘Stille
Don’ (15 point) og bronze til Moskva (15 point). Tyskland nr. 4.
Den mest forbløffende holdpræstation stod dog ‘WIS Odessa’ for.
Nr. 6 med 13 point. ‘Og hva’ så?’
Jo, i alle 9 runder blev de noteret for
et nul på bræt 1, fordi stormester
Murey aldrig dukkede op. Men de
tre andre – ‘de tre gamle jøder fra
Odessa’, som vi lidt friskt døbte dem
– klarede altså en topplacering alene!
For resten er Murey, Malisov, Kaminik og Rodkin alle opført som
repræsenterende Israel. Så det med
Odessa er lidt mystificerende.

Bedste enkeltpræstation. Helt sikkert Viktor Korchnois 7½ af 9 på
bræt 1. Det bragte Schweiz på 7.
pladsen (12 point). Til dessert to anretninger fra partier med Viktor K.
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Hvid trækker.
Dejligt at få en mand til at opgive
med et præcist træk.

















   
 
  
  
   
  

Hvid trækker.
Samme kommentar!
Svar: Øverst er det Viktor K. - Westerinen i 8. runde. 28. Tc5! opgivet.
F.eks. 28... Dg4 29. h3 Dh5 30. h4
med løbergevinst.
Nederst er lidt af en snyder. Det er
Wade - Viktor K., men fra Buenos
Aires 1960. 38. a5! fik Viktor til at
opgive. Hvid får en ny dame med
a5-a6, eller efter 38... bxa5 39. b6!
Viktor var dengang nyudsprungen
Sovjet-mester med de fleste kommunistiske idealer intakte. Han delte
sejren i Argentina med amerikaneren Reshevsky – mens Wade blev
næstsidst i den meget stærke turnering.
www. schachfestival.de

2008 /5/189

13

Rokadens pensionister
Af Claus Andersen
Lidt småsnak under partierne og
et udbrud i ny og næ, når dronningen er sat i slag, er det eneste man
hører, men ellers er der stille som
i en almindelig skakklub, når
Skakklubben Rokadens pensionister mødes torsdag eftermiddag i
vinterhalvåret på Fritidscentret i
Randers.
Gennem 25 år har Skakklubben
Rokaden (inden sammenlægningen med Tårnet, Skakklubben af
1946) arrangeret skak specielt for
pensionister om eftermiddagen –
og med stor succes.
Faktisk var det et skakmarked
for børn og unge i sommeren 1983,
der satte gang i planerne om at lave
skak for pensionister. I Skakklubben af 1946’s jubilæumsbog
fra 1996 fortæller stifteren af aktiviteten, P.J. Petersen, at han ved
skakmarkedet kom til at spille med
en ældre herre på 88 år.
– Vi fik et par spil skak og en
god snak. Han havde boet 43 år i
Østasien og Sydamerika og her
spillet en del skak. Han ville stadig gerne spille skak, men i klubberne i Randers spillede man kun
om aftenen, og da turde han ikke
færdes i byen.
Den snak førte til, at P.J. Petersen i efteråret 1983 startede ‘Skak
for pensionister’. Et medlem, Ib
Holme Hansen, udarbejdede en
plakat, der blev hængt op på bibliotekerne i Randers, og formanden Frits Ørbæk Hansen fik Randers Amtsavis til at omtale tilbuddet.
Den første gang mødte der 11,
og inden efterårsferien var man
oppe på 24 deltagere, alle mænd
mellem 60 og 90 år. Siden har deltagerantallet ligget stabilt mellem
20 og 30 spillere, og det uden an-
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Foto: Claus Andersen.

Klubmester Claes Løfgren spiller simultan mod pensionisterne.

den reklame end en plakat i Fritidscentret ved sæsonstarten.
Der spilles fra den første torsdag i oktober (havearbejde og andre sommersysler skal jo overstås
først), og afslutningen er typisk i
april måned. Hvert år ved juletid
samles pensionisterne først om at
spil skak, og herefter serveres
gløgg og æbleskiver tilsat toner fra
højskolesangbogen.
I begyndelsen var spillerne delt
i to grupper. De seriøse, som gerne
noterede og spillede med ur, og
hyggespillerne, der blot kom for
at få dagens spil skak og en hyggelig snak. I dag er det kun få spillere, der noterer trækkene, og ingen spiller med ur.
Igennem mange år havde pensionisterne et forbilledligt samarbejde med Tjele Efterskole. Kort
før jul i skolens første år inviterede skolen pensionisterne til en
hyggelig skakeftermiddag, og skolens elever kom på genvisit før
påske. Disse matcher fortsatte gen-

nem mange år til stor glæde for
begge parter.
‘Skak for pensionister’ har gennem årene samlet spillere ikke bare
fra Randers, men også fra små
omegnsbyer som for eksempel
Auning, Fårup og Langå. Nogle
af deltagerne er medlemmer af
skakklubber, andre er ikke.
Grundlæggeren P.J. Petersen
døde i foråret 2008 et par måneder
før sin 89-års fødselsdag. Ved begravelsen i Klosterkirken i Randers mødte flere af pensionisterne
op, og man havde indsamlet et
større beløb til en bårebuket. Det
fortæller lidt om den respekt, der
stod om P.J. Petersen og hans arbejde for pensionistskakken.
I dag leder 80-årige Egon Welling med støtte fra Ronald Højberg
pensionistafdelingen efter de samme retningslinjer, som P.J. Petersen. Ældste deltager er 87 år, men
still going strong.
www. skakklubbenrokaden.dk/

v/ Henrik Mortensen

Karel van der Weide: ‘Her er et
godt råd til samtlige kvinder, der
ikke kan få en fyr. Bare gå ned i den
nærmeste skakklub (enhver skakklub kan bruges). Selv hvis hun er
tudegrim og har en ‘bagdel som en
kommode’, gør det ikke noget. Succesen er garanteret.’
(Jeremysilman.com, 5. juli 2006)
Tony Miles i sine indledende kommentarer til sit parti mod Nigel Short
ved det britiske mesterskab i Torquay 1998: ‘Før vi går til selve partiet, er jeg lige nødt til at korrigere
nogle faktuelle fejl angående dette
møde, der har været offentliggjort
forskellige steder. For det første
‘Miles havde ikke slået Short i 20
år’ – M.[alcolm] Pein. Rent faktisk
havde jeg ikke slået ham i 16 år,
men omvendt havde han altså heller ikke slået mig de seneste 14 år.
Hvis sandheden skal frem, stod jeg
bedst i det enlige parti i den mellemliggende periode. Relevansen af
dette er, at jeg således ikke led under nogle psykologiske problemer
ved at møde ham, bare fordi jeg tabte
et par partier til ham, da han var i
blealderen – af den simple grund, at
jeg ikke længere kan huske dem. For
det andet ‘De to er ikke på talefod’
– igen M. Pein. Passer ikke. Jeg
sagde god morgen til Gump [Short]
så sent som 1994 i Moskva. Da han
aldrig har haft det hurtigste eller det
mest flydende talesprog, formoder
jeg, at han stadig overvejer et eller
andet vittigt svar.’
(Tony Miles:
‘It’s Only Me’, 2003)

Foto: C. Rogers.

Skakspillerne
sagde ...

Nigel Short: ‘Tony var en gigantisk skikkelse i britisk skak og hans
død, i en alder af 46, var et frygteligt tab. Bogen [Tony Miles: It’s
only Me] er en varm og hjertelig
hyldest til den højst idiosynkratiske
stormester. Som en helgenbeskrivelse kan man ikke forkaste den.
Faktisk er der tilstrækkelig med vidnesbyrd om, at Tony kunne være
charmerende over for – og var beundret af – dem, der ikke udgjorde den
mindste trussel for ham. Dog som
biografi er bogen skræmmende
mangelfuld – medmindre man synes, at Tonys velkendte mentale
sygdom ikke var værd at nævne.
Tony var vanvittigt jaloux på min
succes, og hans manglende evne til
at acceptere, at han ikke længere var
Englands nummer et, var en indikation af – hvis ikke ligefrem den udløsende faktor for – hans synken ind
i vanviddets mørke. Hans første psykiatriske indlæggelse kom i 1987,
og siden da var han inde og (sædvanligvis) ude af institutionerne resten af sine dage.’
(Daily Telegraph,
30. november 2003)

Nigel Short.

Bent Larsen: ‘Hængepartilokalet
spillede en stor rolle for Nigel Shorts
[kun 14 år] dårlige indsats i turneringen. Han havde hængeparti med
klar gevinststilling mod Miles, men
interesserede sig for meget for spillemaskinerne lige udenfor. Dette gentog sig mod Timman og gav også
kun et halvt point i en gevinststilling.’
(Skakbladet nr. 7, 1980)

Bent Larsen: ‘Lad mig fortælle om
den nye skakklub i Arucas: Ud af
den lille bys 1000 skolebørn spiller
800 skak, pga. en skakbegejstret
skoleleder. Den kære sparekasses
bestyrelse blev så imponeret heraf,
at man i et gammelt hus midt i byen
indrettede udmærkede lokaler og
købte masser af skakmateriel. Ved
indvielsen i januar så jeg små børn
på fem år vise, hvordan man sætter
mat med løber og springer. Den
slags begyndte de med at lære.’
(Skakbladet nr. 7, 1971)
John Nunn: ‘Murray Chandler burde betale mig et specielt honorar,
fordi mange af hans gevinster har
han fået fra varianter hentet i mine
bøger. Jeg husker, at jeg i Beating
the Sicilian havde nogle ret originale analyser i en lidt speciel variant, der ikke tidligere havde været
offentliggjort andre steder. Murray
spillede hele partiet imod Langeweg
in OHRA-turneringen i Amsterdam.
Han påstod bagefter, at han ikke
havde set min bog. Da jeg så sagde,
at det fandt jeg ret overraskende,
svarede han: – Tjah, jeg har vist
egentlig bladret lidt i den, så måske
var det noget, der lå i min underbevidsthed...’
(New in Chess nr. 5, 1989)
Nick Speck om forberedelsen til
en omkamp om det australske mesterskab: ‘Det eneste, jeg havde tid
til at gøre før matchen, var at konsultere oraklet Chris Depasquale.
Efter en tre timers diskussion og
efter at have vendt nogle ideer på
brættet, var vi ikke en gang tæt på at
have løst problemet: ‘Hvordan man
besejrer Darryl Johansen’ – jeg vil
tro, at der ikke er tale om nogen
overraskelse! Det bedste, vi kunne
komme på, var, at Darryls svageste
punkt lå i slutspillet, og at hvis jeg
nogensinde kom i en svær midtspilsstilling, så skulle jeg afvikle til et
slutspil med en bonde mindre.’
(Chess Australian, nr. 6, 2003)
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Fotos: Niels Erik Nielsen

Evnen til at vinde stort sendte Brønshøj på
guldkurs foran ubesejrede Århus Skolerne

Pokalturneringen:

og sidste års mesterhold Jetsmark

Brønshøj tog
pokalen tilbage
Af Niels Erik Nielsen
Der var mange seriøse kandidater til
at stryge til tops i 2008-udgaven af
DSU-pokalfinalestævnet på Hotel
Nyborg Strand pinsedag. Seks Skakliga-mandskaber deltog, og Aalborg,
Brønshøj, Jetsmark og Århus/Skolerne mødte frem med en eller flere
aktier i G.A.K. Nielsen pokalen.
De forsvarende pokalmestre fra
Jetsmark handicappede sig selv, idet
tre af nordjydernes spillere først nåede frem, da der var spillet 8 minutter af 1. runde. Forsinkelsen hindrede
ikke Jetsmark i at vinde 4-0 over
Taastrup, og det gik forholdsvis
smertefrit, som her på andetbrættet,
hvor Jetsmarks Christian Kyndel
Pedersen med de sorte brikker kombinerer sig til et vundet slutspil:

Ikke 17. fxg4 Sf3† 18. Lxf3 Lxc3.
17... Sxf3†! 18. Lxf3 Lxc3 19. De2 Sxe3
20. Dxe3 Ld4 21. Txd4 Dxd4 22. Dxd4
cxd4 23. Le2 Tc8
Og Sort vandt. 0-1
Skakliga-oprykkerne fra Næstved
havde som den eneste klub to mandskaber med i Eliterækken, men førsteholdet kom i menneskehænder
mod de kommende kolleger fra Aalborg, der vandt 3-1.
Rundens største overraskelse stod
det ny 1. divisionsmandskab Frem
Odense for, da de klarede 2-2 mod
fusionsklubben Århus/Skolerne.
Kristoffer Dyrgaard bidrog kraftigt
hertil med gevinst på førstebrættet
over IM Rasmus Skytte:

Rasmus Skytte

Christian K. Pedersen


^  
   
   
  
  
 
  
  
Alexander Rosenkilde

16... Sfg4! 17. 0-0
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Kristoffer Dyrgaard

41... Tg5†!?

En for optimistisk plan. 41... Lxd5!
42. Txd5 Txh3 ligner remis.
42. Kf1 Ld3† 43. Ke1 e4 44. Kd2 Tg2
45. Ke3 Tg1 46. Lxe4 Lxe4?
46... Lc4 var en bedre chance.
47. Kxe4 Ta1 48. Ta7 Th1 49. Kxf3
Txh3† 50. Kg4
Og Hvid vandt. 1-0
Outsiderne Viborg kom med 3-1
over Næstved II fint fra start. En af
domkirkebyens vindere var Claus
Rossen, der i en stilling med modsatte rokader kom først til angreb.
I diagramstillingen nedenfor var det
absolut nødvendigt at spille 20. Sc3
for at sikre kongestillingen, men i
stedet skete:

Claus Rossen

  ^
   
   
   
  
   
   
 

Peder Lehmann Larsen
20. Sd6? c3! 21. b3 c2† 22. Kxc2

Åbningsmatchen
Brønshøj lagde ud med
3-1 mod Furesø.
Forrest vinder Thorbjørn
Bromann med hvid over
Mikkel Strange, og bag
dem anes opgørene
Jacob Carstensen sort
mod Kasper Wilken
Damm (remis), Nicolai
Palm hvid mod Peter
Thorsbro (remis) samt
Steen B. Petersender
vinder med sort mod
Klaus Nielsen.

Bjarne Sønderstrup
Sxd4† 23. Kb1 Sxe2 24. Sxc8 Txc8
25. Sd4?? Sxf4 0-1

Mestrene gik i front
Jetsmark havde problemer med Viborg, som undervejs havde stillinger til at vinde matchen, men det blev
udslagsgivende, at duellen på førstebrættet mellem de to gamle holdkammerater Jens Ove Fries Nielsen
og Allan Stig Rasmussen efter en

meget omskiftelig affære faldt ud til
sidstnævntes fordel. Nordre vandt
igen 3-1, og denne gang var det årets
positive overraskelser i Skakligaen,
Aalborg, der måtte bøje sig. Århusianernes fjerdebræt, Jan Christensen,
lagde ud med 3 point af 3. Her får
han med de hvide brikker for alvor
fat, da Aalborgs Bjarne Sønderstrup
efter 20. Txe4 bytter om på trækfølgen med fatale konsekvenser:



  ^
   
   
   
  
   
  
   
Jan Christensen

Dansk Skak Unions 13. Pokalfinale
Eliterækken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Brønshøj
Århus / Skolerne
Jetsmark
Aalborg
Taastrup
Nordre
Frem
Furesø
Viborg
Næstved I
Evans
Læseforeningen
Esbjerg
Næstved II

Bredderækken
16½
15½
14½
13½
13
11½ / 8
11½ / 6
11½ / 4
11 / 5
11 / 4
10½
9½ / 4
9½ / 4
9

www. dsu.dk + 'Pokalskak'

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13-14.
13-14.
15.
16.

Jetsmark
SK 1968
Nyborg
Århus / Skolerne
Holstebro
Herning
Frem II
Frem I
Holbæk
Evans
Haslev
AS 04
Ribe
Øbro
Aalborg
(Esbjerg)

Juniorrækken
16½
15 / 9
15 / 7
14½
14
13 / 8
13 / 5
12 / 6
12 / 5
12 / 5
11½ / 6
11½ / 5
11½ / 4
11½ / 4
9
0

1.
2.
3.
4.
5.
6-9.
6-9.
6-9.
6-9.
10.
11.
12.
13.
14.

Viby
Rokaden
Skive
Skovbo
Frem I
Aalborg
BMS
Taastrup
Struer
Jetsmark
Evans
Tornved
Tønder
Frem II

22
15
14
13½ / 9
13½ / 8
12½ / 6
12½ / 6
12½ / 6
12½ / 6
12
10
8½ / 5
8½ / 2
1

Hotel Nyborg Strand,
11. maj 2008.
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Guld

Sølv

Eliterækken

Eliterækken

Brønshøj – fra venstre Thorbjørn Bromann, Nicolaj Palm,
Jacob Carstensen og Steen B. Petersen.

20... g5?
Efter 20... Sh3†! 21. gxh3 g5 var
Sort stadig med.
21. Txf4! gxh4 22. Txh4?
22. Tg4†! Kh7 23. Txh4 vinder.
22... Lxf3?!
Bedre 22... Df6.
23. Dxh6 Dxh4 24. Dxh4 Lc6 25. Dg5†
Kh8 26. Df6† Kg8 27. Dg6† Kh8 28.
Lxf7 Txf7 29. Dxf7
Og Hvid vandt i få træk. 1-0
Runden bød også på et møde mellem de to potentielle guld-aspiranter
Århus/Skolerne og Brønshøj, og århusianerne vandt 3-1. På papiret stillede fusionsklubben med stævnets
stærkeste mandskab, mens københavnerne var handicappede af afbud
fra blandt andet GM Carsten Høi. De
klare cifre var altså forventelige, men
de iagttagere, der her troede at se en
strømpil for det videre forløb, måtte
snart erkende deres fejltagelse.

Et historisk nederlag
Topopgøret Nordre - Jetsmark endte
2½-1½, og dermed led de forsvarende mestre deres første nederlag i
10 pokalfinalekampe. Ved sidste års
stævne gik nordjyderne ubesejrede
gennem de seks runder, så vi skal
helt tilbage til næstsidste runde i
2006 for at finde deres sidste nederlag – 1½-2½ mod de senere vindere
fra Skolerne.
Spisepausen havde tilsyneladende
en positiv indvirkning på Brønshøj-
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Århus / Skolerne – fra venstre Jan Sørensen, Bo Jacobsen,
Mads Boe og Rasmus Skytte.

spillerne – i hvert fald var de ikke
længe om at rejse sig oven på nederlaget til Århus/Skolerne. Det gik ud
over Læseforeningen, som måtte
indkassere et rundt nul. I diagramstillingen fandt Brønshøjs ny landsholdsspiller Jacob Carstensen et
smukt sluttræk:

Per Stentebjerg-Hansen

 

   
   
 
   
  

 





Jacob Carstensen
28. g4!
Og Sort opgav, da han er i en slags
træktvang, f.eks. 28... Tc1† 29. Kg2
Tc5 30. f4 Tc4 31. b3! Tc5 32. Sf5,
og der ryger mindst en kvalitet.
1-0
Det så dog længe ud til at Carsten
Bank Friis ville sørge for et trøstmål
til odenseanerne ved at vinde over
IM Thorbjørn Bromann, men Brønshøjs førstebræt fandt i en trykket stilling en fantastisk taktisk redning:

Thorbjørn Bromann

 ^

   
  
  
  
   
 







Carsten Bank Friis
28. Kd4!?
Risikabelt.
28... Te2! 29. Lf3 c5†! 30. dxc6 Se6†
31. Kd5 Te3
Og Sort vandt – han truer alverdens
ting, såsom Td3† og efterfølgende
mat. F.eks. strander 32. Ld4? på 32...
Sxf4†!! 33. gxf4 Le6 mat!
0-1
Også Aalborg kom tilbage med ny
energi, da de oven på blamagen mod
Nordre atter fik kontakt med førerfeltet via 3½-½ over Viborg, hvis
ophold med fremme hermed var
forbi. Det samme gjaldt for Evans
efter 1-3 mod Århus/Skolerne.
Stillingen i toppen efter 3. runde:
1. Nordre 8½ point, 2-4. Jetsmark,
Århus/Skolerne og Brønshøj, alle 8
point, 5. Aalborg 7½ point.

Bronze

Guld

Eliterækken

Bredde-rk.

Jetsmark – fra venstre Allan Stig Rasmussen, Anders Helledie,
Christian Kyndel Pedersen og Stefan Christensen.

En fantastisk runde

4. runde

Det afbudsramte Brønshøj-mandskab overraskende alle – sig selv inklusive – ved at vinde topopgøret
mod Nordre 4-0. Matchen var dårligt kommet i gang, før københavnerne kunne notere den første gevinst:

af Tom Petri, og efter en del rykken
frem og tilbage kom hele pointet i
hus. Nu gik det slag i slag, I diagramstillingen nedenfor tager Jacob
Carstensen hele pointet mod sidste
sin forgænger som vinder af kandidatklassen, Igor Teplyi, der dog
overlevede første matchbold efter 30.
Sc3:

Jan Christensen
Nordre

Steen B. Petersen
Brønshøj

Dronningbondespil / D06
1. d4 d5 2. c4 Lf5 3. cxd5 Lxb1 4. Da4†
c6 5. Txb1 Dxd5 6. Sf3 Sd7 7. Dc2 e5
8. e4


Jetsmark – fra venstre Morten Randrup Nielsen, Jakob Rathlev,
Morten Grubert og Christian Grubert.

  ^
   
   
  
  
   
 
  

8... Lb4† 9. Ld2 Lxd2† 10. Dxd2??
10. Kxd2 Dxa2 med beskeden sort
fordel.
10... Dxe4† 0-1
På 1. brættet fik Thorbjørn Bromann
en fin stilling efter en unøjagtighed

Jacob Carstensen




^


   
   
  
  
 
  
   
Igor Teplyi

30... Db7?!
30... Txe3!! 31. Lf2 (ikke 31. Sxb5??
Txe1 mat!) 31... Txf3 32. Sxb5
Lxf2† og vinder.
31. Lf2 Lb4 32. Sd5?!
Bedre 32. Le1.
32... Lxd5 33. exd5 Dxd5 34. Dxd5
T3xd5 35. e4 Txa5 36. Lb6 Txa1 37.
Txa1 Tb8
Men nu klappede fælden efter:
38. Txa6??



^




   
   
   
  
   
  
   

38... Txb6! 0-1
Endelig vandt Nicolai Palm et langt
parti over lyn-DM Andreas Wive.
Det blev i det hele taget en fantastisk
runde for Brønshøj, idet Jetsmark og
Århus/Skolerne samtidig spillede 22, mens Aalborg ‘kun’ vandt 2½1½ over Furesø. Med de resultater
havde hovedstadens enlige repræsentant i Eliterækken skaffet sig et
to points forspring til den jyske
forfølgertrio Jetsmark, Aalborg og
Århus/Skolerne. Da der herfra var
1½ point ned til de nærmeste, var
kampen om førstepladsen fra nu af
udelukkende et anliggende mellem
de fire Skakliga-mandskaber.

Status quo
Det forblev status quo inden den afsluttende runde, da sidste års guldvindere Jetsmark og Brønshøj i en
højdramatisk kamp spillede 2-2. På
forhånd var et uafgjort resultat fint
for førerhundene, men det kunne
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Guld
Junior-rk.

Topscorere, Elite:
1. bræt:
J.O. Fries Nielsen, Viborg, 4½
Nicolai V. Pedersen, Aalb., 4½
2. bræt:
Christian K. Pedersen, Jets., 5
Jacob Carstensen, Brønshøj, 4½
3. bræt:
Andreas Wiwe, Nordre, 4
Lars August Meyer, Aalborg, 4
Mads Boe, Århus/Skolerne, 4
Nicolaj Palm, Brønshøj, 4
4. bræt:
Bo Jacobsen, Årh./Sk., 6(!)
Steen B. Petersen, Brønshøj, 4½
Reserve:
Martin Lee Lauritsen, Taast., 5/5(!)

Topscorere, Bredde:
1. bræt:
Arne Matthiesen, SK 1968, 5
Hans-Henrik Grand, Årh./Sk., 5
2. bræt:
Preben S. Dahlberg, Holbæk, 4½
Thomas Vestergård, SK 1968, 4½
Ole Østergaard, Herning, 4½
Jørn Schmidt, Nyborg, 4½
3. bræt:
Johnny Sparvang, SK 1968, 4
Theis Nielsen, Frem 2, 4
Steen Vitus Bering, Herning, 4
Aksel Hansen, Holstebro, 4
4. bræt:
Morten R.Nielsen, Jetsmark, 5½
Anton Kjeldsen, Frem II, 5
Sebastian Dam, Øbro, 5

Topscorere, Junior:
1. bræt:
Sune Kovshøj, Aalborg, 5
Peter Grove, Viby, 5
Michael Nguyen, Rokaden, 5
2. bræt:
Rinor Salihu, Rokaden, 6(!)
Jens Olaf Svanholm Fogh, Viby, 5
3. bræt:
Kristian Seegert, Viby, 6(!)
Bjarke Høj Olesen, Skive, 5
4. bræt:
Jakob Koba Risager, Viby, 6(!)
Peter Meldal, Taastrup, 5

20
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Viby – fra venstre
Peter Grove, Jens
Olaf Svanholm
Fogh, Jakob Koba
Riisager og
Kristian Seegart.

faktisk være blevet til endnu mere.
Jacob Carstensen var længe på hælene mod IM Christian Kyndel, der
førte med to bønder, men siden ændrede stillingen drastisk karakter, og
i stedet for at tage en evig skak havde
Brønshøj-spilleren i slutstillingen
gode gevinstchancer i kraft af en
fremskudt fribonde.
På fjerdebrættet mistede Steen Petersen tidligt en bonde til Jetsmarks
Anders Helledie, men fik alligevel
reddet et halvt point hjem, mens Nicolai Palm i det eneste parti med et
nogenlunde stilrent forløb slog Stefan Christensen.
Thorbjørn Bromann kom skidt fra
åbningen mod Allan Stig Rasmussen, der forsøgte at straffe den, men
officersofferet var ukorrekt og blev
gendrevet. Det lykkedes dog for
nordjyden at holde liv i et slutspil,
og med knap halvandet minut tilbage
på klokken mod Allan Stigs cirka
50 sekunder tilbød Thorbjørn af
matchtaktiske årsager remis. Trækket, der ledsagede tilbuddet, kostede
imidlertid en officer, og Allan vandt.
Selv om Brønshøj altså missede
muligheden for at lukke guldkampen
helt, hjalp det svært på humøret, at
de nærmeste forfølgere Aalborg og
Århus/Skolerne spillede uafgjort i
deres indbyrdes match, så forspringet
på 2 point forblev intakt.

Guldet aldrig i fare
I sidste runde skulle Brønshøj op
mod Aalborg, der med en 3-1 sejr
ville passere københavnerne på flest
matchpoint. De nordjyske forhåb-

ninger fik imidlertid et slemt skud
for boven, da Aalborgs Daniel V. Pedersen bukkede en officer væk.

Jacob Carstensen


 ^ 
   
  
   
  
  
   
   
Daniel V. Pedersen

21...e5! 22. dxe5 Lxg4 23. Dg2 Txd2
24. exf6 Lh5 25. fxg7 Dxg2† 26. Kxg2
Txb2 27. Tf6 Kxg7 28. Txc6 Td8 29.
Tc5?!
Bedre 29. Tg1.
29... Lg6 30. Tb5 Tc2 31. Lb3 Le4† 32.
Kg3 Tc3† 33. Kf4 Lg6 34. Td1??






^





  
   
  
   
 ^  
   
  
34... Txb3! 35. Txb3 Txd1 36. Ta3 Td7
Og Sort vandt. 0-1

Thorbjørn Bromann sørgede for balance i brølerne, da han i en svær
stilling mod Daniels lillebror, Nicolai, satte et tårn direkte i slag. Det
lugtede nu af uafgjort, da de resterende brætter også så ud til at ville
ende 1-1.
Aalborgs titel-forhåbninger forsvandt brat, da Bjarne Sønderstrup
med bonde i overskud og klart bedre
stilling satte alt overstyr mod Steen
B. Petersen, som med sejren reelt
sikrede Brønshøj pokaltriumfen. Så
betød det mindre, at det ikke lykkedes for Nicolai Palm at realisere et
ellers vundet slutspil. Han havde ikke
tid til at sætte mat, men da Lars
Meyer kun havde kongen tilbage,
kunne Brønshøj-spilleren kræve remis, og 2½-1½ var mere end rigelig
til at vinde 13. udgave af pokalturneringen.
Dermed gentog Brønshøj sejren
fra 2002, og de sørgede samtidig for,
at vandrepokalen igen kom en tur
over Bæltet. I de mellemliggende
seks år har den nemlig haft fast ophold i det midt- og nordjyske
Med hele 3½-½ over bysbørnene
fra Nordre kom Århus/Skolerne ind
på en klar andenplads, og mandskabet med turneringens højeste ratingsnit var ene om at gå ubesejret gennem de seks runder. Det var dog ikke
nok til at indløse guldet, thi når brætpoint tæller før matchpoint, er det
ikke nok at spille halvdelen af matcherne uafgjort. De detroniserede

mestre fra Jetsmark tog bronze efter
en afsluttende 2½-1½ sejr over Furesø. Her var det mest bemærkelsesværdige, at indtil da ubesejrede Allan Stig Rasmussen tabte til Mikkel
Strange.

Jetsmarks revanche
I Bredderækken var der igen udsigt
til at alle 18 pladser ville være besat,
da værtsbyen Nyborg, der ikke formåede at kvalificere sig lokalt, udfyldte det sidste hul. Derfor var det
surt, at Esbjerg aldrig nåede frem.
Tidligere har hold ‘brilleret’ ved at
blive væk uden at meddele det i god
tid, men det var ikke tilfældet her,
idet vestjydernes bil brød sammen
langt fra alting. De holdt løbende
arrangørerne orienteret om udviklingen, men frem nåede de aldrig.
Det betød, at seks af de deltagende
hold måtte sidde over, men bortset
fra Nyborg, der blev parret med dem
allerede i 2. runde, lukrerede ingen
af de senere medaljetagere på de gratis point.
De jyske deltagere har domineret
rækken i de senere år, og de førte sig
også kraftigt frem denne gang, hvor
SK 1968 og Herning efter 3. runde
var alene i front med 8 point skarpt
forfulgt af Jetsmark og Øbro, der var
et halvt point efter. Med en 3½-½
sejr over 68’erne udbyggede Herning forspringet til et helt point ned
til Jetsmark, men runden efter blev
alt vendt på hovedet, da det indbyrdes opgør endte 4-0 i nordjydernes
favør!
Dermed havde Jetsmark et 2½
points forspring til Holstebro inden
sidste runde, mens Herning, Frem I
og Nyborg var yderligere et halvt
point efter. Godt nok var Jetsmark
flyvende, men stillingen taget i be-

tragtning virkede det alligevel komplet uforståelig, at Holstebro gik med
til fire hurtige remiser. Dermed var
Jetsmark sikker på guldet, mens
Holstebro måtte se sig passeret af tre
af forfølgerne. Både Nyborg og SK
1968 sluttede af med at vinde 3½-½.
Århusianerne sikrede sig sølv på flest
matchpoint, men nyborgenserne, der
kom med på en fribillet, var naturligvis ovenud lykkelige for den bedste placering ved et landsdækkende
stævne i klubbens historie.

Viby i særklasse
Sidste års vindere af Juniorrækken
Viby var bestemt ikke indstillet på
at afgive tronen. Århusianerne stillede denne gang op med fire 2000folk, hvilket var langt over, hvad de
øvrige 13 mandskaber kunne præstere. De forsvarende mestre var
kæmpefavoritter, og styrkeforholdet
understreges af, at deres 4. bræt var
den femte højest ratede spiller i rækken! At klubben råder over en perlerække af stærke juniorer understreges yderligere af, at de end ikke
havde en så stærk spiller som Tobias
Bøje med på guldholdet.
De seks kampe resulterede i fem
4-0 sejre og en enkelt 2-2 kamp. Det
var den anden repræsentant fra 6.
HK, Rokaden fra Randers, der i 2.
runde brød monotonien, men al
spænding forduftede i næstsidste
runde, hvor Vibys formodet værste
konkurrent, sidste års toere fra Frem,
Odense uden et par af de bedste måtte
gå tomhændede fra bordet. Med 22
af 24 mulige point og et forspring på
syv til sølvvinderne fra Rokaden,
satte Viby en scoringsrekord, som
bliver svær at slå. Skive sørgede for
total midtjysk triumf ved at tage
bronze.

Vinderne af Dansk Skak Unions pokalturnering:

Vigtigt øjeblik – Jan Christensen, Nordre,
overvejer sit svar på 7... e5 mod Steen B.
Petersen, Brønshøj, og tre træk senere giver
han op (se foregående side).

1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:

Århus
Nordre
Gistrup
Nørresundby
Skolerne
Skolerne

2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:

Brønshøj
Jetsmark
Skolerne
Aalborg
Skolerne
Jetsmark

2008: Brønshøj
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K41 Scandinavian Open:

At sætte
Af Nikolaj Mikkelsen

Foto: tr.

Nikolaj Mikkelsen – tog den tredje og afgørende
IM-norm i K41's GM-turnering efter normer i Open Es
Vermar på Mallorca (oktober 2007) og i First Saturday
i Budapest (november 2007). Med kravene til IM-titlen
opfyldt inden for blot et halvt år har den 20-årige
BMS-spiller allerede sat sig nye mål.

www. k41.dk/
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Antallet af stærke, danske, normgivende turneringer plejer ikke at være
specielt højt sammenlignet med,
hvad man kan finde i andre lande.
Derfor er det skønt, når der tages
initiativ til at arrangere turneringer i
format som K41 Scandinavian Open
2008! Med Esben Lund i spidsen
stablede K41 denne turnering på
benene. Udmærkede præmier, gode
forhold og stærk modstand – en turnering der bestemt er værd at deltage i!
Med fire deltagende stormestre var
chancerne for både IM- og GM-normer ganske reelle. 11 runder på 9
dage, altså et overskueligt program
(især sammenlignet med de 17 runder på 9 dage, som var tilfældet ved
min sidste turnering!). Antallet af
deltagere var af en eller grund lavt. I
alt deltog 14 spillere heraf 5 danskere. I mine øjne er turneringer som
denne lige præcis, hvad vi mangler i
Danmark, og det overrasker mig, at
der ikke var større tilslutning.
Tidskontrollen var ganske opfindsom: Normal FIDE betænkningstid
(90 min + 30 sek.), men med et yderligere tillæg på et kvarter til hver
spiller ved træk 40 og ved træk 60.
Det er første gang, jeg ser dette – det
virker som et forsøg på at ramme den
gamle betænkningstids normer ved
brug af FIDE’s dynamiske tidskontrol. Det fungerede fint, og den klart

Lars Schandorff, Henrik Danielsen, Stellan Brynell og
Nikolaj Mikkelsen delte sejren i K41's GM-turnering efter
et spændende og omskifteligt forløb.

største fordel var, at den altid irriterende ‘evige tidnød’ blev begrænset. Altså en udmærket idé med den
alternative tidskontrol – om end en
smule forvirrende.
I spidsen for feltet lå GM Lars
Schandorff, GM Henrik Danielsen
og GM Stellan Brynell – alle tre en
klasse bedre end resten og alle favoritter til at vinde turneringen. Axel
Smith lå som 4. seedet, stadig uden
titel, og skulle lave IM-normpræstation for blot at holde sit Elo-tal,
mens gruppen af unge spillere, der
jagtede normerne, bestod af hele seks
spillere. Der var altså lagt op til en
masse kampskak, og helt sikkert
også en masse overraskelser!

gede, at rydde op efter sig selv – jovist, i kategorien over urealistiske
mål findes der masser af eksempler.
Selv havde jeg kategoriseret IM-titlen på 365 dage som et realistisk mål,
og jeg var stærkt opsat på at bevise,
at jeg gjorde ret!
I 1. runde mødte jeg GM Henrik
Danielsen med de hvide brikker. Et
parti som senere blev kåret som turneringens bedste. Når det nu er sagt,
påtvinger min samvittighed mig at
vise det, som det er: En stormesters
totale udspilning af en ung fyr (undertegnede) og en stormesters totale
undervurdering af et ikke helt ufarligt angreb!

Realistisk eller drøm

1. runde

e sig skaklige mål

For mit vedkommende spillede jeg
efter at få min sidste IM-norm og
dermed titlen. I april 2007 blev jeg
FM, og jeg satte dengang målet: At
opnå IM-titlen før 365 dage var passeret. Det gode ved at sætte nogle
realistiske mål er den dejlige følelse,
når man opnår dem – men dette var
altså sidste turnering for at nå det!
Som de fleste andre har jeg adskillige mål, jeg prøver at styre min
hverdag efter. Nogle realistiske, andre drømmende. At løbe 10 km hver
anden dag, at styrketræne relativt
ofte, at hive sig selv op af sengen,
før der er gået 1 time fra uret rin-

FM Nikolaj Mikkelsen
Danmark (2390)

GM Henrik Danielsen
Island (2506)

Fransk / C11
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. e5
Steinitz-varianten i fransk.
4... Sfd7 5. f4 c5 6. Sf3 Sc6 7. Le3 a6
8. Dd2 b5 9. a3 Lb7
En variant som har oplevet stor popularitet på det seneste. Alternativt
kan 9... cxd4, 9... Da5, 9... Db6 eller
endda 9... g5!? spilles – alle åbninger med hver deres kompleksitet.
10. Se2!?
Helt normal udvikling med 10. Ld3
og 11. 0-0 er hovedalternativet. Ef-

ter disse træk er det dog ikke muligt
at spille Se2 på grund af c5-c4. Ved
at spille Sc3-e2-g3 først, forsøger
Hvid at få samtlige brikker med i
angrebet. Det koster dog to tempi.
10... Le7 11. Sg3 0-0 12. Le2 f6
Sort bryder Hvids centrum op, og
der skal tages en principiel beslutning. Jeg har ikke set dette før, og
jeg må begynde at tænke mig om.
13. 0-0?
En dårlig beslutning i en stilling, jeg
ikke kender godt nok.
13... fxe5 14. fxe5
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14... Txf3!
Et stærkt kvalitetsoffer, der piller
Hvids åbningsspil fra hinanden. Hvid
mister kontrollen over centrum, og
Sorts brikker bliver enormt aktive.
15. Lxf3 cxd4 16. Lf4
Ikke 16. Lxd4 Sxd4 17. Dxd4 Lc5.
16... Sdxe5
2008 /5/199
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16... g5 17. Lg4 Sf8 18. Sh5 med
kompensation.
17. Tae1
Der skal søges kompensation i aktivitet – konsoliderer Sort sin stilling,
har Hvid ingenting – vurderede jeg.
17. Lxe5 Sxe5 18. Dxd4 Dc7 19.
Kh1 Tf8.
17... Sc4 18. De2 e5 19. Sf5 Lc5
19... Lf6 ser ud til at holde en god
fordel.
20. Lxd5†!?
Ikke uden evner, men spiller Sort
præcist, holder det ikke. Dette var
min pointe, dengang jeg spillede 17.
Tae1 – Sort har haft mange chancer
for at undvige, men spillede de mest
naturlige træk og lige ind i min idé.
20... Dxd5 21. Dg4 Lf8?
21... g6! 22. Sh6† Kg7 23. Lg5 Tf8
24. Txf8 Kxf8 25. Tf1† Ke8, og
Hvids angreb stopper – Sorts konge
løber blot sin vej.
22. Sh6† Kh8 23. Lg5
Truer evig skak Sf7†-Sh6†. Dette
kan kun dækkes med...
23... Sd6
Men ikke 23... gxh6 24. Lf6†.

Med truslen Lxe7 efter fulgt af Tf8.
25... gxh6
25... d3 26. Lxe7 Sxe7 27. Tf8† Sg8
28. Sxg8.
26. Tf8† Dg8 27. Lf6† opgivet. 1-0.
Ikke nogen dårlig start. Henrik Danielsen viste dog stærkt spil efterfølgende, scorede 4½ af de næste 5 runder, og sluttede med delt turneringssejr på 7½ af 11.
Stellan Brynell tabte i 1. runde til
Bjørn Thorfinnsson og allerede efter turneringen havde været i gang
én dag var der masser af overraskelser. Stellan plejer at være en rigtig solid spiller, og det er ikke tit, at
han taber partier. Ligesom Lars
Schandorff som ikke helt unormalt
spillede en hel turnering uden tab:
7 remiser og 4 gevinster.
Efter 4 runder lå Lars Schandorff
og jeg selv i spidsen med 3½/4 –
med en indbyrdes remis i 3. runde.
Henrik Danielsen lå lige bagefter
med 3/4, og derefter lå der en masse
på 2 point. Ingen af de øvrige kandidater til at lave norm havde fået en
speciel god start, og ud over de over-

raskelser, jeg selv stod for, og en
enkelt i 1. runde, forløb turneringen
lidt som forventet.

IM-norm!
Schandorff, Danielsen, Brynell og
jeg selv lå herefter side om side resten af turneringen. Efter at have tabt
til Brynell i runde 5, spillede jeg
hurtigt remis i 6. runde for at komme
et skridt tættere på min titel – på mit
mål! Jeg havde tænkt mig at gøre
det samme i 7. runde, da 1 point af
de næste tre partier ville være nok til
at få norm. God skik kræver dog, at
der lige spilles nogle træk først, og
jeg havde forberedt en stille variant
med de sorte mod FM Bjørn Thorfinnsson og planlagt et remistilbud i
træk 8. Min modstanders 8. træk var
dog så tilpas ringe, at jeg med min
samvittighed i behold ikke kunne
lade være med at spille på gevinst –
og jeg vandt partiet!
Herefter spillede jeg pludselig for
GM-norm. Efter en kampremis i 8.
runde ville det dog kræve en gevinst
i 9. runde med de sorte mod IM Bragi
Thorfinnsson. Et vigtigt parti!

24. Te2!
24. Tf2 Se7 25. Tef1 Sg6 med et
dødt angreb.
24... Le7?
Nu er det tabt. Bedre er 24... Se7 25.
Txf8†. Pointen med 24. Te2 i stedet
for 24. Tf2. Tårnet på e2 dækker for
matten på g2 25... Txf8 26. Lxe7 Lc8
(26... Tf4 27. Dd7 med fordel) 27.
Dg3 Sf5 28. Df2!, og Hvid har en
lille fordel, f.eks. 28... e4 29. Lxf8
Sxh6 30. Dg3 Sf5 31. Dc7 med bedre
udsigter for Hvid.
25. Tef2

24

2008 /5/200

Foto: tr.

   
   
   
  
  
   
 

 

K41 S

1. GM

2. GM

3. GM

4. Axe
5. IM

6. GM
7. IM

8. FM

9. FM

10. FM

11. FM

12. FM

13. FM
Lars Schandorff – i front fra start til mål.

14. Sve

9. runde

Island (2406)

FM Nikolaj Mikkelsen
Danmark (2390)

Kongefianchetto / A41
1. d4
Jeg var 1½ point over normkravet
før runden, og jeg kunne med ro i
sindet sætte mig ned og spille stille
og roligt. Mit parti i 7. runde, hvor
jeg sikrede mig min norm, skete ved
at jeg vandt over Bragis bror. Der
var nok lagt op til, at broderen skulle
‘hævnes’, men jeg ville anderledes.
1... g6 2. c4 Lg7 3. e4 d6 4. Le2 Sc6
4... Sf6 ville føre til kongeindisk. Jeg
havde dog andre planer.
5. Le3 e5!? 6. dxe5
6. d5 Sd4!? 7. Lxd4 exd4 8. Sf3 c5
9. dxc6 bxc6 10. Sxd4 Se7 med fin
kompensation for den ofrede bonde.
Hvid mangler sin sortfeltede løber,
og presset ned ad b-linien og a1-h8
diagonalen er ikke rart. Bedre er 6.
Sf3!, hvorefter det ikke er sikkert, at
Sorts manøvre bringer noget godt.
6... Lg4 7. d5 Lxf3 8. Lxf3 Sd4 9.
Lxd4 exd4 10. Sd2!, og Sorts aktivi-
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10. Lxh6 Sxh6 11. h4 f6 12. h5 Shf7
med en fin stilling for Sort.
10... Lxe3†
En stor beslutning. På den ene side
ødelægger det Hvids bondestruktur,
på den anden side får Hvid nu kontrol over det vigtige felt d4. 10... Se6
11. h5 Kf8 12. Sf3 f6 med planen
Kg7 for at befri springeren på g8 ligner et fornuftigt alternativ.
11. fxe3 h5
Forsøger at begrænse Hvids aktivitet ved at holde linjerne lukket.
12. Sf3 f6 13. c5!
Det er dér, Hvid skal søge sit spil –
udbygge initiativet.
13... Le6 14. Sd2 Th7!
Sort har en solid stilling, og endnu
en ressource tages i brug. Dækker
bonden på b7 og sigter efter at bytte
nogle brikker
15. Sc4 Td7 16. Sd6† Ke7 17. g4?!
Ser umiddelbart aktivt ud, men det
giver ingenting for Hvid.
17... hxg4 18. h5 gxh5 19. Txh5 Sf7
20. Th7 Kf8!
Det er nu klart, at Hvid har problemer med at holde sit initiativ!

tet er svær at finde, f.eks. 10... c5 11.
dxc6 bxc6 12. b4 Tb8 13. Tb1 Se7
14. a3 med hvid fordel. I stedet skal
Sort formenlig satse på 6... Sh6!?
f.eks. 7. d5 Se7 8. Sfd2 f5 9. f3 med
en spændende stilling.
6... dxe5 7. Dxd8† Sxd8 8. Sc3
Slutspillet er typisk for denne variant. Hvid får en anelse initiativ – kan
han bruge det til at skabe permante
svækkelser i Sorts stilling eller blot
holde initiativet, er Hvids stilling fin.
Ideer som f2-f4 og en bondestorm
på dronningfløjen er de typiske planer for Hvid. Sorts langsigtede fordel ligger naturligvis i feltet d4, som
spillet kommer til at dreje sig om.
Drømmescenariet er at sidde med en
stærk springer mod Hvids hvidfeltede løber.
8... c6
Naturligvis.
9. 0-0-0 Lh6!
Kampen om e4. Og et skridt tættere
på drømmescenariet! Slår Hvid på
h6 er springeren også godt på vej til
f7, hvor den står godt!
10. h4

IM Bragi Thorfinnsson
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21. Sf5 Txd1† 22. Lxd1 Lxf5 23. exf5
g3!
Undgår at give Hvid lov til at bytte
sin løber. 23... Sgh6 24. Lb3 g3 25.
Se2 g2 26. Lxf7 Sxf7 27. Th2 med
lige spil.
24. Th3 Sg5 25. Txg3 Sh6 26. Lc2


   
   
   
  
   
   
   
   

26... Te8!
Truer e5-e4 fulgt af Te8-e5. Den eneste måde for Hvid at dække dette på
er at spille e3-e4 og altså gøre sin
løber endnu dårligere.
27. e4
Herefter er det bare at rykke stille og
roligt rundt og sætte brikkerne på de
rigtige pladser.

Om at arrangere
internationale
turneringer
Af Esben Lund
Jeg vil i det følgende prøve at give
min erfaring videre med hensyn til
at arrangere internationale titelgivende turneringer. K41 Scandinavian
Open var den fjerde turnering arrangeret af K41 siden 2004. Alle fire
gange har jeg både været arrangør
og spillet med i turneringen, og det
kræver ekstra præcision i planlægningen.

Åben GM-turnering
2008-udgaven var en åben GM-turnering, og det var der flere grunde
til, både praktiske og økonomiske:
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27... Td8 28. Sd1 Ke7 29. Sf2 Shf7 30.
Tb3 Td7 31. Ta3 a6 32. Tg3? Td4!
Truer 33... Tc4
33. b3 Td8!
Nu har tårnet gjort sin pligt – Hvids
tårn kan ikke længere benytte sig af
feltet b3, og Sorts tårn skal ind i den
åbne h-linje.
34. b4 Th8 35. a4 Th2 36. Sd1 Sh3
Springerne skal stå på de mest aktive pladser, g5 og f4.
37. Sc3 Sfg5 38. b5 axb5 39. axb5 Sf4
40. Te3 Kd7
Truer 41... cxb5 og 42... Kc6. Det
får Hvid til at lukke dronningfløjen
af.
41. b6 Ke7
Kongen har gjort sin pligt, og nu skal
den med via h-linjen! Det er dog essentielt, at Hvid ikke kan foretage
sig noget imens.
42. Kb2 Td2!
Paralyserer Hvids stilling fuldstændig. Ideer som Td2-d4-c4 gør, at
Hvid ikke rigtig kan bevæge sig.
43. Kb3 Kf7 44. Lb1 Kg7 45. Tg3 Kh6
46. Tg1 Sf3 47. Tg8 Sd4† 48. Kc4 Sg2
Pludselig er Hvids konge i fare.

• DSU og DSUS støtter ikke danske IM-turneringer mere, så søger
man penge den vej, skal det være en
stormester-turnering.
• I en GM-turnering skal kun stormestrene have betaling, da IM’erne
jo har noget at spille for (GM-norm).
Det sparer penge.

Titler og normer
De formelle forhold omkring en titelgivende turnering kan man læse om
i FIDEs håndbog B01 § 1.4 og frem.
For at score normer gælder:
• Der skal spilles mindst 9 runder.
• Der skal som udgangspunkt være
fire forskellige nationaliteter inkl.
dansk til stede i turneringen. Scandinavian Open havde fem: Sverige,
Island, Bosnien-Herzegovina, Litauen og Danmark.
• Man skal møde mindst 50% titel-

49. Th8† Kg5 50. Tb8 Se3† 51. Kb4
Tb2† 52. Ka4 Sb3 53. Kb4 Sd4† 54.
Ka4


















   
  
  
   
^   
   
54... Sb5! 55. Sa2
Men hverken 55. Txb7 Sxc3† 56.
Ka3 Sc4 mat! eller 55. Sxb5 cxb5†
56. Ka5 Sc4 mat!
55... Txb1 56. Txb7 Sd4 57. Td7 Sec2
58. b7 Kf4 59. Ka5 Ta1 60. Kb6 Txa2
61. Tf7 Tb2† 62. Ka7 Kxe4 63. Txf6 Se3
0-1

Andre normer...?
Efter partiet i 9. runde var situationen sådan, at vandt jeg mit parti i 10.
runde ville jeg lave GM-norm. Jeg

holdere (GM, WGM, IM, WIM, FM,
WFM). Efter 9/10 runder skal man
altså have mødt mindst 5 titelholdere,
over 11 runder er tallet mindst 6. Det
er altså uden betydning, om man selv
har en titel.
• For at score GM-norm skal man
som minimum møde 3 GM’ere.
• For at score IM-norm skal man
møde 3 IM’ere, GM’ere er (naturligvis) en tilstrækkelig erstatning.
Dette var vigtigt i Scandinavian
Open, hvor kun 2 IM’ere deltog
• For at score kvindelige normer behøver der faktisk ikke at deltage mange kvindelige spillere. En WGMnorm kan laves helt uden at møde
kvindelig modstand, kun WIM-normen fordrer som minimum, at man
møder to andre WIM’ere.
• Den nedre grænse for modstandernes rating, når der skal scores

Foto: tr.

Henrik Danielsen – kompromisløs fighter.

skulle møde FM Daniel Semcesen
(2349) med de hvide brikker – bedre
chancer får man da ikke!?
To gange før har jeg spillet om
GM-norm. Begge under min turnering på Mallorca – gevinst i enten
8. eller 9. runde dengang ville udløse norm. Jeg kan huske, at jeg nød
at jeg kunne slappe af og bare spille,
da IM-normen dengang var sikret –
men dette var kun, indtil jeg blev
præsenteret for chancen for GM-

normer, er vigtig at notere (§ 146c).
I GM-turneringer er det 2250, dog
kan 2 spillere opjusteres til minimumsgrænsen, men ikke mere.
I Scandinavian Open var det ikke noget problem, da Sverrir Thorgeirsson
var den eneste, som var under denne
grænse. Både som arrangør og spiller bør man være opmærksom på
disse minimumsgrænser, da mange
store Opens har risikoen indbygget
for, at mulige normer kan falde på
dem.
• Der skal være tilknyttet en international dommer (IA) til turneringen, og han ved alt, hvad der bør
vides, så ham kan man med fordel
spørge! En FIDE Arbiter (FA) er i
den forbindelse også god nok. Vær
opmærksom på, at assisterende
turneringsledere også kan score normer og dermed uddanne sig til IA/
FA på sigt – de skal bare registreres

norm. Det slog mig helt ud – en situation jeg slet ikke havde forberedt
mig på! Den 8. runde spillede jeg
det værste parti i hele turneringen
og faldt i simple kombinatoriske fælder. Den 9. runde var jeg så nervøs,
at jeg i mangel på bedre tyede til cola,
kaffe og cigaretter for at dulme nerverne. Det virkede ikke, og jeg bukkede fælt.
Men nu kom min tredje chance!
Og jeg kunne mærke, at jeg ikke var
nervøs, og mit spil fungerede fint
nok. I starten. Hvor jeg plejer at være
alt for overkåd, var jeg så pludselig
alt for forsigtig, og jeg fik spillet mig
selv baglæns og tabte. Nå ja, min titel var jo i hus, og jeg kunne være
tilfreds med turneringen uanset hvad.
Men bedre chancer får man da
ikke...!
FM Vytautas Vaznonis, som havde tabt til Lars Schandorff i 1. runde,
holdt tavlen ren for tab resten af turneringen og sikrede sig med remis i
9. runde mod GM Carsten Høi sin
sidste IM-norm – og dermed sin titel. FM Daniel Semcesen, som havde
haft en sløv start med 3/8 kom godt

til turneringen. Skulle nogle af spillerne være så heldige at lave en norm
i en turnering, tager IA/FA sig også
af den efterfølgende kontakt til de
relevante etater!

Praktiske tips
Til sidst nogle praktiske tips ved
planlægningen:
• Sørg for at have en arrangørgruppe
med hver sit ansvarsområde: 1)
Spilleransvarlig, afhentning og indkvartering af spillere 2) Ansvarlig
for indkøb og forplejning 3) Liveansvarlig osv. På den måde deler man
opgaverne ud. For mig var det selvfølgelig ekstra vigtigt at have fuld
opbakning fra arrangørgruppen, efter at uret til 1. runde var blevet sat i
gang.
• Der er flere forskellige modeller
for en GM-turnering, afhængig af
størrelsen af titelholdernes startpenge

igen og lavede 6½/11 – en præstationsrating på 2445, lige under den
magiske grænse. Turneringen gav
altså som forventet enormt gode
chancer for normer. To spillere opnåede IM-norm, en var meget tæt på,
og jeg havde endda chancen for GMnorm.

Afrunding
Alt blev afgjort i sidste runde, hvor
Lars Schandorff før runden førte
med et halvt point foran Henrik
Danielsen, Stellan Brynell og mig.
Schandorffs parti endte remis, og vi
andre tre vandt, så turneringssejren
måtte deles mellem fire spillere på
7½ af 11. Lige bagefter sluttede
Vytautas Vaznonis, som markerede
sin IM-styrke ved at vinde de to sidste kampe og ende på 7 point.
En god turnering overstået – tilbage er der kun at give stor ros til
arrangørerne. Godt initiativ og god
udførelse! Vi siger tak for en behagelig turnering! Og på gensyn næste
år! Næste mål er allerede sat, og de
365 dage tæller faretruende hurtigt
nedad...

og præmiepuljen. K41 Scandinavian
Open 2008 var med udmærkede
startpenge til GM’erne og mellemstore pengepræmier tænkt som en
gylden middelvej. Det skyldes også
vores lokalers beskaffenhed, de kan
ikke rumme mere end 20 spillere, og
derfor har vi i K41 holdt os til denne
form samt lukkede IM-turneringer.
Det bedste koncept afhænger altså
af de givne omstændigheder.
• Det er faktisk et problem at skaffe
spillere, for mig ikke så meget nu
som tidligere, da jeg efterhånden har
opbygget et netværk. Jeg giver gerne
kontakter videre til potentielle arrangører og håber også, at andre er villige til det, så vi kan få flere internationale turneringer herhjemme!
For yderligere information, kontakt
mig gerne på email:
sbenlund@yahoo.dk
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Tiger på jagt i Malmö
Fotos: Calle Erlandsson

Sigeman & Co:
Af Lars Bo Hansen
Det var 15 år siden, jeg sidst havde
deltaget i Sigeman-turneringen i
Malmö, men ikke meget var ændret:
Flot organisation, hyggelig atmosfære, svensk vinder og en udmærket placering til mig selv med 6/9.
Sigeman & Co Chess Tournament
– opkaldt efter sponsoren Johan Sigeman, en succesfuld og skakinteresseret svensk advokat – har efterhånden udviklet sig til en tradition.
Arrangørerne vægter at skabe en afslappet social atmosfære med stor
middag allerede ved lodtrækningen,
flere gamle kendinge blandt deltagerne samt ikke mindst fine spilleforhold i Hippodromen i Malmö.

Overraskede alle

Tiger Hillarp-Persson
– vinder af Sigeman & Co.

Sigeman & Co Chess Tournament
er en fin svensk tradition, i år med
dansk deltagelse ved Lars Bo
Hansen og suveræn sejr til
Tiger Hillarp-Persson.

www. sigeman-chess.com/
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Årets turnering syntes på forhånd at
være en åben affære, måske med den
nye unge hollandske stjerne Daniel
Stellwagen som svag favorit. Og den
20-årige hollænder leverede da også
en fin indsats med flere gode gevinster, og hans 6½ point ville vel under normale omstændigheder være
tilstrækkeligt til mindst en delt førsteplads.
Men ikke i år! Svenske Tiger Hillarp-Persson præsenterede sig nemlig i fremragende form og var helt
umulig at stoppe. Med 7/8 mod
Stellwagens 6/8 var førstepladsen
dog ikke hjemme før Tiger havde
afvist hollænderens gevinstforsøg
med Hvid i sidste runde, men det gik
uden problemer for den flyvende
svensker.

En populær vinder, som med en
startseedning som nr. 8 nok overraskede de fleste. Tiger selv havde vist
heller ikke regnet med i den grad at
dominere feltet. I sin underholdende
sejrstale ved afslutningsmiddagen
forklarede han, hvordan han i modsætning til sædvanen ikke var så
optimistisk denne gang: ‘I had not
expected to win – I usually do, but
not this time!’ Måske hjalp denne
afslappede tilgang hans spil, i hvert
fald spillede Brønshøjs svensker
flere fine partier og leverede samtidig fremragende underholdning.

Tilfreds med resultatet
Efter et par halvsløje resultater i de
seneste måneder var jeg glad for at
levere et pænt resultat. Jeg startede
stærkt med 4/5, men sluttede så med
fire solide remiser. Halvvejs i turneringen var feltet brækket over og kun
Tiger, Stellwagen og jeg var på plusscorer, og efterhånden stod det klart,
at jeg ikke kunne følge de to førendes
hårde tempo, hvorefter jeg fokuserede på at sikre tredjepladsen og et
godt resultat.
Ralf Åkesson og Jan Timman
delte sluttelig 4.-5. pladsen, men fra
helt forskellige udgangspunkter.
Åkesson vandt de to første partier,
mens Timman tabte sine to! Generelt var kampgejsten stor med 60%
afgjorte partier.

2. runde:

2. GM Lars Bo Hansen
3. GM Ralf Åkesson
4. GM Kjetil Lie
5. GM Daniel Stellwagen
6. GMN Evgenij Agrest
7. Axel Smith
8. GM Vasilos Kotronias
9. GM Lajos Portisch
10. GM Tiger Hillarp-Persson

  ^
   
   
   
   
   
 
 


Jan Timman
Lars Bo Hansen
Fransk / C11
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. Lg5
dxe4
Ret nyt på mit repertoire. Tidligere
har jeg mest spillet Winawer (3...
Lb4) eller Rubinstein (3... dxe4).
5. Sxe4 Sbd7 6. Sxf6† Sxf6 7. Sf3 h6
8. Lh4!?
Et ret sjældent træk. Det normale er
8. Le3, som jeg også tror er bedre.
8... Ld6!?
Det direkte 8... c5 er vist fint, men
jeg ville ikke risikere at løbe ind i en
hollandsk hjemmeforberedelse.
9. Ld3 c5 10. dxc5 Da5†! 11. Sd2 Dxc5
12. 0-0 Dc7 13. Lxf6!?
Dette overraskede mig noget. Jeg kan
godt lide at have løberparret, og
dobbeltbonden er ikke nogen stor
ulempe her, da den tager felter i centrum og samtidig giver en god åben
linie ned mod Hvids konge. Eneste
problem er at finde et sted til kongen.
13... gxf6 14. Dh5!
Her står dronningen godt og gør sig
bred, samtidig med at den dækker

Sigeman & Co. 2008

1. GM Jan Timman

og h2 og skeler mod f7.
14... Ld7
Gør klar til lang rokade med 15...
Lc6 og 16... 0-0-0.

Man må håbe at Sigeman-turneringen består mange år endnu. Den
er et flot bidrag til skandinavisk skak!
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15. Se4?!
Herfra bliver springeren snart fordrevet med f6-f5. 15 Sc4 var bedre,
med nogenlunde lige spil.
15... Le5 16. f4?
Efter lang betænkning, men noget
af en panikløsning. Hvid burde holde
fast i sin bonde med 16. c3, selv om
springeren ikke ser for pæn ud efter
16... f5 17. Sg3.
16... Ld4†!
Jeg ved ikke, om Timman havde
glemt denne simple mellemskak.
Efter det direkte 16... Lxb2 17. Tab1
Ld4† 18. Kh1 må Sort pga. truslen
19. Txb7! Dxb7 20. Sd6† spille enten 18... Lc6 eller 18... 0-0-0, som
begge giver Hvid tid til at spille 19.
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... SIGEMAN & CO CHESS TOURNAMENT
f5! med en del modspil. Det er næppe
nok for en bonde, men teksttrækket
er under alle omstændigheder både
bedre og sikrere.
17. Kh1 f5! 18. Sg3 Lxb2
Nu da springeren er blevet fordrevet
fra centrum, kan Sort roligt tage bonden.
19. Tae1!
Hvids bedste chance. Han truer nu
på f5.
19... Lc3 20. Te3 Ld4 21. Tee1


  ^
   
   
   
   
   
 
  

21... Kf8!?
Jeg var meget i tvivl, og det er jeg
stadig: Skulle jeg give bonden tilbage for at få kongen i sikkerhed med
21... 0-0-0 22. Dxf7 – hvorefter Sort
vel står lidt bedre takket være løberparret og Hvids deplacerede springer – eller skulle jeg holde bonden
med teksttrækket, som imidlertid efterlader kongen i centrum? Lidt overraskende – for mig i hvert fald – anbefaler min computer den første
løsning. Som regel er det computerne, der er kolde og materialistiske, men her var det åbenbart mennesket! Jeg kunne ikke se, hvordan
Hvid kan komme til min konge, og
jeg var ked af at give f7, fordi e6
samtidig kan blive svag.
22. Td1 Lc3 23. Le2?!
Jeg var mere bekymret for 23. De2!?,
som truer 24. Lb5 og giver plads for
springeren på h5.
23... La4! 24. Dh3?!
Det kom hurtigt. Timman ville åbenbart se, om jeg virkelig ville gå ind i
en binding på c-linien. Men der er
ingen problemer, Hvid kan ikke udnytte bindingen pga. sin dårlige koordination.
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24... Lxc2! 25. Tc1 Lb2 26. Dh4 Tc8!
Der er ingen grund til at tillade 26...
Lxc1 27. Df6!
27. h3?
Taber omgående, men 27. Ld3 (efter 27. Tce1 De7 har Hvid intet for
sine bønder) 27... Lxc1 28. Txc1
Dc3! 29. Txc2 (29. Lxc2 Db2) 29...
Da1† 30. Lf1 (30. Sf1 Txc2) 30...
Txc2 31. Dd8† Kg7 32. Sh5† Kh7
fører heller ingen vegne.
27... Lxc1 28. Txc1 De7 29. Dh5 Da3!
0-1
2. runde:

Tiger Hillarp-Persson
Evgenij Agrest
Siciliansk / B42
1. e4!?
Tiger er først for nylig begyndt at
spille 1. e4. Det har givet ham yderligere en tangent at spille på.
1... c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 a6
Paulsen-varianten, et af Sorts mest
fleksible og solide Sicilianske systemer.
5. Ld3 Sf6 6. 0-0 d6 7. c4 b6 8. Sc3
Lb7 9. b3 Sbd7 10. Lb2 g6 11. De2 Lg7
12. Tad1 0-0
Der er opstået en klassisk pindsvineopstilling, hvor Hvid nu kaster sin
opmærksomhed på kongefløjen.
13. Lb1 Dc7 14. f4 Tfe8 15. Sf3 Tad8
16. Kh1 Db8 17. Tde1 Sh5 18. Sg5!?
h6



^
   
   
   
 
  
 

 
19. Sxf7! Kxf7
Løjerne begynder. Tiger ofrer en officer for langsigtet kompensation.
20. e5! Sf8 21. Dg4!
Et stærkt stille træk. Hvid bygger

langsomt op mod Sorts svage punkt
på g6. Truslen er 22. La3 for at tilintetgøre forsvarsspringeren på f8.
21... dxe5?
Sandsynligvis allerede den afgørende fejl. Nu slår Hvids angreb igennem i en fejende flot finale.
22. fxe5† Kg8



^
   
   
   
 
  
  

 
23. Txf8†! Kxf8 24. La3† Kg8 25. Dxg6
Lxg2†!
Agrest giver sig ikke uden kamp.
Teksttrækket redder lidt tid og åbner til Hvids konge.
26. Dxg2
Endelig ikke 26. Kxg2?? Sf4†.
26... Sf4 27. De4 Da8 28. Sd5! exd5
Tvunget for at skaffe kongen et flugtfelt på e6. 28... Txd5 29. Dh7† Kf7
30. Lg6†! Sxg6 31. Tf1† ender med
mat!
29. Dh7† Kf7 30. Df5† Kg8 31. Dh7†
Kf7 32. Tf1!
‘Inte remis, inte remis’, som en svensker engang sagde som svar på et
remistilbud. På dette tidspunkt var
Tiger i kraftig tidnød, men det får
ham ikke til at ryste på hånden. Der
er ikke noget forsvar, men Agrest
vrider og vender sig til det sidste.
32... dxc4† 33. Le4 Td1!?
Et godt forsøg med tanke på, at Tiger her kun havde 14 sekunder (!) til
at nå kontrollen ved træk 40. Men
det klarede han uden besvær!
34. Txd1 Dc8 35. Tf1! Dg4 36. Ld5†
Te6 37. De4! Ke8 38. Lxe6 Dxe6 39.
Dxf4
Og da Hvid stadig havde 5-6 sekunder til det sidste træk opgav Sort. Et
fantastisk parti!
1-0

Lajos Portisch, Ungarns aldrende verdensklassespiller, analyserer med den 50 år yngre
hollandske stormester Daniel Stellwagen.

Videre til Laholm
Dagen efter Sigeman-turneringen
tog Evgenij Agrest, Axel Smith, turneringskommentator Stellan Brynell
og jeg selv videre til den lille hyggelige Deltalift-turnering i Laholm.
Denne turnering spilles hvert år henover Kr. Himmelfartsdag med tre
1-times partier den første dag fulgt
af to dage med dobbeltrunder med
fuld betænkningstid.
Til denne turnering fik jeg selskab
af mine kone Evgenia og vores søn
Martin, og vi var alle tre med til at
præge turneringen! I sidste ende var
det dog Evgenij Agrest, der med gevinst mod det svenske supertalent
Niels Grandelius i det sidste parti sikrede førstepladsen med 6/7. På 5½
point kom bl.a. jeg selv og Martin,
som viste sig som turneringens store
overraskelse og foruden den delte
2. plads også sikrede sig junior-

Jan Timman – stærk slutspurt.

men teksttrækket i sig selv er muligvis spilleligt. Dog må Sort så spille
aktivt med et Volga-agtigt bondeoffer med b7-b5 for at retfærdiggøre
springerhoppet til randen. I partiet
spiller han alt for passivt.
9. Te1 a6 10. c4 Sd7
Her eller i den nærmeste fremtid
burde Sort forsøge b7-b5.
11. Sc3 Tb8 12. De2 Dc7 13. Lf4 Se5?
Sidste chance for 13... b5! Teksttrækket efterlader Hvid med en klar
positionel fordel.
14. Sxe5 dxe5 15. Le3 Ld7

^

præmien og førstepladsen i sin
ratinggruppe. Jeg havde i 5. runde
Agrest på krogen, men en unøjagtighed fra min side tillod ham at
hoppe af og partiet sluttede remis. I
gruppen på 5 points kom Evgenia,
som yderligere delte førstepladsen i
sin ratinggruppe.
En fin lille turnering, som fortjener yderligere dansk deltagelse!
7. runde:

Martin Hansen
Thomas Rosell
Siciliansk / B07
1. e4 c5 2. c3 d6
En lidt passiv men ikke dårlig opstilling mod Hvids Alapin-variant.
3. d4 Sf6 4. Ld3 g6 5. Sf3 Lg7 6. 0-0
0-0 7. h3 Sc6 8. d5 Sa5!?
Her får springeren en krank skæbne,

Lars Bo Hansen – smuk placering.
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16. Tab1!
Den rigtige plan. Med springeren
strandet på a5 er et sort f7-f5 aldrig
rigtig farligt; Hvid svarer roligt f2f3.
16... Dd6?
16... b6 17. b4 Sb7 var bedre.
17. b4! cxb4 18. c5! Df6 19. Txb4
Sort er allerede fortabt. Springeren
på a5 kommer aldrig hjem.
19... Dh4 20. Teb1 Tbc8 21. Dd2 h6
22. Sa4!
Truer 23. Sb6 og 24. T4b2 med
springerfangst.
22... Lxa4 23. Txa4 f5
Et sidste forsøg, men Sort har for få
brikker med til at angrebet kan blive
rigtig farligt.
24. Dxa5 f4 25. Ld2 f3 26. g3 Dxh3 27.
Lf1 Dh5 28. Db6!
Truer 29. De6† og 30. Dh3.
28... Tf6 29. Dxb7 Dg4 30. Dxe7 Tcf8
31. c6!
Skaffer et felt til dronningen på d7,
hvorved Hvid fremtvinger dronningafbytning.
31... Kh7 32. Dd7 1-0
2008 /5/207
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Tectura Active Chess:
Foto: tr.

Repræsentanter for de fire
elementer, der tilsammen kan
skabe topskak, næsten
symbolsk side om side ved
åbningen af Tectura Cup.
Fra venstre skak-organisatoren
Anders Bork Hansen, sponsoren
(som også spiller godt skak!)
direktør Morten Hansen, Tectura
Danmark, det internationale
link, skakstormagten Ruslands
ambassadør i Danmark,
Teymuraz Ramishvili, samt
lokalsamfundet i skikkelse af
Hørsholms viceborgmester
Isabella Meyer.

Hørsholm

viser vejen

Af Carsten Høi
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det Anders Bork der takkede og informerede om turneringen.
Kun 4 af i alt 29 partier i 1. runde
gik imod ratingen, og efterhånden
som fårene blev skilt fra bukkene,
stod det klart, at Nordkalottens svenske stormester Jonny Hector var i
superform og bedst spillende. Kun
et ufortjent nederlag i sidste runde
ødelagde en suveræn førsteplads efter seks gevinster i de seks første
runder.
Også de to russere fra Sankt Petersborg, GM Nikita Vitiugov, og
klubbens træner, IM Sergej Klimov,
var imponerende, mens Peter Heine
Nielsen efter et grimt nederlag til
Hector måtte til at koncentrere sig
gevaldigt for at nå op, og det gjorde
han så! Som bedstplacerede dansker
på den delte førsteplads kan han nu
smykke sig med titlen ‘Uofficiel
hurtig-DM 2008’!
Ratingforskellen i feltet mellem
top og bund var mere end 1600, men
der var rating- og specialpræmier at
kæmpe for, så alle havde en fair
chance. I sin tale drog ambassadør
Ramishvili endda en forsigtig parallel fra skakturneringens fællesskab
til dansk demokratisk tradition.

Afgørelsens time
Sidste rundes partier på topbrætterne
var dramatiske. Hector smed som
nævnt turneringssejren væk, jeg selv
blev fuldstændig udraderet af Peter
Heine, mens tidnøddramaet mellem
stormestrene Stellan Brynell og Vitiugov endte med begge vingers fald,
idet russeren ikke som reglerne foreskrev havde stoppet Brynells ur.
Det endte med en klagesag, men
remis blev det. Vitiugov kunne med
en sejr være nået op på 6 point og
delt førsteplads. En nervepirrende afslutning på en fantastisk skakturnering.
5. runde

Hørsholm Skakklub søsatte 2007 et
smukt stort skib: Tectura Active
Chess. Sidste år vandt Sune Berg
Hansen den stærke hurtigturnering,
men selv om han i år var forhindret
af en turnering på Cuba, var 2008feltet endnu meget stærkere, anført
af seks stormestre og to IM'ere fra
Rusland, Sverige og Danmark.
De to primus motorer fra Hørsholm Skakklub: Anders Bork Hansen og Morten Poulsen, der også er
adm. direktør i Tectura Danmark, har
formået at bringe fornyelse til den
danske skakscene. Skakken kobles
til erhvervslivet med gevinst for
begge. Skakken får kapital og bedre
image, og det sponserende firma et
godt brand gennem skakken.
Hørsholm åbnede også turneringen med flotte takter, som satte standarden og stemningen. Den russiske
ambassadør, Teymuraz Ramishvili,
og Hørsholms viceborgmesterinde,
Isabella Meyer, holdt taler, og DSU
var repræsenteret ved dette blads redaktør, Thorbjørn Rosenlund, der
takkede arrangørerne og benyttede
lejligheden til overrække ambassadøren en årgang Skakblade plus
abonnement. Fra klubbens side var

GM Johnny Hector
Nordkalotten (2532)

GM Nikitia Vitiguov
Skt. Petersborg (2617)

Fransk / C12
1. d4 d5 2. Sc3
Richter-Veresov! Ikke ufarligt, specielt ikke i hænderne på Hector!
2... Sf6 3. Lg5 e6 4. e4 Lb4 5. e5 h6 6.
Lc1
Hovedvarianten er 6. Ld2, men Hector kender mange andre lumske varianter!

 
   
   
   
 
   
 

  

24. Dg7!!
Hector er nådesløs!
24... Se7 25. Th8 O-O-O 26. Txg8 Sxg8
Efter 26... Txg8 27.Dxf7 ryger der
også materiale.

27. Lxd8 La4
Sidste patron i bøssen...
28. Se1 d3 29. cxd3 Df4† 30. Ke2 opgivet.
Et smukt parti! 1-0
3. runde

6... Se4 7. Dg4 g5 8. a3 h5 9. Df3 Lxc3†
10. bxc3 c5 11. Ld3 g4 12. De3 Sxc3
13. h3!
Ruller den sorte stilling op.
13... Sc6 14. hxg4 cxd4 15. Df4 h4 16.
Sf3 Se4 17. Lxe4 dxe4 18. Dxe4 Dd5
19. Df4 Ld7 20. Df6 Tg8 21. Txh4
Hvids dominans på de sorte felter,
og det faktum, at Sorts konge ikke
kan finde et skjul, bliver hans skæbne.
21... Se7 22. Lg5 De4† 23. Kd2 Sd5

Søren Peschardt
BMS Skak (2130)

Morten Poulsen
Hørsholm (1880)

Benoni / A00
1. d4 Sf6 2. c4 e5 3. d5?!
Går for at være tyndt!
3... Lc5 4. Sc3 d6 5. e3 a5 6. Le2 Lf5 7.
Sf3 Sbd7 8. Sh4 Lg6 9. 0-0 Se4 10.
Sxg6?!
10. Sxe4 med mindre Sort fordel.
10... Sxc3! 11. bxc3 hxg6
En herlig sort stilling: positionel fordel samt angrebschancer på kongefløjen.
12. Tb1 b6 13. Dd3 Dh4 14. h3 e4!
Konsekvent spillet!
15. Dd1 Dg5 16. Kh1 Ke7!
Planlægger tårndobling med matangreb. Hvids hovedproblem: intet
modspil!
17. f4 Dg3 18. De1

Foto: tr.
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18... Txh3†!! 19. Kg1
Det er mat efter 19. gxh3 Dxh3† 20.
Kg1 Th8. Hvid kan vælge mellem
feltet h2 og h1!
19... Lxe3† 20. Lxe3 Dxe3† 21. Tf2 Th4
22. Lf1 Tah8! 23. opgivet.
Blændende spillet ‘sponsors runde’!
0-1

Top-præmier:
GM Jonny Hector (Sverige) 6
IM Sergey Klimov (Rusland) 6
GM Peter Heine Nielsen 6
Rating-pr. 2200-2399:
GM Carsten Høi 5
FM Casper D. Rasmussen 5
Rating-pr. 2000-2199:
Alexander Rhee 5
Dara Akdag 5
Rating-pr. 1800-1999:
Frode B. Nielsen 5
Per Ertbjerg 4
Kurt Hollesen 4
Peter Tjørnsted 4
Rating-pr. 1600-1799:
Jakob Hansen 3
Erik Sørensen 3
Helge Neesgaard 3
Sven O. Petersen 3
Jan Mouritsen 3
Horst Hubert 3
Rating-pr. < 1600:
Klaus Mackeprang 3
Fighter-præmie:
Oliver Hellum (10 år)

www. fribonden.dk/
Ambassadør Ramishvili udfører Peter Heine Nielsens første træk til begges fornøjelse.
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Med turneringer for enhver spillestyrke og sine herlige

Gausdal Class

omgivelser er højfjeldshotellet i norske Gausdal det
ideelle sted at kombinere skak og ferie.

Skak til fjelds –
vinter og sommer
GM-gruppe A
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

GM Gregory Kaidanov, USA (2596) 7
GM Geetha Naraynan Gopal, Indien (2562) 6
GM Vasilios Kotronias, Grækenland (2611) 5½
GM Chanda Sandipan, Indien (2585) 5
GM Bartlomiej Macieja, Polen (2599) 5
GM Vyacheslav Ikonnikov, Rusland (2578) 5
GM Kjetil A. Lie, Norge (2558) 4½
IM Irina Krush, USA (2479) 3½
IM Øystein Hole, Norge (2387) 2½
Eric Moskow, USA (2229) 1

GM-gruppe B
1.
2.
3.
4.
5.
36.
37.
46.

GM Aloyzas Kveinys, Litauen (2515) 6½
GM Felix Levin, Tyskland (2546) 6½
IM Jon Ludvig Hammer, Norge (2457) 6½
GM Ralf Åkesson, Sverige (2466) 6
IM Arun Prasad, Indien (2465) 6
FM Per Andreasen, Danmark (2242) 4
Mads Andersen, Danmark (2020) 4
WIM Oksana Vovk, Danmark (2166) 3½
I alt 58 deltagere.

Af Ivan Andersen
Der var desværre ingen dansk deltagelse i årets 10-mands GM-A-gruppe ved Gausdal Classics. Til gengæld
var der fin repræsentation i de to
andre grupper. I GM-B ved Per Andreasen, Nørresundby, Oksana
Vovk, Næstved, og Mads Andersen,
Skanderborg, og i Elo-gruppen ved
Tobias Bøje, Viby og Mads-Holger
Jacobsen, K41, og endelig Claus Olsen, Odysseus som turneringsleder.
Samlet set var det også en af de
største Gausdal-turneringer i mange
år med ikke færre end 118 deltagere
i de tre grupper tilsammen. I spidsen
for det hele stod som sædvanlig
Hans-Olav Lahlum. Som arrangør
står han for alt selv, og under turneringen er han over-turneringsleder, og står for udarbejdelsen af
nogle meget udførlige bulletiner.

Gausdal perfekt
Elo-gruppen
1.
2.
3.
15.
25.

Jon Kristian Haarr, Norge (1930) 7
Terje Lund, Norge (2085) 6½
Tor Wetle Hoem, Norge (1971) 6½
Tobias R. Bøje, Danmark (1961) 5
Mads-Holger Jacobsen, Danmark (1785) 4½
I alt 50 deltagere.

www. bergensjakk.no/gausdal/classics2008/
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Vi (Per, Mads og jeg selv) ankom i
rigtig god tid før turneringen skulle
gå i gang, og derfor var der allerede
fra start lejlighed til at benytte nogle
af Gausdals andre tilbud. For skakspillere, der kan lide at stå på ski,
findes der ikke ret mange bedre steder at opholde sig i starten af april.
Og for skakspilleres fædre med hang
til skiløb, tja... Der er det jo bare helt
perfekt.

sics:

13-årige Mads Andersen møder
den den regerende Senior-NM og
veteran på Gausdal, stormester
Heikki Westerinen, Finland.

chesstournament, hvor hold af 3-4
spillere spiller mod hinanden på 6
brætter samtidig med mulighed for
at tale sammen undervejs.
De sidste to år har Lahlum, der i
det civile liv er historiker, optrådt
med et foredrag fra dette felt. Denne
gang var emnet ‘Amerikanske præsidenter fra 1914 til 1945’, og det
blev fremført en del mere underholdende, end jeg mindes mine egne
historietimer i skolen.
Foto: Ivan Andersen.

Den friske luft var tilsyneladende
en rigtig god opladning. I hvert fald
startede Per turneringen med remis
mod GM Saltaev, Oksana mod IM
Lindberg og Mads mod WGM Kadziolka.

Godt spørgsmål
2. runde bød på en (af flere) pudsige
partiafslutninger for Per. Han var
Sort mod den tyske GM Rotstein,
og efter 13 træk opgav han i følgende
stilling:

Per Andreasen (2242)


  ^
   
   
   
   
  
  
   
Arkandij Rotstein (2528)

... fordi han havde set truslen 14.
Sxh5 gxh5 15. Dxh5 med vindende
fordel. Men sådan noget er computere jo ligeglade med. Den vurderede stillingen helt lige og angav bare

13... f6 Det havde Per selvfølgelig
set, men var så bange for gaflen 14.
Sxe6, hvor han ikke havde set redningen 14... Sxe5! Som Mads sagde
(lige) efter partiet: ‘Hvorfor bliver
du ved med at spillede den fjollede
åbning, når det går på samme måde
hver gang?’ Og da latteren havde lagt
sig, og GM Kveinys havde fået kommentaren oversat, stemte denne i
med: ‘Good question!’
Mads vandt over Kjetil Stokke fra
Norge, mens Oksana desværre måtte
bøje sig.
I 3. runde vandt Per lynhurtigt
over en flink ældre mand fra Sverige, og her var stemningen i top
under analysen. Per var selvsagt i fint
humør pga. det hele point, og svenskeren var lige så opstemt, da han
fandt ud af, at vi havde medbragt
rigelige mængder dåseøl fra Danmark, og at man som modstander
naturligvis blev budt på én til analysen.

Samvær og foredrag
Sideløbende med selve turneringen
er der også en lang række andre mere
eller mindre skakrelaterede aktiviteter på Gausdal. Typisk er der 3-4
aften-lectures, hvor nogle af de deltagende stormestre holder foredrag,
og et helt fast indslag er teamtalking-

Gratis point
4. runde bød på endnu en lidt speciel
afslutning fra Pers hånd. I en kompliceret stilling, hvor modstanderen,
IM Roussel-Roozmon fra Canada,
havde meget lidt tid tilbage, tilbød
Per en remis, som blev accepteret.
Det var der jo i sig selv ikke meget
dramatik i, men de efterfølgende
analyser viste, at Per nok kunne være
mest tilfreds med resultatet, og det
gjorde det grimme ved canadierens
humør. Dagen efter valgte han at
udeblive fra sit parti mod Mads, hvilket selvfølgelig gav Mads et dejligt
nemt point i runde 5. Men samtidig
spolerede det alle Mads’ (teoretiske)
muligheder for at score en norm.
Per spillede remis i 5. runde, mens
Oksana desværre måtte bøje sig igen.
Hvor det halvvejs altså var en pose
blandede bolsjer i GM-B, så gik det
anderledes strygende i Elo-gruppen,
hvor specielt Tobias hang på i toppen med 3½ point uden tab.
Mads’ bedste parti i turneringen
kom i 6. runde, og er kommenteret
nedenfor. Per spillede endnu en remis, og det fik Lahlum til at komme
med følgende kommentar i bulletinen: ‘Today’s 19 moves draw
against still discrete IM Marcel Peek
(2389) for a change came in a balanced position.’
Med en spiller, der havde trukket
sig, kom der desværre til at være en
oversidder i de resterende runder i
2008 /5/211
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Mads Andersen (2020)





























 

   
   






Yochanan Afek (2333)
Her spillede Mads:
56... Sxh6
... og alle, inklusive Afek, troede det
var remis, men der er mindst to måder af vinde det på. Efter et stykke
tid spillede Afek:
57. Kf4 Sf7 58. g6 Sh6 59. Kg5 1-0.
Den anden lærer man i Sølvspringeren: 57. gxh6 Kf6 58. Ld3 Kf7
59. Lh7 Kf6 60. Kf4.
Desværre tabte Tobias og MadsHolger i Elo-gruppen også lidt pusten mod slutningen, og de sluttede
på henholdsvis 5 og 4½ point. De
manglende topplaceringer kan dog
ikke ødelægge indtrykket af en god
turnering i perfekte rammer.
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Mads Andersen
kommenterer:

6. runde

GM-B, og i 7. runde kom det til at gå
ud over Oksana. Det lyder jo ikke
umiddelbart optimalt, men med ½
times kørsel til Hafjells olympiske
skianlæg, var det alligevel svært at
være utilfreds. Så da runden blev
fløjtet i gang (det gør de faktisk deroppe!), satte vi os i bilen med kurs
mod Hafjell.
På skakfronten bød runden på
endnu et par remiser – Per mod den
unge tyske himmelstormer Hirneise,
og Mads mod den gennemrutinerede
hollandske IM’er Welling.
De sidste par runder var det så
Oksanas tur til at stå for pointhøsten.
Hun sluttede af med 1½ af 2. Per
hentede ½ point mod FM Stokke,
mens Mads tabte et par komplicerede slutspil mod henholdsvis GM
Westerinen, Finland, og IM Afek,
Israel. Afslutningen på det sidste var
meget sød:

Mads Andersen
Danmark (2020)

IM Andras Flumbort
Ungarn (2499)

Siciliansk / B92
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 a6 6. Be2 e5 7. Sb3 Le7 8.
Le3 0-0?!
Et upræcist træk. Bedre er 8... Le6,
hvorefter 9. g4 besvares med f.eks
9... h6.
9. g4! Le6
Udnytter at Sort allerede har rokeret. Nu kan 9... h6 nemlig besvares
med 10. h4, hvorefter Sorts kongestilling snart bliver revet itu.
10. g5 Sfd7
I engelsk angreb ville Sort have kunnet spille 10... Sh5, fordi bonden så
står på f3 og løberen på f1.
11. Dd2
Mere præcist end 11. h4, som jeg
spillede i 1. runde af EM i Kroatien
i år. Pointen er, at dronningtrækket
både dækker bonden på g5, udvikler en brik og gør klar til at rokere.
Bondetrækket dækker bare g5-bonden.
11... Sb6
Et alternativ til den mere normale
plan med 11... b5, fulgt af en bondestorm på dronningfløjen. En anden
idé med b5 er at spille b4, hvorefter
Hvids springer ikke længere kontrollerer d5-feltet. Lidt ligesom at 10.
g5 fjernede Sorts springer fra dækningen af d5. 11... Sb6 tager derimod bare mere kontrol over d5.
12. 0-0-0 S8d7
12... Sc4 var ikke godt, eftersom Sort
er bagud i udvikling efter 13. Lxc4
Lxc4 14. Sd5.
13. h4
13. Sa5 var en anden og nok bedre
plan. Ideen med 13. h4 er egentlig at
få startet et kongeangreb. Problemet
er dog, at Sorts angreb nu begynder
at gå ret hurtigt...
13... a5 14. Kb1
Ellers ville 14... a4 tvinge min springer til det sørgelige felt a1.

14... a4 15. Sc1 Tc8
Jeg var mere bekymret for 15... a3,
hvorefter jeg må skabe svækkelser i
min kongestilling med 16. b3
16. a3
Fratager Sort muligheden a4-a3.
16... f5 17. Sd5!
Hindrer at Sort bliver alt for aktiv.
17... Lxd5
17... Sxd5 18. exd5 Lf7 19. f4 var
heller ikke noget, jeg frygtede.
18. exd5 Sc4 19. Lxc4 Txc4 20. f4
Undgår et sort f4-fremstød.
20... exf4 21. Ld4!


^

   
  
  
   
  
 










Nu er Sorts stilling ved at blive lidt
sørgelig. Han har godt nok en ekstra
bonde, men den ryger inden for den
nærmeste fremtid. Hans løber på e7
står helt forfærdeligt! Min bondekæde på h4 og g5 frarøver både Sorts
løber og springer f6-feltet. Under
partiet troede jeg, at min fordel var
ret stor, men computeren synes kun,
at den er lille.
21... f3 22. Thf1 Sc5 23. Txf3 Se4 24.
Dd3
Nu er min plan at bytte hans springer, som nok er hans mest aktive brik.
Det gøres med Sc1-e2-g3. En anden
plan er at få spillet Sc1-e2-f4-e6,
hvorefter Sorts kongestilling ramler.
24... b5 25. Tdf1 Dd7 26. Se2 b4 27.
Sg3
27. Dxc4?? strandede selvfølgelig på
27... Sd2†.
27... Sxg3 28. Txg3 Dc8 29. b3!
Nu vinder jeg en bonde.
29... Tc7 30. axb4 Db7 31. Txf5
Og remis. Måske lidt tøset, men jeg
synes stadig, det er mit hidtil bedste
enkeltresultat. ½-½

v/ Steffen Pedersen
Denne gang fra det litauiske mesterskab. Sort vælger en skarp variant i
Fransk, der anses som noget vanskelig, uden at have nogen forbedring med. Det går galt...

Saruna Sulskis (2555)
Vaidas Sakalauskas (2409)
Fransk / C11
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. e5 Sfd7
5. f4 c5 6. Sf3 Sc6 7. Le3 cxd4 8. Sxd4
Db6
En skarp fortsættelse, der lægger op
til at snuppe bonden på b2. Den slags
forudsætter, at Sort er forberedt til
tænderne. Det var han måske også –
i hvert fald har stort set hele partiet
været spillet tidligere – men det må
så anses som en ret dårligt forberedelse!
9. Dd2
Hvis Hvid ikke ønsker at give bonden på b2, kan han spille 9.a3 (9...
Dxb2?? 10. Sa4). Nu går det teoretisk videre med 9... Lc5 10. Sa4
Da5† 11. c3 Lxd4 12. Lxd4 Sxd4
13. Dxd4 b6 14. Db4 Dxb4 15. axb4
Ke7!, og Sort holder nogenlunde
balancen.
9... Dxb2 10. Tb1 Da3 11. Lb5!
Udvikling med angreb. Hvids plan
er herefter 0-0, f5 og et overfald på
kongefløjen. Hvid kan også prøve
at vinde direkte med:
a) 11. Sdb5 Da5 12. Sxd5 Dxd2†
13. Kxd2 exd5 14. Sc7† Kd8 15.
Sxa8 b6, og Sort vinder springeren
på a8 med en god stilling;

b) 11. Scb5!?, der synes langt farligere. For eksempel kan Hvid efter
11... Dxa2 12. Tb3 Da1† 13. Ke2
Tb8 (13... Kd8!?) 14. Sc7† Kd8 15.
Sdxe6† fxe6 16. Sxe6† Ke7 17.
Dxd5 Da5! fremtvinge evig skak,
men måske heller ikke mere.
11... Sxd4
I forvejen har Sort en dårlig udvikling, og derfor virker 11... Sdb8 ikke
som det mest naturlige, men det
holder spændingen, og Sort har faktisk scoret udmærket med trækket.
Hvid har dog et bekvemt valg mellem to lovende angrebsfortsættelser:
a) 12. Lxc6† bxc6 13. 0-0 fulgt af f5,
eller
b) 12. 0-0 Lb4 13. Tb3 Da5 14.
Tfb1.
12. Lxd4 Lb4 13. 0-0 a6 14. Tb3 Da5
15. Tfb1 Le7
Skal Sort flytte løberen, så er dette
nok bedre end 15... La3 16. f5!! axb5
17. Txa3! Dxa3 18. Sxb5 Dxa2 19.
Sd6† Kd8 fra et korrespondanceparti i 1996: A. Timoshenko - Kasapchuk. Timoshenko angiver nu
20. Dd1!! med klar fordel til Hvid.
Materielt kan Sort ikke være utilfreds, heller ikke selv om han må
give dronningen, når Hvid spiller
Ta1 næste gang. Men hans brikker
koordinerer ikke, og Hvid kan med
sin dronning angribe på både kongefløjen eller dronningfløjen.
Sorts bedste fortsættelse er nok 15...
Dxb5 16. Txb4 Dc6, men det kræver et præcist svar efter 17. f5! Det
er ikke 17... exf5?, hvorefter Hvid i
Solodovnichenko - Jakimov, Kharkiv 2007, gjorde alt rigtigt et langt
stykke hen ad vejen: 18. Dg5 0-0
19. e6 f6 20. Dxf5 a5 21. Sxd5 Te8
22. Tb6! Dc4 (22... Sxb6 23. Sxf6†!,
og Sort bliver sat mat) 23. c3 Se5
24. Sxf6† gxf6 og nu blot 25. Dxf6
Txe6 26. Dd8† Kf7 27. Lxe5 eller
27. Tf1. I partiet troede Hvid, at
25.Txb7?? Lxb7 26.Txb7 førte til
mat, men han havde ikke set 26...
Dd3! og opgav efter yderligere et
træk. Efter 17. f5 er Sorts bedste træk
17... h6! (med en acceptabel, om end

stadig ikke nem, stilling), der undgår balladen med Dg5.
16. Lxd7† Lxd7 17. Txb7 Tc8 18. De3!
Tc4
En væsentlig pointe med Hvids sidste træk er, at 18... Lc5 kan besvares
med 19. Se2, sådan at Hvid fastholder perspektiverne til en god springer mod en dårlig hvidfeltet løber.
Og samtidig kan Sort ikke få rokeret.
19. f5! Lc8
Selv dette træk har tidligere været
spillet. 19... exf5 20. Txd7! Kxd7
21. Tb7† Ke8 22. e6 er heller ikke
godt, men trods alt en noget bedre
chance, hvis han forsvarer sig med
22... Dd8.

  ^
  
   
  
  
   
 
 
 
20. Txe7†! Kxe7 21. Dg5† Kd7
Eller 21... Ke8 22. Lb6!
22. fxe6† Kc6 23. De7
... og Sort opgav, da han lider massivt materialetab efter 23... Td8 24.
exf7.
1-0

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet
optages gratis
SÆLGES:
18 cd-rommer af varieret indhold, ideelt til skole-/juniorskak, sælges samlet for 300 kroner. – Peter Dürrfeld, tlf. 35 38
19 00, email: solur@ofir.dk.
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Slutspil
Fra randen har en løber færre felter til rådighed end fra centrum.
Alligevel er der mange eksempler på, at netop løbertræk til
et randfelt er afgørende stærkt.

En løber på
randen...
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Zoltan Gyimesi

  
 
   
   
 
  
   

  




Andrej Volokitin
Mainz hurtigskak 2007. – Stilling
efter 31... Kd7. Hvid har mere terræn, men ellers ser der ikke ud til at
være meget på færde. Men Volokitin
finder en interessant idé, der stiller
Sort over for problemer.
32. Lh6!
Indskrænker den sorte løbers mobilitet og planlægger en djævelsk overgang til et bondeslutspil, hvor terrænfordelen kan vise sig væsentlig.
32... Kc6 33. Lg7! Kd7 34. Kf4!
Nu begynder Hvids plan at tegne sig.
Han vil spille f2-f3, Lf6, Kg5 og g3g4. Derved skabes en fjern fribonde
i h-linien. Bemærk, at med den hvide
f-bonde på f4 i udgangsstillingen
ville der ikke være meget at spille
på, da Hvids stilling så ville mangle
den dynamik et bondegennembrud
som f3+g4 medfører.




•


Teori - i praksis:

Af Lars Bo Hansen
Det er Wilhelm Steinitz, der anses
som opfinderen af det moderne positionsspil i skak, men det var Siegbert Tarrasch, der gjorde Steinitz’
lære tilgængelig for det brede skakpublikum. Det gjorde han bl.a. ved
hjælp af forskellige letforståelige
tommelfingerregler, som stadig huskes og fortælles videre fra generation til generation.
En af de bedst kendte er læresætningen ‘en springer på randen er altid på spanden’. Denne dogmatiske
læresætning er i vore dage blevet
modificeret noget, bl.a. i John Watsons fine bog Secrets of Modern
Chess Strategy, men den er stadig
god at have i baghovedet, en springer har jo ikke så mange muligheder
på randen som på et godt centralfelt.
Hvad der måske er mindre kendt
er at Tarrasch’ regel også gælder for
løbere, om end i noget modereret
form pga. løberens større mobilitet
og lange rækkevidde. Men prøv at
sammenligne løbere på f.eks. d5 og
h3. Løberen på d5 kontrollerer 13
felter, mens løberen på h3 kun kontrollerer 7 felter. Derfor bliver jeg
altid interesseret, når jeg falder over
eksempler, hvor en løber på randen
har afgørende indflydelse på et parti,
og i denne udgave af Teori i praksis
skal vi se på tre sådanne eksempler –
et nyt og to klassiske.

•

34... Kc6 35. f3 a6 36. Lf6! Lxf6
Før eller siden er Sort nødt til at slå.
37. exf6 Kd6 38. Kg5 Ke5 39. f4†
Godt nok, men som angivet af Steffen Pedersen var 39. g4! b5 40. gxh5
gxh5 41. Kxh5 Kxf6 42. Kh6 nemmere.
39... Kd6 40. Kh6 e5 41. fxe5† Kxe5
42. Kg7 Ke6 43. a3!
Træktvang! Sort er nødt til 43... b5,
da 43... a5 44. a4 taber omgående.
43... b5 44. cxb5!
Stærkt, men også tvunget. Efter 44.
a4? bxa4 45. bxa4 a5 er det Hvid,
der er i en dødelig træktvang!
44... axb5 45. a4 c4 46. a5! cxb3 47.
a6 b2 48. a7 b1D 49. a8D


   
   
  
   
   
   
   
  

Sort kom først i mål, og han har oven
i købet en merbonde – men alligevel
er han fortabt! Han kan nemlig ikke
holde f7-bonden, hvorfor den fremskudte hvide fribonde på f6 afgør.
Fordelenes forvandlingsevne!









 •   •
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49... Db2 50. De8† Kf5 51. Dxf7 b4
52. Dxg6† Ke6 53. De4† Kd7 54. Kg6
b3 55. Df5†
Sort opgav, da f-bonden løber ind.
1-0
Da jeg så dette parti – og især trækket 32. Lh6 – kom jeg til at tænke på
to klassiske eksempler, hvor trækket Lh3 (med omvendte farver) afgjorde partiet. Ikke at stillingerne
eller for den sags skyld pointerne var
præcis de samme som i det foregående parti, men i skak betyder mønstergenkendelse meget, da det får én
til at tænke i den rigtige retning. Jeg
er sikker på, at Volokitin også kender disse partier; østeuropæiske spillere er altid rigtig godt skakligt uddannet.

Spielmann






 
  
   
   
   
   
   

  

St. Petersburg 1909. – Uligefarvede
løbere og aktiv hvid konge – kan Sort
virkelig vinde det? Nej, viser det sig
– det kan han ikke ved korrekt forsvar. Men som Larsen siger, betyder
det i praksis mindre, om en stilling
er objektivt vundet. Det kan vi (prøve
at) finde ud af i analyserne efter partiet. Under partiet er det vigtigste hele
tiden at stille modstanderen over for
nye problemer. Og det er det Spielmann gør med sit næste træk:
35... Lh3!
Fastlægger den hvide h-bonde som
en svaghed, som den sorte konge kan
angribe. Hvis Hvid fik tid til h2-h4,
ville han næppe have problemer med
at holde remis.
36. La3 g5 37. Lb4 Kg6!
Nu bliver Sorts plan tydelig – han
vil gå bag om kongefløjens bønder
og angribe h2. Hvid står nu over for
et svært valg. Skal han spille aktivt
eller passivt? Vidmar vælger det første, men det viser sig at tabe glat.
Dvoretsky har i Secrets of Chess
Training nogle fine analyser af dette
og andre uligefarvede løberslutspil,
og han viser, at passivt forsvar holder remis: 38. La3 Kh5 39. Ke4! Kg4
40. Ke3 Lf1 41. Kf2 Ld3 42. Le7
Kh3 43. Kg1 b5 44. Lf8 (ikke 45.
Lxg5 Kg4 fulgt af Kf3 og kongemarch til dronningefløjen for at understøtte a-bondens fremmarch) 44...
Lg6 45. Le7 Kg4 46. Kf2 Kf5 47.
Ke2! Ke6 48. Lxg5 Kd5 (48àa3 49.
Lc1) 49. Kd2 Kc4 50. Lf6 a3 51.
Kc1 Kb3 52. Lg7 a2 (52àLd3 53.
Lf6 Lc4 54. Kb1!) 53. c4! bxc4 54.
Kd2, og Sort kommer ikke videre.
38. c4? Kh5 39. Kf6? Kg4 40. La3 Lg2
41. Ld6 Lf1 42. Kg7 Kf5! 43. c5 a3 44.
c6 a2 45. g4† Ke4 46. Le5
Efter 46. cxb7 a1D† har den hvide
konge ingen gode felter: 47. Kxh7
Da7 / 47. Kf8. Dh8† 48. Kf7 Lc4† /
47. Kg8 Lc4† / 47. Kh6 Df6†.
46... bxc6 47. La1 c5 48. Kxh7 c4 49.
Kg6 Kd3 50. Kxg5 c3 0-1

Shirov


 
 
  
   
   
   
  
   








Topalov
Linares 1998. – Sort har to bønder
mere, men gevinsten er ingenlunde
sikret. Hvis Hvid kan nå at forhindre
Sorts konge i at trænge frem, har han
gode remischancer, f.eks. 47... Lc2
48. Kf2 Kf5 49. Ke3, og den hvide
konge holder den sorte kollega ude.
Shirov finder en fantastisk idé:
47... Lh3!!
Giver en officer for at vinde et tempo
til at aktivere kongen! Hvid må tage
imod, for 48. Kf2 Kf5 49. Ke3 (49.
Kf3 Lxg2†!) 49... Lxg2 er tabt.
48. gxh3 Kf5 49. Kf2 Ke4! 50. Lxf6
Eller 50. Ke2 f5, og der er for mange
fribønder at holde øje med.
50... d4 51. Le7
Tvunget, for efter 51. Ke2 a3 løber
a-bonden ind.
51... Kd3!
Truer afgørende 52... Kc2, hvorefter d-bonden afgør.
52. Lc5 Kc4! 53. Le7 Kb3
Nu kommer kongen alligevel til c2,
så Hvid opgav.
0-1

Det sidste parti er ikke så gammelt,
men er vel nærmest en nyklassiker:

Vidmar
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Vigtigere end at vide, om man
BENT LARSEN

har gevinststilling, er at være
overbevist om, at der er
gevinstchancer.

Med
overbevisning
I nr. 4 skrev Peter Heine i slutningen
af kommentarerne til partiet mod
Lars Schandorff, at selv om han ikke
stod så godt, som han selv troede,
formåede han at fastholde et psykologisk pres. Det er det, jeg gennem
årene har sagt på mange måder. For
eksempel er det ikke af nær så stor
betydning at vide, om man har gevinststilling, som at være overbevist
om, at der er gevinsthancer.
Büsum 1969 kom jeg med i med
tre dages varsel, da en stormester var
blevet syg. Sämisch kom med på
samme måde. Han hilste således på
turneringsorganisator Eggert:
– Det var godt, du ringede. Jeg
havde allerede besluttet, at jeg ikke
gad stå op mere.
Så kørte han løs med anekdoter.
Derom en anden gang.
Jeg begyndte med at spille udmærket mod Ivkov, der dog holdt remis.
Derefter spillede jeg også godt mod
Gligoric, men fik ingen gevinstchancer, Han havde de hvide: 1. d4
e6 2. e4 c5 3. d5 exd5 4. exd5 d6
5. Sf3 Sf6 6. Lb5† Sbd7 7. 0-0 Le7
8. a4 0-0 9. Te1 Te8 10. Sc3 a6 11.
Lf1 b6 12. b3 Sf8 13. Lb2 Lb7 14.
Lc4 Sg6 15. Se4 Sxe4 16. Txe4 Lf8
17. Txe8 Dxe8 18. Dd3 b5 og remis
i 41. træk.
I 3. runde kom jeg i gang. Min
modstander blev i løbet af et par år
Tysklands stærkeste.
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Bent Larsen
Robert Hübner
Engelsk / A27
1. c4 e5 2. Sc3 Sc6 3. Sf3 g6 4. d4
exd4 5. Sxd4 Lg7 6. Sxc6 bxc6 7. g3
Se7 8. Lg2 0-0 9. 0-0 Tb8 10. Dc2 Sf5
11. e3 Df6 12. Tb1 Td8 13. Td1 Sh6
Åbningen skulle ikke give Hvid noget, men dette må være tempotab.
14. h3 Sf5 15. Ld2 De7 16. Da4 Lb7
17. Da5 De5 18. Se4
Eller 18. Sa4. 18... Dxa5 19. Lxa5
Tbc8 20. Sc5 taber i begge tilfælde
hurtigt for Sort.
18... d5 19. cxd5 cxd5 20. Sc5 La8 21.
Lc3 d4 22. exd4 De7
Han kunne lige så godt have forsøgt
22.... Sxd4.
23. d5! Lxc3 24. Dxc3 Sd6 25. a4 De2
26. b4 a5 27. b5 Dc4 28. Tbc1 Dxc3
29. Txc3 Se8 30. Tcd3 Tb6 31. Sb3
opgivet.
4. runde var 15-trækkeren mod Bobotsov, den står i 50 Udvalgte.
5. runde var mod turneringens sensationelle tredjemand.

Bent Larsen
Mathias Gerusel
Engelsk / A25
1. c4 e5 2. Sc3 Sc6 3. e3 d6 4. a3 a5 5.
g3 g6 6. Lg2 Lg7 7. Sge2 Le6 8. d3
Sge7 9. Sd5 0-0 10. Sec3 Dd7 11. Ld2

Sd8 12. 0-0 Sc8 13. e4 Sc6 14. Sb5
Lxd5 15. cxd5 Sd4 16. Sxd4 exd4 17.
Tc1 Se7 18. h4 c6 19. dxc6 bxc6 20.
Da4 Db7 21. Lg5!
Mod 21... f6 er 22. Lf4 stærkt.
21... Tfe8 22. Lxe7 Txe7 23. Txc6 Dxb2
24. Txd6 Dc3 25. Td1 Tb8 26. Td5 Ta7
27. h5 Taa8 28. e5 Ta7
Sort er begyndt at bruge meget tid.
Han har nu 8 minutter.
29. Lf3 Lf8
– hvoraf han her bruger halvdelen.
Groft spild! Hvilke andre chancer har
han?
30. Kg2 Lxa3 31. Td7 Txd7 32. Dxd7
Dc8
Der truede jo Ld5.
33. Dxd4 Lb2 34. Df4 Tb4 35. d4 Dd8
35... Dd7 36. Df6.
36. hxg6 hxg6
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37. e6 fxe6 38. De5 Lxd4
Eller 38... Txd4 39. Th1 Tb4 40.
Th8† Kf7 41. Dxb2. Eller 38... Tb6

Robert Hübner –
kvalificerede sig til
kandidaturneringen
om VM allerede året
efter turneringen i
Büsum. Han var da
blot 22 år men delte
sensationelt andenpladsen i Palma de
Mallorca sammen
med bl.a. Bent Larsen.
I alt nåede Hübner
kandidatturneringen
fire gange, selv om
han som sprogvidenskabsmand og
papyrolog er en slags
skak-amatør.
Foto: F. Agterdenbos.

39. Th1 Lxd4 40. Th8† Kf7 41.
Df4†.
39. Dxe6† Kg7 40. Ld5 Lf6 41. Df7†
Kh6 42. Le4 1-0
Jeg husker ikke, hvad der fik mig til
at vælge dette sluttræk fremfor tårnskakken.
Mohrlok - Larsen 1-0, ikke et ord
mere om det parti. Larsen - Sämisch
1-0. På tid i 32 træk.
Derefter det vanvittige:

Bent Larsen
Hans Günther Kestler
Larsen-åbning / A13
1. b3 Sf6 2. Lb2 d5 3. c4 e6 4. Sf3 Le7
Kestler er jurist, fra Bamberg. Der
har man symfonikerne og Lothar
Schmid. Og enten spiller man som
Tarrasch, eller også 1. d4 Sf6 2. c4
d6 3. Sc3 e5 4. Sf3 Sc6?! Her er vi i
den første afdeling. Det ender med
at Smyslov - Bertok, der også burde
være blevet remis.
5. e3 0-0 6. Sc3 c5 7. cxd5 Sxd5 8.
Sxd5 Dxd5
Ingen isoleret d-bonde i dag.
9. Lc4 Dh5 10. 0-0 Sc6 11. Le2 Dh6!?
12. Tc1 b6 13. Se5 Sxe5 14. Lxe5 Lb7
15. b4 Dg5 16. Lg3 Dd5 17. Lf3 Dd7
18. Lxb7 Dxb7 19. bxc5
19. d4!?
19... Lxc5 20. d4 Tfd8 21. Tc4
21. Df3!?

21... Tac8 22. Dc2 Ld6 23. Lxd6 Txc4
24. Dxc4 Txd6 25. Tc1 g6
Jeg gjorde det så godt jeg kunne. Det
gav altså c-linien, men den kan man
ikke vinde på.
26. h4 Td5 27. Dc3 Dd7 28. g3 h5 29.
Kh2 Kh7 30. Dc7 Kg7! 31. Db8 Dd6!
Han parerer alt. Men han kommer i
tidnød.
32. Db7 Da3 33. Tc2 Dd3 34. Dc6 Df1
35. Dc3 Kg8 36. a4!?
Selvfølgelig er Sort ikke i træktvang.
Men alle hans brikker står da godt!
36... Td8 37. Dc7 Td5



   
  
   
   
  

 










Sort truer med at klare tidkontrollen.
38. e4 Txd4 39. Db8†
Mod De5 holder Dd3, og også Td8.
39... Kh7 40. Df4 Td7 41. Tc8
Endelig ikke 41. Df6 Da6! Men nu
duer Da1 ikke pga. 42. e5. Eller 41...
Da6 42. Te8.
41... f5 42. Te8 Da1 43. Txe6 fxe4 44.
g4 hxg4 45. Dxg4 Tg7 46. h5 Dxa4 47.

hxg6† Kg8 48. Df4! Tb7 49. De5 opgivet.
Den centraliserede dronning! Kollegaen stod tilsyneladende godt på
f1, men kom aldrig hjem. Jeg nyder
stadig sidste partifase, men nægter
at analysere dybere.
Derefter mod Ghitescu. Med Sort.
1. d4 c5 2. d5 e5?! Han gjorde alt
rigtigt, fik også ofret en offier. Men
på mystisk vis klarede jeg mig, så
det halve point var jeg meget utilfreds med. Det blev endnu værre
mod Hecht, han holdt remis mod 1.
b3.
Omsider tilbage på vindervej mod
Polugajevskij i 11. runde. Han var
nervøs og opdagede slet ikke den
store chance, jeg kom til at give ham.
Derefter:

Bent Larsen
Istvan Bilek
Larsen-åbning / A01
1. b3 d6 2. Lb2 f5
Den ungarske tidnødnarkoman
havde åbenbart forbedret sig. Disse
to træk kom uden betænkning, og
mange flere i hurtig følge. Med overbevisning!
3. f4 Sf6 4. Sf3 g6 5. c4 Lg7 6. Sc3 00 7. g3 c5 8. Lg2 Sc6 9. d3 e5 10. Dd2
Te8
Måske kunne Sort ønske det andet
tårn. Men hvor skulle han stille dronningen?
11. 0-0 Ld7 12. Tae1 Sd4 13. e3 Sxf3†
14. Lxf3 exf4 15. gxf4
15... exf4 var solidt, men lidt for symmetrisk.
15... Lc6 16. e4 Dd7 17. Te2
En svær beslutning. 17. Dg2 og 17.
Sd5 var andre kandidater.
17... Te7 18. Sd5 Lxd5
Nu begynder han at tænke længe!
19. cxd5 Tae8 20. Tfe1 fxe4
Og her! Men så har han også planen
klar. Angreb mod f4.
21. dxe4 Dh3 22. Lg2 Dh4 23. Lxf6!
Den slags er centrumsbønder gode
til. Jeg har brugt 62 minutter.
23... Lxf6 24. e5
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24... dxe5 kommer ikke i betragtning
pga. 25. d6.
24... Lg7 25. Tf1
Væk! Fra e-linien og navnlig fra e1
(25. exd6? Dxe1†!). Nu duer dxe5
stadig ikke, men efter 26. d6 Td7 er
der en overraskelse i stillingen. Den
klare gevinst er 27. b4!! Den sorte cbonde kan ikke røre sig pga. 28. fxe5,
og 27... b6 går selvfølgelig heller
ikke pga. Lc6, med eller uden afbytning på c5. Heller ikke 27. (b4) Lh6
hjælper, f.eks. 28. bxc5 Tf8 29.
Dd5†. Bileks ur går op til 104.
25... Tf7 26. exd6 Tef8 27. Te4 Dd8
Vildt tilbagetog. 27... Lh6 måtte da
forsøges, trods det stærke svar 28.
d7.
28. Lh3 Kh8 29. Le6 Tf6 30. d7 Db6
31. Tc4

Med løberen fast på e6 gør tårnet sig
nyttigere her.
31... Dd6 32. De3 b5
Desperat? Han forsøger fælden 33.
Txc5 Txe6.
32.... b6 er i hvert fald ikke bedre:
33. b4! cxb4 34. Tc8.
33. Te4 g5 34. f5 Th6 35. Dg3! Db6 36.
Dxg5
Nummer 2. Tiden er 107.
36... c4† 37. Kh1 Dd6
Ungareren har sjældent haft 14 minutter til 3 træk.
38. Te2 Tg6
Hvad kunne han gøre. Der truede jo
39. Tg1.
39. d8D opgivet.
Men i 13. runde holdt hans landsmand Szily remis. Trofaste læsere
kender partiet.
I næstsidste runde den tredje magyar.

Bent Larsen
Laszlo Szabo
Benoni / A43
1. Sf3 g6 2. d4 c5 3. d5 Lg7 4. e4 d6 5.
Le2 Sa6 6. 0-0 Sc7 7. Sc3 a6 8. a4 Sf6
9. Sd2 Ld7
Repeterelystne teorihunde finder
korr-partiet Schmid - Hayes samt

Buesum 1969

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6

1 Bent Larsen, Danmark
2 Lev Polugajevskij, USSR
3 Mathias Gerusel, BRD
4 Svetozar Gligoric, Jugosl.
5 Borislav Ivkov, Jugosl.
6 Alexander Zaitsev, USSR
7 Milko Bobotsov, Bulg.
8 Dieter Mohrlok, BRD
9 Hans J. Hecht, BRD
10 Jozsef Szily, Ungarn
11 Istvan Bilek, Ungarn
12 Robert Hübner, BRD
13 T. Ghitescu, Rumæn.
14 Laszlo Szabo, Ungarn
15 Hans G. Kestler, BRD
16 Fritz Sämisch, BRD

 1 1 ½½½
0  ½½½½
0 ½ 0 ½ 1
½½ 1  ½½
½½½½½
½½ 0 ½½
0 ½½½½½
1 ½ 0 ½½ 1
½ 0 ½½½½
½½ 0 ½½ 0
0 0 0 1 ½½
0 0 0 ½½ 0
½ 0 ½ 0 ½ 0
0 0 1 ½ 0 ½
0 0 0 0 ½½
0 0 0 0 0 0
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1 0
½½
½ 1
½½
½½
½ 0
½
½
½ 1
½ 1
½½
½½
½½
½½
0 ½
0 0

½½ 1 1 ½ 1 1
1 ½ 1 1 1 1 1
½ 1 1 1 ½ 0 1
½½ 0 ½ 1 ½ 1
½½½½½ 1 ½
½ 1 ½ 1 1 ½½
½½½½½½ 1
0 0 ½½½½½
½½ 0 0 1 ½
½½ 0 ½½ 1
½½½½½ 1
1 1 ½½ 1 ½
1 ½½½½½
0 ½½ 0 ½½
½ 0 0 ½½½
0 0 0 0 0 0 0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1


Botvinnik - Schmid var Varna 1962.
10. e5!? dxe5 11. Sc4 b5 12. axb5
axb5 13. Txa8 Dxa8 14. Sxe5 b4 15.
d6 exd6 16. Dxd6 bxc3 17. Dxc7 0-0
18. Sxd7 Sxd7 19. bxc3
Jeg tog næsten 20 minutter, 74 mod
61 til Sort.
19... Da4 20. Lf3 Se5 21. Ld5 Dxc2 22.
c4 Sd3 23. Le3 Ld4 24. Lxd4 cxd4 25.
Dd6 Kg7 26. h4 h5
Tænker, og kommer op på 86. Men
jeg fører stadig!
27. De7 Dd2 28. g3!
98 minutter.
28... Sb4 29. Le4 d3
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30. Lxg6! Sc6
Glemte han det? For første gang går
han foran på uret.
31. Dc7 Kxg6 32. Dxc6† Kg7?
Det spørgsmålstegn står på min
partiliste. Uden nogen anden
forklaring end partiet. Holder
32... f6 remis?
pts.
33. Ta1 De2 34. Ta6 f6
11
34... d2? 35. Dh6† eller 34....
10½
De7? 35. Dh6† Kg8 36. Ta5.
9½
35. Dd5 d2 36. Td6 Tf7 37. Dd4
9
Dd1†
8½
Eller 47... Kg6 38. c5. Sort hav8½
de endnu 5 minutter.
8
38. Kg2 Dc2 39. c5! Kg6
7½
Eller 39... d1D 40. Dxd1 Dxc5
7½
41. Td5 Dc6 42. Dxh5 Td7 43.
7½
Dg4†, sort uheld.
7½
40. c6 Tf8 41. Dxd2 opgivet.
7½
I sidste runde remis i 15 træk,
med sort mod Saitsev.
7
6
4½
0

Og altså Larsen 11, Polu 10½.
Sådan!

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

Mat i 3 træk.

13435
M. Havel, 1911






  
   
  
   
   
   
   



Mat i 3 træk.

Mat i 3 træk.

Mat i 3 træk.

Yndlingsopgaver

Hvordan er det muligt

Om forladelse, kære løser! Uforudset travlhed gør, at løsningerne til
opgaverne i nr. 4 må udsættes til
næste nummer.
Tillad mig at være en smule privat
denne gang: Jeg har løst skakopgaver
i ca. 55 år. Under flytning stødte jeg
på et lille noteshæfte, hvor jeg gennem mange år har noteret opgaver,
som jeg fandt særligt smukke, overraskende, drilagtige eller bemærkelsesværdige på anden måde. I håb om
at kunne dele oplevelsen med Skakbladets læsere bringes til ferietiden
seks tretrækkere fra mit genfundne
hæfte. God sommer!
H. Larsen

Når man som ‘ugle’ går rundt blandt
nybegyndere i vort kongelige spil,
kan man undertiden allerede efter få
træk stoppe op, klø sig i nakken undrende over, hvordan denne og hin
stilling er opstået. Har de fulgt reglerne? I reglen: Ja. Det er i problemkredse blevet en yndet sport
som detektiv at spille sådanne stillinger baglæns til udgangsstillingen.

M. Caillaud, 1997

Hvid gennembryder den sorte frontlinie således: 1. d5 exd5 2. exd5 cxd5
3. a5 bxa5 4. b5 axb5 5. cxb5 Ke7 6.
b6 Kd7 7. b7 Kc7 8. g5 fxg5 9. h5
gxh5 10. f5 a4 11. f6 a3 12. f7 a2 13.
b8D† Kxb8 14. f8D† og vinder. Kun
hovedvarianten er anført.
Forfatter: Pierre-Antoine Cathignol,
Frankrig. År: 1981

Stilling efter Hvids 6. træk
(11 halvtræk i alt).


Bondeslutspillet i nr. 4
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Hvad var de 11 halvtræk,
der førte til stillingen?



   
   
   
   
  
   


13434
S. Loyd, 1857
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O. Wurzburg, 1947
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H.P. Rehm, 1980
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W. Shinkman, 1905
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A. Kraemer, 1936

  
  
   
  
  
   
   
   












Mat i 3 træk.

   
  
   
   
   
  
   
   
Mat i 3 træk.

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

http://problemskak.dk/
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 5.
11. Michael de Verdier
Stellan Brynell
Copenhagen Chess Challenge 2008,
Ballerup. 42... Sf4†! 43. gxf4 Dxh3†
44. Kg1 Dg4†, og matten er klar:
0-1.
2. Daniel Semcesen
Björn Thorfinsson
K41 Scandinavian Open 2008,
Valby. 23. Sxg6! Sg7. Efter 23...
fxg6? 24. Df3 er Sorts konge helt
forsvarsløs. 24. Df3 Le8. 24... Lc8
25. Sg4. 25. Sg4 Sh5. Eller 25... f5
26. Sh6† Kh7 27. Sf8† Kh8 28. Dh3
Lh5 29. exf5 exf5 30. Sxf5 Txg2†
31. Kxg2 Dc8 32. Dh4. 26. Sf6†.
1-0.
3. Stellan Brynell
Karim Ismael
Copenhagen Chess Challenge 2008,
Ballerup. 57. Txg4?? fxg4. 0-1.
Stormesteren overså, hvad nogle
kalder ‘vilde tårne’: 57. Th6†!! Kg8
58. Tg6† Txg6 59. Tg7†! med pat
eller evig skak. Eller med trækombytning: 57. Th7†!! Kxh7 58.
Tg7†! Kh6 59. Tg6† Kh5 60. Th6†
og pat.
4. Stellan Brynell
Björn Thorfinsson
K41 Scandinavian Open 2008,
Valby. 20...Txd2! Det drejer sig jo
om det svækkede felt f3. 21. Dxd2
Sf3 22. Dc3 g5!? Det præcise nålestik 22... b4! havde været det bedste,
f.eks. 23. De3 (Ikke 23. Dxc6†? Ld7
24. Dc5 Sxh4† 25. gxh4 Lh3†! etc.)
23... Sxh4† 24. gxh4 Lf3† 25. Kf1
Dxh4 etc. 23. Ted1?! For med 23.
h3! kunne han have besværliggjort
Sorts arbejde: 23... Sxe1† 24. Txe1
Lxh3† 25. Kxh3 Kd7! 26. axb5 cxb5
27. Dc5 Tf6, og der er endnu spil.
23... gxh4? Der var nok begyndende
tidnød: 23... Tf6! 24. h3 Sxh4† 25.
gxh4 Lxd1 26. Dxe5† Kf7 27.
Dxc7† Kg6, og Sort vinder. 24.
Dxc6† Kf7 25. Dxc7† Kg8 26. Td8

44

2008 /5/220

Lh3† 27. Kh1 Sd4 28. g4? Men efter
28. Txf8†! Kxf8 29. Dd6† havde
Hvid gode chancer. 28... Lg2†! 29.
Kg1 Dxg4 30. Txf8† Kxf8 31.
Dd6† Kf7 32. Dd5† Se6. Brynell
havde det virkelig ikke nemt i Danmark. 0-1.
5. Björn Thorfinsson
Esben Lund
K41 Scandinavian Open 2008,
Valby. 33. c5! bxc5?! Sidste runde.
Turneringsarrangøren Esben Lund
var nok lidt træt. Men det sejeste
forsvar 33... Dc6!? 34. Sxf7 Kxf7
35. Txe6 Dxg2† 36. Dxg2 Lxg2 37.
Kxg2 havde sikkert ikke hjulpet
stort. Til samme spil førte i øvrigt
33. Sxf7! Kxf7 34. c5 Dc6 35. Txe6
etc. 34. Sxf7! Kxf7 35. Txe6 Kf8
36. Txd6 Txd6 37. dxc5 Txd1† 38.
Lxd1 Txc5 39. Da3. 1-0.
6. Sverrir Thorgeirsson
Henrik Danielsen
K41 Scandinavian Open 2008,
Valby. 28... e4! med truslen Ld4†
sprænger den hvide kongestilling i
luften. 29. Db3† d5, og der truer 30...
Txf3†!; og 29. Dxe4 Txf3† 30. Dxf3
Dc2†! 31. Ke1 Te8† 32. Kf1 Dc4†
33. Kf2 Ld4† er skrækkeligt. Endelig er 29. Tad1 Txc5 30. Db3† Kh7
31. Td2 (eller 31. f4 Tc2†! 32. Dxc2
e3†) 31... Lh6 32. f4 Lxf4! 33. gxf4
Txf4† 34. Ke3 Dxg1† 35. Kxf4
Dg5† 36. Kxe4 Df5† 37. Kd4 De5†
38. Kd3 Td5† 39. Kc2 Txd2† 40.
Kxd2 Dxh2† en lang variant uden
håb for Hvid. Partiet sluttede med
29. Tgf1 Ld4† 30. Ke2 exf3† 31.
Sxf3 Te5† 32. Sxe5 Dc2† 33. Ke1
Txf1†. 0-1.
7. Magdalene Kludacz
Karim Ismael
Copenhagen Chess Challenge 2008,
Ballerup. 28... Lxg3! 29. fxg3 Txe3!
Der truer nu 30... Tf3†!. Endvidere
er 30... f4! fuldstændig ødelæggende. Ligeledes afgørende var 29...

Dxg3!, f.eks. 30. Se5 f4! 31. Sxg4
Lxg4 32. Kg1 fxe3 33. Dc3 Tf6 etc.
Eller 30. Le5 f4! 31. Lxf4 Txf4†
32. exf4 Sh2† 33. Kg1 Sf3† med
gevinst.
30. Se5 f4! 31. Te2. Eller 31.
Sxg4 fxg3† 32. Sf6 Tf3†! 31...
Sxe5. Og se her: 31... fxg3†! 32.
Ke1 Dg1† 33. Kd2 Txe2† 34. Kxe2
De3 mat. 32. Tf2. 32. Lxe5 f3. 32...
f3. 0-1.
8. Sigfred Haubro
Allan Stig Rasmussen
Copenhagen Chess Challenge 2008,
Ballerup. 34... Sxg2!! 34... Sf5! var
også et godt træk, f.eks. 35. Sb6
Sxh4 36. Dxd5 Sf5† 37. Kg1 Dh2†
38. Kf1 Dh1† 39. Ke2 (39. Lg1 Le3)
39... Te8† 40. Kd3 Txe1 41. Lxe1
Df1†. 35. Kxg2 Dg4† 36. Kf1 Dh3†
37. Ke2 Te8† 38. Kd1 Lb3†. 0-1.
9. Sebastian Nilsson
Jakob Vang Glud
Copenhagen Chess Challenge 2008,
Ballerup. 51... Txb3! 52. axb3 Ta1.
Fribonden vinder. 53. Tdd1 Sh3!
54. De1. Den elegante pointe er 54.
Dxg5 Txd1!! 55. Txd1 Sf2† 56.
Kg2 Sxd1 og ny sort dame. 54...
Txd1 55. Dxd1 De3! 56. Dc2?
De sorte brikker dominerer, og det
er vanskeligt, for ikke at sige umuligt at finde et forsvar: 56. De1!?
Dd3! 57. Db1 (Eller 57. b4 Sf4! 58.
Dd1 b1D 59. Dxb1 De2) 57... Dxc3
(Men ikke 57... Sf2†? 58. Kg2 h3†
59. Kg1) 58. b4 Sf4 59. h3 Dd2 60.
Tg1 De2 etc. 56... Sf2†! 57. Kg2.
57. Txf2? Dc1†. 57... h3† 58. Kg3.
58. Kg1 Sxe4† 59. Kh1 Sd2. 58...
Df4† 59. Kh4 g5†. Slut: 60. Kh5
Df6 med mat. 0-1.

Spil skak
... når du vil, hvor du vil og
med hvem du vil !

www.skak.dk

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'
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=
=
=
=

Koordineret turnering
Hurtig- og lynskak
Juniorturnering
Andre arrangementer

Fyraftensskak
K
17/7 - 14/8. – AS04 har fornøjelsen at
invitere til en 5-runders turnering torsdagene 17/7, 24/7, 31/7, 7/8 og 14/8.
– Start kl. 18.00 og 2 timer til hver til
hele partiet. – Sted: Møllegade 3, st.
– Pris 100 kr. som minus EMT-afgift
går til præmier. – 6-mands grupper,
dog evt. Monrad. – Tilmelding til
Bjarne, tlf. 39 67 69 09, email:
rhamses@sol.dk, senest 13/7.
Herning Byturnering 2008
K
18/8 - 29/9. – Herning Skakklub indbyder hermed til 7-runders koordineret EMT følgende 7 mandage: 18/8,
25/8, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9 og 29/9. –
Turneringen spilles i røgfri lokaler. –
Spilletid: kl. 19-24.00. (ingen hængepartier). – Spillested: Vestervangskolen, Kantinen, Vestergade 82, 7400
Herning. – Turneringsform: Der spilles i 8-mands grupper og evt. sidste
gruppe som Monrad. – Betænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½ time + opsparet tid til resten af partiet. – Indskud: 120 kr. pr. person. – Præmier:
Hele indskuddet går til præmier. –

Kantine: Der kan købes kaffe/te, øl/
vand, brød og slik. – Tilmelding senest mandag den 11. august 2008 til
Steen Juul Mortensen, Marievej 7,
Snejbjerg, 7400 Herning. Tlf. 97 16
21 67, eller meget gerne pr. email til:
steenjuul@post.tele.dk eller hamborg
@post10.tele.dk. Vel mødt i Herning.

Køge Bugt Efterår 2008
K
20/8 - 29/10. – Koordineret EMT, 11
runders schweizer i en stor gruppe.
Der kan meldes afbud til en eller flere
runder. – Spilledage: Onsdagene
20/8, 27/8, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9,
1/10, 8/10, 15/10, 22/10 og 29/10.
– Spillested; Solrød Skole, Højager-

vænget 33, 2680 Solrød Strand. –
Starttidspunkt: Kl. 19.00. – Max deltagerantal: 32. – Indskud: 100 kr. –
Betænkningstid; 90 minutter til hele
partiet med tillæg på 30 sek. pr træk
fra træk 1. – Præmiesum udgør 80 kr
(indskud ÷ EMT-afgift) pr. deltager.
Der er præmier i alle seedningsgrupper. Lodtrækning om special-præmie
til deltagere, som har spillet mindst
10 partier. – Turneringen Elo-rates,
hvis betingelser er opfyldt. – Rygning
er ikke tilladt i spillelokalerne. Der
henvises til de udendørs arealer. –
DSU’s reglement for mobiltelefoner
anvendes. – Tilmelding: Senest 17/8
2008 via turneringens webside. Mere

Baltic Sea Cup 2008
Spil skak og hold din ferie på
solskinsøen Bornholm
Bornholms Skakklub indbyder til international
open med deltagelse af mindst ti stormestre.
Periode

29. juli – 6. august 2008

Spillested

Østre Skole, Pingels Alle 32,
3700 Rønne. Tæt på centrum.

Tilmelding

Senest 20. juli 2008.

Turneringssystem

FIDE-schweizer lagt med WinSwiss.

Runder

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

Tidspunkt

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

Spilletid

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

Elo-rating

Turneringen Elo-rates.

Indskud

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

Præmiesum

50.000 DKK.

Tilmelding

Tilmelding kan ske via
www.balticseacup.dk

Sideløbende med turneringen spilles Bornholms Sommer Skak,
som har 7 runder.
Se i øvrigt vores annonce i skakbladet 3/2008
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... KOMMENDE TURNERINGER
info: www.sydskak.dk/turnering/
kbe2008/.

Solvognturnering 2008
H
24/8. – Nykøbing Sj. Skakklub indbyder for 38. gang til 6 runder ½-times hurtigskak søndag den 24.
august. Spillested (Odsherred) oplyses i næste nummer. – Oplysning:
Villum Sejersen, Nørregade 1A, 4500
Nykøbing Sj. – Tlf. 59 91 31 57, mobil
30 34 03 44, eller e-post vse@privat.tdcadsl.dk
Herlev-Mesterskabet 2008 K
25/8 - 6/10. – Herlev Skakklub indbyder hermed til koordineret turnering i klubbens lokaler umiddelbart
efter sommerferien. Turneringen afvikles over 7 mandage. Der spilles i
én gruppe efter schweizersystemet. –
Spilletidspunkter: Mandagene 25/8,
1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9 og 6/10, alle
dage kl. 19.15-23.15. Urene startes
præcis kl. 19.15. – Betænkningstid: 2
timer til hele partiet. – Spillested:
‘Marielyst’, Herlev Hovedgade 172,
2730 Herlev (indgang fra J.E. Pitzners

Vej). Bus 350S kører lige til døren
(stå af ved Marielundvej). – Indskud:
150 kr., juniorer og folkepensionister
dog kun 100 kr. Hele indskuddet minus EMT-afgift går til præmier. –
Tilmelding og indskud: Telefonisk
tilmelding til Kenneth M. Nielsen,
tlf. 44 91 30 30, senest d. 15/8 2008.
– Indskud betales ved 1. runde. –
Bemærk: Der må ikke ryges i bygningen.

Midtjydsk EMT 2008
K
25/8 - 6/10. – Nr. Snede skakklub
indbyder hermed til en 7-runders koordineret EMT på følgende 7 mandage: 25/8, 1/9, 8/9, 15/9, 22/9, 29/9,
6/10. – Spilletid 18.45-23.45. – Gruppeinddeling i 8-mands grupper, nederste gruppe evt. Monrad. – Indskud
125 kr. pr person. – Præmier i hver 8mands gruppe: 1. præmie 500 kr., 2.
præmie 250 kr. – Betænkningstid 40
træk til 2 timer + ½ time + opsparet
tid til resten af partiet. – Spillested.
Bavnehøjcentret, Bavnehøj 19, 8766
Nr.Snede. – Udsatte kampe: Kan spilles tirsdag den 30/9 eller privat. –

Tilmelding. Senest 16/8 2008 til John
Engstrøm, tlf. 97 18 23 72, eller Vagn
Jensen, tlf. 75 73 44 71.

Hærvejsturneringen 2008
K
28/8 - 9/10. – Viborg Skakklub indbyder hermed til 7 runders koordineret EMT. – Spillested: Fag og Arbejde
(FOA), Grønnegade 13, 8800 Viborg.
– Spilledatoer: Torsdagene 28/8, 4/9,
11/9, 18/9, 25/9, 2/10, 9/10. –
Spilletidspunkt: Start kl. 19.00. – Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter ½ time plus opsparet tid til resten af partiet. – Turneringsform: 8mands grupper + evt. Monrad-gruppe,
inddelt efter rating. – Indskud: 130
kr. for alle, dog juniorer født i 1996
eller senere 65 kr. Indskuddet betales
den første spilleaften. – Præmier:
Hele indskuddet minus EMT-afgift
går til præmier. – Rygning: Kun udendørs. – Kantine: Der kan købes diverse forplejning på spillestedet.–
Tilmelding: Thomas Overgaard, tlf.
22 70 23 57, email: bestyrelse5
@viborgskakklub.dk. Tilmeldingsfrist: Senest 21/8.

3. XtraCon EMT i Skovbo
Åben GM-turnering 5.-14. sept. 2008
I samarbejde med XtraCon A/S indbyder Skovbo Skakklub alle skakspillere
til International Open!
Spillested:
Borup Gamle Rådhus, Rådhussalen, Møllevej 2,
4140 Borup (5 minutters gang fra Borup Station).
Spilledatoer:
1. runde: Fredag
2. runde: Lørdag
3. runde: Lørdag
4. runde: Søndag
5. runde: Torsdag
6. runde: Fredag
7. runde: Lørdag
8. runde: Lørdag
9. runde: Søndag

5. sept.
6. sept.
6. sept.
7. sept.
11. sept.
12. sept.
13. sept.
13. sept.
14. sept.

kl. 18.00 – 23.00
kl. 10.00 – 15.00
kl. 16.00 – 21.00
kl. 12.00 – 17.00
kl. 18.00 – 23.00
kl. 18.00 – 23.00
kl. 10.00 – 15.00
kl. 16.00 – 21.00
kl. 12.00 – 17.00

Turneringsform:
9 runder modificeret schweizer. Turneringen er
åben for Alle. Elo-rates. Mulighed for at score
GM- og IM-norm.
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Betænkningstid:
40 træk på 1½ time + 30 sek. pr. træk pr. spiller,
og derefter 15 min. + 30 sek. pr. træk pr. spiller
(plus opsparet tid) til resten af partiet.
Præmier:
1. præmie kr. 12.000. Øvrige præmier efter deltagerantal, præmiesum dog minimum kr. 30.000 i alt.
Indskud:
Kr. 400, juniorer under 20 år dog halv pris.
Titelholdere (GM, IM, WGM og WIM) gratis.
Yderligere Information:
Se hele indbydelsen på www.skovboskakklub.dk.
Sponsor:
IT-konsulent virksomheden XtraCon A/S, bl.a.
hosting-firma for Dansk Skak Unions nye skakserver – læs mere på www.xtracon.dk.

K-skak
Dianalund Open 2008
K
29/8 - 10/10. – Hermed indbyder
Dianalund skakklub til den 10. Dianalund Open. Turneringen afvikles over
7 fredage (hvis du ønsker at deltage i
Ringsteds Løvfaldsturnering så meddel det ved tilmelding, så kan vi koordinere den aktuelle runde) med start
fredag den 29. august og sidste runde
fredag den 10. oktober. – På grund af
vores 10-års jubilæum med Dianalund
Open indbydes alle deltagere i årets
turnering til at deltage i en lille reception før første runde. Vi byder på
lidt til halsen og ganen. Receptionen
starter kl. 17.30. – Turneringen Elorates, hvis betingelserne er til stede.
– Turneringssystem: Der spilles fortrinsvis i 8-mands grupper, og eventuelt en swiss gruppe. – Spillested:
Biblioteket, Dr. Sellsvej 20 B, 4293
Dianalund. – Betænkningstid: 2 timer
til 40 træk og 1 time til resten af partiet. Runderne starter kl.18.30. – Indskud: Kr. 125, der eksl. afgift går til
præmier. – Tilmelding: Senest den 19.
august 2008 til Carl-Otto Nielsen,
Skuerupvej 4, 4295 Stenlille, tlf. 57
80 52 79, email: Dianalundskakklub
@yahoo.dk. – Hvis du tilmelder dig
via email, er din tilmelding først registreret, når du får en svarmail.
Rødovre
Mesterskabet 2008
K
2/9 - 21/10. – Rødovre Skakklub inviterer til koordineret turnering tirsdag den 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9,
7/10 samt den 21/10. – Spilletidspunkt: kl. 19.00 - 24.00. – Betænkningstid: 40 træk på 2 timer og en ½
time + opsparet tid til resten af partiet. – Spillested: Rødovre Skakklub,
Højnæsvej 63, 2610 Rødovre. For at
sikre optimale spilleforhold, begrænses deltagerantallet til 56. Turneringen er røgfri. – Turneringsform: Der
spilles i 8-mands grupper. Nederste
gruppe evt. Monrad. – Indskud: Alle
grupper kr. 120 som betales ved første rundes start. – Præmier: Hele indskuddet minus EMT-afgift. Øverste
gruppe 1. pr. kr. 1000. – Tilmelding:
Senest mandag d. 25/8 til Ernst M.
Hansen, tlf. 44 94 64 59 med angivelse af navn, klub, rating og tlf. nr.
Eller via email til: bjorn.enemark
@get2net.dk. – På klubbens hjemmeside vil deltagerlisten løbende blive
ajourført: http://rodovreskakklub.dk/.

Det Åbne
Brøndby-mesterskab
H
7/9. – Hurtigskak. Reserver allerede
nu søndag den 7. sept. 2008. Store
præmier. Se indbydelse i Skakbladet
nr. 6.
Rødovre Skakklubs 75 års
jubilæums Hurtigturnering
H
21/9. – Rødovre Skakklub inviterer
til 7 runders hurtigturnering søndag
d. 21. september med start kl. 9.30.
Turneringen er røgfri. – Betænkningstid: 30 minutter til hver spiller. –
Spillested: Rødovre Skakklub, Højnæsvej 63, 2610 Rødovre. – Turneringsform: Der spilles i 8-mands
grupper. Nederste gruppe evt. Monrad. – Indskud: Alle grupper kr. 100,
som betales inden første rundes start.
– Præmier: Hele indskuddet. Øverste
gruppe 1. præmie kr. 1000. – Tilmelding: Senest onsdag d. 17. september
til Ernst M. Hansen, tlf. 44 94 64 59
med angivelse af navn, klub, DSUrating og tlf.nr. Andre muligheder:
Email: bjorn.enemark@get2net.dk. –
På klubbens hjemmeside vil deltagerlisten løbende blive ajourført: http://
rodovreskakklub.dk/.
Roskilde Skakklubs 100 års
jubilæumsturnering
K
11/10 - 18/10. – Roskilde Skakklub
har rundet de 100 år her i 2008 og
holder en international åben turnering
fra lørdag den 11. oktober til lørdag
den 18. oktober. Turneringen er åben
for alle spillere. Mester- og basisspillere har muligheden for at spille
mod en stormester. Turneringen spilles som 9 runders Dansk Schweizer.
– Spillestedet er Kildegaarden,
Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde (ca.
20 minutters gang fra Roskilde Station). – Spilletidspunkter: Lørdag den
11.
okt.
kl. 12.00-17.00, søndag den 12. okt.
kl. 11.00-16.00 og 17.00-22.00, mandag til fredag kl. 18.00-23.00, lørdag
den 18. okt. kl. 11.00-16.00. Der er
præmiuddeling efter sidste runde. –
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk
og 30 minutter til resten af partiet. –
Præmier: 1. pr. 10.000 kr., 2. pr. 6.000
kr., 3. pr. 4.000 kr. – Der vil endvidere være ratingpræmier, som udgør
indskud ÷ EMT-afgift. Ved ligestilling afgøres præmiefordeling ved almindelig korrektion. – Indskud: Titel-

Computerfrit
Veteran-DM 2006
Slutstilling: 1. Arne W. Larsen,
Hvidovre, 10½, 2. Svend Erik Andersen, Taastrup, 10½, 3-4. Chr.
Waagner Nielsen, Egå, og Bent
Skov, Aalborg, 9, 5. Erik Levin
Hansen, Ringsted, 7, 6. Poul Andersen, Middelfart, 6, 7. Ejnar
Møller Kristensen, Esbjerg, 5½, 8.
Aage Justesen, Nørre Alslev, 5, 9.
Niels Bertelsen, Brøndby, 4, 10.
Niels Pedersen, Nibe, 3½, 11-12.
Fritz Rasmussen, Frederikshavn,
og Jens L. Hottrup, Birkerød, 3,
13. Hjarne Dyrsting, Virum, 2.
Peter Lindegaard

K-skak turneringer
Der er mange muligheder for at
spille k-skak. Indskud fra 50 kr.
Se mere information på k-skakkens
hjemmeside:
http: //kskak.dsu.dk/start.html

holdere (GM, IM og FM): gratis. Juniorer under 18: 200 kr. Basis- og
mesterspillere: 300 kr. – Tilmelding:
Senest den 1. oktober 2008 til Kim
Nyvang Andersen, tlf. 43 71 86 90,
eller på email: kimnyvang@mail.dk.
Indskud bedes indbetalt på reg.nr.
1551 konto nr. 8086257.

Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
Skødstrup Sommer EMT
21/7 - 25/7
Skanderborg EMT
6/8 - 17/9
23. Vesterhavsturnering
11/7 - 18/7
Copenhagen Chess Festival
19/7 - 27/7
Baltic Sea Cup
29/7 - 6/8
Bornholm Sommer Skak
30/7 - 6/8
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Ændringer vedr. abonnement
ring venligst 75 67 95 43
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Online-butik

Nye bøger og DVD'er
The Chebanenko
Slav According
to Bologan

Carpathian
Warrior 2

Viktor Bologan, New In Chess
2008, 240 sider, paperback.
Pris: kr. 219,-

Bogdan Lalic, Vladimir Okhotnik,
V. Padiak Publishers 2008,
368 sider, paperback.
Pris: kr. 249,-

På navn og titel alene bør
denne bog med det samme
placere sig i kategorien ‘Årets
10at der
åbningsbog’. Det er længe ventet,
kommer noget seriøst om den populære 4... a6variant i Slavisk, og det er ikke kun titel og forfatter,
der er i stand til at sælge det. Indholdet er også
superbt. Ingen massive partireferencer, men en god
og grundig gennemgang af en af tidens store
modevarianter, præsenteret af en verdensklassespiller.

Ud fra titlen er indholdet ikke
nemt at gætte, men ligesom
med førsteudgaven er der her
tale om et mindre antal
udvalgte varianter i Pirc/Moderne. Alle lidt specielle og
lidt afvigende i forhold til de mest udbredte spillemåder. I denne udgave får man blandt andet de mest
seriøse analyser, der er præsenteret i bogform, af det
der benævnes som ‘The Chaos Counter Attack’,
varianten 1. d4 g6 2. c4 Lg7 3. Sc3 c5 4. d5 Lxc3† 5.
bxc3 f5.

The Easiest Sicilian

Albin’s
Countergambit

Atanas Kolev, Trajko Nedev,
Chess Stars 2008,
240 sider, paperback.
Pris: kr. 199,At betragte Sveshnikovvarianten i Siciliansk som ‘nem’
er vel nok en tolkningssag,
men dette er endnu et
kvalitetsværk fra Chess Stars.
De bulgarske stormestre
præsenterer et repertoire baseret på denne variant
og dækker dermed også Rossolimo-varanten
(3. Lb5) med mere. Men ikke andre hvide træk
end 2. Sf3.

Rustam Kasimdzhanov,
ChessBase 2008, DVD.
Pris: kr. 225,Gambitter og dynamisk skak i
almindelighed fascinerer. Her
præsenterer en tidligere
verdensmester den romantiske Albins modgambit, der
stadig kan opleves som et seriøst
overraskelsesvåben. Det har han selv og Alexander
Morozevich vist ved gentagne gange at have benyttet
åbningen på topplan, og over 3½ time fortæller
Kasimdzhanov om erfaringer derfra.

Dansk Skaksalg anbefaler:
Informator 101 ..............................................................................
NIC Yearbook 87 .........................................................................
Dvoretsky/Yusupov: Secrets of Endgame Technique ...............
Speelman: Jon Speelman’s Chess Puzzle Book ........................

kr.
kr.
kr.
kr.
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