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Kære medlem!
Den nye sæson står for døren. Derfor opfordrer vi kraftigt dig og din klub til
at lave et stykke kampagnearbejde i forbindelse med opstarten; en event
eller lignende, hvor forbipasserende ud over information om jeres klub også
får materiale om skakserveren.

Af Esmat Guindy
Dansk Skak Unions
forretningsudvalg

Der er fremstillet en indbydende CD med brochure til uddeling blandt
potentielle nye medlemmer. CD med brochure kan rekvireres hos Steffen
Pedersen: webmaster@skak.dk i det antal, I har brug for. Desuden kan der
fra www.dsu.dk downloades en skitse til, hvad man kan sende til den lokale
avis i forbindelse med kampagnen, samt et brev til tidligere medlemmer.
Savner din klub ideer eller hjælp til det praktiske arbejde med arrangementet, er din hovedkreds parat med assistance.
I øjeblikket arbejdes der på højtryk for at gøre skakserveren klar til sæsonstart. Blandt andet med det nye turneringsmodul, der gør det muligt at have
masser af aktiviteter på serveren. Vi laver en aktivitetsplan, der kan ses på
www.skak.dk og www.dsu.dk.
Venlig hilsen
Esmat Guindy

Danske skakhold til Beijing
Det er meget glædeligt og overraskende at Danmark har kvalificeret sig til
at deltage med hele tre hold til efteråret i World Mind Sports Games. Det er
det første af sin slags og består af de fem tankesportsgrene: Skak, bridge,
go, dam og kinaskak.
I skak er disciplinerne lyn- og hurtigskak individuelt, lyn- og hurtigskak for
par, hvor vi er repræsenteret ved Oksana Vovk og Sune Berg Hansen. Sidst
men ikke mindst deltager vi i lyn- og hurtigskak både i dame- og herrerækken. Dameholdet kommer til at bestå af Esmat Guindy, Oksana Vovk,
Louise Fredericia, Marie Frank-Nielsen og Anne Bekker-Jensen, mens vi er
repræsenteret på herresiden ved Sune Berg Hansen, Allan Stig Rasmussen,
Karsten Rasmussen, Steffen Pedersen og Jakob Vang Glud.
FIDE og Beijing betaler rejse og ophold for spillerne, og verdenstankesportsforbundet bruger mesterskaberne til at promovere tankesportsgrenene
med henblik på at få dem inden for dørene ved det rigtige OL. Derfor vil
der blandt andet være dopingkontrol under stævnet!
For de danske spillere er det en kærkommen lejlighed til at varme op til
skak-OL, der afvikles under en måned senere i Dresden.
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Jørgen Jørgensen – på
seniorlandsholdet i Dresden.
Foto: tr.

Redaktionen har absolut intet ønske
om at gøre dette til en fast rubrik –
og slet ikke med et omfang som desværre i dette nummer er nødvendiggjort af beklagelige fejl i fotos og
billedtekster i Skakbladet nr. 5.
Jørgen Jørgensen deltog sammen
med bl.a. Jørn Sloth i Hold-EM for
seniorer, men billedet side 11 viser
hans klubkammerat i Nørresundby
Skakklub, den ligeledes højt ratede
Jens Jørgen Christiansen.
Morten Poulsen er som det også
fremgik af artikel og pragtparti side
33 (men altså ikke af billedteksten)
navnet på den administrerende direktør i Tectura Danmark.
Stefan Christensen og Christian
Kyndel Pedersen havde byttet plads
i billedteksten side 19.
I en knap så iøjnefaldende kategori af fejl nævntes i en partikommentar side 42 partiet Botvinnik Schmid, Varna 1962, som imidlertid blev spillet to år før, nemlig i
Leipzig 1960.

Foto: Henrik Kaysfeld.

Billeder, navne og korrektioner

Copenhagen Chess Festival
Helsingør 19.-27. juli, blev vundet
på deling af stormestrene Sergey Tiviakov, Holland, Vladimir Malakhov, Rusland, Yuriy Kuzubov, Ukraine, Peter Heine Nielsen, Danmark, Boris Savchenko, Rusland, og
Jonny Hector, Sverige), alle med 8
point af 10.

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet
optages gratis

DØDSFALD

Aars skakklub har mistet en af sine
store personligheder. Jens Peter
Krogh døde d. 24. juli 2008.
Han blev født d. 2. februar 1921
og blev således 87 år. Han kom til
Aars Skakklub i 1973 og var med i

www. northseacup.dk

www. politikencup.dk

Morten Poulsen – stærk både
som sponsor og ved brættet.

Jens Peter Krogh død

Vesterhavsturneringen
Esbjerg 11.-18. juli, blev vundet af
GM Vadim Malakhatko, Belgien,
med 8 point af 10 foran GM Alexander Evdokimov og GM Alexei Iljushin, begge Rusland. Sidste års
vinder, Karsten Rasmussen, Århus/
Skolerne, blev bedste danske på en
delt 4. plads.

klubben indtil december 2001, da
alderen begyndte at sætte sine spor.
Jens Peter var altid i godt humør
og kunne fortælle mange vittigheder. Han var kendt af mange i 7 hk.
fra holdskak og deltagelse i Himmerlandsturneringen. Jens Peter var
aldrig bange for at give en hjælpende
hånd med ved forskellige arrangementer og han var æresmedlem af
Aars Skakklub.
I sit civile liv var han salgsinspektør inden for landbrugsmaskinbranchen.
Før han kom til Aars boede han i
Aulum, hvor han også var velkendt
i skakklubben der.
Æret været hans minde.
Poul Erik Niebuhr

SÆLGES:
Skakspil af glas. Med bræt og
brikker af glaskunstner K. Rasmussen, Nykøbing S. Vundet i
kunstforening. Aldrig brugt.
For liebhavere. Pris 2000 kr.
Telefon 44 95 35 69.
SØGER KONTAKT:
Struer skakklub søger skakspillere – meget gerne seniorskakspillere – som vil spille med
nogle af vores ungdomsspillere.
Vi har pt. ca. 11 ungdomsspillere i aldergruppen 9-18 år og
med en spillestyrke fra ca. 10001900. Kvaliteten er i top - der er
flere danmarksmesterskaber i
pokalskabet.
Kontakt for nærmere information: Henrik Sejersen, henrik.sejersen@mail.dk, tlf. 97 85
48 28, eller Niels Madsen,
Nielskargaard@yahoo.dk, tlf
61 36 12 77.

Taktik
Løsninger side 31

Tag stilling

2. Hvid trækker!

1. Hvid trækker!




   
   
   
 
   
  

  





v/ Bent Kølvig
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3. Sort trækker!


  
   
   
 
   
  
  
   

Lysfeltet dominans!

Pas på b-bonden!

Kan det vindes?

4. Sort trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!
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En ganske god springer!

Udækkede damer!

Dronningafbytning?

7. Sort trækker!

8. Hvid trækker!

9. Hvid trækker!

 
 
   
  
   
   
  
   






Er der noget afgørende?
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To bønder under!


  
   
   
   
   
 

  


Et flot springerpar!

EM-analyser:

Fire sejre og et ned
Af Peter Heine Nielsen
Bulgarske Plovdiv var rammen om
forårets EM. Ikke at man kan tage
turneringen alvorligt som et europamesterskab, for Europas absolut bedste spillere deltager naturligvis ikke,
og reelt er turneringen en kvalifikationsturnering til World Cuppen.
Det europæiske skakforbund
(ECU) synes, at modellen med at
udlodde Europas pladser til de bedst
placerede ved EM de to år op til
World-cuppen er den bedste måde
at håndtere det på. Der er næppe nogen gode løsninger, men det virker
ret klart, at hovedpointen er at gøre
deres eget mesterskab attraktivt, så
man sikrer sin indtjening. Det er i
hvert fald oplagt, at man fra spillerside har den opfattelse, at ECU
udmærket er klar over, at spillerne
er nødt til at stille op, hvis de vil pleje
deres sportslige ambitioner.
Der bliver intet gjort for at skabe
gode spilleforhold, endsige forsøge
at gøre det til et reelt EM med de
bedste spillere. 22 World Cup billetter er nok til, at de næstbedste kommer. Og i halen på dem kommer de
ambitiøse amatører eller rene hyggespillere og skaber Europas stærkeste
åbne turnering.
Det er en fascinerende skakturnering, men det ville være bedre, hvis
den byggede på gode rammer og
ikke på aggressiv brug af retten til at
udstede World Cup billetter. Det helt
åbne format er jeg heller ikke nogen
stor fan af. Systemet er skævt, når
f.eks. jeg kunne have kvalificeret
mig til en omkamp om 2. pladsen
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udelukkende ved at spille mod lavere ratede modstandere, selv om jeg
var seedet som nr. 38!
Åbne turneringer er næppe det
værste til at finde 22, der kvalificerer sig, men til at finde en mester,
duer de ikke. Efter 10 af de 11 runder kunne hele 26 spillere stadig nå
at vinde turneringen. Det er for tilfældigt. Så når det gælder diskussionen om, hvilket turneringssystem,
der skal bruges ved mesterskaber i
Danmark, synes jeg bestemt, at det
vigtigste må være at finde den sportsligt mest korrekte vinder, og jeg stiller mig gladeligt bag Jørgen Hvenekilde i dette spørgsmål – der er jo
åbenbart plads nok.

Peter Heine Nielsen (2629)
David Baramidze (2583)
Slavisk / D47
Før dette parti mod den tyske GM
Baramidze i 9. runde havde jeg +3.
Kravet for omkamp var +4, mens direkte kvalifikation kunne opnås med
+5. Gevinst var ikke decideret påkrævet men ville så absolut gøre alt
mere realistisk. Desuden havde jeg
tabt mod netop Baramidze i 3. runde
af forrige EM og forvandlede dengang en god start til lidt af et mareridt. Det gav en blanding af revanche-tørst og nervøsitet.
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. e3!?
Forrige år i Dresden valgte jeg 4. Sf3
og tabte efter 4... dxc4 5. a4 Lf5 etc.
Dzuiba spillede sådan mod mig i en
tidligere runde, og selv om jeg vandt,

havde det ikke meget med åbningen
at gøre.
4... e6 5. Sf3 Sbd7 6. Ld3
Må have kommet som en stor overraskelse, sådan har jeg bortset fra et
publiceret lynparti, aldrig spillet før.
6... dxc4 7. Lxc4 b5 8. Ld3 Lb7!
Larsens træk. Ikke at han var den
første, der spillede det, men nærmest
egenhændigt påviste han stædigt, at
Sort står glimrende efter 9. e4 b4 10.
Sa4 c5 11. e5 Sd5 med pointen, at
efter slag på c5 fulgt af Lb5† er det
vigtigere, at man har en stærk og
ufordrivelig springer på d5, end at
man mister rokade-retten. En opfattelse som må have virket kontroversiel, men som har holdt gennem tid.
Nu søger Hvid fordel med det meget
beskedne partitræk.
9. a3!?
Larsens koncept var, at 8... Lb7 er et
udviklingstræk, der samtidig tager
luften ud et direkte 9. e4. Dette fremstød i centrum er derimod kendt som
stærkt på 8... a6. Problemet ved 9.
0-0 er, at Sort så spiller 9... a6, og
man har ikke bedre end 10. e4 c5!
11. d5 med en kompleks stilling, som
dog virker helt ok for Sort. Ideen med
9. a3 er, at man tager kampen op i
tempospillet. Spiller Sort 9... a6 har
man 10. b4!, hvorefter Sorts naturlige træk 10... a5 trods alt virker som
tempotab. Sorts naturligste fortsættelser kommer i partiet og det efterfølgende mod Grachev.
9... b4!?
Kendt som det sikreste træk for Sort,

indtil VM i Mexico. Kramnik spillede dér trækket som Sort, og forcerede stort set remis mod Gelfand. Der
viste sig dog senere at være et lille
hul, og netop derfor er varianten nu
blusset op på ny.
10. Se4 bxa3

Foto: Calle Erlandsson.

derlag

Peter Heine Nielsen – højt niveau og en ærgerlig fejl.

EM 2008, Åben række
23 spillere kvalificerede sig til World Cuppen:
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11. 0-0!
Pointen. Mærkeligt nok opretholder
Hvid et stort pres for den ofrede
bonde. Ofte ender det med, at a og cbønderne blot er svage, og trods
merbonden kan Sort ikke likvidere
til remis.
11... Sxe4 12. Lxe4 Sf6
12... Ld6 13. b3 Sf6 14. Sd2 blev
spillet i VM-matchen mellem Topalov og Kramnik. Bondeofferet efter
14... Dc7 (efter 14... Lxh2† 15. Kxh2
Sxe4 16. Sxe4 Dh4† 17. Kg1 Dxe4
18. f3 Dg6 19. Lxa3 er det nemt nok
at forstå, at Hvid har rigelig kompensation for den ofrede bonde, mere
imponerende i fortsættelsen...) 15.
Lf3! Lxh2† 16. Kh1 Ld6 17. Sc4 Le7
18. Lxa3, og Topalov udøvede et vist
pres, før Kramnik klarede remis.

1 GM Sergei Tiviakov, Holland (2634) 8½
2 GM Sergey Volkov, Rusland (2633) 8
3 GM Pavel V. Tregubov, Rusland (2629) 8
GM Sergei Movsesian, Slovakiet (2695) 8
GM Erwin L’Ami, Holland (2600) 8
GM Maxime Vachier-Lagrave, Frankrig (2632) 8
GM Boris Grachev, Rusland (2610) 8
GM Vladimir Baklan, Ukraine (2647) 8
GM Yuriy Kryvoruchko, Ukraine (2612) 8
GM Tomi Nybäck, Finland (2587) 8
GM Emil Sutovsky, Israel (2630) 7½
GM Viktor Laznicka, Tjekkiet (2578) 7½
GM Dusko Pavasovic, Slovenien (2595) 7½
GM Zahar Efimenko, Ukraine (2660) 7½
GM Ioannis Papaioannou, Grækenland (2566) 7½
GM Alexander Khalifman, Rusland (2628) 7½
GM Evgeniy Najer, Rusland (2627) 7½
GM Laurent Fressinet, Frankrig (2656) 7½
GM Ilia Smirin, Israel (2630) 7½
GM Viktor Bologan, Moldavien (2665) 7½
GM Jan Gustafsson, Tyskland (2603) 7½
GM Gabriel Sargissian, Armenien (2643) 7½
GM Dmitry Andreikin, Rusland (2580) 7½
35-51 GM Peter Heine Nielsen, Danmark (2629) 7
232-267 IM Karsten Rasmussen, Danmark (2486) 4½
268-292 IM Nicolai V. Pedersen, Danmark (2425) 4
I alt 323 deltagere.

www. eicc2008.com/
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... EM-ANALYSER
13. Ld3 Le7
13... axb2 14. Lxb2 a5 15. Da4 Lb4
16. La3 Sd5 17. e4 Sb6 18. Db3 De7
19. Tab1 Lxa3 20. Dxb6 Lb4 blev
efter 21. Se1 hurtigt remis i Gelfand
- Kramnik. 21. d5! giver derimod
Hvid klar fordel. I DM-referatet fik
jeg ros for at fortælle om en konkret
idé ved et foredrag hos Nordre. Så
flink er jeg altså ikke. Carlsen havde
spillet trækket før i et lyn-parti mod
Grischuk, og fik altså lov til at spille
ideen hele to gange! Desuden er
ideen ikke min, men var publiceret i
det glimrende e-tidsskrift Chess
Today. Samme med 21. d5, det har
været publiceret flere steder, nogen
hemmelighed er det i hvert fald ikke,
computeren anbefaler det omgående.
14. b3 Da5
Heromkring slap hukommelsen op
og jeg begyndte at tænke selv. Dog
erindrede jeg et lignende kombinatorisk motiv fra et Gelfand-parti.
Ligheden er en underdrivelse – det
er samme stilling!
15. b4! Lxb4 16. Lxa3 0-0
16... Lxa3 17. Db3 0-0 18. Txa3 Dc7
19. Dc2 Tfc8 20. Tfa1 a5 21. Tc3 g6
22. Se5 Sd7 23. Sxd7 Dxd7 24. Tc5
La6 25. Lxa6 Txa6 26. Taxa5 vandt
Gelfand stille og roligt. Et modelparti, der viser, hvor ubehagelig varianten kan være for Sort. Hvid har
måske ikke meget, men vejen til
udligning er også lang.
17. Lxb4 Dxb4 18. Se5 Tfc8 19. Dc2
De7 20. Ta5
Jeg er ved at få en drømmeudgave af
Gelfand-partiet. Får jeg fulgt op med
Ta1 samt Tc5, står han ekstremt passivt, og jeg har mange behagelige
valg. Han forsøger at løse den gordiske knude i ét hug.
20... c5?!
Et dårligt træk i en dårlig stilling.
Men det tvinger mig til at regne præcist.
21. dxc5! Ld5 22. Tfa1 Db7?
Ideen bag hans koncept, og i grunden ganske kreativt. Bedre var passivt forsvar, men jeg tror, at Hvid
under alle omstændigheder er tæt på
gevinststilling.
23. La6! Dc7 24. Lxc8 Dxe5

8
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Hans idé var baseret på, at jeg måtte
redde min løber tilbage til a6, og jeg
begyndte da også at beregne 25. La6
Sg4 26. g3 Sxh2!? samt 26... Dh5
27. h4 Se5. Computeren hånler af
begge (27. Le2! er stærkt mod 26...
Sxh2, og i den anden variant er Hvid
ovenpå efter 28 e4! Sf3† 29. Kg2
Sxh4† 30. gxh4 Dg4† 31. Kf1 Lxe4
32. De2, og alt af betydning er solidt
dækket.

  
   
   
   
   
   
 

  
25. Lb7!
Meget enklere, og da jeg, lidt sent,
så trækket, følte jeg lettelse og noterede mentalt 1-tallet på tavlen. Noget af det farligste, man kan gøre,
men her er den god nok.
25... Lxb7
25... Sg4 26. Lxd5! Dxh2† 27. Kf1
exd5 28. Txa7 Tf8 29. Df5 Dh1†
30. Ke2 Dxg2 31. Txf7 beregnede
jeg under partiet. Omhyggeligt, men
også noget paranoidt, hans angreb
er helt ufarligt uden den hvidfeltede
løber.
26. c6 Dc7 27. cxb7!
Bindingen i c-linien var ikke reel.
27... Dxb7 28. Txa7
En meget nem sejr, over en ellers
frygtet modstander. +4 med 2 runder igen, var absolut et fremragende
udgangspunkt.
1-0

Peter Heine Nielsen (2629)
Boris Grachev (2610)
Slavisk / D46
Det er med en vis uvilje jeg kommenterer dette parti mod GM Grachev, Rusland, i sidste runde, men
desværre er det ret relevant for selve

forløbet. Efter at have reddet en vanskelig remis i 10. runde lå jeg stadig
på +4. En sejr ville bringe mig helt
frem, det viste sig, at det ville have
rakt til omkamp om sølv. Remis ville
betyde hurtigskakomkamp om en
World Cup billet. Nederlag var lig
med farvel til medalje, billet og præmie. At min skaksæsons eneste nederlag kommer i netop dette parti er
naturligvis ikke godt. Jeg er begyndt
at tænke mit liv i sæsoner i stedet
kalenderår som almindelige mennesker, og at det er et krisetegn, har jeg
været klar over, siden jeg så den udmærkede film Fever Pitch om en
mindre forstads-fodboldklub, der
overraskende bliver engelske mestre,
og hvor den totale indleven i sit holds
skæbne får konsekvenser for filmens
hovedperson. Men siden Hold-EM i
efteråret, og frem til OL, er dette mit
eneste tabsparti. God form ville jeg
gerne give som grund, og min rating
er også steget stødt gennem perioden. Mere væsentligt er nok at samtlige(!) partier har været mod lavere
ratede modstandere. Ikke nogen
ideel situation, og det er oplagt, at
mit spil bærer præg af at være tunet
til at slå lavere-ratede. Tendensen
gælder på ingen måde kun for mig
blandt de danske topspillere. Hvordan vi på de præmisser skal begå os
blandt de bedste ved OL kan bekymre. Individuelt EM er en oplagt
chance for erfaring og vil være perfekt for unge talenter. Opfordringen
er givet videre.
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 e6
5. e3 Sbd7 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 b5 8.
Ld3 Ld6
Denne stilling var jeg ret sikker på,
vi ville få. Hvilken af sine trækfølger,
han ville bruge, oftest 2... e6 og 3...
c6 var i grunden lige meget.
9. 0-0 0-0 10. Dc2 Lb7 11. a3!?
Nu har vi fået trækomstilling til bl.a.
Kramnik - Anand, advanced chess
Moskva 2007. Det opstod efter 8...
Lb7 9 a3!? Ld6 10. 0-0 0-0 11. Dc2.
Sorts bedste svar er efter min opfattelse ikke partitrækket, der giver
nogle slemme kroniske svækkelser.
11... a5
11... a6!? er en mere spændende

spillemåde. Gennem truslen c6-c5
tvinges Hvid til en erklæring. 12. b4
a5 13. Tb1 axb4 14. axb4 De7 15.
e4 e5 16. dxe5 (16. Se2 Svidler vandt
senere et flot parti over Karjakin med
dette træk, stillingen er kompleks)
16... Sxe5 17. Sxe5 Lxe5 18. Se2
De6 19. f4. Alt dette er spillet i et
lynparti mellem Kasparov og Kramnik. Kramnik spillede 19... Lc7, og
Kasparov fik en af sine forholdvis
sjældne sejre mod rivalen. 19... Ta2
20. Dd1 La1!! Et glimrende felt for
løberen. 21. e5 c5!, og Sort var allerede fortabt i Gelfand - Anand fra
dette års blindskak i Amber-turneringen.
12. e4 e5 13. dxe5 Sxe5 14. Sxe5 Lxe5
15. h3
Jeg erinderer, at jeg havde meget
svært ved at tage dette seriøst ved
første øjekast. Men da Kramnik spillede det mod Anand, fik jeg forståelse for, hvor svækkende 11... a5 i
grunden er. Sort kan ikke længere
på nogen fornuftig måde gennemføre det essentielle c6-c5.
15... Te8 16. Le3 Dc7

 
   
   
   
  
   
 
 

17. f4?!
Elendigt. Jeg klarede end ikke at
huske, hvordan Kramnik spillede!
17. Tad1 Tad8 (17... Lxc3 18. bxc3
De7 frygtede jeg under partiet og var
medvirkende til, at jeg troede, min
modstander havde afveget fra ovennævnte parti. Ideen er sådan set god
nok, men det lader til, at Hvid har
rigelig kompensation for den ofrede
bonde efter 19. Tfe1 Dxa3 20. Ld4.
Men den slags bør man have styr på
før partiet) 18. Se2, og Kramnik
havde et ubehagligt positionelt tryk.
Potentielt truer Hvid med at rykke

frem i centrum, Sorts struktur på
dronningfløjen er ganske enkelt problematisk. Og det var præcist den
type stilling, jeg drømte om, så hvad
der gik af mig, er svært at sige. Måske jeg for hårdt fulgt mit taktiske
oplæg? Flere steder har jeg fået ros
for at satse i sidste runde, i stedet for
at tage det sikre. Hvis der var noget
sikkert, havde jeg taget det, men en
remis ville jo blot udskyde problemerne til dagen efter i hurtigskakomkampene. Nu havde jeg oven i
købet hvid, og gevinst ville ikke blot
give billetten, men også omkamp om
medaljer. Ideelt set skulle jeg vel
kunne presse risikofrit, men den
slags er svært i praksis, i hvert fald,
hvis presset skal være reelt.
17... Lxc3 18. bxc3 c5
Problemet. Nu får han af taktiske
grunde mulighed for at aktivere sin
ellers dårlige løber, samt løse sine
strukturelle problemer. Men jeg har
trods alt løberpar samt angreb.
19. e5 c4 20. Le2
20. Lf5 g6 21. Ld4 gxf5 22. exf6
Kh8 troede jeg var for farligt. Hans
løber angriber reelt mere end min,
da bonden på f6 blokerer.
20... Se4 21. Tfb1 Lc6 22. Lf3 f5 23.
a4
Så langt kom jeg, da jeg besluttede
mig for 17. f4. Beslutningen er mere
baseret på ønsket om at få en ubalanceret og kompleks stilling end på
objektivitet.
23... bxa4! 24. Le2 Df7 25. Tb6 Tec8
26. Lf3
Dampen begynder så småt at gå af
mit angreb. Ganske vist tvinges han
til at finde ‘only moves’, men de er
ikke ret svære. Jeg står stadig ok, men
var alt for optimistisk.
26... Tab8! 27. Tab1 Txb6 28. Txb6 a3
29. Ld4 De7 30. Da2 La4!
En meget ubehagelig overraskelse.
Nu har jeg ikke længere, som jeg troede, al den tid jeg ønsker, men skal
konkret forholde mig til truslen om,
at han får en fribonde på a2.
31. Lxe4 fxe4 32. Td6
Eneste forsvar, men godt nok til remis.
32... Dh4 33. Dxa3 e3!

 
  
   
   
   
   
  

  


34. Dxa4??
Jeg brugte det meste af min resterende betænkningstid på trækket, og
var meget lettet, da jeg trods de forrige chok mente at have det under
kontrol og præcist regnet frem til
remis. 34. Da2 holder remis. 34...
Ld1 (34... Dxf4 35. De2 og de uligefarvede løberslutspil er ubekvemme,
men Hvid bør holde, farligere er abonden heller ikke) 35. Dxa5! og
tårnskakken på d8 redder mig.
34... Df2† 35. Kh2 Dxf4† 36. Kg1 Df2†
37. Kh2 Df4† 38. Kg1
Her var det desværre gået op for mig.
38... e2! 39. Lf2 Tf8!
Dengang jeg troede, jeg holdt partiet, havde jeg kun set varianten 39...
Dxe5 40. Tc6! e1D† 41. Lxe1 Dxe1†
42. Kh2 De5† 43. Kg1 Txc6 44.
Dxc6, og slutspillet er remis. Sort
kan ikke holde begge sine bønder
dækket, da De8 mat naturligvis ikke
kan tillades.
40. Le1
Det planlgate reddende 40. Dxc4†
er desværre direkte i slag, e-bondens
fremmarch, der ophævede blokeringen af 4-række er vel en visuel forklaring på skakblindheden.
40... De3† 0-1
Surt, men stadig et langt bedre niveau end ved forrige EM i Dresden.
Med fremgangen in mente er jeg
optimist før næste års prøvelser, som
er sidste chance for kvalifikation til
World Cuppen i 2009.

PLOVDIV '08
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Capablanca Memorial:
Skakkultur og kunnen imponerer,
men de lokale spillere får sjældent
adgang til at vinde rating.

Cuba – en
forsømt
perle

Foto: Cathy Rogers.

Lenier Dominguez, Cuba – 24 år og rating over 2700.

Af Sune Berg Hansen
Det var en gammel drøm, som gik i
opfyldelse, da jeg satte fødderne på
cubansk jord for at deltage i Capablanca Memorial. Med tanke på min
seneste skakform (DM var ikke nogen succes) var jeg egentlig glad for,
jeg kun skulle være med i den åbne
turnering og ikke den stærke A-gruppe. Jakob Vang Glud havde et endnu
større Cuba-eventyr på vej med både
Capablanca Memorial og en lukket
GM-turnering i Santa Clara.
Skak i Capablancas fødeland var
selvfølgelig kun en del af ideen med
at tage til Cuba – et mindst lige så
stort formål var at opleve den sagnomspundne krokodilleformede ø i
midten af Caribien.

Etiske overvejelser
Cuba er vel i bund og grund et diktatur – borgernes frihedsrettigheder
er beskåret, og normale cubanere kan
ikke frit rejse ind og især ud. Når
man tager til sådan et land, er man
vel med til at blåstemple det cubanske regime? Måske, men jeg mener
ikke, man som enkelt menneske er
forpligtet til at drive udenrigspolitik, og så længe Udenrigsministeriet

10
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ikke har de mindste indvendinger,
har jeg heller ikke.
Det er klart, at der er meget politik
i sport (og ja – skak er sport). Det er
da også sket, at spillere har valgt at
boykotte begivenheder af politiske
grunde: F.eks. ville Tiger Hillarp
Persson ikke med til OL i Istanbul i
2000 i sympati med kurderne, og
Peter Heine ville ikke spille OL i
Elista på grund af det kritisable styre.
Siden har Peter dog spillet VM i
Tripoli, så han har nok skiftet mening omkring enkeltpersoners rolle
i udenrigspolitikken.

Hotel og spilleforhold
Jakob og jeg blev indkvarteret på
hotel Triton-Neptuno (to højhuse)
ca. 10 km syd for Havanas gamle
centrum. Et gammelt nedslidt hotel
ud til kysten. Kysten bestod af slaggeragtige klipper, så der var altså
ikke nogen strand (så skal man om
på den anden side af Havana). Heldigvis havde hotellet en større swimming pool, så man ikke gik helt til i
varmen (32 grader hver dag).
Vi spillede om eftermiddagen i hotellets morgenmadsrestaurant(!).

Man kan egentlig ikke klage over
spilleforholdene, og dog... Der var
en rigtig irriterende telefon, som ringede i spillelokalet hver eneste dag
– den kunne åbenbart ikke slås fra.
Der var gratis kaffe – cuban style –
hvilket vil sige, at det er propfyldt
med sukker og nærmest udrikkeligt.
Cubanernes forhold til teknik er
noget ad hoc, og batterierne i de elektroniske ure var gamle, så det skete
ofte, at et ur gik i sort – noget man
tog med ophøjet ro. I det hele taget
er teknik ikke noget, der rigtig kører
for cubanerne, og hver eneste dag
gik elevatorerne i stykker. Jeg boede på 17. etage og prøvede både at
gå hele vejen ned (for ikke at komme
for sent til runden) og køre i en hel
mørk elevator (lidt spooky, men
bedre end at gå!). Generelt var turneringen velorganiseret, og forholdene kan vel sammenlignes med en
typisk discount Open i Spanien.

Resultaterne
Lad os få det ud af verden med det
samme: Hverken Jakob eller undertegnede klarede os særlig godt. Jeg
endte på 6 af 10 og smed en bunke

rating. Jakob nøjedes med 5½ af 10
og måtte også afgive et par pladser
på verdensranglisten.
Det startede decideret elendigt for
mig: Nederlag med sort mod en halvgammel cubaner på 2384. Så er det
ligesom skåret ud i pap, at det bliver
op ad bakke det meste af vejen. Jeg
tabte ikke flere partier, men vandt
kun tre, og jeg mødte ikke en eneste
spiller over 2500. Jeg var ude af
form, men det er nu ikke hele forklaringen. En måske bedre forklaring er, at cubanerne spiller godt!

Cubansk skakkultur
Prøv som et tankeeksperiment at
overveje, hvilken skakstil man forventer fra et livsglad legende folk i
Caribien. Umiddelbart ville man nok
sætte dem på en sådan talentfuld vild
og uteoretisk stil, ik? Men det er de
bestemt ikke! De har rigtig meget
skakkultur i Cuba.
Med skakkultur mener jeg, at de
ved, hvor brikkerne skal stå. De har
helt klart alle sammen været igennem ‘ukrainske’ træningsmoduler i
positionsskak – og det gjaldt også
de ca. 20 teenagepiger, der var med
i turneringen. Selv om almindelige
cubanere ikke har adgang til internettet, er cubanerne åbningsteoretisk
opdateret – de kommer på nettet i
træningssamlingerne i diverse skakklubber.
Cubanerne er decideret underratede, og det har sin forklaring i det

politiske regime: Man får kun lov at
spille i udlandet, hvis man er international mester! Så alle spillerne på
ca. 2400 (dem var der mange af)
spiller kun mod hinanden, og derfor
bliver ratingniveauet holdt nede. De
få gange om året, hvor der er internationale turneringer, bliver det så
hævet lidt, men slet ikke så det afspejler det egentlige styrkeniveau.
Jakob og jeg er ikke de første udlændinge, som taber rating i Cuba,
og vi bliver heller ikke de sidste.
Ligesom Østeuropa i gamle dage er
en skakkarriere et godt springbræt
til et bedre og mere frit liv. Det betyder, at de tager skak meget seriøst,
og alle cubanerne kæmper som
sindssyge. Et godt eksempel er, at
min modstander var pissesur efter
følgende parti:

Sune Berg Hansen (2549)
Y. Borges Feria (2406)
Ungarsk / C55
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4(!)
Efter jeg er begyndt at spille italiensk, er mine resultater mod 1... e5
blevet markant bedre.
3... Sf6 4. d3 Le7 5. 0-0 d6 6. c3 0û0 7.
Lb3 d5?!
Spillet a tempo, men næppe det bedste.
8. De2! dxe4 9. dxe4 Lg4?!
Endnu et skridt ned ad en farlig vej.
Den hvidfeltede løber står selvføl-

gelig hverken godt på g6 eller h5,
når der ikke er pres mod centrum.
Sort burde nok gøre noget ved det
sædvanlige problem med en deplaceret springer på c6, som ikke kan
flytte, da den skal dække e5.
10. h3 Lh5 11. Sbd2 Lc5 12. Td1 De7
13. Sf1
Standard.
13... Tad8 14. Te1!
Sort har større problemer med koordinationen, jo flere brikker der er på
brættet.
14... Dd7 15. Lc2!
Undgår igen afbytninger.
15... h6 16. Sg3 Lxf3
En erkendelse af, at stillingen er dårlig.
17. Dxf3 Sh7 18. b4 Ld6 19. Lb3
En superløber uden modstykke.
19... De7 20. Sf5 Df6 21. Dg4 Kh8 22.
Ld5 Tb8 23. Le3 a5 24. a3 axb4 25.
axb4
Her troede jeg, han var helt væk.





^








^







 

   
  
   






Capablanca Memorial A-gr.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

pts.

Capablanca Memorial, Open

1 Lenier Dominguez CUB 2695
2 Farrukh Amonatov CZE 2649
3 Igor Khenkin GER 2609
4 Holden Carmenates CUB 2568
5 Sergey Tiviakov NED 2635
6 Rad. Wojtaszek POL 2625
7 Jesus Nogueiras CUB 2559
8 Yuniesky Perez CUB 2567
9 Walter Arencibia CUB 2534
10 Lazaro Bruzon CUB 2608


½
½
½
½
0
0
½
0
½

6
5½
5½
5
4½
4½
4
3½
3½
3

1
2
3
4

½

½
½
½
½
0
½
0
½

½
½

½
½
½
½
0
0
½

½
½
½

½
½
½
0
1
0

½
½
½
½

½
½
½
½
½

1
½
½
½
½

½
½
½
0

1
1
½
½
½
½

½
½
0

½
½
½
1
½
½
½

½
½

1
1
1
0
½
½
½
½

½

½
½
1
1
½
1
1
½
½


IM Aramis Pedraza CUB 2420 7½
IM Aryam Delgado CUB 2483 7½
IM Emilio Cordova PER 2518 7
GM Neuris Ramirez CUB 2530 7

12-21
GM Sune Berg Hansen DEN 2549 6
22-35
IM Jakob Vang Glud DEN 2456 5½
I alt 80 deltagere.
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... CAPABLANCA MEMORIAL
25... Se7!
Cubansk forsvarsvilje i praksis.
26. Sxe7
Desværre. Det planlagte 26. La7
strander på 26... Sxd5, og løberen
kommer til at se dum ud efter 27.
Lxb8 Sxc3 28. La7 b6!
26... Dxe7 27. Lb3 Ta8 28. Df5 Kg8 29.
Ted1 Sg5 30. Ld5 Txa1 31. Txa1 b6 32.
Ta7 Dd8 33. Dg4 Kh8 34. Dh5 Df6 35.
h4 Sh7 36. g3 Kg8 37. Kg2 Tb8 38.
Dg4 Sf8?



   
   
 
   
  

  


^







Hvid har fulgt ‘reglerne’ for den
slags overlegne stillinger: Ikke ændre noget og vente på, at Sort dummer sig. Endelig skete det.
39. c4!
Så spiller brikkerne perfekt sammen.
39... Se6
Sort kan ikke tillade et tårn på syvende række. I stedet giver han en
bonde, hvilket (også) er håbløst.
40. Lxe6 Dxe6 41. Dxe6 fxe6 42. c5
bxc5 43. bxc5 Le7 44. Txc7 Kf7 45. Kf3
Tb4 46. c6 Tc4 47. Ke2! Kf6 48. Kd3
Ta4 49. Ta7! 1-0

Umiddelbart en stilren nedspilning.
Men det syntes min modstander ikke,
for han var åbenlyst meget utilfreds
med at have tabt (det er altså en skam
at tabe med sort til en udenlandsk
stormester i Cuba!).
Jeg havde i øvrigt ikke et eneste
parti i min base med min modstander, og det samme gjaldt alle de andre cubanere, som kun har spillet i
Cuba. Det er selvfølgelig irriterende,
men også befriende, for så har man
pludselig en rigtig god undskyldning
for at lade være med at forberede sig
og i stedet få set noget af landet!

Havana: Charme og forfald
Man kan tydeligt fornemme tidligere
tiders storhed, når man går rundt i
Havana. De smukke bygninger i
kolonialstil er forfaldne og trænger
til maling, men de er alligevel stadig
smukke og charmerende.
Cubanerne har ikke meget boligplads, så det meste liv foregår på
gaden. Det er en umiddelbar livsglæde blandt de smukke indfødte,
og man føler sig underligt godt tilpas langs de hullede veje i hovedstaden. Trafikken er tæt og består af
gamle amerikanske dollargrin blandet op med tonsvis af ladaer. Man
kan føle sig tryg her – noget det hemmelige politi vist sørger for.
Cuba er indbegrebet af ‘mañana’,
og ting tager den tid den nu engang
tager (mindst), så man vænner sig
hurtigt til at stå i kø. Livet går ikke
så stærkt, og når man først er kommet ned i tempo, er det jo drønhyg-

Guillermo Garcia Memorial

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

pts.

1 Jesus Nogueiras CUB 2559
2 Holden Carmenates CUB 2568
3 Yuniesky Perez CUB 2567
4 Lelys Martinez CUB 2499
5 Walter Arencibia CUB 2534
6 Neuris Ramirez CUB 2530
7 Emilio Cordova PER 2518
8 Jakob Vang Glud DEN 2456
9 Everaldo Matsuura BRA 2500
10 Dragan Stamenkovic SRB 2440


½
½
½
½
0
½
0
0
0

6½
6½
6
5½
5
5
3½
3
2½
1½
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½
0
½
1
0
0
0
0

½
½

½
½
0
½
0
½
0

½
1
½

½
0
½
0
½
0

½
½
½
½

½
0
1
0
½

1
0
1
1
½

0
0
0
½

½
1
½
½
1
1

1
0
0

1
1
1
1
0
1
0

½
½

1
1
½
½
1
1
1
½

0

1
1
1
1
½
½
1
½
1


geligt, at der sidder gamle mænd og
spiller musik på byens torve, mens
gamle koner med kæmpe cigarer i
kæften kigger på.

Bagsiden
Selv om Cuba har klaret sig noget
bedre end deres nabolande (Haiti og
lignende), så er cubanerne naturligvis ikke helt tilfredse med den nuværende situation (ikke noget de
snakker om).
Uddannelsesniveauet er meget
højt, men da alle lønninger er (var –
er vist lige blevet lavet om) ens, vil
alle arbejde i turisterhvervene. Jeg
hørte flere historier om ingeniører,
som arbejder som servitricer, piccoloer eller stuepiger.
Den amerikanske handelsboykot
har kostet, og landet skriger efter
udenlandske investeringer. Cubanerne tjener nærmest ingenting, så
alle er ude efter at tjene en ekstra
dollar. Det har den lidt spøjse bieffekt, at alle biler er taxier! Man kan
stoppe en hvilken som helst bil, for
der er ikke nogen, som har så travlt,
at de ikke vil køre en et sted hen for
fra 5 CUCs og op. CUCs er pesos
convertible og svarer ca. til en dollar.
Man bliver tilbudt alverdens ting,
når man går på gaden: Cigarer, rom,
salsalektioner, partys og kvinder.
Prostitutionen er udbredt (har den
vist været siden spanierne kom i
1800-tallet) og slet ikke til at undgå
at lægge mærke til. Men på trods af
alle de åbenlyse problemer, så spår
jeg øen en stor fremtid, for den har
virkelig potentiale. Og selv om cubanerne måske ikke er superglade for
regimet, så er de meget meget stolte
af deres land.
I A-gruppen udløste det vilde jubelscener, da det stod klart, at nationens helt, Lenier Dominguez, havde
sat udlændingene på plads og nappet førstepladsen. Skak er som sagt
populært i Cuba, og der var TV-hold
ude til flere af runderne. Det er ikke
sidste gang, jeg har været i Cuba.
www. ajedrezactual.com/

Sf6 5. Sc3 a6 6. Le3 e6 7. g4 e5 8. Sf5
g6 9. g5 gxf5 10. exf5 d5 11. Df3 d4
12. 0-0-0 Sbd7

v/ Steffen Pedersen
Den stærkt besatte åbne turnering i
Pardubice blev vundet af ukraineren Eldar Gasanov med 7½ point
foran ni spillere med 7 point.
Christian Kyndel Pedersen (Jetsmark) spillede en god turnering og
sluttede med 6 point på en delt 20.
plads uden tabspartier. Andre danske pointscorer: (Open A) Rasmus
Skytte (Århus/Skolerne) 5 point,
(Open B) Henrik Christensen (Haslev) 5½ point, Marie Frank-Nielsen
(Århus/Skolerne) 4½ point, (Open
C) Jan Mouritsen (Brønshøj) 3½
point.
For den russiske stormester, Pavel
Smirnov, som var startet med 5 point
i de første seks partier, gik det helt
galt, da han sluttede med tre nuller.
Følgende parti fra 7. runde må have
slået ham helt ud af kurs:

Pavel Smirnov (2592)
Evgeny Vorobiov (2550)
Siciliansk / B81
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

  ^
   
   
  
   
  
  

 
13. Lc4!?
Vi er landet i en af de skarpeste varianter i denne form for Scheveningen/Najdorf-hybrid. Hvid har
allerede ofret én officer, og mister
sandsynligvis en mere, da både Sc3
og Le3 står i slag. Men han truer
også springeren på f6. Det, der falder mest i øjnene, er Hvids kæmpe
udviklingsforspring, og det skal han
selvfølgelig udnytte til at åbne linjer mod Sorts konge. Partitrækket
har ikke været Hvids mest normale,
men Timman vandt hurtigt over
Smeets med det ved det hollandske
mesterskab for et par år siden.
Hvids øvrige muligheder:
a) 13. gxf6?! dxc3 14. Lc4 Dxf6 er
ikke den rigtige fortsættelse for
Hvid. Sort holder centrum forholdsvis lukket, og Hvid når derfor ikke
at få nok spil for den ofrede officer.
b) 13. Lxd4!? exd4 14. Txd4 er et
mere uafklaret spørgsmål. Polgar
(som Hvid) slog Kasimdzhanov i et
kompliceret parti ved VM-turneringen i San Luis 2005. Sorts bedste er
sikkert 14... Lc5 (Kasimdzhanov
spillede 14... Lg7) 15. Td2 Dc7 16.
gxf6 Sxf6 17. Lc4 Le7, Pulkkinen Oll, 1990.
c) 13. Ld2 Dc7 14. gxf6 dxc3 15.
Lxc3 Dc6 16. Dg3 vandt Shirov
flere partier med i 2000/01, men Sort
har siden fundet gode forsvarsressourcer.

c1) 16... Dxh1 17. Lg2 Lh6† 18.
Ld2 Lxd2† 19. Kxd2 Dxg2?? 20.
Dxg2 a5 21. f4! exf4 22. Dg7 Tf8
23. Te1† Kd8 24. Te7 Kc7 25. Dxf8
1-0 Shirov - van Wely, Istanbul OL
2000.
c2) 16... Lh6†!? 17. Kb1 Lf4 18.
Dd3 Tg8 19. Lh3 Kd8? (19... Dxf6
20. Lb4 Db6 er fortsat kompliceret
men ikke dårligt for Sort) 20. Lb4
Dxf6 21. Dc4 og Sort brød hurtigt
sammen, Shirov - Topalov, Wijk
aan Zee 2001.
13... Dc7 14. Lxd4 Dxc4
14... exd4 15. The1† Se5? (Sort
skulle have spillet 15... Kd8 16.
Txd4 Lc5 17. Tdd1 Te8) 16. gxf6
Ld6 17. Txd4 gav Hvid et knusende
angreb i Timman - Smeets, Hilversum 2006.
15. gxf6?
Som så ofte før ville truslen have
været værre end udførelsen. Det
meget naturlige 15. The1 ville have
stillet Sort over for langt større problemer.
15... exd4 16. De4† Kd8 17. Txd4 Dc6
18. Sd5


   ^
   
  
  
  
   
  
   

18... Lh6† 19. Kb1 Te8 20. Dh4?
20. Dd3 fulgt af Td1 var nok en
bedre fortsættelse.
20... Te2 21. c4??
Et par svage træk toppes af denne
kapitalbrøler. Efter 21. c3 var der
fortsat liv i stillingen.
21... Da4
Hvid er forsvarsløs. For eksempel
22. Ka1 Dc2 23. Tb1 Lc1.
0-1
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Juniorskak

Seks nye DM-titler
DM for ungdom 2008
Medaljetagere:

Første danske ungdoms-DM
efter international model gav
spændende skak i alle seks
aldersgrupper.

U18 – 3 deltagere, født 1990-1991:
1. Peter Grove, Viby (2053) 1½ (omkamp: 01 10 1)
2. Martin Hansen, Næstved (2108) 1½
3. Anders Trust, Tjele (1000) 0

U16 – 15 deltagere, født 1992-1993:
1. Dara Sevkan Akdag, BMS Skak (2136) 4½
2. Mads Hansen, Frem (2021) 3½ (korr. 9.0 / 10.75)
3. Tobias Rostgaard, Frem (1929) 3½ (korr. 9.0 / 8.75)

U14 – 13 deltagere, født 1994-1995:
1. Mads Andersen, Skanderborg (2165) 4½
2. Martin Haubro, BMS Skak (1656) 4
3. Casper Christensen, Skovbo (1518) 3½

Af Tom Skovgaard
Ungdomsskakken udvikler sig meget positivt på verdensplan. År for
år ser vi stigende deltagertal i FIDE’s
EM og VM, samtidig med at stadigt
yngre spillere får GM- og IM-titler
og rigtig høje ratingtal. Utvivlsomt
en gunstig udvikling for skakken
som helhed, og at Dansk Skak Union
– langt om længe, vil nogle sige –
indfører danske ungdomsmesterskaber med ‘rigtige’ ratede turneringspartier skal bl.a. ses i lyset af denne

U12 – 12 deltagere, født 1996-1997:
1. Jonathan Braüner, BMS Skak (1687) 5
2. Jeppe R.-Rasmussen, Stengård (1000) 3½ (korr. 7.5 / 8.75)
3. Tobias Juul Madsen, Struer (1610) 3½ (korr. 7.5 / 8.25)

U10 – 11 deltagere, født 1998-1999:
1. Tor Joensen, Struer (1000) 4 (korr. 9.0 / 11.50)
2. Martin Percivaldi, Hillerød (1041) 4 (korr. 8.0 / 9.50)
3. Troels B. Andersen, Skovbo (1000) 3 (korr. 10.0 / 8.00)

U8 – 7 deltagere, født 2000 eller senere:
1. Peder Galei Kjeldsen, K41 (1000) 4½
2. Alexander Le Besq, Frem (1000) 4
3. Jonas B. S. Nielsen, Tornved (1000) 3½

www. kobenhavnsskakunion.dk/

Ungdoms-DM 2008:
Foto: Tom Skovgaard.
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udvikling, jf. artiklen i Skakbladet
nr. 4 i år.
Fra DSU’s ungdomsudvalg og fra
arrangørerne KSU og BMS Skak’s
side var vi dog spændte på tilslutningen til det første U-DM ikke
mindst i de yngste rækker. Var der
overhovedet nogen i f.eks. U8, der
ville spille en 5-runders koordineret
turnering på en weekend om en UDM-titel!? Og ville vi få de stærkeste spillere med i alle aldersklas-

Dara Akdag – DM-vinder i U16.

serne? Og kunne konceptet med et
spillested uden overnatningsmuligheder bære?
Svarene på alle de skeptiske
spørgsmål var et ja! Vi blev glædeligt overrasket, og alt i alt blev de
første danske ungdomsmesterskaber
i skak en både sportsligt og på andre
måder god oplevelse. At der til DMvinderne var en ‘gulerod’ i form af
adgangen til at repræsentere Danmark ved et af årets internationale

Foto: tr.

Foto: tr.

Foto: tr.

Peter Grove – DM-vinder i U18.

Mads Andersen – DM-vinder i U14.

ungdomsmesterskaber var naturligvis også en attraktion, men denne kan
næppe tilskrives hele æren for den
pæne tilslutning fra de unge spilleres side.
Det første ungdoms-DM i dansk
skaks historie blev spillet i weekenden 31. maj - 1. juni hos BMS Skak
i Ballerup. Stævnet havde en ‘professionel’ ramme som en koordineret turnering, og det var op til deltagerne selv at arrangere overnatning

Hele DM-feltet (næsten) stillede op til gruppefotografering i sommersolen.
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på hoteller/hostels eller hos familie
og venner. Der blev sendt live fra
ikke mindre end 12 brætter i hver
runde – fordelt på toppartierne i de
enkelte aldersklasser!

U8 – seriøs skak
At vi har spillere i Danmark på 8 år
og endda lidt yngre, som kan spille
seriøs, koordineret skak og notere er
ganske imponerende. Og selv om de
yngste spiller lidt hurtigere end betænkningstiden tillader og i nogle
tilfælde ikke kan notere (U8-spillere,
som ikke kunne notere, fik lov til at
undlade dette), så spilles der hårdt
til, og der er nerver på hos både spillerne og forældrene!
Specielt i de unge aldersklasser er
det vigtigt for spillerne og den sportslige afvikling at afskærme spilleområdet en smule for forældre, som
ellers nemt kommer til at hænge ind
over brættet i de afgørende faser af
partierne!
Ingen af spillerne havde mere end
1000 i rating, men et par favoritter
var til at udpege fra de lokale junior-

KØBES!
Ven af skakhistorie søger
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.
Betaler ekstra god pris for
Norsk Sjakkblad 1906–
1961; Tidsskrift for Skak
1895–1901 & 1902-1907;
Skakbladet 1904–1922;
British Chess Magazine
1881–1922; Deutsche
[Berliner] Schachzeitung
1846–1900; American
Chess Bulletin 1904–1963.
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
S-22647 Lund, Sverige
Tel. +46 46 149 749
Mobil +46 733 264 033
callena@telia.com
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stævner. Og vinderen, Peder Galei
Kjeldsen fra K41, er netop en af de
spillere, der har domineret sine jævnaldrende i juniorstævnerne. Peder
Kjeldsen vandt med 4½ af 5, men
sidste rundes parti var i krise, og det
kunne nemt være endt med ligestilling. I stedet blev slutplaceringerne
afgjort rent pointmæssigt, og Alexander Le Besq, Frem, og Jonas B.S.
Nielsen, Tornved, fik hhv. sølv og
bronze med hhv. 4 og 3½ point.

U10 – nervepirrende
Også i U10 var der tydeligt nerver
på hos de unge spillere og stillingsfordelen flyttede side nogle gange i
de afgørende partier! Ligesom i U8
siger ratingtallene ikke så meget i
denne aldersklasse, da de unge spillere ikke har spillet så mange koordinerede turneringer endnu.
Ratingfavoritten Benjamin Braüner, BMS Skak, tabte sit første parti
til den senere bronzevinder, Troels
B. Andersen, Skovbo, og endte uden
for medaljerne!
En anden af favoritterne, Martin
Percivaldi, Hillerød, vandt de tre første partier, men fik så lidt ‘gummiarm’ og sluttede med to kampremiser. Dette tillod outsideren, Tor
Joensen, som fik et ‘lucky punch’
ind mod bronzevinderen i sidste runde og ligeledes endte på 4 point, at
vinde U10-danmarksmesterskabet
med bedre korrektion end Martin
Percivaldi. Utroligt spændende afslutning og meget nervepirrende for
både spillere, trænere og forældre!

U12 – maksimum
U12 blev som eneste aldersklasse
vundet med maksimumscore 5 af 5!
Det var 11-årige Jonathan Braüner,
BMS Skak, som, bl.a. med sejr i 3.
runde over sin nærmeste konkurrent,
Tobias Juul Madsen, Struer, kørte
DM-titlen hjem i fin stil! Disse to
spillere er sammen med Mads-Holger Jacobsen, K41, som pga. et
familiearrangement ikke kunne være
med, ratingmæssigt pænt over alle
de jævnaldrende i denne aldersklasse. Dog måtte Tobias Juul Madsen ‘nøjes’ med bronzen, idet Jeppe
Rydell-Rasmussen, Stengård, lige-

som Tobias scorede fine 3½ point
og fik sølvmedaljen på bedre korrektion. Under medaljetagerne var
der 6-delt fjerdeplads på 2½ point!

U14 – favoritsejr
Storfavoritten i U14, 13-årige Mads
Andersen, Skanderborg, er ikke den
store tilhænger af dobbeltrunder! Og
Mads spiller i forvejen mange internationale mesterskaber og turneringer. Men på trods af dette, besluttede Mads sammen med sin familie
at drage til København og spille tre
runder lørdag og to runder søndag
for at bekræfte sin topposition i aldersklassen!
Og Mads var sikkerheden selv –
de fire første partier blev vundet, og
i sidste runde skulle Mads vælge mellem enten at gå efter lidt ratinggevinst
med en sejr mere, med den risiko det
indebærer at spille på gevinst, eller
sikre titlen med en (kort) remis. Valget af sidstnævnte var det objektivt
fornuftige valg – ratingtilvæksten
kommer hurtigt i andre turneringer,
og Mads blev fortjent første danske
U14-danmarksmester!
Uden deltagelse af de to næsthøjest ratede i denne aldersrække, Kristian Seegert og Bjørn Ochsner, var
kampen om de øvrige medaljer forholdsvis åben mellem 5-6 spillere,
og det blev Martin Haubro, BMS
Skak, og Casper Christensen, Skovbo, som efter fine præstationer hentede hhv. sølv og bronze i aldersklassen.

U16 – stærkt felt
Som den eneste af aldersklasserne
havde U16 hele top-5 (efter rating)
med i feltet! Topratede Dara Akdag,
BMS Skak, fik således kamp til stregen, men Dara spillede en god turnering og trods komplicerede partier og åben turneringsstilling helt
til det sidste holdt Dara hovedet koldt
og vandt titlen med 4½ af 5 efter en
kampremis i sidste runde med sølvvinderen Mads Hansen, Frem, som
med en sejr kunne være nået op på 4
point.
Næsthøjest ratede Nicolai Brondt
Pedersen fra Tjele vandt de to første
partier, men gik efter nederlaget til

Foto: tr.

Dara Akdag i 3. runde helt ned og
tabte også de to sidste partier!
Placeringern 2-5 blev delt på 3½
point mellem Mads Hansen og Tobias Rostgaard, begge Frem, Tobias
Bøje, Viby, og Joachim Holm Knudsen, Hillerød. På korrektion vandt
Mads Hansen og Tobias Rostgaard
hhv. sølv og bronze.

U18 – kun tre deltagere
Som den eneste gruppe havde U18
et meget lavt deltagerantal samtidig
med at de to højestratede spillere i
aldersklassen, Peter Skovgaard og
Alexei Hansen, ikke deltog.
De to favoritter i gruppen, Martin
Hansen, Næstved, og Peter Grove,
Viby, er dog godt med oppe i ratingniveauet og er begge i stor fremgang.
Og med Anders Trust, Tjele, som
godt spillende outsider formede U18
sig så spændende, som man overhovedet kunne håbe på! Der blev spillet alle-mod-alle, og trods Anders’

gode modstand til de to favoritter
endte turneringen med delt sejr til
Martin Hansen og Peter Grove på
1½ af 2 efter indbyrdes remis.
Dermed blev den ordinære U18
turnering suppleret med en omkamp
om DM-titlen – og Peter Grove og
Martin Hansen kom endda ud i den
længst mulige omkamp! Efter 1-1 i
hurtigpartierne blev de to lynpartier
ligeledes 1-1, efter at Peter Grove
vandt 1. parti og Martin 2. parti.
I det afgørende sudden-death parti
valgte Martin hvid efter at have ‘vundet’ lodtrækningen, men trods angrebschancer lykkedes det ikke Martin at vinde, hvorefter Peter fik modangreb og holdt fast til slutsejren med
de sorte – og Peter Grove vandt dermed U18 danmarksmesterskabet. En
sand gyser!

Fremtiden
DSU’s ungdomsudvalg vil i den
kommende tid evaluere dette første

Dara Akdag
kommenterer U16::

5. runde

Jonathan Braüner – DM-vinder i U12 og den eneste ved DM, som vandt alle fem partier.

U-DM og bl.a. drøfte formen for de
fremtidige ungdomsdanmarksmesterskaber. At der ikke skal spilles tre
runder på en enkelt dag er forholdsvis klart – det er simpelt hen for hårdt
ikke bare for spillerne, men for både
arrangører og forældre og alle andre. Og hvorvidt der skal være kvalifikationsstævner skal også overvejes – der er både fordele og ulemper
ved dette. Sidst men ikke mindst skal
hhv. pige- og drenge-DM-titler overvejes. I det foreløbige oplæg til UDM er titlerne for ‘åben række’, dvs.
fælles for piger og drenge.
U-DM 2008 samlede i alt 61 spillere i de seks aldersklasser – et fint
felt med det meste af eliten og med
pæn deltagelse i alle aldersklasserne!
Det lover godt for fremtiden for ungdomsskakken i Danmark, at dette
kunne lade sig gøre med et forholdsvis kort tilløb og med invitationen
udsendt kun ca. 1 måned før stævnet! Tabeller, billeder og nogle partier kan findes på stævnets hjemmeside.
Parallelt med søsætningen af konceptet for U-DM har DSU i øvrigt
udviklet ungdomsratinglister for alle
de nævnte aldersgrupper for både
piger og drenge på DSU’s ratingsider
på nettet. Derved kan både juniorerne
selv samt deres trænere og juniorlederne m.fl. holde sig ajour med
både eliten og bredden i hver enkelt
af ungdomsaldersklasserne, som er
de samme aldersklasser nationalt og
internationalt.

Dara Akdag
BMS Skak (2136)

M. Hansen
Frem (2025)

Dronningindisk / E15
1. d4
Med tre timers søvn var det ikke med
store forventninger, jeg gik turneringen i møde. Om fredagen havde der
været dimissionsfest, så det resulterede i, at jeg først kom hjem kl. 5.
Overraskende nok havde jeg 4 af 4,
2008 /6/241
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og jeg skulle nu spille mod et stortalent fra Fyn.
1... Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. g3 La6 5.
b3 Lb4† 6. Ld2 Le7 7. Lg2 Lb7
En sidevariant, som min modstander spillede, fordi han ikke kunne
huske teoritrækket 7... c6. Her var
jeg ‘out of book’
8. 0-0 0-0 9. Lc3
Jeg havde hele turneringen igennem
prioriteret søvn højere end forberedelse, så efter hver runde skyndte jeg
mig hjem for at sove. Dette kom så
til syne her, da jeg blander planerne
sammen. Med trækket 9. Lc3 tager
løberen springerens plads. Trækket
fejler faktisk ikke noget, men den
efterfølgende plan er muligvis ikke
korrekt.
9... d5 10. Se5
10. Lb2 med planen 11. Sc3 ville
måske være bedre.
10... Sbd7 11. Sd2 c5!
Det typiske befrielsestræk for Sort.
Hvid mangler 3-4 træk for at være
færdigudviklet, derfor er det nu, Sort
skal slå til!
12. dxc5 Sxc5 13. Dc2 Dc7 14. Tac1
Ld6 15. Db2 Sfe4 16. Sxe4 Sxe4 17.
Ld4
17. cxd5!? ville nok give Hvid fordel. 17... Sxc3 (17... exd5 18. Lxe4
dxe4 19. Lb4 De7 (19... Lxe5 20.
Txc7 Lxb2 21. Lxf8) 20. Lxd6 Dxd6
21. Tfd1 Df6 22. Tc7. Hvid har aktive brikker, men Sort har modspilschancer på de svage hvide felter
rundt om kongen. Lille hvid fordel.)
18. Txc3 I denne stilling stoppede
jeg med at regne, da jeg bare tænkte,
at Sort måtte stå fint efter 18... De7.
Men 18... De7 19. Sc6! med klar hvid
fordel.
17... De7!
Et træk, jeg havde overset. Nu truer
Sort lige pludselig med 18... La3
18. Dc2

Foto:
Tom Skovgaard.

Der blev spillet imponerende seriøs og kyndig skak i den yngste gruppe, U8.

Jeg bruger nu ca. 20-30 minutter på
at finde en løsning på mine problemer, og jeg finder en interessant
dronningmanøvre.
18... Tac8 19. Dd3 f6! 20. Sg4
Springeren er på vej til e3.
20... dxc4 21. bxc4
Hvid har nu en svaghed, men det er
en for lidt. Så Hvid kan lige nøjagtig
holde sammen.
21... Sc5 22. Db1 e5?
Her kommer min modstanders svaghed frem, positionsspil! Han har
fuldstændig udspillet mig i åbningen med de sorte brikker! Trækket
22... e5 taber naturligvis ikke, men
det svækker en masse felter i Sorts
stilling. Nu går det den anden vej.
23. Lb2
Naturligvis ikke til e3, da det er
springerens plads.
23... Lxg2
Sort er desværre nødt til at bytte løberne af, og hans stilling bliver svækket yderligere.
24. Kxg2 Df7?!
24... f5 er interessant.

25. Se3 Se6 26. Sf5!
Enhver kan se, at der er gået noget
galt for Sort. Felterne d5, f5 og d6 er
uhyggeligt svage.
26... Lc5 27. Tfd1 Tfd8 28. Td5! Sc7
29. Td3 Txd3 30. Dxd3 Se6 31. Td1 Lf8
Ikke 31... Td8 32. Dxd8†!

 
 
   
   
  
  
 

 


32. La3!!
Hvid bytter alle de rigtige brikker
af, for at gøre svækkelsen på d6
endnu tydeligere.
32... Sc5 33. Lxc5 Txc5 34. Dd8
Nu er 7. og 8. række lige pludselig
også rigtig svage.

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

www.skak.dk
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Mads Andersen
kommenterer U14:

3. runde

34... Dxc4?
I gensidig tidnød laver min modstander så en kæmpe fejl.
35. Se7† Kf7 36. Td7!
Jeg har nu spillet positionsspillet rigtig godt, og har udspillet min modstander totalt i midtspillet.
36... De4† 37. Kh3 Dxe2? 38. Sf5† Kg6
39. Sh4†??
Jeg havde fået øje på remisen og vidste, at den ville sikre mig DM-titlen.
Så jeg gik efter den, men jeg regnede faktisk med, at der var noget
mere. 39. Se3! var bare vundet.
39... Kg5 40. f4†
40. Dxf8 taber pga. 40... Dg4 med
slag på d7.
40... exf4 41. Td5† Txd5 42. Dxd5† Kh6
43. Sf5† Kg6 44. Sh4† Kh6 45. Sf5†
Kg6 46. Sh4† Kh6 47. Sf5†
Og remis. Jeg var ikke så skarp, som
jeg plejer at være. Hvilket desværre
kostede mig det perfekte resultat 5
af 5, men 4½ af 5 er jeg også helt
tilfreds med.
½-½

Mads Andersen
(2165)

Casper Christensen
(1518)

Siciliansk / B32
Dette var 3. parti i lørdagens trippelrunde, og Casper spiller altid frisk
til, så det kunne nemt blive alt for
spændende.
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
e5
Kalashnikov-varianten i siciliansk
5. Sb5 d6 6. S1c3 a6 7. Sa3 Le7
Her er det normale 7... b5. 7... Le7 er
en sidevariant, som Teimur Radjabov har forsøgt sig med et par gange.
8. Sc4
Dette udnytter, at springeren kan
komme til e3 (som er dér, hvor den
helst vil stå, fordi den peger på d5 og
f5) med det samme. Det var selvfølgelig ikke muligt efter 7... b5.
8... f5?!

Sahl skaklejr 2008
– for 35. gang!

www. aarhusskoleskak.dk

Århus Skoleskak indbyder for 35. gang til landets hyggeligste
skaklejr i efterårsferien på feriekolonien Sahl, beliggende ved
Vinderup i Viborg amt, fra mandag d. 13. oktober til fredag d. 17.
oktober 2008.
På lejren er der plads til 48 deltagere i alderen 8-16 år, der som
sædvanlig vil blive styret af en flok erfarne ledere.
Lejren vil byde på daglige skaklektioner i grupper efter spillestyrke, lejrturnering, simultan, lynskak, teknikmærker, fodbold,
bordtennis... og meget, meget mere!
Igen i år vil der være pigeværelse på lejren.
Prisen for en uges oplevelser er 600,- kr. som betales på lejren.
Transport til Århus betaler du selv. Bustransport Århus-Sahl t/r er
med i prisen.
Tilmelding skal ske senest onsdag den 1. oktober til Morten
Grubert, email: grubert@skoleskak.dk og tlf. 51 72 83 52, hvor du
også kan høre nærmere. Traditionen tro besættes pladserne hurtigt,
så skynd dig, hvis du vil være sikker på en plads!
Ved tilmelding skal du opgive navn, fødselsdato og år, adresse og
tlf.nr, skole/skakklub og hvem du evt. gerne vil bo sammen med.
Det hele sendt af din far eller mor.

Ukorrekt! Radjabovs idé var 8... b5
9. Se3 Sf6 10. g3 h5!?
9. Sd5!
Nu vil jeg prøve at udnytte, at min
springer står på c4, ved at trykke på
b6 og d6.
9... fxe4 10. Le3! Kf8
Der truede 11. Lb6 Dd7 12. Sc7†
med springergaffel og gevinst. På
10... Tb8 kom i øvrigt 11. Lb6 Dd7
12. Lc7! Ta8 13. Scb6 med endnu
en springergaffel!
11. Lb6 Dd7 12. Lc7 Ta7
Faktisk det bedste...!

  ^
 
   
   
   
   
 

 
^



13. Sxe7!
Nu ender det med, at jeg får en ekstra bonde. Det mener computeren
også er bedst.
13... Dxc7 14. Sxc6?
Bedre var 14. Sxc8 Dxc8 15. Dxd6†
Sge7 16. 0-0-0 b5 17. Sxe5 Sxe5
18. Dxe5, hvorefter jeg også vinder
bonden på e4 og samtidig holder
dronningerne på brættet, hvilket betyder, at mine angrebschancer stiger
betydeligt.
14... Dxc6 15. Dxd6† Dxd6 16. Sxd6
Se7 17. Sxe4 Lf5 18. Ld3
Resten er teknik, som Larsen siger.
18... b5 19. 0-0 Sd5
Nu truer han med at hoppe til b4 eller f4, så derfor...
20. a4!
Fratager ham muligheden for at
komme til b4.
20... b4 21. g3!
Og til sidst fratager jeg ham også
muligheden for at komme til f4.
21... Ke7 22. Tfe1 Kd8 23. Sc5
Nu vinder jeg endnu en bonde, så
derfor: 1-0
2008 /6/243
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BENT LARSEN

Lidt af hvert
Dette her er meget lærerigt for dem,
der ønsker at blive bedre skakspillere. Også for mig.
Flere måneder efter at have sendt
‘Om teoribøger’ (til nr. 3) så jeg en
gang til på Taylor -Kachian, og det
slog mig, at der var noget, jeg ikke
havde fået med. Det drejer sig om
trækfølgen. Såre enkelt! Vi spiller
os frem til 10. træk: 1. f4 c5 2. Sf3
Sc6 3. e3 g6 4. d4 d5 5. c3 Lg4 6.
Le2 Lxf3 7. Lxf3 e6 8. 0-0 Sf6 9.
Sd2 cxd4 10. exd4


  ^
   
   
   
   
   
  
 

Partiet fortsatte 10... Ld6 11. Sb3!
Dc7 12. Sc5 med gode chancer for
Hvid. Tilbage i løb. 10... Ld6 udstyres med et spørgsmålstegn. 10... Dc7!
Med en forklaring, som selv en 6årig nybegynder kan forstå: 10...
Ld6? 11. Sb3 Se4? 12. Lxe4 dxe4
13. d5!, men 10... Dc7 11. Sb3 Se4
12. Lxe4 dxe4 13. d5, hvor det enkle
13... exd5 14. Dxd5 f5 er godt for
Sort, og det indviklede 13... Db6†
14. Kh1 0-0-0 muligvis endnu bedre.
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Der er naturligvis en masse varianter. Efter 10... Dc7 11. g3 er 11... h5
næsten automatisk. (Faktisk er 10...
h5 også interessant. Og allerede i 9.
træk er både Dc7 og h5 kandidater.
Det sværeste i skak er at opretholde
spændingen).

Begge var ude om det
I nr. 5, på side 30, var der et fantastisk eksempel på gambitspil, der gør
folk sindssyge. Hvorfor i alverden
spillede tigeren Sg5. Hvorfor tvang
Agrest ham til at ofre? Hvorfor havde
Hvid kun sekunder til de sidste
mange træk? Vi husker 1. e4 c5 2.
Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 a6 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 13. Lb1 Dc7 14. f4
Tfe8 15. Sf3 Tad8 16. Kh1 Db8 17.
Tde1 Sh5!? 18. Sg5!?


^
 
   
   
 
  
 
  






Der fulgte 18... h6 19. Sxf7 Kxf7
20. e5 Sf8 21. Dg4 dxe5?? og Sort
tabte. Det mest talentfulde rednings-

forslag er 21... b5, så spiller damen
med i forsvaret, nemlig b5-b4 til at
afskære diagonalen a3-f8.
Men hvorfor fremprovokere offeret?
18... Te7 er da et glimrende træk!
Og hvor får jeg det fra? Det var faktisk det berømteste hiv i en VMmatch Anatoly - Garry. I en anden
stilling, en Scheveningen. Hvid
havde allerede vundet et par partier
med dette angreb. Troede Karpov,
at Kasparov spillede på tab?
Vi går en side frem, til 31. Hansen Rosell:
1. e4 c5 2. c3 d6 3. d4 Sf6 4. Ld3 g6
5. Sf3 Lg7 6. 0-0 0-0 7. h3 Sc6 8. d5
Sa5 9. Te1 a6 10. c4 Sd7 11. Sc3
Tb8 12. De2 Dc7 13. Lf4


^

   
  
 
   
 
   


^







13... Se5 er ikke noget træk. To
spørgsmålstegn. Der anbefales b5.
Men det er jo et tvivlsomt bondeoffer. 13... e5 er da nemt nok. F.eks.
14. Ld2 b6. 14... f5 er vistnok for
frækt.

Magnus Carlsen forklarer sine partier for pressen ved Corus-turneringen i Wijk aan Zee, hvor han bl.a. besejrede Kramnik .

Men lad os også lige kaste et blik på
partiet i SB 2008/4, side 53, Täbyvinderens eneste tabsparti.

Harriet Hunt
Anna Muzychuk
Skandinavisk / B01
Vi tager nogle træk:
1.e4 d5 2.exd5 Sf6 3.Sf3 Sxd5 4. d4
Lg4 5. Le2 Sc6 6. c3 e6 7. 0-0 Le7 8.
h3 Lh5 9. Te1 0-0 10. Sbd2 Dd7 11.
Sc4 Lxf3 12. Lxf3 Tad8
Må jeg foreslå det andet tårn? D-linien er nemlig altid vigtig, det andet
kan gøre gavn på a, b eller c. Dertil
kommer feltet f8 for løberen eller
kongen!
13. Db3
13. a4!? I en fjern fremtid, efter c3c4, er der hul på b4. Men indtil da er
a4 nyttigt, og c4 spiller Hvid kun,
når hun er klar til noget stort på linierne c-h.
Hvis Sort nu ville spille b5, var 12.
træk åbenbart det gale tårn.
13... b6 14. Ld2(?)
Stillingen skriger på a4. Løberen står
godt på c1!
14... Tfe8 15. Tad1 b5!?

Foruden med a4 havde Hvid også
kunnet undgå dette med Kh1.
16. Se3 a6 17. Dc2 h6
Maddingen lægges ud! Hun kender
sin modstander!
18. Sg4 Dd6
Næsten for groft! Hun vil have Hvid
til at ofre. Det gør hun også, med
diagram og obligat udråbstegn.

^
 
   
   
   
   
 

 






19. Lxh6 f5! 20. Lxd5 Dxd5
20... exd5?? 21. Dxf5 ville vidne om
en blind plet på e6, f.eks. 21... Tf8
22. De6†.
21. Se3 Dd6 22. d5 gxh6 23. dxc6
Havde Sort set det hele? Også 23.
Sxf5 exf5 24. Te6. Helt klart er det
ikke. Men måske var det en lettelse,

at Hvid slog på c6. Hvorefter Sorts
næste træk er en slem citron. Noget
med, at vi for en sikkerheds skyld
holder f5 dækket...
Med 23... Dxc6 står Sort udmærket!
F.eks. 24. Db3 Kg7 25. Sc2 Txd1
26. Txd1 Ld6 27. Sd4 og nu er 27...
Dd7 det solideste, men De4 er også
interessant.
23... Dc5?? 24. Db3 Ld6 25. Sc2!
Fuldstændig afgørende.
25... Kf7 26. Sd4 Dc4 27. Dc2(?)
Der faktisk gevinst med 27. Dxc4,
men gad vide, om Hvid havde tid
nok til at blive sikker: 27. Dxc4 bxc4
28. b4 cxb3 29. axb3 Tb8 30. b4
Tb6 31. Ta1 Kf6 32. Ta5 e5? 33.
f4!, og ikke meget bedre 32... Te7
33. g4! – Sort ænser ikke truslen:
27... b4? 28. Txe6 Txe6 29. Dxf5† Ke7
30. Dh7† Ke8 31. Dg8† Ke7 32. Sf5†!
Kf6 33. Dg7†! Kxf5 34. g4† Kf4 35.
Df7†
Og mat i 2. F.eks. 35... Ke4 36. Td4†
Dxd4 37. Df5†!!

Magnus’ forebyggelse
Det er jo et Nimzo-ord. Prævention.
Prophylaxe. Det betyder lidt af hvert.
Sommetider er det bare kunsten at
2008 /6/245
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... LIDT AF HVERT
komme modstanderen i forkøbet. At
se hans muligheder et halvtræk før, i
stedet for et halvtræk efter. I Wijk
aan Zee, sidste runde, var Magnus
Carlsen bedre til det end Kramnik,
der derfor led sit første nederlag med
de hvide brikker siden oktober 2006.
Dette skaffede Magnus en førsteplads på deling, sådan en kan der
godt ønskes tillykke med.

Vladimir Kramnik
Magnus Carlsen
Reti / A30
1. Sf3 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 c5 4. g3 b6
5. Lg2 Lb7 6. 0-0 Le7 7. d4 cxd4 8.
Dxd4 d6 9. Td1 a6 10. Sg5
Det ligner Larsen - Gheorghiu i Las
Palmas for over 30 år siden. Han blev
knust. Men nu ved man bedre. – Jeg
tror egentlig, at 10. Lg5 er bedre, det
har Ulf brugt. Hvis det førte til uligefarvede løbere, så gav Ulf alligevel
ikke remis. Hovedsagen var, at ebonden ikke skulle til e4.
10... Lxg2 11. Kxg2 Sc6
Her står den i længere tid ugarderet.
Men de hvide officerer kan ikke angribe den. Det sker først i 28. træk!!
12. Df4 0-0 13. Sce4 Se8!
Truslen mod d6 er klaret. Nu er der
to sorte brikker, der skeler til g5. Dog
truer f5 endnu ikke. 14. b3 f5? 15.
Sxe6 Dc8 16. Sxf8 fxe4 17. Sxh7,
tre bønder i stærk stilling er for meget.
14. b3 Ta7 15. Lb2 Td7



 ^
  
   
   
  
  
 

 
Her kommer et fælt rutinetræk. Rigtigt er 16. Dc1!! Nu giver 16... d5
ikke klar udligning, f.eks. 17. cxd5
Txd5 18. Txd5 Dxd5 16. f3, og mod
16... Sc7 er 17. Sh3 interessant.
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Capablanca med de sorte brikker mod Euwe, London 1922. Cubaneren var
verdensmester 1921-27, og hollænderen havde titlen 1935-37.

F.eks. 17... d5? 18. cxd5 Txd5 19.
Sf4!
Ekspeditionen til g5, e4 og f4 var
skam en succes, den fik Sort til at
spille Se8 og T--d7. Men nu er dronningen ikke effektiv på f4, og springerne er taktiske svagheder!
16. Tac1? Sc7!
Dækker e6 og truer alt muligt.
17. Sf3 f5 18. Sc3 g5! 19. Dd2 g4 20.
Se1 Lg5 21. e3 Tff7!
Endelig ikke 21... h5? 22. Sa4 Se8
23. c5! I alle tilfælde var 22. Sa4
bedst, f.eks. 22... Se8 24. h4 Lf6, og
Sort står bedst. Men i fortsættelsen
er Kramnik allerede en slagen mand.
22. Kg1? Se8 23. Se2 Sf6 24. Sf4 De8
25. Dc3 Tg7!
Et øjeblik dækkes matten på h8.
Fortsættelsen af historien om diagonalen kan evt. blive Se5, evt. h5 og
Th7, evt. løberafbytning. – Mærkeligt nok får Magnus slet ikke brug
for randbonden...
26. b4 Se4 27. Db3 Tge7!
Forebyggelse! 27... h5? 28. c5!
28. Da4 Se5! 29. Dxa6
Eller 29. Lxe5 dxe5 30. Sh5 Sxf2
31. Txd7 Txd7 32. c5 Se4! 33. c6
Td2 34. c7 Lxe3† 35. Kh1 Txh2†
og mat i 2.
– Resten er som at malke en kat.
Det sagde Jens Enevoldsen altid.
Jeg har aldrig fået undervisning i
denne malkning. Er det noget man

gør, når man har druknet killingerne?
29... Ta7 30. Db5 Dxb5 31. cxb5 Txa2
32. Tc8† Kf7 33. Sfd3 Lf6 34. Sxe5†
dxe5 35. Tc2 Tea7 36. Kg2 Sg5 37. Td6
e4 38. Lxf6 Kxf6 39. Kf1 Ta1 40. Ke2


^















   
  
   
   
 
^   
40... Tb1 41. Td1 Txb4
Nummer ét.
42. Sg2 Txb5 43. Sf4 Tc5 44. Tb2 b5
45. Kf1 Tac7 46. Tbb1 Tb7 47. Tb4 Tc4
48. Tb2 b4 49. Tdb1 Sf3 50. Kg2 Td7
51. h3 e5 52. Se2 Td2 53. hxg4 fxg4
54. Txd2 Sxd2 55. Tb2 Sf3 56. Kf1 b3
57. Kg2 Tc2 0-1

Er det en fælde?
Mario Monticelli var en italiensk
journalist. Han vandt tre italienske
mesterskaber og én stor turnering,
Budapest 1926. Der gik Grünfeld
(‘jeg begår aldrig fejl i åbningen’) i
hans fælde, og tabte. I en match mod
Euwe gjorde Capa det, to gange! Det
påstås, at han ikke kendte den! De to

Bøger
partier sluttede remis, men i anden
omgang måtte cubaneren til at redde
et tabt slutspil.
Men jeg har altid godt kunnet lide
Lb4†. Capas variant. Og nu i januar
2008, få dage efter at være inspireret
af partiet mod Schüssler, faldt jeg
minsandten over Nogueiras - BL fra
San Martin 1995. Gad vide, om
denne cubaner har set på ‘fælden’
sammen med Ulf Andersson. Jeg
besluttede mig til at være nysgerrig.
For eneste gang i mit liv spillede 8...
Se4!?

Noguiras
Larsen
Dronningindisk / E16
1. d4 Sf6 2. Sf3 b6 3. g3 Lb7 4. c4 e6
5. Lg2
Hvids trækfølge snød mig for La6varianten. Men den ville jeg ikke
have spillet.
5... Lb4† 6. Ld2 Lxd2† 7. Dxd2 0-0 8.
Sc3 Se4!? 9. Dc2.
Her er finessen Dd3 intet værd. Efter 9... Sxc3? er det fantastisk at have
d4 garderet, men efter 9. Dd3 f5 har
Hvid ikke 10. Se5 pga. Sc5!
9... Sxc3!? 10. Sg5 Dxg5!
Capas variant var 10... Se4 11. Lxe4
Lxe4 12. Dxe4 Dxg5 13. Dxa8 Sc6
14. Db7 Sxd4, og nu giver 15. 0-0
hvid fordel. Det står allerede hos
Euwe og er formentlig hans analyse
fra 1931. Jeg har vidst det, siden jeg
var dreng, takket være Åbningsspillet.
11. Lxb7 Sxe2 12. Dxe2 Sc6 13. Lxa8
Txa8 14. Dd3


  
   
   
   
  
  
   
   

Hvad nu? Man har set 14. Df6 15.
Td1, hvor den sorte dame opgav trus-

len Da5†xa2. Men der er mange
muligheder. Jeg havde nogle år før
set på to så vidt forskellige muligheder som 14... b5 og 14. h5. En sød
variant var 14... b5 15. cxb5? Dd5
16. 0-0-0 Sb4 17. Db3 Sxa2† 18.
Kc2 De4†! Med stor fordel. 14... h5
er et nyttigt lufthul og eventuelt et
angrebstræk. Men der var også interesante dronningtræk, men den
samme skavank. Farvel til skakken
på a5.
14... Dg4!?
Tænkeboks. Omsider kom det eneste træk, jeg var bange for:
15. f4!
Ser meget solidt ud. Men eksempelvis h5 duer jo ikke nu pga. 16. h3!
Hvid tilbød remis. Sort modtog!!
Vi analyserede ikke bagefter. Hemmelighederne blev bevaret.
Men lad os lige gå tilbage til 9. træk,
efter Dc2. Flohr spillede 9... f5 mod
Euwe i en match 1932. Efter 10. Se5
d5 11. cxd5 exd5 12. 0-0 er der
muligvis intet i vejen med Sort, men
efter 12... Sd7(?) 13. f4 Sdf6 14. Tac1
var hans stilling elendig. I øvrigt
kender jeg ingen gendrivelser af 9...
d5. Men det allereleganteste er 9...
f5 10. Se5 Sd6!

  ^
   
   
   
  
   
 

  
Både efter 11. Lxb7 og efter 11. e4
(hvor f4 er det frækkeste svar) er
springeren på e5 jo galt placeret.
Hvad sagde Francois-André Danican
Philidor? Man skal angribe med officererne bag bønderne. Her tager
Sort, i sin solide stilling, tingene med
ro, klar til modangreb, Måske endda
et kongeangreb! F-linien! I kongegambit betaler Hvid en bonde, her
har Sort den ganske gratis.

Opgør med
vanetænkning
Lluis Comas Fabregó: True Lies in
Chess, Quality Chess, 164 sider.
Det er altid med en vis spænding,
man åbner en bog af en debuterende
forfatter. Skepsis, men også en del
håb. Af og til er der tale om års opsamlede materiale, der endelig er
bliver sat på tryk.
I True Lies er det absolut tilfældet. Man fornemmer at forfatteren
virkelig brænder for at vise sine pointer, og at han har noget på hjerte.
Titlens ‘True Lies’ refererer til forfat-

100 år
Skakbladet
Vi har det hele.

Køber/Sælger
Skakbogsamlinger
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... BØGER
terens hovedtema. Historien skrives
af sejrsherrerne, og det afspejler
skaklitteraturen ofte. Der er masser
af eksempler på klassiske modelpartier, som senere, når de bliver set
på gennem kritiske briller, viser sig
at være det rene vrøvl.
Den slags er der et par eksempler
af i bogen, men heldigvis kammer
forfatteren på ingen måde over. Derimod giver han mange tankevækkende eksempler, hvor han selv har forholdt sig kritisk til etablerede opfattelser, og beskriver sine tanker.
Selv om at forfatteren på ingen
måde er verdens stærkeste skakspiller, lykkes det ganske ambitiøse
koncept utrolig godt. Et af mine
yndlingseksempler er følgende:
1. Sf3 c5 2. c4 Sf6 3. Sc3 d5 4.
cxd5 Sxd5 5. d4 e6 6. e4 Sxc3 7.
bxc3 cxd4 8. cxd4 Lb4† 9. Ld2
Lxd2† 10. Dxd2 0-0 11. Lc4 b6 12.
0-0 Lb7 13. Tfe1 Sd7 14. a4 Tc8 15.
Ld3


 ^
   
   
   
  
   
  
   

En forholdsvis kendt stilling i SemiTarrasch. Den gængse – og også min
– opfattelse har været, at Sort her står
temmelig trist. Hvid går videre frem
med a-bonden, bytter på b6, og Sort
er ladt tilbage med en svag bonde på
b6, og Hvid kan desuden forsøge at
udnytte d6-feltet. Forfatteren viser
Jusupov - Eslon, som er et modelparti fra Hvids synspunkt.
Tilbage til diagramstillingen. Fabrego anbefaler 15... a5! Min første
indskydelse var en hånlatter samt at
pege på feltet b5. Især i betragtning
af, at forfatteren gør så meget ud af,
at man skal forholde sig kritisk til
alt, så hvorfor ikke også til, hvad han
skriver?

24
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Jo mere jeg har tænkt over stillingen, jo mere klart bliver det, at det er
min intuition, bundet i klassiske
værker, fremfor forfatterens opfattelse af stillingen, der trænger til en
revision. 15... a5! er et fremragende
koncept. Bonde-a4 er lige så svag
som b6, og b6 ville jo være svag
uanset, så hvorfor ikke sikre at Hvid
også har en svaghed? Eneste brik,
der realistisk kan udnytte b5-feltet,
er Hvids løber, men da forsvinder
den fra dækningen af e4, som Sort
angriber ved at placere springeren
på f6. Desuden vil en hvid løber på
b5 jo blokere for det tårn i b-linien,
der skyder på b6. Jeg hælder altså
til, at Sort må stå glimrende. Før
denne bog ville jeg tro, han var i store
problemer.
Bogen har spændende eksempler,
og tvinger læseren til at tænke. Stoffet er komplekst, på ingen måde systematisk behandlet, men primært
hvad forfatteren har lyst til at fortælle om. Interessant læsning og yderst lærerigt, men så absolut for den
meget ambitiøse eller nysgerrige.
Peter Heine Nielsen

Skønlitteratur –
krimi med skak

A friendship across sectarian lines is not a common phenomenon ...
Apart from homosexuals, only chess
players have found a reliable way to
bridge, intensely but without fatal
violence, the gulf that separates any
given pair of men.
Handlingen foregår i et jødisk
miljø i Alaska (Byen Sitka i den del,
jeg andetsteds har set omtalt som the
Panhandle), og mordofferet, som
havde et lommeskakspil (en totræks
matopgave med træktvang) ved sin
seng og ejede bogen 300 Chess
Games af Siegbert Tarrasch, havde
indlogeret sig på et hotel under navnet Emanuel Lasker. Og som det
viser sig, også tidligere andre steder
som Aron Nimzowitsch, Richard
Reti etc. En skakklub spiller også en
rolle. Pga en overflod af jiddische
betegnelser og udtryk er romanen ret
vanskelig læst, og det bliver ikke
nemt at oversætte den til dansk. Men
der er heldigvis ingen skaklige ‘fejl’.
Den litterære genre er beskrevet
som Counterfeit World (CW), altså
sådan noget som ‘Forvrænget virkelighed’. Udgangspunktet er, at en
eller anden historisk begivenhed
faldt anderledes ud, populært er
f.eks., at Hitler vandt verdenskrigen,
og hvordan nutiden så ser ud. I
‘Yiddish Policemen...’ skete der det
for tres år siden, at den jødiske immigration i Palæstina slog fejl, staten Israel blev ikke oprettet, og USA
lod de mange jødiske flygtninge få
midlertidigt asyl. Dog kun til bosættelse i Alaska. Der lever de så nu med
deres religionsudøvelse, deres sprog
jiddisch og diverse intriger m.m.
Samt nogen kriminalitet.
Bent Kølvig

Michael Chabon: The Yiddish Policemen’s Union, Harper Collins
2007.
En ny engelsksproget krimiroman,
jeg lånte på biblioteket, ‘The Yiddish
Policemen’s Union’, viste sig at indeholde en hel del skak, og jeg fandt
bl.a. følgende:

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93

Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

Jens Enevoldsen: ‘I tyverne og trediverne, når man så fotos fra de store
turneringer, var der næsten altid et
hoved, der ragede op over alle de
andre som en struds med briller. Efterhånden blev man fortrolig med,
at det var den unge hollænder Max
Euwe, der ikke hedder Max, men
noget andet, som kun en udlært
hollænder kan udtale.’
(Skakbladet nr. 12, 1971)
Kim Pilgaard: ‘Som nogle ved, har
jeg været medlem af AS 04. I AS 04
var der en meget dårlig holdmoral,
men til gengæld har de noget måske
endnu bedre nemlig analysekultur.
Denne analysekultur var specielt
opbygget omkring Kai Bjerring. Jeg
har tit og ofte oplevet, at Kai kom
med et parti eller en åbning, som vi
kunne analysere. At analysere med
Kai er en oplevelse. Hvis jeg f.eks.
syntes, at jeg har spillet et godt træk,
så prøver han alle mulige træk, indtil han enten har gendrevet trækket,
eller partiet går videre. På den måde
kunne en skakaften let gå, hvilket er
meget sjovere end lynskak.
(5Tårnet, medlemsblad for
Kalundborg Skakklub, dec. 1992)
Nadezhda Kosintseva i et dobbeltinterview med sin søster Tatiana
om, hvorfor de begyndte at spille
skak: ‘Fuldstændig tilfældigt. På vej
hjem fra en dansetime med vores
mor kom vi forbi en skakklub – og
pludselig besluttede vi, at vi ville
lære, hvordan man spiller skak.’
(Misha Interviews,
november 2003)

Alexander Khalifman om forskellen på de sovjetiske skakskoler: ‘Det
mest slående eksempel, efter min
mening, er den lettiske skakskole.
Måske er det Tal’s tryllerier, der er
inspirationen, men det overvældende flertal af lettiske spillere spiller
kampbetonet, angrebsorienteret, risikabel, ja endda kaotisk skak. Lanka, Vitolinsh, Shabalov, Shirov...
Det lykkedes ikke for dem alle sammen. Shirov er er sandt skakgeni og
Alex Shabalov er en meget talentfuld spiller. Alligevel ønsker de alle
sammen at spille på den måde. Jeg
kan overhovedet ikke komme i tanke om nogle hårde positionsspillere,
der kommer derfra.’
(Misha Interviews, april 2004)
Bogdan Lalic: ‘Min modstander –
en ung cubansk IM’er [H. Hernandez] – er en typisk ny generations
computerspiller – han kender planen i stillingstyperne med tårnet på
c1, så han spiller videre som om,
tårnet står der. Det viser, at han ikke
ved, hvordan han selv skal bruge
hovedet.’
(Chess Today nr. 2141,
18. september 2006)
Bent Larsen: ‘Hvis man skal anføre forklaringer, var jeg blevet vækket først på formiddagen af nogle
trykluftbor, der var ved at rive et
hus ned lige ved siden af det ellers
udmærkede hotel.’
(Skakbladet nr. 8, 1971)
Harald Enevoldsen: ‘Hans [Andreas Nissen] kunnen på skakbrættet var af beskedent omfang, men til
trods herfor var han skakreferent ved
Berlingske Tidende. Denne sammensætning af manglende kunnen
og praktisk udfoldelse ved et dagblad er således ikke, som man måske kunde fristes til at tro, et nutidigt fænomen, men har altså rod
længere tilbage.’
(‘Af en skakstympers
skriftemål’, 1992)

Stieg Larsson: ‘Hun satte skakbrikkerne foran ham, og han indså
chokeret, at det var hans eget bræt.
[...] Hun gav ham de hvide. Han var
pludselig lykkelig som et barn.’
(‘Pigen der legede
med ilden’, 2007)
Sune Berg Hansen: ‘Kan nogen
stoppe Peter [Heine Nielsen]? Det
bliver temmelig sikkert ikke undertegnede, for jeg er lige så farlig som
en grillet skumfidus i øjeblikket.’
(Politiken, 22. marts 2008)
Per Knudsen: ‘Hvis jeg havde været „eneboer“, så kunne det da godt
være, at jeg havde været stormester
i dag.’
(Midtjyllands Avis,
22. marts 2008)
DJ Buda (Torsten Jacobsen): ‘Vi
har en uskreven regel om, at vores
musik skal kunne fungere til et slag
skak. Det er over skakbrikkerne, at
vi kan høre, om et nummer har det,
der skal til.’
(GAFFA, juni 2008)

Emanuel
Lasker –
verdensmester
1894-1921.

Emanuel Lasker: ‘Skak er kun et
spil og skal ikke sammenlignes med
forretningsverdenen, videnskab,
teknologi, for slet ikke at tale om
religion, filosofi eller kunstens verden. Ingen ønsker at se spillere, der
ofrer al deres tid på skakken, i stedet for at bruge den på nogle mere
lødige formål.’
(‘Lasker’s Manual
of Chess’, 1932)
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Problemskak
v/ Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.



Mat i 3 træk.


































 
 
  
  








Mat i 3 træk.

Løsninger til nr. 4/2008

Løsninger til nr. 2008/5

Strejftog blandt gamle danske
opgaveforfattere.
13426. K.A.K. Larsen. 1. De1
13427. K. Hannemann. 1. Sd5. Forførelse: 1. Sb1? Dc5!
13428. Sv. Thomsen. 1. Le4. Forførelse: 1. Te3? Td3!
13429. C. Christensen. 1. Sg5. 1...
Kd6 2. Sc8†, 1... gxh5 2. Dxh7, 1...
Sf4 2. Dxe5†, 1... Lg8 2. Dh4, 1... ~
2. Dxd4†. Forførelse: 1. Sd8? Ta7!
13430. Lars A. Larsen. 1. Sd8. 1...
Txh6/Th4/d3 2. Le4, 1... Th2 2. Lg2,
1... Th5/Sg3 2. Ld5, 1... Tf3/Tg3/
Sf2/Lb2/a5 2. Lf3, 1... ~ 2. Ke8. En
ret så kompleks opgave. Det ligner
Lars!
13431. J. Jespersen. 1. Le8 Kg4 2.
Ld7† Kf4 3. Lg4 Kxg4 4. Sc4 d1D
5. Se3†!
Én af mange smukke varianter, som
den sygdomsplagede præst selv
fremfører i samlingen af 320 danske
skakopgaver. Det fortælles, at gigten ofte var så slem, at han ikke kunne
‘bestige’ prædikestolen, men måtte
stå under korbuen og holde sin prædiken.

13432. W. Shinkman. 1. Db2 Kd7
2. De5 (2... Kc6 3. Dd5‡) 2... Kc8 3.
Dc7‡. Elegant! Tænk at skulle indlede med et ‘tilbagetog’ (Db2)!
13433. O. Wurzburg. 1. Tc6. 1...
b6†/b5 2. T(x)b6†, 1... bxc6† 2.
Dxc6†, 1... c4/S~ 2. Dxb7†, 1... Te8/
Tf8/Tg8/Th8 2. Dc8†. Forførelser:
1. Txg7? c4!, 1. Td6? Se6! Overflødighedshorn af bindinger og afdækkerskakker!
13434. S. Loyd. 1. Sg4†. 1... Kf3 2.
Dc2, 1... Kh3 2. Sh2, 1... Kh1 2.
Dh2†, 1... Kf1/Kg1 2. Ta8. Forførelser: 1. De2? Kg1!, 1. Sd3†? Kf3!
Loyd er evigung med sin idérigdom.
13435. M. Havel. 1. Lc5. 1... Se4 2.
Sh6†, 1... Ke6 2. Se3, 1... Ke4 2.
Sf2†, 1... Kf4 2. Sxf6, 1... ~ 2. Txf6†.
Forførelse: 1. Lb6? Se4!
13436. H.P. Rehm. 1. Df7. 1... Lxf6
2. Dxf6†, 1... Sxf5 2. d3†, 1... Sxd5
2. d4†, 1... gxf5 2. Dxg8†, 1... ~ 2.
Txg6†. Forførelse 1. d4? Lxd4!
13437. A. Kraemer. 1. Tb1! Kg7 2.
Db7† Kh8 3. Db2‡
Dette herlige Bristol-motiv: Tb7 må
trække sig pænt tilbage for ikke at
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13440
G. Heathcote, 1910







Mat i 2 træk.







 
 
  
   
   
   






   
   
   
   
   
   
   
  
Mat i 2 træk.


























  
  
 
   








Mat i 8 træk.

spærre for dronningen, der skal
‘matte’ fra b2.

Hvordan var det muligt?
Hvad var de 11 halvtræk, der førte
til diagramstillingen i 2. spalte?
Trækfølgen er fundet af M. Caillaud
i 1997 og ser således ud: 1. c4 c5
2. Da4 Sc6 3. Dxc6 dxc6 4. Sc3 Dd5
5. Sxd5 cxd5 6. d4.

Velbeskyttet konge















  
 
   
   
   
  






P. Cathignol, 1981








 
  
   
   
  
   








13443
Animusrex, år ukendt

13441
O. Votruba, 1908







Mat i 2 træk.





13442
E. Böök, 1926

13438
S. Loyd, år ukendt




13439
O. Wurzburg, 1935

  
  
  
   
   
   
   
  




Den sorte konge skærmes af sin
bondemilits. Hvordan får den
hvide madamme ram på ham?
http://problemskak.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'

K
H
J
A

=
=
=
=

Koordineret turnering
Hurtig- og lynskak
Juniorturnering
Andre arrangementer

Solvognturnering 2008
– Nyt spillested!
H
24/8. – Nykøbing Sj. Skakklub indbyder for 38. gang til 6 runder ½-times hurtigskak. Søndag den 24.
august i Odsherredhallen, Ravnsbjergvej 25, Vig. – Cafeteria er åben.
– Tider: Indskrivning fra kl. 9.15, 1.
runde kl. 10.00, sidste runde kl. 16.30,
præmieuddeling kl. 18.00. – Klasser:
Inddeles efter rating, pr. ca. 200. –
Indskud: Alle klasser 100 kr. Begynderklasse (max. 1200) dog 50 kr.
Betaling på stedet. – Oplysning og
tilmelding: senest den 23. august
til Villum Sejersen, Nørregade 1A,
4500 Nykøbing Sj., tlf. 59 91 31 57,
mobil 30 34 03 44, eller e-post
vse@privat.tdcadsl.dk.

HUSK

3. XtraCon EMT i Skovbo 2008
i september – Se indbydelsen i
Skakbladet nr. 5.

VRS Hurtig 2008
H
25/8 - 1/9. – Vejlby-Risskov Skakklub indbyder hermed til 7 runders
hurtigturnering på følgende mandage:
Runde 1-4 mandag den 25/8, og runde
5-7 1/9. Med start kl. 19.30. – Spillested: Vejlby Sognegård, Vejlby Centervej 25, 8240 Risskov. – Betænkningstid: 25 min. – Indskud: 50 kr. –
Præmier: 1. pr. 1000 kr., 2. pr. 500 kr.
Bedst under 1500 giver 500 kr. – Turneringsform: Monrad-gruppe. – Tilmelding: Torben Hansen, email:
ingerogtorben@stofanet.dk, tlf. 86 18
30 14. – Tilmeldingsfrist: Senest lørdag d. 23. august 2008.
Amagermesterskabet 2008 K
26/8 - 21/10. – 7 runder i én stor
Schweizer-gruppe. – Starttid er kl.
19.00. Spilledag er tirsdag. – 2 timer
til 40 træk samt ½ times tillæg + opsparet tid til evt. rest. – Turneringen
Elo-rates i det omfang, det er muligt.
– Indskuddet er 150 kr. – Garanteret
1. præmie på 1.800 kr. Desuden
ratingpræmier for hver 8 deltagere.
Ekstra præmier på 500 kr. til bedst
placerede ikke-mesterspiller, samt
250 kr. til bedst placerede kvindespiller. – Spillested: ‘Prismen’, Holmbladsgade 71, 2300 København S. –
Røgfri lokaler. – Tilmelding senest
den 19. august på hjemmesiden
www.amsf.dk, eller til Carsten Henriksen, på tlf. 22 99 19 52 / 88 38 70
01, email: ams-skak@brygge.dk, eller til Kim Larsen på tlf. 22 54 69 17.
Aalborg
Byturnering 2008
K
28/8 - 18/9. – Hermed indbydes til en
koordineret enkeltmandsturnering,
som spilles over 7 runder fra 28. aug.
til 18. sept., på alle torsdage i Nørresundby og alle tirsdage i Aalborg.
Urene startes kl. 19. – Turneringen
spilles efter Dansk Skak Unions bestemmelser for koordinerede turneringer og anmeldes til Elo-rating. –
Betænkningstid: 1½ time til 30 træk,
½ time til resten. – Indskud: Kr. 150.
– Der spilles i 8-mandsgrupper inddelt efter ratingtal ovenfra, nederste
gruppe evt. Monrad. – Vinder af øverste gruppe bliver Bymester 2008. Placering og præmier afgøres ved ligestilling i point efter korrektion, idet
der anvendes Sonneborn-Berger i
alle-mod-alle grupper og alm. korrek-

tion i en evt. Monrad-gruppe. Præmier offentliggøres senere. – Tilmelding med angivelse af rating senest
26. aug. på bytur08.skakteam.dk eller til Svend Aage Sørensen, tlf. 98
19 25 17, email: saas@stofanet.dk.

BMS Efterår 2008
K
2/9 - 28/10. – BMS Skak inviterer til
koordineret turnering ‘BMS Efterår
2008’ i månederne september-oktober 2008. BMS Skak lægger 1000 kr.
oven i præmiepuljen bestående af indskud excl. EMT-afgift, og 1.præmien
i øverste gruppe er 1000 kr. – Spilledatoer: Der spilles på følgende tirsdage med start kl. 19.00: 2., 16., 23.

Det åbne Brøndbymesterskab 2008
Igen i år har Brøndby kommune
og Brøndbyernes skakklub fornøjelsen at indbyde alle, der spiller
skak, til turnering om ovennævnte mesterskab.
Spillested: Kilden, Nygårds Plads
31, Brøndbyøster.
Tidspunkt: Søndag den 7. september fra kl. 09.00 til kl. 18.00.
Præmier: 1. præmie i mesterklassen kr. 2.000.
Øvrige præmier efter indskud.
Desuden slutspurtspræmier.
Som sædvanlig udsætter Brøndby
kommune ærespræmier i samtlige klasser.
Klasser og Indskud: Mesterklasse: indskud kr. 120, 1. klasse:
indskud kr. 100, 2. klasse: indskud kr. 80, 3. klasse: indskud kr.
70, begynder: indskud kr. 50.
Der spilles Monrad over 7 runder
med en halv times betænkningstid til hver spiller til hele partiet.
Fortæring: Mad og drikke kan
købes på spillestedet.
Rygning: Ikke tilladt i spillelokalet.
Tilmelding: Senest tirsdag d. 26.
august. På registrerings nr. 4515
konto nr. 4515016694. Ved Benny B. Bengtson, Brøndby Nord
Vej 193, 3. tv., 2605 Brøndby.
Tlf. 20 30 68 86. Email: bengtson
@broendbybredbaand.dk
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og 30. september, 7., 21. og 28. oktober 2008. – Spillested: BMS Skak,
Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup. – Gruppeinddeling: Der spilles i 8-mands alle-mod-alle grupper,
der inddeles efter rating. Nederste
gruppe eventuelt Monrad. – Betænkningstiden er 2 timer til de første 40
træk og 30 min. + opsparet tid til resten, og der spilles efter FIDE's regler. Turneringen Elo-rates. – Rygning:
Der må ikke ryges på spillestedet,
rygning er kun tilladt udendørs. – Indskud: Seniorer 150 kr., juniorer og
pensionister 100 kr. – Tilmelding:
Senest 25. august, bedst på KSU’s
online-tilmelding via BMS Skak’s
hjemmeside: www.bmsskak.dk. –
Max. 40 deltagere. – Eventuel kontakt: Tom Krog Nielsen (tom.krog
@get2net.dk, tlf. 33 24 22 92) eller
Tom Skovgaard (tsg@ddf.dk, tlf. 24
28 14 10).

PricewaterhouseCoopers Cup –
Holbæk
K
2/9 - 2/12. – Spil når du vil. 11 runder
Monrad m. bl. a. seedning og ret til
framelding. Elo-rates. – Sted: Absa-

lonsvej 25, Holbæk. Rygeforbud. –
Spilledage: Flg. tirsdage kl. 19.15:
2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9, 7/10,
21/10, 28/10, 11/11, 25/11 og 2/12. –
Hjemmeside: home15.inet.tele.dk/
pmp/skak, hvor runderne offentliggøres 2-3 dage i forvejen. – Tilmelding
og info: Poul Møller Petersen, Slotshaven 39, 4300 Holbæk, tlf. 59 43 07
25, email p.m@petersen.mail.dk. –
Frist: Tirsdagen før den runde, man
indtræder i turneringen.

VRS Efterårsturneringen 2008 K
8/9 - 24/11. – Vejlby-Risskov Skakklub indbyder hermed til koordineret
7 runders turnering på følgende mandage: 8/9, 15/9, 22/9, 6/10, 20/10,
3/11 og 24/11 med start kl. 19.00. –
Spillested: Vejlby Sognegård, Vejlby
Centervej 25, 8240 Risskov. – Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter 30 min., pr. spiller, ingen hængepartier. – Indskud: 150 kr. – Præmier:
Højestratede gruppe: 1.800 kr., 2. 400
kr., ratingpr. 200 kr. Øvrige grupper:
1.700 kr., 2.300 kr., ratingpr. 200 kr.
– Turneringsform: 8-mands grupper
+ evt. Monrad-gruppe. – Tilmelding:

Jørgen Thinggaard, 86 74 01 33 / 29
23 00 62, email: kasserer@vrsk.dk. –
Tilmeldingsfrist: Senest lørdag d. 6.
september 2008.

Nordfalster
Efterårs EMT 2008
K
9/9 - 21/10. – Nordfalster Skakklub
indbyder til en 5 runders røgfri EMT
i 6-mands grupper, evt. Monrad afhængigt af tilmeldinger. – Spillested:
Nørre Alslev bibliotek, 1. sal, Helene
Strangesvej 1, Nørre Alslev. – Spilledage: Tirsdagene 9/9, 16/9, 23/9,
7/10 og 21/10 kl. 19.00. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk + ½ time
til resten. – Indskud 20 kr. Ingen
præmier. – Tilmelding senest den 2/9
2008 til Henning Jakobsen, email:
h.k.jakobsen@mail.tele.dk, tlf. 54 85
09 70.
GF Fyn Weekend EMT
K
12/9 - 14/9. – Middelfart Skakklub
og GF Fyn indbyder til koordineret 5
runders EMT. – Spillested: Østergades Forsamlingshus, Østergade 33,
5500 Middelfart. – Spilletidspunkt:
Fredag 12/9 kl. 19-24, lørdag 13/9 og

Nordsjællands Sensommerturnering 2008
Allerød Skakklub og Skakklubben Nordkalotten
indbyder til 5-runders koordineret turnering
Spilledatoer: Torsdagene den 4/9, 11/9, 18/9, 25/9 og 2/10.
Runderne den 4/9, 18/9 og 2/10 spilles i Allerød Skakklub, Allerød.
Runderne den 11/9 og 25/9 spilles i Skakklubben Nordkalotten, Græsted.
Turneringsform: Der spilles fortrinsvis alle mod alle i 6-mands grupper, sidste gruppe evt. schweizer.
Indskud: kr. 150. Juniorer under 16 år kr. 75, som skal være betalt inden første træk.
Præmier: Min.100% af indskudet går til præmier (– EMT-afgift).
Ved ligestilling deles præmierne. Præmieuddeling torsdag den 2/10.
Spilletid: 19.00 – 24.00. 2 timer til 40 træk, derefter ½ time + opsparet tid til resten af partiet.
Spillesteder: Skovensvej 6, 3450 Allerød, og Græsted Skole, Spor N, Håndarbejdslokalet, nr. 53
Stationsvej 10, Græsted. Turneringen er røgfri. På spillestederne kan der købes kaffe/te, øl/vand og lidt
til den søde tand.
Tilmelding: Senest søndag den 31. august 2008 til: David Christophersen, Vinkelvej 4,
3540 Lynge, tlf. 48 16 03 69, mobil 26 70 03 69 Email: david@ask-skak.dk
Ved tilmelding skal: Navn, klub, fødselsdato og år, telefon nr. samt ratingtal opgives.
Liste med tilmeldinger vil fremgå af klubbernes hjemmesider.
OBS! Turneringen indgår i NSU’s Grand Prix serie
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søndag 14/9 kl. 9-14 og kl.14.3019.30. – Betænkningstid: 40 træk på
to timer, derefter ½ time plus opsparet tid til resten. – Turneringsform:
6-mands alle-mod-alle grupper, nederste evt. Monrad. Hvor muligt Elorates. – Indskud: 130 kr., dog gratis
for medlemmer af Middelfart Skakklub. – Præmier: Øverste gruppe:
1. pr. 1500 kr., 2. pr. 1000 kr. Øvrige
grupper 1. pr. 500 kr. og 2. præmie
300 kr. Ved 30 deltagere forhøjes
1. og 2. præmier i gruppe 2 til 750 kr.
og 300 kr. – Øvrige: Rygning er ikke
tilladt på spillestedet. Handicapvenligt spillested. – Tilmelding: Jacob Kloch, tlf. 64 41 92 50, eller
email: kloch176@gmail.com, senest
søndag den 7/9. – Læs mere på
www.middelfartskakklub.dk.

Det Åbne ØBRO
klubmesterskab 2008
K
15/9 - 10/11. – Skakforeningen
ØBRO indbyder til vores åbne klubmesterskab 2008. Turneringen afvikles over 7 runder i klubbens egne lokaler, Rosenvængets Allé 31, kld.,
2100 Kbh. Ø. – Spilledage: Mandagene 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 20/10,
27/10, samt 10/11. – Spilletid: Rundestart kl. 19.00. Betænkningstiden er
2 timer/40 træk + 30 min. til resten, i
alt 5 timers spilletid. – Turneringsform: 2 Monrad/schweizer-grupper,
en Mesterskabsgruppe (for spillere
med 1900+ i dansk rating) og en Basisgruppe (for spillere med mindre
end 1900 i dansk rating). – Rating:
Begge grupper bliver Elo-ratet. – Indskud: 300 kr. i Mesterskabsgruppen.
200 kr. i Basisgruppen. – Præmier:
Garanteret 1. pr. på 1.500 kr. i Mesterskabsgruppen (ved min. 12 deltagere). Garanteret 1. pr. kr. 1.000 i
Basisgruppen (ved min. 12 deltagere).
Øvrige præmier/ratingpræmier er afhængig af deltagerantallet i de to
grupper, idet hele indskuddet minus
EMT/Elo-afgift går til præmier. –
ØBRO Klubmester 2008: Bedst placerede ØBRO’er (A- og B-medlemmer ved turneringsstart) i Mesterskabsgruppen! – Kvalifikation: Vinderen af Basisgruppen kvalificerer sig
til næste års Mesterskabsgruppe. –
Tilmelding med navn, ratingtal, klub,
fødselsdato og gerne telefonnummer
og emailadresse til formand Søren
Møller Hansen, formand@oebroskak.dk eller online på KSU’s hjem-

meside, www.ksu.dk. Tilmeldingsfristen er onsdag den 10. september.
– Bemærk: Skakforeningen ØBRO er
røgfri på alle indendørsarealer.

Løvfalds EMT 2008,
Ringsted
K
19/9 - 21/9. – Skakklubben af 1927
Ringsted indbyder hermed til Weekend-EMT, alle-mod-alle i 6-mands
grupper efter rating. – Turneringen
Elo-rates. – Begynderklasse på særlige vilkår, se nærmere på klubbens
hjemmeside: www.sk1927ringsted.dk/
lovfald2008inv.htm. – Spilledage:
Fredag 19/9 kl 18.30-23.30, lørdag
20/9 samt søndag 21/9 kl. 10.00-15.00
og 15.30-20.30. – Spillested: Sdr.
Parkskolen, Ringsted. – Betænkningstiden: 2 timer til 40 træk, derefter 30 min + opsparet tid til resten af
partiet. – Indskud: 120 kr, som betales ved 1. runde. – Præmier: 100% af
indskud efter EMT-afgift. Vandrepokal til turneringsvinderen. – Tilmelding: med angivelse af navn, klub,
telefonnummer, rating og fødselsdag
til Poul Buhl, tlf. 40 75 51 02 eller
email: sittingbuhl@email.dk, senest
onsdag d. 10. sept.
Plus Office Cup Holstebro
47. Åbne Bymesterskab
K
19/9 - 21/9. – Holstebro Skakklub
indbyder hermed til en 5-runders koordineret EMT i weekenden 19-21/9
2008. Spilletider fredag kl. 19.00 24.00, lørdag og søndag kl. 10.00 15.00 og 15.30 - 20.30. – Indskud:
150 kr. pr. person. – Betænkningstid:
40 træk i 2 timer + ½ time + opsparet
tid til resten af partiet. – Turneringsform: Der spilles i 6-mands grupper.
Sidste gruppe måske Monrad. Elorates så vidt muligt. – I samarbejde
med Ringkøbing laves en Grand Prix
Turnering for spillere, som deltager
både i Ringkøbing Weekend-EMT og
denne turnering. – Spillested: Tilgår
senere. – Tilmelding: senest søndag
den 14. september til Aksel Hansen.
Tlf. 97 40 12 45 / 21 76 45 32, email:
revisorah@pc.dk, Sigurd Rindom, tlf.
97 40 56 27 / 20 63 89 84, email:
sr@nrfelding.dk, eller Erling Høiberg, tlf. 97 85 00 58, email: eho
@stgym.dk, med angivelse af navn,
rating, fødselsdato, klub og tlf. nr. –
Præmier: 1. pr. 500 kr., 2. pr. 300 kr.
Spekulative rundepræmier.

Randersmesterskab
i hurtigskak
H
20/9. – Skakklubben Rokaden indbyder til det tredje Randersmesterskab i
hurtigskak lørdag den 20. september
kl. 09.30 i Kulturhusets store sal,
Stemannsgade, Randers. – Vi garanterer en 1. præmie på min. 2000 kr.
Der vil desuden være ratingpræmier
afhængig af deltagerantal. – Indskud
150 kr. (juniorer 100 kr). – Turneringen afvikles med 7 runder efter
schweizersystem. – Betænkningstid
½ time pr. spiller/parti. – Tilmelding
med fødselsdato, klub, rating og tlf/
email til Claus Andersen. Email:
macfreak@vip.cybercity.dk, tlf. 86
43 79 94, eller via klubbens hjemmeside, www.skakklubbenrokaden.dk,
senest den 18/9.
Springeren Kolding EMT
K
23/9 - 28/10. – Springeren indbyder
til koordineret turnering på Munke-

Den jyske Sparekasse
Høstturnering 2008
Grindsted Skakklub indbyder, i
samarbejde med Den jyske Sparekasse, hermed til en 5-runders
koordineret EMT-turnering!
Turneringsform: 6-mands allemod-alle + evt. Monrad i nederste
gruppe.
Spillested: ‘Mødestedet’, Nygade
29, 7200 Grindsted.
Spilletider: Onsdag d. 17/9, 24/9,
1/10, 8/10 samt 22/10 kl. 1900. Der
spilles ikke 15/10 (efterårsferie).
Betænkningstid: 2 timer til 40
træk + ½ time + opsparet tid til resten af partiet.
Indskud: Kun kr. 60,-.
Præmier: 1. præmien i alle grupper er kr. 600,-.
Tilmelding: Senest ons. d. 10/9 til
Lars W. Pedersen (tlf. 20 75 08 13,
email: wislars@gmail.com), eller
til Jørn P. Adolphsen (tlf. 75 32
42 57), eller www.all2one.dk/
grindstedskakklub.
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vængetskole Blok h, 6000 Kolding. –
Få forbedret dit ratingtal på bare 5
runder og kom i form til holdturneringen. – Spilledatoer: Følgende tirsdage fra kl.19.00-24.00: 23/9, 30/9,
7/10, 21/10, 28/10 2008. – Der spilles så vidt muligt i 6-mands grupper.
– Betænkningstid: 40 træk 2 timer,
derefter ½ time + opsparet tid til resten af partiet. – Indskud 150 kr. –
Hele indskuddet går til præmier. – Der
er ryge- og mobilforbud. – Tilmelding senest onsdag den 17/9 til Richardt Ebbesen, tlf. 75 53 76 36,
email: R.ebbesen@stofanet.dk. – Eller brug vores online tilmelding på
www.skakklubbenspringeren.dk.

Hurtigskak
Springeren Kolding
H
27/9. – Springeren inviterer til 7
runders hurtigturnering lørdag den
27/9 2008 fra l. 10.00-19.00. – Betænkningstid 25 min. pr. spiller pr.
parti. – Spillerne vil blive inddelt i
klasser efter rating, og så vidt det er
muligt i 8-mands grupper. – Speciel
klasse for skoleskakspillere kl.10.0016.00. – Indskud 150 kr., juniorer og
pensionister 100 kr., skoleskakspillere 50 kr. – Præmier: Øverste
gruppe 1. pr. 1000 kr., 2. pr. 600 kr.
Øvrige klasser 1. pr. 600 kr., 2. pr.
400 kr., derudover sponsorpræmie til
3. pladserne. Præmier til skoleskakspillere: Pokaler til de 3 første i hver
gruppe. – Spillested: Munkevænget
skole blok h. – NB: Der er rygeforbud og mobilforbud. – Tilmelding
senest den 25/9 med navn og rating
til Richardt Ebbesen, tlf. 75 53 76 36,
email R.ebbesen@stofanet.dk. Eller
brug vores online tilmelding på
www.skakklubbenspringeren.dk. –
Vel mødt i Kolding.
Nordfalster
Dags EMT 2008
K
2/10 - 13/11. – Nordfalster Skakklub
indbyder til en 5 runders røgfri EMT
i 6-mands grupper, evt. Monrad afhængig af tilmeldinger. – Spillested:
Nørre Alslev bibliotek, 1. Sal, Helene Strangesvej 1, Nørre Alslev. –
Spilledage: Torsdag eftermiddag den
2/10, 9/10, 23/10, 30/10, og 13/11,
med start kl. 12.30. – Betænkningstid:
2 timer til 40 træk + ½ time til resten.
– Indskud 120 kr. Præmier 80% af
indskuddet. – Tilmelding senest den
25/9 2008 til Henning Jakobsen,
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email: h.k.jakobsen@mail.tele.dk, tlf.
54 85 09 70.

Ringkøbing
Weekend-EMT 2008
K
3/10 - 5/10. – Ringkøbing Skakklub
inviterer til 5-runders EMT 3.-5. okt.
1. runde fredag d. 3. okt. kl. 18.3023.30. Runderne lørdag-søndag: kl.
10-15 og 16-21. – Sted: Ringkøbing
Gymnasium, Vasevej 24, Ringkøbing. Røgfri lokaler. – Betænkningstid: 40 træk i 2 timer, ½ time + opsparet tid til resten. – Indskud: 150 kr.
Juniorer 100 kr. – Der tilstræbes
6-mands grupper. I mesterklasse
1. præmie på min. 1000 kr. I alle klasser: mange ekstrapræmier! – NYT:
Særlige præmier til deltagere med
samlet godt resultat hos os og i
Holstebros ‘Plus Office Cup’. – Tilmelding: Senest søndag d. 28. sept.
til Jørn Sloth, Kløvervænget 22, 6950
Ringkøbing, tlf. 97 32 35 01, email:
j-sloth@get2net.dk.
Skive Bymesterskab 2008
K
10/10 - 14/11. - Skive Skakklub indbyder til koordineret EMT følgende
fem fredage: 10/10, 24/10, 31/10,
7/11 og 14/11 med start kl. 19. – Spillested: Skivehus Skole, Rosenbakken
8, 7800 Skive. – Betænkningstid: 40
træk på to timer, derefter ½ time til
resten af partiet. – Turneringsform:
6-mands grupper alle mod alle, ne-

derste gruppe evt. efter Monrad-systemet. Turneringen vil ikke blive Eloratet. – Indskud: 150 kr. Præmier: 1.
præmie i alle grupper: 500 kroner.
Øvrige præmier vil fremgå af turneringsprogrammet. Rygning: Ikke
tilladt på skolen. – Tilmelding: Bjarke
Høj Olesen, tlf. 28 30 97 51, eller
Claus Støvring, tlf. 21 48 89 24, email:
claus.stoevring@hotmail.com, senest
søndag den 5. oktober.

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

Nordjysk Seniorskak indbyder til

7-runders hurtigskakturnering i Skagen
Alle skakspillere, som er fyldt 60 år, kan deltage
Der spilles i Skagen Kultur-og Fritidscenter, Kirkevej 19, 9990 Skagen
fra tirsdag den 11. november kl. 14.00 til onsdag den 12. november kl.
13.00. Turneringen afvikles efter Schweizer-systemet.
Tilmelding: Senest tirsdag den 4. november 2008
Spilletiden:
30 minutter til hver spiller i hvert parti.
Indskud:
150 kr.
Præmier:
Hele indskuddet indgår i en præmiepulje, som fordeles
i 3 præmiegrupper efter deltagere og rating.
Ærespræmie: Team Nordjylland giver en særlig ærespræmie til den
spiller, der vurderes at have opnået det bedste resultat
i forhold til spillerens normale styrke.
Se meget mere om ophold m.m. på skagen.skakteam.dk, hvor tilmelding ligeledes kan ske, eller ring til turneringslederen, Svend Aage
Sørensen, 98 19 25 17.

vil endvidere være ratingpræmier,
som udgør indskud ÷ EMT-afgift.
Ved ligestilling afgøres præmiefordeling ved almindelig korrektion.
– Indskud: Titelholdere (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:
Herning Byturnering
18/8 - 29/9
Køge Bugt Efterår
20/9 - 29/10
Solvognturneringen
24/8
Herlev-Mesterskabet
25/8 - 6/10

Midtjydsk EMT
25/8 - 6/10
Hærvejsturneringen
28/8 - 9/10
Dianalund Open
29/8 - 10/10
Rødovre Mesterskabet
2/9 - 21/10
3. XtraCon EMT i Skovbo
5/9 - 14/9
Rødovre 75 års Hurtigskak
21/9

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 5.
Kombinationsmotivet Afledning –
som vi så eksempler på i nr. 4 - går
ud på at fjerne en fjendtlig brik fra
dækning af et gunstigt felt, så dette
kan anvendes til videre angreb.
Henledning er det modsatte: En brik
bliver ved hjælp af trusler eller offer tvunget hen til et ugunstigt felt.
1. Arshak B. Petrosjan
Moldagaviev
Sovjetmesterskabet U18, Jerevan
1969. 30. Th8†! Kxh8 31. Dh5†,
og da løberen bagefter giver skak
på e6, er spillet tabt. 1-0.
2. Christer Bergström
Ludvig Sandström
Sverigesmesterskabet, Sundsvall
1989. 25. b4! Dronningen må gå til
det udækkede felt b4, hvorefter 26.
Sd5! truer mat på e7. 1-0.
3. Frans André Cuijpers
Manuel Bosboom
Holland 1984. 1... Ta3! Tableau!
Hvid kan ikke gøre andet end at opgive. 0-1.
4. Carlos Enrique Guimard
Max Euwe
Staunton mindeturnering, Groningen 1946. 34... Sd2! truer mat. Hvis
den blivet taget af damen, kommer
hun for langt væk fra sin mand: 35.
Dxd2? Dh2† etc. 35. Kf2 Sxe4†.
0-1.

5. David I. Bronstein
Efim P. Geller
Interzoneturnering, Göteborg 1955.
15. Txe7†! Kxe7. Efter 15... Kf8
16. Txf7† optræder henledningstemaet i ny udgave. 16. Sxd5† Sxd5
17. Dxd3 f6 18. Ld2 Kf7 19. Db3
Lc6 20. Se1 The8 21. Sd3 Te6 22.
Tc1 Lf8 23. Txc6. 1-0.
6. Maja Tjiburdanidze
Nona Gaprindashvili
Yugometal dameturnering, Beograd
1996. 14. Th8†! Kxh8. 14... Kg7
15. Dxd8. 15. Sxf7† Txf7. Tårnet
er overbelastet. 16. Dxd8† Kg7 17.
Sxf6 Sxf6 18. 0-0-0. 1-0.
7. Ernesto Inarkiev
Gata Kamsky
FIDE GrandPrix, Baku 2008. 45...
Lg2†!! 46. Kxg2 Dxg3†! 47. Kf1.
Eller 47. Kh1 Dh3† 48. Dh2 Te1†
og mat. 47... Dh3† 48. Dg2 Sg3†!
Og igen: 49. Kg1 Te1†. 0-1.
8. Eduard Prokuronov
Ilja Valov
Petrovskaya Ladya Open, Peterhof
2007. Først skal kongen henledes:
21. Sxf7! Kxf7. Så åbnes b-linjen
med tempo: 22. Lxf6 exf6. 22...
Lxf6 besvares på samme måde.
Dronningen henledes til b7: 23.
Tb7†! Dxb7. Heller ikke 23... Kg8
24. Db3†! Kh8 25. Sd6 redder noget. Nu endelig den ‘skjulte’ af-

trækspointe: 24. Sg5† Kg8 25.
Dxb7 fxg5 26. Dxa8. Krudtrøgen
driver væk, Hvid vinder nemt.
Faktisk var der en biløsning i 23.
træk, hvor Hvid i stedet for 23. Tb7†
havde 23. Sg5†! Kg8 24. Db3† Kh8
25. Sf7† Kg8 26. Sxd8†, også med
gevinst. I partiet ebbede det ud efter
26... c4 27. Tb1 Le5 28. De4 Sd7
29. Dxc4† Kg7 30. g3. 30. De6!
Kf8 31. Td1. 30... a5 31. De6. 1-0.
9. Nona Gaprindashvili
Juraj Nikolac
Hoogovens, Wijk aan Zee 1979.
I første runde af den traditionelle turnering mødtes de to, der senere kom
til at slutte nederst i tabellen. Men
det tydede det følgende festfyrværkeri ikke på. 19. Sxg7! Kxg7. 19...
Sxe5 20. Txe5. 20. Lxh6†! Magnetoffer kalder man den slags henledning, hvor kongen ‘trækkes’ ud på
brættet. 20... Kxh6?! 20... Kg8! var
mere forsigtigt, men 21. Te3! Sxe5
22. dxe5 Sxh5 23. De4 (eller 23.
De2!) ville også give Hvid et stærkt
angreb. 21. Sxf7† Kxh5. 21... Kg7
22. Dg6† Kf8 23. Sg5. 22. g4†! Mat
i 7 træk... 22... Kh4. 22... Kxg4 23.
Dg6† Kh4 24. Kg2. 23. f3! Eller
23. Kg2! Dg5 24. Te4 Sxe4 25.
Th1† Kxg4 26. Dxe4† Df4 27. f3
mat. 23... Sxg4. 23... Dc7 24. Te5!
24. Te4. Og da 24... Kh5 besvares
med 25. Txg4, er spillet ude. Flot.
1-0.

2008 /6/255

31

Ændringer vedr. abonnement
ring venligst 75 67 95 43

Udgiver: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

PMP ID-nr. 42197

www.skaksalg.dk

Online-butik

ChessBase, ChessAssistant og Rybka
ChessBase 10
Grundpakke – Pris: kr. 1.195,Indeholder ChessBase 10, ny integreret online database, Fritz 6- og Craftyengine, spiller-encyklopædi med over 29.000 billeder, ChessBase Big
DataBase 2008, 3 numre af ChessBase Magazine
Megapakke – Pris: kr. 2.795,Indeholder samme som ovenstående men med ChessBase MegaDatabase
2008, DVD Fritz Endgameturbo 3 (9 DVD’er), ChessBase Corr 2009, et års
abonnement på ChessBase Magazine.
Opdatering – Pris kr. 795,Opdatering fra version 9. Licensnummer påkrævet.

ChessAssistant 10
Grundpakke – Pris: kr. 645,ChessAssistant 10 med Rybka 3. Grundpakken indeholder databaseprogrammet samt Rybka 3, der topper ratinglisterne for skakprogrammer. Dertil
Chess Opening Encyclopedia 2008 og en database med 3,3 millioner partier.
Professionel pakke – Pris kr. 995,Samme som ovenstående men med Deep Rybka 3 (multiprocessorversionen) samt 4 millioner partier.
Megapakke – Pris kr. 1.450,Samme som den professionelle pakke men dertil med Gold Nalimov
Tablebases (værdi 595,-)

Rybka 3
Verdens stærkeste skakprogram er ude i en ny version med et estimeret Elo-tal på 3150!
Programmet fås både til brug på singleprocessorer og multiprocessorer, og forhandles med
såvel et ChessBase-interface og i ChessAssistants Aquarium-udgave. Har man kun brug for en
‘engine’ til at køre i for eksempel ChessBase, Fritz eller andet program, så er det UCI-udgaven
man skal have fat i. Denne er i modsætning til de andre ikke et selvstændigt program.
Med ChessBase interface:
Rybka 3 .................................................. kr. 425,Deep Rybka 3 ......................................... kr. 845,-

ChessAssistant 10
og Rybka 3 frigives
til salg 11. august.

Fra ChessAssistant:
Rybka 3 UCI ........................................... kr. 345,Rybka 3 Aquarium .................................. kr. 425,Rybka 3 UCI (multiprocessor version) ... kr. 575,Deep Rybka 3 Aquarium ........................ kr. 745,Dansk Skaksalg ApS, Kosterslevvej 80, Kosterslev, 5471 Søndersø
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