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Ny landstræner
I forbindelse med den normale evaluering af den danske deltagelse ved OL i Dresden viste
det sig, at Lars Bo Hansen havde en række konkrete ideer til, hvordan elitearbejdet i
Danmark kunne forbedres, og nok så vigtigt, at han på de rette vilkår også var indstillet på
selv at tage ansvar for at føre ideerne ud i livet. Lars’ tanker involverer også en integration af juniorelitearbejdet på tværs af den lidt tilfældige aldersgrænse på 20 år.

Ansættelsen af Lars Bo Hansen betyder, at han overtager de
opgaver, som Per Andreasen og Jes Harholm hidtil har
bestridt. De har begge taget meget positivt imod Lars Bo
Hansens ideer, og ser ansættelsen som et stort fremskridt for
det samlede elitearbejde. Jeg vil gerne på Unionens vegne
takke Per og Jes for deres store arbejde gennem snart mange
år på posterne, vel vidende, at de også fortsat vil stå klar til
at bidrage med deres erfaringer på forskellig vis.

Foto: C. Erlandsson.

Lars Bo Hansen præsenterede sit oplæg, der kan læses på dsu.dk som bilag til referatet af
HB-mødet, til en ny samlet elitepolitik for Dansk Skak Union på HB-mødet den 8.
februar. Og det blev meget positivt modtaget. Unionen har derefter pr. 1. april ansat Lars
Bo Hansen på en – beskedent lønnet – 2-årig kontrakt til at
varetage den ganske omfangsrige opgave. Målet er på sigt
bl.a. at styrke landsholdet og skabe bedre forudsætninger for
sammenhæng i elitearbejdet mellem juniorer og voksne.

Lars Bo Hansen.

Ledelse og fremtid
På det seneste HB-møde var vi tre FU-medlemmer, som meddelte, at vi ønsker at stoppe i
FU senest om et år. Esmat Guindy, Henrik Knudsen og jeg har alle efter en årrække, hvor
skakorganisatorisk arbejde har haft en stor plads i dagligdagen, behov for en pause.
Den kommende tid får som følge deraf fokus på at sikre en god overdragelse af opgaverne
og på at lette arbejdsbetingelserne for et nyt FU-hold. HB og FU vil i påsken formentlig
vedtage en ny udvalgsstruktur, der har til formål dels at aflaste FU for en række opgaver
og dels formaliseret at inddrage flere i Unionens arbejde.
Der er desuden behov for, at de større aktivitets-skibe, der er sat i søen i de seneste år,
styres bedre. Det gælder især skakserveren, og ikke mindst at få skabt de nødvendige
aktiviteter på den. Det vil få langt større fokus i det kommende år. Dels skal der tiltrækkes
nye spillere, og dels arbejdes på aftaler med de øvrige nordiske forbund om et serversamarbejde.
Erik Søbjerg
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Titlen ‘FIDE Arbiter’
Information til turneringsledere
FIDE har to titler for turneringsledere: ‘FIDE Arbiter’ (FA) og
‘International Arbiter’ (IA). For at blive IA må man først have FAtitlen. For turneringsledere, der har planer om at søge om FA-titlen,
er det værd at vide, at der vil gælde nye regler fra 1. juli 2009.
For at få titlen skal man bl.a. have været øverste turneringsleder i
fire Elo-ratede turneringer (behøver ikke at være internationale
turneringer). Hvis blot én af turneringerne starter senere end 1. juli
2009 skal ansøgeren som noget nyt også deltage i et internationalt
turneringslederkursus og bestå en prøve. Et sådant kursus vil
formentlig blive afholdt som internatkursus i nordisk regi, og
omkostningerne må kursisten betale selv.
En ansøgning om FA-titlen skal behandles af FIDE på senest den
anden kongres efter den sidste af de fire normer. FIDE kongresserne afholdes årlig – den seneste i november 2008 og den næste
vil blive afholdt i maj 2009.
Turneringsledere, der ønsker at søge om FA-titlen, kan sende
udfyldte formularer til:
Erik Mouridsen,
Norsgade 23C, 1.,
8000 Århus C.

Spørgsmål kan rettes til
erik@laubjerno.dk

Danbase søger
ny redaktør
Danbase er Dansk Skak Unions online database over både historiske og
nutidige skakpartier med dansk deltagelse. Danbase er en selvstændig
sektion af www.dsu.dk.
Som redaktør for Danbase bliver
din fornemste opgave at holde databasen ajour med nye skakpartier med
dansk deltagelse og ad denne vej yde
et uvurderligt bidrag til bevarelsen
af den danske skakhistorie.
Subsidiært, i takt med den tid du
kan afsætte og dit ambitionsniveau,
er der også rigtig gode muligheder
for at medvirke til den fortsatte udvikling af Danbase.
Er du interesseret i skak – og også
gerne skakhistorie – og har flair for
systematik, vil du som redaktør af
Danbase få mulighed for at skabe
værdi til glæde for både nuværende
og kommende skakspillere.
Send ansøgning og eventuelle
spørgsmål til: Lars Wisler Pedersen,
email: it@skak.dk.
Lars Wisler Pedersen

Links til formularer og flere oplysninger:
Information om turneringslederkursus:
www.fide.com/FIDE/handbook/RegsTrainChessArbiters.pdf

Krav til titlerne FA og IA:
www.fide.com/component/handbook/?id=14&view=category

Formular til registrering af norm:
www.fide.com/FIDE/handbook/Norm%20Report%20Form%20FA1.pdf

Formular til ansøgning om titel:
www.fide.com/FIDE/handbook/Norm%20Report%20Form%20FA2.pdf

Topalov - Kamsky 4½-2½
DM i
Silkeborg
4.-13. april kan
følges på Hotel
Scandic Silkeborg,
men også via Nettet, hvor Landsholdsklassens partier vises live. Stormestrene Sune Berg Hansen og Lars
Schandorff er blandt deltagerne.
www. skak-dm.dk/2009/
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Den bulgarske eks-verdensmester
Veselin Topalov, vandt udfordrermatchen mod Gata Kamsky, USA,
med 4½-2½, og skal nu møde Anand
om VM-titlen. Topalov vandt 2.
parti, tabte 4. parti, men vandt så både
5. og 7. parti, mens resten blev remis. Selv om cifrene ser klare ud, og
Topalov gav flere prøver på sin taktiske slagkraft, kunne det let være
gået modsat. Bent Larsen kommenterer matchen i næste nummer.

Skak.dk søger
administratorer
Dansk Skak Union og hele Danmarks nye skakklub på nettet er endelig ved at blive klar til også at afholde turneringer. Derfor har vi brug
for din hjælp til at etablere Skak.dk
som stedet, hvor man spiller, taler
og oplever skak når som helst skaksulten melder sig.
Ud over at arrangere turneringer,
også officielle præmiegivende turneringer, bliver din opgave, sammen
med det øvrige team af administratorer, at hjælpe og vejlede brugerne
på Skak.dk samt sørge for en god
stemning og fair play.
Hvis dette lige er noget for dig, og
du har tid og overskud, så fat tastaturet og skriv lidt om dig selv og
send det til chefadministrator Patrick
Lemonnier, email: admin@skak.dk.
Spørgsmål er naturligvis også meget velkomne.
Lars Wisler Pedersen

www. dsu.dk + ‘Divisionsskak’

Helsinge Skakklub atter mester
Helsinge Skakklub vandt for niende gang i træk det danske mesterskab i holdskak. Og mens der
spores tendenser til træthed hos
konkurrenterne, overgik Helsinge
sig selv med fantomscoren 54
point, 9 sejre i 9 matcher med gennemsnitscoren 6-2. Måske var det
premieren på DM-rækkens ny
navn: XtraCon-Skakligaen, der
inspirerede mestrene, men i hvert
fald scorede hele tre af holdets spillere 7 point af 8, nemlig foruden
topbrættet Peter Heine Nielsen
også Tomas Hutters og David Bekker-Jensen. Helsinges litauske forstærkning, IM Viktorija Cmilyte
tog i sidste runde det point mod
Århus/Skolerne, som definitivt sikrede mesterskabet, og hun nåede
75% i seks partier.
Individuelt var turneringens vigtigste resultat dog, at Allan Stig
Rasmussen, Jetsmark, med 6 point
Hold
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Viktorija Cmilyte med mesterskabsbowlen, som hun netop havde sikret
Helsinge Skakklub for endnu et år.
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af 9 klarede kravet til den GMnorm, han manglede for at blive
udnævnt, og Danmark har således
en ny international stormester.
Også holdkammeraten Christian
Kyndel Pedersen scorede en GMnorm, 7 point af 9 på andetbrættet,
og de to havde deres store andel i
Jetsmarks bronzemedaljer, klubbens første. Andenpladsen tog Århus/Skolerne ligesom sidste år.
I bunden var de sidste tre runder
hårde ved Næstved, som blev passeret af både Nordkalotten og SK
1968, og dermed er det to sjællandske klubber, Helsingør og Næstved, der må forlade XtraCon-Skakligaen. Pladserne overtages af de
tidligere liga-hold, Sydøstfyn og
Nørresundby, der vandt 1. division
gr. 1 hhv. gr. 2. Turneringen sluttede dagen før, Skakbladet nr. 3 gik
i trykken. I nr. 4 vil der være reportage og kommenterede partier.
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Senior-DM 2009:
Senior-DM 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

10.

13.
15.
17.
18.

Jørn Sloth, Ringkøbing (2292) 5
Pouelsten H. Grabow, Thy (2144) 4½
Søren Holm Jensen, Brønshøj (2032) 4½
Jørgen Jørgensen, Nørresundby (2272) 4½
Poul Erik Nielsen, Holstebro (2081) 4½
Eric Brøndum, K41 (2084) 4½
Jørgen Hvenekilde, pers.medl. (2152) 4
Bent Sørensen, Nørresundby (2186) 4
Hans Dahl Pedersen, Skovbo (2142) 4
Poul Erik N. Olesen, Nørresundby (2016) 3½
Flemming Preuss, Næstved (1913) 3½
Ib Lynæs Hansen, pers.medl. (1843) 3½
Gunnar West Hansen, Vanløse (2142) 3
P.O. Krogh, Greve (1767) 3
John Zachariassen, pers.medl. (1918) 2½
Jens Engelstoft, Næstved (1593) 2½
Alex Ditlevsen, Næstved (1390) 2
Aage Hansen, Næstved (1610) 0

www. naestvedskakklub.dk/

Senior-DM 2009:
Stående fra venstre:
Eric Brøndum, Ib Lynæs
Hansen, Gunnar West,
Jens Engelstoft, Søren
Holm Jensen, Poul Erik
Nielsen, Pouelsten
Grabow, Poul Erik
Nørgaard Olesen, P.O.
Krogh, Jørn Sloth, Hans
Dahl Pedersen, og Jørgen
Jørgensen, siddende fra
venstre Aage Hansen,
Jørgen Hvenekilde, Bent
Sørensen og Flemming
Preuss (Alex Ditlevsen er
ikke med på billedet)
Foto: Flemming Preuss.
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60+'e
spiller
Af Jørn Sloth
Til det første officielle DM for spillere på 60+ kunne der sidste år i
Valby samles 33 deltagere. Selv med
forstærkede præmier i år – ros herfor til DSU-ledelsen! – kunne man
ikke forvente så mange ‘i provinsen’,
læs: Næstved. Men 18 glade 60+’ere
var udmærket. Så blev der heller ikke
for trangt i Næstveds Skakklubs lokaler på Grønnegades Kaserne. Med
Flemming Preuss og turneringsleder
Thomas Flindt som de mest synlige
bag roret stod klubben for et fint arrangement.
Den regerende mester Bjørn
Brinck-Claussen stillede ikke op til

Danmarksmesterskabet for
spillere over 60 år samlede et

rne
skak

stærkt felt i Næstved.

Jørn Sloth
– senior-DM 2009.

titelforsvar, men ellers var toppen af
deltagerlisten af mindst samme styrke som i Valby. De 11 øverste havde
rating over 2000, så det var deltagerne under mesterstyrke der var
skrumpet i antal i forhold til 2008.
Turneringssystemet var i år ‘accelereret schweizer’. Det betyder, at
den øverste halvdel af feltet i starten
får tillagt et ekstra point ved rundelægningen, så meget ulige partier
mellem top og bund bliver færre.
I Næstved ophørte accelerationen
efter 3. runde. Det blev først besluttet undervejs, men bør ideelt set være
afgjort før start, når feltet er klart.
Diskussionen om det bedste format for senior-DM er nok heller ikke
afsluttet. Vi er stadig nogle ‘dinosaurer’, der i hvert fald kunne drømme om en alle-mod-alle DM-klasse.
Jeg kan godt høre indvendingen:
‘Det kunne de li’! Så kunne de sidde
dér og fedte med deres uinteressante
remiser!’

Spænding til det sidste
Et blik på slutstillingen kunne give
det indtryk, at jeg vandt klart. Det er
forkert. Først langt henne i sidste
runde var den udelte 1. plads hjemme. Værste konkurrent var Pouelsten
Grabow, og ved ligestilling ville
hans korrektion sandsynligvis have
været bedst. Men jeg fik ‘broderlig

hjælp’ af Jørgen Jørgensen, der slog
den indtil da ubesejrede Grabow. Så
kunne jeg klare mig med en remis
med Hans Dahl Pedersen – og det
var det, der ligesom var lagt op til,
for min score i de første 6 runder var
½ 1 ½ 1 ½ 1. Ettallerne var med hvid,
så det ligner noget vældigt planlagt
og kontrolleret...
Ud over mig var også Jørgen Hvenekilde (+1) og Eric Brøndum (+2)
uden nederlag. Begge startede med
fire gange remis, så jeg nåede ikke at
møde nogen af dem. Min hjemmeforberedelse mod de to giftige herrer må lægges i arkiv til næste gang.

En hjælpemat?
Jørgen Jørgensen




 
  
   
   
   
 
   
   
Jørn Sloth

Sort trækker – så venligt, at hvid
sætter mat i to!

Foto: Brian Schyberg.

I 2. runde spillede jeg mit første parti
nogensinde med Jørgen Jørgensen.
Jeg var Hvid og lod mig voldsomt
inspirere af det store, alvorstunge
portræt på væggen i spillelokalet af
min skakguru Nimzowitsch. I ‘dronningindisk angreb’ forsøgte jeg mesterens imponerende springermanøvre Sf3-d4, kendt fra N-Ahues
1930 og N-Maroczy 1931! Begge
partier er i Bjørn Nielsens gamle,
men fremragende, bog ‘Nimzowitsch, Danmarks skaklærer’, naturligvis med mesterens egne kommentarer.
Starten på Sloth - Jørgensen: 1. c4
c6 2. Sf3 d5 3. e3 Sf6 4. Sc3 e6 5. b3
Sbd7 6. Dc2 Ld6 7. Le2 0-0 8. Lb2
De7 9. cxd5 exd5.
Og nu: 10. Sd4!? Jeg var dog ikke
helt tryg ved eksperimentet, for jeg
havde også en erindring om N-Pirc,
Bled 1931 – hvor den store dansker
blev slemt mishandlet og tabte. Det
lykkedes mig dog, med lidt nordjysk
hjælp, at få en lovende stilling.
I diagrammet er der stadig udsigt til
et godt slutspil med hvidt løberpar.
Jørgen brød sig ikke meget om at
bytte damerne, men med...
32... De7??
... var han alligevel for flink:
33. Dh7†
Og mat i næste træk. 1-0
2009 /3/103
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... SENIOR-DM
Fotos: Brian Schyberg.

Jørgen Jørgensen – tabte til
Sloth, men slog Grabow.

Flemming Preuss – både
spiller og arrangør..

Næste dag viste Jørgen, at han – trods
de 60+ – er vældig omstillingsparat:
han spillede selv Sf3-d4 i en lignende
stilling. Nimzowitsch på væggen så
allerede lidt mere tilfreds ud... Jørgen fik klar gevinst, men blev til sidst
snydt (remis) af den seje senior-debutant fra Holstebro, Poul Erik Nielsen.

En god katalaner
I 5. runde kunne jeg ikke gøre noget
alvorligt ved DM’s uventede frontløber, Søren Holm Jensen fra Brønshøj. Det gav denne stilling før de to
sidste runder: Søren Holm 4, Grabow, Sloth og Preuss 3½. Dermed
blev det meget vigtigt for mig i 6.
runde at vinde over Preuss – og samtidig gjorde det ikke noget, hvis
Grabow kunne slå Søren. Begge dele
skete.

Jørn Sloth
Flemming Preuss
Katalansk / E08
1. d4
Dagen i forvejen havde Preuss slået
Bent Sørensen ud af topkampen. Og
jeg havde respekt for ham, sidste år i
Valby fik jeg med sort ingen gevinstchancer. På den anden side måtte han
vel snart være træt: travl med arrangementet og de natlige runderapporter til klubkammerater og andre
interesserede. Måske var det derfor,
at han valgte en rolig D-gambit og
ikke sit sædvanlige hollandske forsvar (1.-f5).
1... d5 2. Sf3 Sf6 3. c4 e6 4. g3

8
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Søren Holm Jensen – tog
overraskende 3. pladsen.

Katalansk.
4... c6 5. Lg2
Frisk i dagens anledning! Det er faktisk et bondeoffer: 5... dxc4 f.eks. 6.
Se5 Lb4† 7. Sc3 Sd5 eller 7. Ld2
Dxd4
5... Sbd7 6. Dc2
Nå, nu faldt jeg alligevel til patten
og dækkede bonden.
6... Le7 7. 0-0 0-0 8. b3
Antyder muligheden La3 (f.eks. på
8... Se4), men skal især dække cbonden. Hvids 8., 9. og 10. træk har
tjent mig godt siden først i 70’erne.
Havde dem i hvert fald med til OL
1972.
8... b6 9. Td1 Lb7 10. Sc3
Først nu, da Sort har sat løberen på
b7 (9. Sc3 La6!)
10... Tc8
Spasskijs bondeoffer 10... b5!? skulle vel tiltale Preuss. Men han er nok
ved skæbnens ugunst havnet i en stilling, han ikke kender så godt.
11. e4 Sxe4 12. Sxe4 dxe4 13. Dxe4
Te8?!
Allerede på vej mod en passiv stilling. Igen er b5!? Interessant (spillet
af Keres). Derimod er 13... Dc7 14.
Lf4 Ld6 15. Lxd6 Dxd6 16. c5! ikke
godt. Læg mærke til blokade-ideen
c4-c5; den optræder igen om lidt.
14. Lf4!
Meget bedre end Lb2. Så vidt muligt skal sorts dame og Lb7 ikke
‘have luft’.
14... Lf6 15. Se5 De7 16. h4 g6 17.
b4! La8 18. c5 b5?! 19. De2 Lg7 20.
a4

Pouelsten H. Grabow – tæt på
DM-titlen, men blev passeret.

River den svækkede sorte dronningfløj op, og bringer samtidig Ta1 økonomisk i spil.
20... a6 21. axb5 Sxe5 22. dxe5
Maskinerne ser på mange sjove træk,
her 22. b6!? Det kan sagtens være
stærkt.
22... axb5
Jeg havde ventet cxb5 med fælden
23. Txa6?? Lxg2 24. Kxg2 Db7†.
Men efter f.eks. 23. Td6 står sort
naturligvis elendigt. Nu er det imidlertid helt galt:


   
   
   
   
   
  
 

23. Txa8!
Lidt morsomt, at den dårlige sorte
løber nu får lov at tage et godt hvidt
tårn med ned i kassen. ‘Fordelenes
forvandlingsevne’, ville Nimzowitsch have sagt.
23... Txa8 24. Lxc6 Tab8 25. Lg5 Dc7
Det kan da godt være, at Df8 holder
et splitsekund længere. Men Sort har
for længst erkendt de barske realiteter.
26. Lxe8 Txe8 27. Dxb5 Tb8 28. Dxb8†!
opgivet. 1-0

Taktik
Løsninger side 44

Tag stilling

v/ Bent Kølvig

1. Hvid trækker!

3. Sort trækker!

2. Sort trækker!

  ^
  
   
   
   
  
   

  



 ^ 
   
   
   
   
  
   
   



  
 
   
  
   
   
  
  




Dronningafbytning?

Der er ofret!

Brikker i slag!

4. Hvid trækker!

5. Sort trækker!

6. Hvid trækker!

  
   
   
  
  
   
   

 





^







^


 
  
  
   
   
 






 
   
   
   
   
  
  

  

Er der nok for kvaliteten?

Åbne tårnlinjer!

Damebytte?

7. Sort trækker!

8. Hvid trækker!

9. Sort trækker!















  
 
  
 
  
   








Linje h er åben!

   
   
  
   
   
  
  
  

Hvad kan løberparret gøre?



   ^
  
  
  
   
   
  
  
Udsatte konger!
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Alle tre GM-grupper i Corusturneringen i Wijk aan Zee blev

Karjakins
gennembrud

vundet af teenagere.

Corus Chess 2
Af Palle Skov
Jævnbyrdigheden i verdenseliten er
efter Kasparovs farvel meget stor.
Ofte må stjernerne med over 2700 i
rating dele førstepladserne, og årets
Corus-turnering lignede ingen undtagelse. Det er den gamle Hoogovens, Højovnsturneringen, for de
skakspillere, der kan huske tilbage
til før år 2000.
Stålværket er der stadig, og trods
krise, som også findes inden for stålbranchen, er turneringen sikret ind-

til i hvert fald 75-års jubilæet i 2013.
Ifølge en af de lokale aviser, blev
der fyret 800 arbejdere i de dage, vi
var dernede. Så er det vel ret flot, at
der stadig er råd til skak.
Inden sidste runde var der seks
spillere på en delt førsteplads. Det er
alligevel sjældent, og mest noget
man ser i opens. Men her lå Aronian,
Movsesian, Radjabov, Carlsen, Dominguez og Karjakin lige med bare
7 point af 12.

Corus - Wijk aan Zee

1

2

3 4

5

6

Sidste år, i Corus’ 70-års jubilæumsturnering, måtte Aronian og
Carlsen dele pladsen på sejrsskamlen foran blandt andre verdensmester
Anand, som ikke deltog i år. Denne
gang nøjedes det ukrainsk-norske
vinderpar med henholdsvis en delt
andenplads og en delt femteplads.
Vi, der var tilskuere i de Moriaan
– den enorme spillehal, hvor omkring 550 skakspillere til stor inspiration dyster i samme lokale som

7

8

9 10 11 12 13 14 pts.

1. Sergei Karjakin, UKR (5)

2706

 ½ ½ 1 ½ 1

0 ½ ½ ½ 0

2. Levon Aronian, ARM (3)

2750

½  ½ 1 ½ 0

1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½

3. Teimour Radjabov, AZE (13)

2761

½ ½  ½ ½ ½ 1

4. Sergei Movsesian, SVK (14)

2751

0

5. Magnus Carlsen, NOR (2)

2776

½ ½ ½ ½  1 ½ ½ 0

6. Leinier Dominguez, CUB (9)

2717

7. Gata Kamsky, USA (7)

2725

8. Loek Van Wely, NED (6)

2625

½ ½ 1 0 ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 0

6

0

1

1

1

1 ½ 1 ½ ½ ½

0 ½  ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1

1

8
7½
7½
7½

1 ½ ½ ½ ½

7

0

1 ½ ½ 0  ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1

7

1

0

0 ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1

6½

9. Yue Wang, CHN (12)

2739

½ ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½  ½ 0 ½ 0

1

6

10. Jan Smeets, NED (11)

2601

½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½  1 ½ ½ 0

6

11. Vassily Ivanchuk, UKR (4)

2779

1 ½ 0 0 ½ ½ ½ ½ 1

0  ½ ½ 0

5½

12. Daniël Stellwagen, NED (1)

2612

0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½  ½ ½

5½

13. Michael Adams, ENG (8)

2712

0

14. Alex. Morozevich, RUS (10)

2771

0 ½ ½ 0 ½ 0

0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½  ½

5½

1 ½ ½ 

5½

0

Kategori 19. Ratinggennemsnit 2716. Lodtrækningsnummer i parentes.
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Magnus Carlsen
fightede til det sidste
for at gentage sejren
fra 2008, men tabte i
slutrunden til kineseren
Yue Wang.

Foto: Calle Erlandsson.

verdenseliten – kunne dog ved selvsyn konstatere, at den unge nordmand let kunne have opnået en delt
andenplads, hvis han ikke havde satset for hårdt i slutspillet mod Kinas
stærkeste kort, Wang Yue.
Men store mænd blev ikke skabt
for at gå efter delte placeringer. Carlsen stillede sig naturligvis ikke tilfreds med en delt andenplads. For
en spiller af hans klasse er det kun
guldet, der tæller. Satsningen gik her
bare ikke som planlagt mod den
stærke kineser, som fikst vandt et
kompliceret tårnslutspil.

Magnus Carlsen


 
  
  ^
   
   
   

  








Wang Yue

Sorts sidste træk, 60... Te1-e5 var
skidt (Kasparov!). 60... g6 havde
været bedre. Nu følger...
61. f6!!
Carlsen gik i tænkeboksen, mens fire
ukrainske stormestre – Ivanchuk,
Efimenko, Volokitin og Karjakin
selv – gik rundt i deres nypressede
jakkesæt og glædede sig over, at nu
var en udelt førsteplads på vej til
Karjakin.
61... Lxf6.
Hvis 61... Le3† så 62. Kd6 Txd5†
63. Kxd5 Lxa7 64. e7 Kf7 65. fxg7,
og en af bønderne går ned.
62. Kd6 Tf5 63. Sxf6† Txf6 64. Kd7 h4
65. e7 Tf7 66. Kd8 Kh7 67. Ta6 1-0
Karjakin havde tidligere på dagen
som den eneste på 7 point vundet sit
parti. Da de andre med syv havde
spillet remis, og Carlsen altså tabte,
blev det førsteplads og 10.000 Euro
til Karjakin, som trods rating 2706
kun var seedet som nummer 11
blandt de 14 stærkeste stormestre i
Corus-turneringens A-gruppe. Måske er en af hemmelighederne bag
hans succes, at han vinterbader! Det
afslørede han ved afslutningsban-

ketten i den lille hollandske kystby,
der mest minder om en jysk vesterhavsby med sine klitter, blæst og
brede strande.
Vi skal se det afgørende parti fra
sidste runde mod cubaneren Dominguez, der også havde 7 point. Han
spillede en fremragende turnering og
bankede blandt andre OL-guldvinderne Armeniens førstebræt, Aronian.

Ian Rogers
kommenterer:

13. runde

2009:

Leinier Dominguez
Cuba (2717)

Sergei Karjakin
Ukraine (2706)

Siciliansk / B90
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 a6 6. Le3 Sg4 7. Lc1
Ikke så meget et taktisk remistilbud
som et forsøg på at friste Karjakin til
at spille sin sædvanlige opstilling
med 6... e5. Den ukrainske teenager
lader sig dog ikke oevrtale, og Dominguez vælger derefter at styre ind
i mudrede vande, den anden hovedvariant, som Kasparov gjorde populær. Det var Karjakin tilfreds med:
‘Jeg havde forberedt varianten så
sent som i går!’
7... Sf6 8. Le3 Sg4 9. Lg5 h6 10. Lh4
g5 11. Lg3 Lg7 12. h3 Sf6 13. De2!?
Kasparov havde succes med 13. Lc4
i et afgørende sidsterundeparti mod
2009 /3/106
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... CORUS CHESS 2009
Judit Polgar i Wijk aan Zee 2000,
men i dag er 13. Df3 Hvids mest almindelige valg.
13... Sc6 14. Sxc6 bxc6 15. e5 dxe5
16. Lxe5
‘En idé af Ponomariov – vi analyserede det sammen,’ forklarede Karjakin, idet han sikkert henviste til
dengang han som 12-årig stormester
var sekundant for Ponomariov på
dennes vej til FIDE’s VM-titel.
16... 0-0 17. g4!
Dominguez’ aggressive nyhed. Ponomariovs 17. h4 g4 er mindre farligt for Sort, og 17. g3 tillader 17...
Lf5.
17... a5

  ^
   
   
   
  
   
 
  

18. h4!?
Følger voldeligt op på 17. g4. ‘Jeg
ventede 18. Lg2 La6 19. De3 Dd7
20. Dd4, hvor Hvid måske står en
smule bedre,’ sagde Karjakin.
18... Lxg4
‘Jeg havde ikke noget valg,’ mente
Karjakin.
19. f3 Lf5 20. hxg5 hxg5 21. De3! a4!?
‘Min første idé var 21... e6 22. Dxg5
Lg6, men efter 23. De3 kunne jeg
ikke lide stillingen – Hvid har gode
angrebschancer,’ forklarede Karjakin.
22. Dxg5 Lg6 23. Ld3
Det mere direkte 23. Lc4 e6 24. Le6
besvares udmærket med 24... Te8!,
og Sorts modangreb kommer hurtigt.
23... a3
23... Lxd3 24. 0-0-0 Lg6 er ingen
løsning efter 25. Txd8 Txd8 26. f4.
24. b4!?
Meget ambitiøst. Efter 24. b3 Da5
25. Lxg6 (på 25. 0-0-0 havde

12
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Karjakin forberedt 25... Se4) 25...
fxg6 26. f4 bevarer Hvid et lilel initiativ, men 24. 0-0-0!? er muligvis
endnu stærkere, f.eks. 24... Db6 25.
b3, og Hvids angreb er hurtigst.
24... Db6! 25. Th4?
Undervurderer Sorts næste træk.
Efter 25. Lxg6 fxg6 26. Th4 kan
Hvid stadig kæmpe for fordel, mens
det dumdristige 25. Ke2!? var sidste
chance for spille på matangreb.
25... Sh7! 26. Txh7!
Tvunget. 26. Df4 Dg1† 27. Lf1 ‘og
jeg ved ikke, hvad der er Sorts bedste træk, men det er tydeligt, at Hvid
ikke længere har angreb,’ sagde Karjakin. Dominguez brugte mere end
halvdelen af sin resterende tid til
dette træk og havde kun godt 5 minutter til at nå træk 40. Tilskuerinteressen var på dette tidspunkt
enorm. Kun et par dusin kunne se
selve brættet, men mere end 200
fulgte på TV-skærmene i eliteområdet, mens Dominguez sekunder
tikkede ned mod nul.
26... Kxh7 27. 0-0-0
Endnu to værdifulde minutter forsvandt med dette træk.
27... Dxb4 28. Th1† Kg8

  ^
   
   
   
   
  
  

  
29. Lxg7?
Dominguez første a tempo træk – og
en alvorlig fejl. Efter 29. Lxg6! fxg6
30. Dxg6 (30. Th8† sætter ikke mat
efter 30... Kf7!) 30... Tf6! (30... Kf7
tillader 31. Dh7† Kf8 32. Dh8† Lxh8
33. Txh8 mat!) 31. Dh7†! Kf7 32.
Tg1 er stillingen stadig helt uafklaret, selv om Sort med mest tid havde
de bedste chancer for at klare sig
gennem komplikationerne.
29... Kxg7 30. Dh6†
På 30. De5† ville Karjakin have spillet 30... f6 31. Dg3 f5 med mulighederne 32... Tf6 og 32... Dd6.
30... Kf6 31. Se4† Ke6 32. Td1
Prøver forgæves at fastholde den
sorte konge i centrum. 32. Dh3† bli-

Foto: Calle Erlandsson.

Verdensnavne og stormestre i samme hal som amatørerne – seks danskere bl.a.
Corus-turneringen gør ikke meget reklame for sig selv, men er alligevel gigantisk .

Sidste runde – det afgørende parti mellem Dominquez og Karjakin er i den kritiske fase.

ver besvaret med 32. f5 33. Dg3 Tg8
34. Sg5† Kd7, og Hvids angreb er
forbi.
32... Db2† 33. Kd2 Kd7 34. Df4 Tfd8
35. Ke2 Ke8 36. Th1
Otte sekunder igen og ingen trusler.
Dominguez turnering er forbi.
36... Ta5 37. Dc7 Tad5 38. Ke3 Kf8 39.
c3 Txd3† 40. Kf4 f6 41. Th8† Kf7 42.
opgivet.
På 42. Txd8 havde Karjakin forberedt 42... Dh2† 43. Sg3 Dh4 mat!
0-1

Ud af Carlsens skygge
Karjakin, der fyldte 19 år få dage før
turneringen begyndte, er altså jævnaldrende med Magnus Carlsen, som
man vel godt kan sige, han har stået
lidt i skyggen af. Men når man vinder A-gruppen i Corus, står man vist
ikke længere i nogens skygge.
Den unge ukrainers sejr afhang af,
om Magnus Carlsen kunne få has på
Wang Yue i turneringens sidst afsluttede parti. Det kunne han som
nævnt ikke, og dermed var vejen
banet for en af de helt store ukrainske succeser.
Dem har især Ivanchuk ellers stået
for. Men verdensranglistens nummer
tre og den topratede i denne turnering, da hverken Anand eller Topalov deltog, havde ikke rigtig heldet med sig og havnede på en delt
sidsteplads. Måske var Ivanchuk sta-

dig rystet, efter at han nægtede at
stille op til OL’s helt tåbelige dopingtest.

Svært for de ældre mestre
En anden ukrainer, der klarede sig
skidt, var Oleg Romanisjin, der med
sine 56 år var stormesterturneringens
alderspræsident sammen med Mecking, som kæmpede hårdt for sine
point i gruppe B. I GM-C gruppen
måtte Romanisjin lide den tort at tabe
seks partier i træk. Blandt andet et
langt slutspil til den kun 14-årige
russer Anish Giri, der netop her i
Holland fik sin sidste norm til GMtitlen og dermed i øjeblikket skulle
være verdens yngste stormester.
Partiet tog 99 træk og var et opslidende løberslutspil med Giri som
vinder. Den unge GM er så lille af
statur, at han må løfte bagdelen fra
stolen, når han vil arbejde med sine
brikker på den fjerneste del af skakbrættet. Han kan nu godt nå langt
alligevel, tænker vi, med en venlig
tanke til Karpov, som heller ikke var
særlig stor.
Stormesterguppe B så ud til at
skulle have Nigel Short som vinder,
men et kollaps i et vildt parti mod
den 16-årige Caruana kostede førstepladsen. Den gik i stedet til netop
Caruana, der i 2008 vandt C-gruppen med en kæmpescore og rykkede
op i B, som han altså vandt. Og dermed er Italien repræsenteret i A-

Seks danskere
Den danske deltagelse var noget
mere beskeden. Seks mand, fra gruppe to til gruppe fire. Bedst gik det
for undertegnede, som sidste år vandt
en gruppe fire, og dermed altså rykkede en række op. Da jeg også i år
scorede pænt, sagde en af de meget
venlige turneringsledere, at der var
reserveret plads til mig i stormester
gruppe C i ....2012. Men da jeg tabte
sidste runde bliver det nu udsat på
ubestemt tid. 6 af 9 og en tredjeplads
er jeg dog ganske tilfreds med.
5. runde

Foto: Johan Sigeman.

Foto: Cathy Rogers.

gruppen med en 17-årig knægt næste år.
I C-gruppen så det længe ud til, at
den svenske tiger fra Brønshøj, Tiger Hillarp-Persson, skulle hive en
sejr hjem. Han vandt en masse partier, men gik så i stå og blev overhalet af Wesley So fra Filippinerne. So
er 15 år, og som Sune Berg Hansen
skrev i Politiken, spiller So med en
rutine og en erfaring, som han ikke
kan have. Det tager cirka 10.000 timer at uddanne en klassestormester,
skrev Sune, og man kan selv regne
efter, hvor meget tid So har kunnet
bruge på skak hver dag, hvis den beregning skal holde. Måske har talentet skudt en eller anden form for genvej, i hvert fald bliver det interessant
at se ham i B-gruppen næste år.
Som man kan fornemme er der et
oprykningssystem i Wijk aan Zee.
Det gælder helt ned i amatørgrupperne, hvor der er ni rækker, der spiller i 10-mands grupper, alle-modalle. I alt er de omkring 700 spillere
i amatørgrupperne, hvor guleroden
for dem, der har fra cirka 2250 og
opefter, at en turneringssejr giver
adgang til GM-C gruppen.

Palle Skov
Danmark (1933)

Fred Avis
Holland (1988)

Engelsk / A28
1. c4 e5 2. Sc3 Sc6 3. Sf3 Sf6 4. e3
Lb4 5. Dc2 Lxc3 6. Dxc3 e4
Sort havde i en tidligere runde set,
jeg spillede 4. e3-varianten, og for2009 /3/109
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Foto: Calle Erlandsson.

Foto: Calle Erlandsson.

... CORUS CHESS 2009
Det accepteres, at en stilfærdig og
kort snak efter partiet finder sted, og
det er faktisk en god idé. For i den
nærliggende bar skal man enten være
deltager i meget korte partier, eller
være mere end heldig for at få et af
de omkring 20 spil, der er til rådighed for efteranalyser.

Væltede brikker

Anish Giri – 14 år og stormester.

Wesley So – 15 år og vinder af GM-gr. C.

beredt sig. Teorien siger 6... De7. 6...
e4 var en hjemmeforberedelse, sagde
Sort bagefter. Det er helt hjemmelavet, står i hvert fald ikke i Bagirovs bog om engelsk.
7. Sd4 0-0 8. Sxc6 dxc6
Måske ikke så dynamisk at bytte af,
men løberparret giver fordel, og desuden vurderede jeg, at den lange diagonal ville blive god. Det kom i hvert
fald til at holde stik.
9. b3 De7 10. Lb2 c5 11. Le2 Se8 12.
0-0-0 f5 13. f3
Arbejder nu på at få åbnet g-linjen,
uden at Sort kommer til modspil.
13... Sf6 14. h3 Ld7 15. f4!
Dette giver Sune et udråbstegn i Politiken med ordene: Nemlig! Nu kommer g-bonden med fuld power.
15... c6 16. Thg1 b5 17. g4 Tf7 18. g5 b4

Her kunne sort forsøge 23... Dd6 og
med Td8 at få tryk mod d2, men det
går for langsomt efter 24. Txh7 og
Th8† og det andet tårn ind på g7.
Sort går nu i panik og slår tårnet. Så
kunne han lige så godt opgive.
23... Dxe7 24. fxe7† Kxe7 25. Tg7† Ke6
26. Txh7 Tc8 27. Th8 1-0

  
  
   
   
  
  
   

 
Skal den hvide dronning virkelig gå
tilbage til c2? Eller måske frem til
e5. Nej, men frem skal den!
19. Dxf6! Txf6 20. gxf6 De6 21. Txg7†
Kf8 22. Tdg1
Vel det ‘stille træk’.
22... Le8 23. Te7

14
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Mange præmier
I gruppe to scorede Asger Paaske og
Jacob Woge Nielsen hver 4½ point.
De var tilfældigvis i samme gruppe,
og Asger vandt det indbyrdes parti.
I gruppe tre fik jeg altså 6 point, i
andre grupper med nummeret 3 fik
Lars Bech Hansen 5, og Niels Erik
Andersen, 3½. I gruppe fire lå Michael Marshall længe til præmie,
men han måtte nøjes med 4 point.
Meget sympatisk er der fem præmier i 10-mands grupperne. Det har
den fordel, at selv efter en dårlig start
på turneringen er der noget at spille
for. Bortset fra de to sidstnævnte var
der præmie til alle danskere.
Hollænderne gør ikke meget reklame i udlandet for deres turnering,
som er en god kombination af en
hyggeturnering med konstant hørbar slubren af den noget specielt
duftende ærtesuppe, og så altså muligheden for at se nogle af verdens
absolut bedste skakspillere.
I øvrigt er det imponerende, at det
kan lade sig gøre at spille den form
for skak, med mange tætsiddende
spillere og mange tilskuere til GMgruppernes storskærmviste partier,
uden at turneringslederne hele tiden
kommer rendende og hysser.

En interessant episode i GM-gruppe
A i 10. runde gav anledning til diskussion om regler, også i DSU’s
debatforum.

Smeets

   
  
   
   
   
  
   

  
Radjabov
Radjabov spiller 39. Tb7-e7. Så langt
så godt. Stillingen er vundet. Men i
farten får han også væltet en sort løber på e8. Smeets trykker omgående
uret tillbage – underforstået: Når du
vælter brikkerne, må du bruge din
egen tid på at rejse dem op. Men
Radjabov trykkede uret tilbage igen
uden at have givet sig tid til at rejse
løberen op. Her skred turneringslederen så ind...
Efter lidt palaver enedes spillerne
om remis, og heldigvis var det ikke
noget, der fik indflydelse på topplaceringerne.
Og skal vi så ikke lige slutte af med
at konstatere, at skak stadig er, som
der stod i en af mine første skakbøger
‘den unge mands spil’. Her i Corus
2009 blev alle stormestergrupper
vundet af folk under 20! Karjakin er
19, Caruana 16 og So bare 15 år.
www. coruschess.com/

Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

John-Paul Wallace: ‘Aronian,
rating 2645, er stadig kun teenager.
Uheldigvis for ham er der bare så
mange andre unge talenter nu om
stunder, at det kun er de færreste,
der er klar over, hvor stærk han
egentlig er. Jeg husker ham spille i
Linares for flere år siden, hvor han
spillede kedelige åbninger med
hvid: Sf3, g3, Lg2, c4, b3, Lb2 og
alligevel udspillede mestre, der var
tre gange så gamle som ham! Nu
har han lært meget mere åbningsteori og kan endda placere to bønder i centrum på bare to træk! Ikke
desto mindre er tålmodige manøvrer forblevet en vigtig del af hans
spillestil.’
(Chess Australian nr. 4, 2004)
Levon Aronian på spørgsmålet om,
hvorfor armenske skakspillere typisk ikke er særligt stærke i åbningsspillet: ‘Det er, fordi vores postvæsen er så elendigt. Vi har endnu aldrig fået Informator til tiden...’
(Misha interviews,
september 2005)
Jacob Aagaard: ‘Rent faktisk synes jeg, at dette er et lidt dovent forfatterskab, men vi har jo alle vores
stilarter og Chris [Ward] har altid
været inspirerende som forfatter (og
spiller), snarere end præcis og hårdt
arbejdende. Jeg kan lide den Chris,
jeg kender, men ved at følge hans
råd uden omtanke har jeg lært, at
inspirerende ikke er det samme som
sundt.’
(Chess Today,
18. september 2008)

Peter Heine Nielsen: ‘Efter igen
at have regnet længe på offeret for
bare at nå frem til, at mine evner
som variantberegner var utilstrækkelige til den opgave, lod jeg eksterne faktorer være udslagsgivende.
Dels var jeg irriteret over, at han ikke
var indstillet på et pænt og fredeligt
parti, dels havde Sune allerede ofret
to bønder og jeg følte en vis trang til
at markere, at jeg trods alt er den,
der minder mest om Clint Eastwood
på det danske hold.’
(Skakbladet nr. 1, 2001)
Michael Adams: ‘De store databaser og søgemaskiner er begyndt
at have nogle negative effekter.
Hjemmeforberedelserne strækker
sig nu for langt ind i partierne efter
min mening. Så vidt jeg kan se, vil
problemet kun blive værre i fremtiden.’
(The Chessville Weekly,
Vol. 7, Issue 8, 9. marts 2008)
Niels Granberg: ‘Hvad skyldes
mon den omstændighed, at skakspillere hovedsageligt rekrutteres
blandt personer med et latent abnormt følelsesliv eller med hang til
sindssyge og klassisk musik?
Spørgsmålet er givetvis ikke let at
besvare. Måske man kunne vove
den påstand, at Caissas og Euterpes
komplicerede produkter kræver ekstreme personers ånd til deres udøvelse?’
(‘Hilsen til Jens Enevoldsen’,
1977)
Paul Gascoigne: ‘Jeg lærte at spille
skak. Jeg plagede min mor om at
købe bræt og brikker, og da hun
gjorde det, lærte jeg hende også at
spille.’
(‘Gazza, My Story’, 2005)
Nanna Boye: ’64 felter, 16 brikker, to spillere og så er der klar til
den mentale kampsport.’
(Lokalavisen Frederiksberg,
27. november 2008)

Jørn Sloth: Petrosjan bliver ofte undervurderet af det store skakpublikum, fordi han så sjældent vinder turneringer. Petrosjan bryder sig
ikke om at tage chancer. Hvis han
kan undgå det, går han ikke ind i
uklare stillinger, hvor en taktisk tilfældighed måske kan medføre tab
af partiet. Så hellere remis...’
(Skakbladet nr. 9, 1971)
Rasmus Jørgensen om, hvordan
skak ‘føles’: ‘Man bruger sin logiske sans, og det er god træning for
hjernen. Man lærer at tage beslutninger og at arbejde under et vist
tidspres.’
(Citadel, november 2008)
Bruce Felton: ‘Hvis man taber et
parti, så kan man ikke sove. Det er
problemet med et tankesportsspil
som skak, at man ikke uden videre
kan slå tankerne fra.’
(Fitchburg Pride,
19. september 2008)

Chaplin spiller skak med lille Sammy..

Charles Chaplin: ‘Der var noget
surrealistisk over sceneriet, hvor et
publikum på mindst tre hundrede
sad i tætte rækker i begge sider af
salen og så til i tavshed, hvordan et
barn [Samuel Reshevsky] satte sin
hjerne ind mod alvorlige gamle
mænd. Nogle så nedladende til med
stivnede Mona Lisa smil. Drengen
var forbløffende; alligevel foruroligede han mig, for ved synet af det
koncentrerede lille ansigt, der skiftede fra blussende rødt til dødsens
blegt følte jeg, at han betalte prisen
med sit helbred.’
(‘Charles Chaplin Mit Liv’, 1993)
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BENT LARSEN

Helte
og antihelte
Spanskrøret
De straffer sig selv! Jeg ser ingen
anden forklaring. Det følgende parti
er fra Santiago de Chile 2008, hvor
argentineren Felgaer og den chilenske IM Salvador Alonso delte førstepladsen. Hvid er minsandten stormester, Rodrigo Vasquez. Hele partiet er spillet flere gange!

Vasquez
Alonso
Siciliansk / B65
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

100 år
Skakbladet
Vi har det hele.

Køber/Sælger
Skakbogsamlinger

TÅRNURET
altid på lager.

33 – 14 62 91

Skakhuset
Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk
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Sf6 5. Sc3 d6 6. Lg5 e6 7. Dd2 Le7 8.
0-0-0 Sxd4!? 9. Dxd4 0-0 10. f4
Så er vi tilbage I den gamle hovedvariant. Jeg tror nok, at teorien fra
50’erne holder, hvad angår 10. e5
dxe5 11. Dxe5 Db6 12. Le3 Sg4 13.
Lxb6 Sxe5 14. Lc7! med fordel, men
det hæslige 11... Ld7! er genstridigt.
10... Da5 11. Lc4 Ld7(!) 12. e5 dxe5
13. fxe5 Lc6 14. Ld2 Sd7 15. Sd5 Dd8
16. Sxe7† Dxe7 17. The1 Sb6 18. Ld3?
18. Lf1!
18... Tfd8 19. Dg4 Txd3 20. cxd3 La4!
Hov! Den glemte jeg. Nå, jeg tillader den evige skak!
I virkeligheden er stillingen aldeles
ikke håbløs, hverken efter 21. Kb1
eller efter 21. Lh6 f5 22. exf6 Dxf6
23. Lg5.

  
   
   
   
  
  
  

 
21. b3?? Da3† 22. Kb1 Lxb3 23. axb3
Dxb3† 24. Ka1 Da3† 25. Kb1 Dxd3†
26. Ka1 Da3† 27. Kb1 Db3† 28. Ka1



  
   
   
   
  
  
  
  

28... Sc4! 29. opgivet.
Nu kunne Hvid pludselig godt se, at
efter 29. Lc1 Da4† er damen på g4
en taktisk svaghed. Sort giver vist
mest nøjagtigt springerskakken på
a3, men det vil vi ikke diskutere her.
T-L mod D er skam meget interessant, men når D-partiet har tre merbønder, er det masochisme at slæbe
partiet videre.

Masser af træk
– og hvad så?
Omar Sharif sagde, at han var en
elendig skakspiller. Omkring et dusin træk kunne han spille, udvikling
og rokade. Men hvad så? (Han var
så fascineret af mit dronningoffer for
tårn og let officer, mod Gliga, at han
blev i tre timer, izt Mallorca 1970).
Eks-ruslandsmester Jevgenij Aleksejev er selvfølgelig en meget
stærk stormester. Han klarer næsten
to dusin (Elista 2008):

Foto: Cathy Rogers.

Han ser ikke træk 32. Men 26... Sed7
27. e5 holder næppe.
27. Sfxe5 Sxe5 28. Sxe5 dxe5 29. Td7
Te7 30. Ted1 Tce8 31. Lc4 Kg7

 
^ 
   
   
  
  
   
 





32. Df3!
32. Lxf7 vinder muligvis – men det
her vinder straks.
32... c5 33. Dxf7† Txf7 34. Txf7† Kh8
35. Tdd7 1-0
Foto: Calle Erlandsson.

Fabiano Caruana – 16 år og berømt.

A. Cheparinov
J. Aleksejev
Spansk / C95
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 d6 8. c3
0-0 9. h3 Sb8
Breyer. Det må formodes, at bulgareren her ikke røber Topalov-hemmeligheder, hverken med hvid eller
sort.
10. d4 Sbd7 11. Sbd2 Lb7 12. Lc2 Te8
13. a4 Lf8 14. Ld3 c6 15. b3
Den langsomme metode. Vi er for
længst ude af det berømte parti
Fischer - Spasskij.
15... Dc7 16. Lb2 g6 17. Dc2 Tac8 18.
Lf1 Db8 19. Tad1 Lg7 20. g3 La8
Dette kritiseres. Men måske kommer
Sb3-a5, og måske kan det være praktisk, at damen skyder mod b4.
21. axb5 axb5 22. b4 Lf8?
Lidt for groft. En kommentator foreslår h6. Men det svækker. Trækket
må da være Te7! Dækker f7 og forbereder Tce8.
23. Db3! h6 24. dxe5 Sxe5 25. c4 bxc4
26. Sxc4 Sfd7?

Stakkels Paco
I Pamplona 1999 blev Francisco
Vallejo Pons berømt på at spille et
flot parti mod Timman. Han var 16.
Men i december 2008 var italieneren Fabiano Caruana 16 og allerede
lidt berømt, for partiet i Dresden mod
Mickey Adams.

Caruana
Vallejo
Siciliansk / B90
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 a6 6. f3 e5 7. Sb3 Le6 8.
Le3 Le7 9. Dd2 h5 10. 0-0-0 Sbd7 11.
h3!? Dc7 12. Ld3 h4 13. f4 b5 14. The1
0-0
Der var andre træk.
15. g4! hxg3 16. Tg1
Hvad nu? Der er mange muligheder. Paco finder noget, der ser fornuftigt ud, selv om den dårlige springer på b3 kommer i spil.
16... exf4 17. Lxf4 Se5 18. Sd4 Dc5
19. Le3 b4 20. Sa4 Da5 21. b3 Ld7 22.
Kb1 Sxd3 23. cxd3 Sh5
Her har Hvid mange træk, men mod
f.eks. 24. Sb2 er d5 irriterende. Jeg
tror, italieneren overser noget:
24. De2 g6 25. Tdf1 Lxa4
Frækt. Vinder Hvid nu ikke med 26.

Tf5. Nej! For efter 26... Lb5 27.
Dxh5 Lxd3 28. Ka1 gxh5 29. Txg3†
spiller Sort 29... Kh8!, og efter 30.
Txa5 Lxe4 får han gevinstchancer!
26. bxa4 Dxa4 27. Sb3 Db5??

  ^
   
   
  
  
  
  
 

Efter Sb3 føler Sort sig lettet – og
den afgørende fejl kommer straks!
27... Dd7 var selvfølgelig meget bedre, men også 27... Tab8 er et interesant træk. Hvids store held er, at
trods bondetab og tilbagetoget til b3
er stillingen ikke håbløs.
28. Tf5! gxf5 29. Sd4! De5 30. Sc6!
Sf4 31. Lxf4 Dxf4 32. Sxe7† Kh7 33.
Sxf5 Kg6 34. Se7† Kh7 35. Sf5 Kg6
36. Tf1 Dg5 37. h4 Df6 38. Dg4† Kh7
39. Dh5† Kg8 40. Sh6† opgivet.
Vor antihelt stillede i Wijk-aan-Zee
en måned senere op i B-gruppen. Her
vandt Caruana, men det pinligste var
Pacos nederlag mod en kinesisk pige
på 15 år...

Hou Yifan
Vallejo
Siciliansk / B30
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Sc3 Sf6 4. Lb5
g6 5. e5 Sg4 6. Lxc6 dxc6 7. h3 Sh6 8.
g4 Lg7?
Hvis han vil spille f5, skulle han gøre
det her.
9. d3 f5 10. exf6 exf6! 11. De2† Kf7
12. Le3 Te8 13. 0-0-0 Kg8 14. d4!
Løberparret i en åben stilling. Den,
der har løberparret, har fremtiden!
Ja, men hvad med nutiden? Hvid har
et fantastisk udviklingsforspring.
Det er større, end det ser ud til ved
en overfladisk tempotælling.
14... cxd4 15. Sxd4 Dc7 16. The1 Sf7
17. Dc4 Dh2
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... HELTE OG ANTIHELTE
Jeg sætter ikke noget tegn. Men
måske er 17... Lf8 en bedre chance.
Hm. 18. Sd5 Dd8 19. Sxc6...

 
   
   
   
 
   
  

 
18. Sce2! Dxh3 19. Sf4 Dxg4 20. Tg1
Dd7 21. Sde6 De7
Eller 21... b5 22. Dc3. Eller 21... Sd6
22. Txd6 Dxd6 og nu f.eks. 23. Sg5†

Le6 24. Sgxe6 b5 25. Db3, Kh8 26.
Sxg6†.
22. Sxg7 Kxg7 23. Sh5† Kh8 24. Lc5
De6 25. Tge1 Dxe1
Eller 25... Se5 26. Dxe6 Lxe6 27.
Sxf6 osv.
26. Dxf7 Dxd1† 27. Kxd1 Lg4† 28. Kd2
Tad8† 29. Kc3 Lxh5 30. Ld4 Txd4 31.
Dxe8† opgivet.

Modelparti
Men apropos løberparret: Det berømte par er skam meget stærkt i
mange stillinger, og ved olympiaden spillede Leko et parti, der kan
bruges i lærebøgerne. Det kan endog
bruges til at fortælle forskellige historier. F.eks. sagde Nimzo, at feltkomplekser af en bestemt farve var
det bedste i hele ‘systemet’. Leko

viser det, begyndende med 17... b6!
Bronstein sagde, at LxS er trækket,
som en stormester vinder over
mestrene med. Men i dette tilfælde
er rollerne ombyttet. Leko er en stor
mester. Endvidere: Emanuel Lasker
sad i et hus ude i skoven og forberedte sig til en match mod Janowsky.
Den lille Lasker, Edward, kom på
besøg. På et skakbræt stod stillingen
efter 1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4.
Lxc6 dxc6 5. d4 exd4 6. Dxd4.
– Hvordan kan jeg tabe det med
Hvid?
Et århundrede senere vil Hvid vinde et træk. Et såkaldt udviklingstræk.
Leko tillader det med sindsro. Springeren ville nemlig stå bedre på d2!
I det hele taget er det den psyko-

Hou Yifan – 15 år og blandt
Af Peter Dürrfeld
China Qi Yuan er navnet på elitecenteret for Kinas førende spillere
inden for fire grene af hjernesport:
Go, bridge, kinesisk skak og klassisk skak (som vi spiller det). Det
har til huse i en velbevogtet bygning i den sydlige del af Beijing, kun
få minutters gang fra det navnkundige Himlens Tempel.
Her havde jeg i midten af februar
lejlighed til at møde Hou Yifan, inden hun en uge senere fyldte femten
år, og et par uger inden hun skulle
drage til Istanbul for at spille i
FIDE’s nyetablerede grand prix for
kvinder – som den stærkeste af tre
kinesiske deltagere i den begivenhed. Hou Yifan rangerer nemlig med
sine 2571 som den tredjehøjest ratede kvinde i verden, kun overgået
af indiske Humpy Koneru med 2621
og Judit Polgar med 2693, men foran
spillere som den tidligere verdensmester Antoaneta Stefanova (Bulgarien) med 2557, svenske Pia
Cramling med 2548 – for ikke at
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tale om den regerende verdensmester for kvinder, russeren Alexandra
Kosteniuk, der med 2516 indtager
en relativt beskeden 10. plads.
Et efterhånden langvarigt virke
som skakjournalist har givet mig
chancen for at opleve så forskellige
personligheder som Botvinnik, Tal,
Fischer, Karpov og Kasparov – og
også flere repræsentanter fra den helt
unge generation med Magnus Carlsen i spidsen. Ingen af dem har haft
en selvudslettende beskedenhed som
det mest påfaldende karaktertræk,
for nu at udtrykke det mildt. For
uden et buldrende ego er det svært
at komme til tops i det særlige hierarki, hvor ens præstationer måles i
gevinster, remiser og ratingtal.
Men Hou Yifan er ydmyg, og det
på en ganske indtagende måde. En
nærmest genert pige, der på et tøvende, men eftertænksomt engelsk
svarer velovervejet og præcist på
mine spørgsmål. Hun er iført den
samme rødfeltede sweater som på

billedet i net-leksikonet Wikipedia,
og det uundværlige hårspænde, som
er blevet en del af hendes image, sidder, hvor det vist altid har siddet.
Hvis en instruktør skulle lave en
portrætfilm med en titel a la ‘Klassens kloge pige’, ville han med største fryd caste Hou Yifan til rollen,
for hvis der ellers findes noget, man
kan kalde ‘intelligent udstråling’,
finder man det hos denne kinesiske
pige.
Hou Yifan lærte at spille skak som
treårig – og i de følgende år konkurrerede spillet med hendes anden
store lidenskab: at læse bøger (hvad
der for et kinesisk barn kræver, at
man behersker mere end tusinde
skrifttegn). Hun var kun tolv år, da
hun første gang blev udtaget til det
kinesiske kvindehold ved skak-OL
i Torino 2006, hun var tretten, da
hun den følgende sommer vakte
opsigt ved at vinde det kinesiske
mesterskab for kvinder. Og hun var
fyldt fjorten, da hun i september

logiske side af sagen, der interesserer mig i skrivende stund. Holdet forventer naturligvis et helt point.
Værsgo’!

Cuartas
Leko
Spansk / C68
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. Lxc6
dxc6 5. Sc3 f6 6. d4 exd4 7. Dxd4 Dxd4
8. Sxd4 Ld7! 9. f3 0-0-0 10. Kf2 Se7
11. Le3 f5 12. exf5 Sxf5 13. Sxf5 Lxf5
14. Tac1
Vi nøjes med en sammenfattende
kommentar i Lundins stil: – Hvid må
have spillet forkert.
14... Le7! 15. Se2 c5 16. Sg3 Le6 17.
c3 b6!






Planen er K - - - b3!
18. Tcd1 Lf7 19. Txd8† Txd8 20. Ta1
Lh4 21. Lf4 Kb7 22. Kg1 Te8 23. Se4
Ld5 24. g3 Ld8 25. Te1 Kc6 26. a3 g5!
27. Ld2 g4 28. Kf2 gxf3
Hvis nu 29. Kxf3, så muligvis Kb5,
men simplere a5!, da 30. a4 Lb3 ser
håbløst ud.

Wijk aan Zee, hvor hun i Corusturneringens stærke B-gruppe scorede lige under 50 procent, men undervejs nedlagde mandlige stormestre som inderen Sasikiran og spanerien Vallejo Pons. ‘Jeg lærer noget af hver eneste modstander, jeg
stiller op imod, jeg lærer noget af
hvert eneste parti, jeg spiller, og det
uanset udfaldet’, forklarer hun med
et undseligt smil.
Hun mener det seriøst. Stemningen på tredje sal i træningscenteret
er i det hele taget præget af seriøsitet
– de tilstedeværende (der i dag på
nær Yifan alle er mænd) sidder foran
bærbare computere og/eller bræt og
brikker. Studierne foregår i en tysthed, der kan sammenlignes med den,
man oplever i læsesalen på et større
dansk bibliotek, så vores samtale må
foregå hviskende. Hendes skaklige
idol, betror hun mig, er Bobby
Fischer – hun har stort udbytte af at
studere hans partier og foretrækker
som amerikaneren at åbne sine hvide






















   
  
   
   
42... Lxc3! 43. bxc3 a3 opgivet.

Foto: Peter Dürrfeld.

Verdens bedste
2008 via en højst overraskende
semifinalesejr over Humpy Kuneru
kæmpede sig frem til finalen i
kvinde-VM, som hun dog tabte med
den mindst mulige margin til Kosteniuk: 1½-2½. Yifan erkender, at
hendes spil var ret nervebetonet ved
den lejlighed. Hun tabte allerede det
første parti og var ikke rigtigt i nærheden af at slå tilbage i de følgende
tre.
Cheftræner på China Qi Juan, Ye
Jiangchuan (2686), nærer ligesom
hendes personlige coach Yu Shaoteng store forventninger til hende.
Man mener, at det er realistisk, at
hun inden for en kortere årrække vil
kunne overhale Koneru. Der er noget længere op til Judit Polgar, men
den ungarske stjerne er ingen sten
på vejen til en ny VM-finale, al den
stund hun jo ikke deltager i kvindeturneringer. Det gør Hou Yifan derimod med største fornøjelse, ligesom
hun gerne stiller op i krævende åbne
eller lukkede turneringer – senest i

29. Sg5 Txe1 30. Kxe1 h5
Nu truer Kb5.
31. a4 b5 32. axb5† Kxb5 33. Sh3 Kc4
34. Kd1 Kb3 35. Kc1 Lf6 36. Sf2 a5
37. Le3 c4 38. h4 a4 39. Sd1 Le4 40.
Sf2 Lf5 41. Sd1 Lc2 42. Sf2

^  ^
   
   
   
   
  
  

  

Hou Yifan – viser partiet mod Vallejo.

partier med 1. e2-e4. Som det også
var tilfældet, da hun i Wijk aan Zee
fik skovlen under Vallejo Pons - et
parti, hun med forsigtig stemme men
meget sigende fagter demonstrerede
for mig. ‘Efter 28. Kd2 kunne han
altså godt have givet op’, hviskede
hun med et skævt smil. (Bent Larsen kommenterer partiet i ‘Helte og
antihelte’ andetsteds i bladet).
Selv om Hou Yifan sluttede midt
i feltet, scorede hun dog tilstrækkeligt til at øge sit ratingtal med endnu
en håndfuld point.
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Ivanchuk slap for karantæne,
men hvorfor overhovedet

Skak og doping

dopingteste skakspillere, når ingen
kendte stoffer
øger spillestyrken.

Af Lars Grahn
Der findes ikke noget stof, som med
sikkerhed øger spillestyrken hos en
skakspiller. Alligevel fremturer
FIDE med sine dopingkontroller.
Det begyndte for omkring ti år siden. FIDE flirtede med IOC for at få
lov at være med ved de rigtige olympiske lege, og for at få adgang til det
fine selskab krævedes, at man påtog
sig disse fra et skakligt synspunkt
meningsløse kontroller. Juan Antonio Samaranch åbnede døren på
klem, hvorefter Jacques Rogge atter
smækkede den i, da han tog over i
2001.
Tankesporten hører ifølge den nye
IOC-boss ikke hjemme i hverken
sommer- eller vinter-OL. Men FIDE
ville ikke indse, at skakspillerne var
blevet afvist, og fortsatte med urinprøverne. Og WADA overvåger det
hele. Meningsløst og kostbart.

Ikke populært
Flere stormestre har vægret sig ved
at stille op til dopingprøve – de er
ikke indforstået med at skulle tømme
blæren for de olympiske guder. Ikke
at de frygter, at de har anvendt forbudte stoffer, men de finder blot
ikke, at dette har noget med skak at
gøre. Følgen er, at blandt andre Robert Hübner, Artur Jusupov og Jan
Timman afviser at stille op i FIDEturneringer. Fra og med i år har man
indført dopingkontrol i den tyske
Bundesliga, og det har fået Hübner
til at afslutte sin skakkarriere.
WADA’s liste over forbudte stoffer er meget lang. Tidligere har man
bl.a. kunnet finde den oplysning, at
den, der drikker mere end fire kopper kaffe under et parti, risikerer at
blive diskvalificeret for brug af do-
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ping. Det gælder ikke længere. Nu
kan en skakspiller drikke flere termokander kaffe under et parti uden
risiko. Koffein findes dog fortsat på
WADA’s oberservationsliste, men
stofferne på denne liste betragtes ikke
som forbudte præparater.

Eksperimenter
Der har været tale om, at skakspillere
skulle kunne anvende betablokkere
for at få pulsen ned og mindste blodtrykket, men det giver uønskede bivirkninger. Helmut Pfleger, læge
og stormester, har berettet, at han
eksperimenterede med netop betablokkere under et parti mod Boris
Spasskij i en turnering i München
1979. Resultatet var nedslående.
Pfleger følte sig alt for afstresset af
sin egen medicinering, og har beskrevet sit spil i dette parti som ‘vældig sorgløst’.

Boris Spasskij
Helmut Pfleger
Caro-Kann / B15
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4
Sd7 5. Lc4 Sgf6 6. Sxf6† exf6 7. Se2
Sb6 8. Lb3 Ld6 9. c4 Lc7 10. Lf4 0-0
11. Lxc7 Dxc7 12. c5 Sd7 13. 0-0 b6
14. cxb6 axb6 15. Te1 Lb7 16. Sg3 Tfe8

 
   
   
   
   
   
  

 
17. Lxf7† Kxf7 18. Dh5† g6 19. Dxh7†
Kf8 20. h4 opgivet

Kamsky - Ivanchuk, OL i Dresden 2008 – partiet som førte til en dopingsag.

Parodisk sag
Den enste doping-udelukkelse i
skak, jeg kender til, fandt sted i
Østrig, hvor det nationale skakforbund er tilsluttet Österreichische
Bundes-Sportorganisation, svarende
til Danmarks Idræts-Forbund. Eksemplet er ikke uden en vis komik:
En kølig søndag i marts 2007 ventede Monika Galambfalvy besøg af
nogen, der skulle reparere hendes
radiator. Datteren havde influenza,
så det var meget ubekvemt, at der
var så koldt i lejligheden.
Så ringede det på døren, og det
var ikke varmemesteren. Det var en
mand og en kvinde, der ville have
75 milliliter urin. De kom fra den
østrigske antidopingkomité.
Monika Galambfalvy havde et
ratingtal på knap 1700, altså en ganske almindelig klubspiller. Der fandtes mere end tusind skakspillere i
Østrig, som var stærkere end hun.
Datteren krævede jo opmærksomhed, og moderen havde ikke lyst til
at lukke parret fra anti-dopingkomiteen ind for at vente på, at hun
skulle præstere den ønskede mængde urin. De måtte trække sig tilbage
med uforrettet ærinde.
Galambfalvy fik sin straf. Hun
blev udelukket fra alle skakturneringer i to år for at nægte at medvirke i en dopingtest. Hun fik også
forbud mod at konkurrere i al anden
sport. Sagen vakte ikke større international opmærksomhed – det var
ikke en stormester, som var dømt.

Alvor ved OL
Spørgsmålet om skak og doping blev
derimod sat på spidsen ved skak-OL
i Dresden i fjor. Efter sidste runde

blev verdenstreeren Vassilij Ivanchuk kaldt til dopingkontrol. Det
skete umiddelbart efter, at han havde
tabt partiet mod amerikaneren Gata
Kamsky i den for medaljerne afgørende match mellem Ukraine og
USA.
Før matchen lå Ukraine på andenpladsen med samme matchpoint som
Armenien. De fleste troede, at Ukraine skulle vinde matchen og guldmedaljerne. Uafgjort ville give sølv,
og selv et nederlag på 1-3 kunne give
Ukraine bronze.
Men nu tabte Ukraine i stedet meget overraskende med ½-3½. Da
Ivanchuk havde tabt sit parti, styrtede han væk fra spilleområdet.
Udenfor gav han sig til at sparke til
en betonsøjle og banke hænderne i
en cafédisk. Han var rasende på sig
selv.
Sådan var situationen, da en funktionær dukkede frem og bad ham
aflevere en urinprøve. Den fortvivlede stormester hørte ikke efter, men
forsvandt fra lokalet. Juridisk havde
Ivanchuk unddraget sig en dopingkontrol og risikerede derfor to års
udelukkelse.

Juridiske krumspring
Den hårde linjes fortalere understreger, at regler er regler og til for at
følges. Andre tog sig til hovedet.
FIDE var tvunget til at træffe en beslutning inden for tre måneder.
Skulle man dømme den stormester,
som mere end nogen anden elsker
skakspillet uden forbehold, eller
skulle man på en eller anden kringlet måde vride sig ud af den pinlige
situation?
Efter et par måneder kom den ventede beslutning: Ivanchuk blev frifundet. FIDE mente, at alt ikke var
gået formelt korrekt til, da han blev
bedt om at aflevere en urinprøve.
Han burde være kontaktet allerede
ved skakbordet umiddelbart efter
partiet, og det fremhæves videre, at
Ivanchuk var blevet tiltalt på engelsk,
som jo ikke er hans modersmål.
Denne sidste undskyldning er vidunderlig. Om Ivanchuk var blev tiltalt på ukrainsk, hans modersmål,
kunne FIDE formodentlig have

Foto: Cathy Rogers.

Pfleger fortsatte trods alt sin forsøgsvirksomhed. To år senere lod han en
gruppe elitespillere prøve betablokkere og andre medikamenter, som
på det tidspunkt endnu ikke var forbudte i skaksammenhæng (det var
først i 2001, FIDE indførte dopingforbudet). Endnu en gang kunne
Pfleger konstatere, at de anvendte
stoffer ikke havde nogen påviselig
positiv indvirkning på spillernes
præstationer.

Dr. Helmut Pfleger – ingen
succes med betablokkere.

fremført, at man ikke anvendte den
korrekte dialekt. Helt grotesk,, men
i den aktuelle situation var skakverdenen sikkert beredt til at acceptere
en hvilken som helst undskyldning
for ikke at bortvise ‘Big Chucky’ fra
skakturneringerne. Ivanchuk fik
kendelsen under Corus-turneringen
i Wijk aan Zee.
Det fornuftigste vil være at glemme drømmen om, at IOC skal byde
skakspillerne velkommen i OL-sammenhæng, og så først diskutere dopingprøver, når der er grund til det.
Nemlig når nogen har fundet en
måde at forbedre spillestyrken kunstigt. Og her taler jeg ikke om elektroniske hjælpemidler...
Skak var med som opvisningssport ved sommer-OL i Sidney 2000.
Viswanathan Anand og Alexei Shirov spillede to hurtigpartier – og ikke
engang skakverdenen selv var specielt interesseret. FIDE’s forhåbninger om at få skak på OL-programmet i Athen 2004 viste sig fuldstændig urealistisk.
Hvorfor behøver FIDE i det hele
taget at opføre sig så følgagtigt i forholdet til IOC? Ved skak-OL i
Dresden deltog 146 nationer i åben
række, 111 i kvinderækken. Hvor
mange idrætsgrene arrangerer verdensmesterskaber som engagerer så
mange nationer? Af alle idrætsforbund er det kun fodboldens FIFA,
som har flere medlemsnationer end
FIDE. Hvis skakspillet kom med i
den store OL, ville det sandynligvis
få en ydmyg rolle blandt lerdueskytter og terrænløbere. Er det virkelig
noget at stræbe efter?
www. fide.com/
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Frederikssund Skakklub:

Skak for
‘Isefjordsposten’ 14/2-1909, hvor
klubbens stiftende møde omtales.

Af Thomas Larsen
Overskriften er egentlig lidt misvisende, for skak har ikke altid været
en aktivitet for alle samfundslag og
aldersklasser. Frederikssund Skakklubs motto er i dag ‘Skak for alle –
uanset alder og spillestyrke’, og selv
om mottoets oprindelse fortaber sig
i historiens tåger, så var det langtfra
det samme syn på medlemskab, som
man havde tilbage i 1909, hvor klubben blev stiftet af en kreds af byens
borgere. Det var manufakturhandleren, skoleinspektøren, fabrikanten,
bygningstegneren, restauratøren,
barberen, slagteridirektøren osv.,
altså hvad man dengang måtte betegne som ‘byens bedre borgerskab’.
Den 20. februar 1909 blev der afholdt stiftende generalforsamling på
Hotel Isefjord. Klubben fik navnet
Frederikssund og Omegns Skakforening. Navnet blev i 1928 ændret til
Frederikssund Skakklub. På generalforsamlingen blev love og vedtægter vedtaget, ligesom en bestyrelse blev valgt, og skakklubben var
dermed en realitet.
Klubbens formålsparagraf lød dengang således:
‘Foreningen har til formål at være
et forsamlingspunkt for skakspillere fra by og land samt at
virke hen til, at der vækkes
interesse også blandt de unge for
det noble og lærerige skakspil.’
Dette formål som grundlag for klubbens arbejde har nu holdt i 100 år,
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selv om vedtægterne i øvrigt er blevet ændret flere gange siden, og ordlyden er noget anderledes i dag.
I vedtægternes §3 hed det:
‘Enhver kan optages i foreningen,
når vedkommende foreslåes af et
eksisterende medlem.’
I 1909 skulle et nyt medlem først
anbefales. Derefter skulle bestyrelsen foranledige fornødent opslag om
optagelse, hvorefter der var indsigelsesret i de efterfølgende to uger.
Skete der indsigelse, skulle dette ske
skriftligt til bestyrelsen, som derefter den næstfølgende mødeaften lod
foretage afstemning om optagelse.
Med andre ord en noget omstændelig optagelsesprocedure, der skulle
sikre, at kun de ‘rigtige’ mennesker
blev medlem af den nye klub.
Det vides ikke præcist, hvornår
disse optagelsesregler blev fjernet,
men der er formentlig sket en gradvis opblødning, afhængigt af hvor
svært klubben havde ved at skaffe
nye medlemmer.
I mange andre skakklubber eksisterede tilsvarende stive regler, og
som modvægt til dette opstod der
flere arbejderskakklubber rundt om
i landet. I Frederikssund har der dog
altid kun været en enkelt skakklub.
Eneste undtagelse var i 1975, hvor
nogle medlemmer dannede en udbryderklub efter nogle interne stridigheder i klubben. Den nye klub
‘Rokaden’ viste sig dog hurtigt ikke

at være levedygtig, og de fleste af
udbryderne vendte tilbage til den
gamle klub.
Klubbens første bestyrelse konstituerede sig med Sophus A. Hansen
som formand. Han fortsatte som formand indtil generalforsamlingen 25.
maj 1925, hvor han fratrådte ‘på
grund af svigtende helbred’. Ny formand blev købmand Sophus Jøns.
Den afgående formand blev med akklamation valgt til klubbens første
æresmedlem.
På det første bestyrelsesmøde vedtoges det på foreningens regning
foreløbig at indkøbe 6 stk. skakspil,
som dengang kostede 6,50 kr. pr. stk.
På et senere bestyrelsesmøde vedtoges trykning af love og spilleregler.
På ordinære klubaftener skulle bestyrelsen sørge for at notere mødeaktivitet og resultater. Efter disse
notater blev uddelt flids- eller mødepræmier i form af 1 års, 3/4 års og ½
års fri kontingent.

Skiftende lokaler
Som mange andre skakklubber har
Frederikssund haft mange problemer
med spillelokaler og leje af disse,
hvilket resulterede i stadigt skiftende
spillesteder. Det var hovedsageligt
på restauranter og kroer man kunne
indleje sig, men udlejeren havde ofte
svært ved at få tilstrækkelig omsætning, så der skete ofte en klækkelig forhøjelse af lejen, når lejeaftalen skulle fornyes, og man måtte se
sig om efter andre egnede lokaler.

alle i 100 år
Det var som regel formanden, der
måtte stå for skud, når medlemmerne
kritiserede spillelokalerne, og det
skete ikke sjældent. Det var også
formandens opgave at sørge for egnede lokaler til en overkommelig
leje. Det hændte engang på en generalforsamling, at formanden i sin
beretning stolt meddelte, at leje af

lokaler for kommende sæson var
aftalt til en rimelig pris. Her brød
værten ind og og til forsamlingens
store forbavselse meddelte han, at der
ingen aftale var indgået, og at lokalerne slet ikke kunne lejes. Generalforsamlingen blev straks suspenderet og det lykkedes bestyrelsen på
20 minutter at skaffe lokaler andet-

www. frederikssundskakklub.dk

steds, hvorefter generalforsamlingen
blev genoptaget og fuldført. Episoden vakte stor harme blandt deltagerne, og alle var enige om aldrig
mere at sætte deres ben det pågældende sted.
Fra klubbens opstart i 1909 var
det tanken, at der skulle spilles skak
året rundt. Tilslutningen hertil var
dog for ringe om sommeren, og det
blev allerede i 1910 besluttet at indstille skakaktiviteterne i sommermånederne. I stedet forefandtes der hver
sommer skakspil fra klubben på flere
af byens hoteller og restaurationer
til disposition både for medlemmerne og hotellernes gæster. Denne
ordning fortsatte gennem flere år, og
med dens ophør forsvandt måske
også en god undskyldning for at slå
en smut hen på kroen om søndagen.

Mod andre byer

Foto: Frederikssund Skakklub.

Frederikssunds borgmester, Ole Find Jensen, udfører ratingfavoritten Lars Bo Hansens
første træk i 100-års jubilæumsturneringen Viking Cup 2009.

Klubbens første udenbys turnering
fandt sted i Hillerød mod Hillerød
Skakklub i 1913. Frederikssund
mødte med fem spillere, tabte de fire
partier og spillede et remis. Man var
i Frederikssund meget ivrig for at
hævne dette nederlag og aftalte en
revanchematch det følgende år.
Denne match måtte dog aflyses som
følge af udbruddet af Første Verdenskrig. Under denne krig, hvor der
skete indkvartering af militærpersoner, besluttedes det i klubben, at
de indkvarterede kunne møde i klubben og spille skak som klubbens
gæster.
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... FREDERIKSSUND SKAKKLUB 100 ÅR
I 1924 stillede 11 sjællandske
klubber med hver fem medlemmer
til et møde og en match i Roskilde.
Det var på initiativ af to skakklubber
i Roskilde, at mødet fandt sted. I
Roskilde aftaltes regler for fremtidige matcher mellem sjællandske
byskakklubber, og ved lodtrækning
byerne imellem valgtes Frederikssund som værtsby til den første byskakmatch. Efter mødet spilledes en
foreløbig turnering, og Frederikssund tabte alle 5 kampe.
Valget af Frederikssund som
værtsby i 1925 bekom ikke bestyrelsen i Frederikssund Skakklub vel.
Klubben førte en hensygnende tilværelse med kun 12 medlemmer, og
ca. halvdelen var passive. Man følte
kniven sat for struben, og bestyrelsen var lige ved at løbe fra det hele.
Vikingeånden sejrede dog, og matchen blev afviklet på Hotel Frederikssund den 17. maj 1925. Frederikssund sluttede som nr. 4 ud af 11
hold, og det gav fornyet håb og liv i
klubben. Bymatcherne fortsatte flere
år fremover med skiftende spillesteder.
Ud over den omtalte bymatch har
Frederikssund Skakklub siden stiftelsen deltaget i et utal af stævner,
turneringer og venskabsmatcher.
Lige efter Anden Verdenskrigs ophør spillede klubben et par matcher
mod russiske krigsfanger fra Jægersprislejren. Frederikssund vandt
begge matcher. Klubben var fast
deltager i provinsturneringen, der var
en forløber for Divisionsturneringen.
I 1959 opnåede klubben sit bedste
resultat, da det blev til en 3. plads
ved finalestævnet. Skakbladet nr. 6
beretter, at Frederikssund var meget
tæt på 1. pladsen, men 1. brættet,
Georg Poulsen, udnyttede ikke en
god stilling i Peter Kornings tidnød.
Georg Poulsen (bror til tidligere
danmarksmester Christian ‘Plovjernet’ Poulsen) er i øvrigt den Frederikssund-spiller med de bedste enkeltmandsresulater. Hele 30 klubmesterskaber og 10 Amtsmesterskaber står der hans navn på.
I holdturneringen har Frederikssund som oftest været at finde i 8.
HK’s Mesterrække eller A-række.
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Tre gange i 60’erne var klubbens
bedste hold i 3. division, men derefter gik der en del år inden der igen
var styrke nok til divisionsskak.
I 1982 kunne frugten ses af det
store juniorarbejde, som klubben
gjorde, og man rykkede op i 3. division med et hold bestående af en
blanding af unge talenter og mere
rutinerede kræfter. Det blev til i alt
tre sæsoner i 80’erne med divisionsskak, hvorefter klubben tog et stort
dyk i midten af 90’erne indtil man i
2007 meget overraskende rykkede
op i det, der nu hedder 2. division.
Trods forstærkning blev det til en
klar nedrykning, men her i jubilæumsåret er der igen divisionsskak i
Frederikssund.

Kontingent og andespil
Økonomisk har klubben klaret sig
godt gennem årene. Indtægterne har
hovedsageligt været baseret på klubkontingenter. Ved klubbens start
fastsattes kontingentet til kr. 4,00 pr.
år pr. spiller. Henad vejen er der naturligvis vedtaget kontingentforhøjelser på generalforsamlingerne og
ikke altid uden sværdslag. I dag er
kontingentet kr. 700 pr. år for seniorer og kr. 400 for juniorer og pensionister.
Som mange andre klubber måtte
Frederikssund ty til andre aktiviteter som f.eks. at arrangere andespil
for at forbedre økonomien. Det
kunne give bagslag, men klubben
har aldrig konstateret underskud ved
disse spil. Klubbens første andespil
afholdtes i 1938 med et beskedent
overskud. Det største andespil i klubbens historie fandt sted på kroen ‘Bilidt’ i 1967. Dengang var Arly Jensen formand, og han var en sand
mester til den slags arrangementer.
Der blev spillet om et for den tid
uhørt antal gevinster, og der var altid stuvende fuldt hus. Alle sale på
‘Bi-lidt’ var i brug og i mangel af
højtalere måtte man stå i dørene til
de tilstødende lokaler og gentage
numrene, der blev råbt op. Alle tænkelige pladser var besat. En havde
placeret sig med sine kort i telefonboksen. Efter spillets afslutning blev
resultatet gjort op til et overskud på

kr. 2.822, hvilket var mere end det
indkomne kontingent for sæsonen
1967-68.

De unge kommer
Som nævnt er klubbens motto at
være for alle uanset alder, men først
i 60’erne begyndte unge spillere for
alvor at melde sig ind i klubben, og
i året 1968 var 17 juniorer og 44 seniorer tilmeldt klubben. Dette medførte bl.a., at stemmeretsalderen på
generalforsamlingen blev nedsat
flere gange, og i dag har alle medlemmer stemmeret.
De mange unge skakspillere gjorde det endda nødvendigt med endnu
en vedtægtsændring, der præciserede, at der kun måtte spilles skak i
klubben. Modedillen i starten af
80’erne med Rubiks terning medførte ofte, at juniorerne viste mere
interesse for den drilske terning og
diverse kortspil end for skakspillet,
hvilket var forstyrrende på klubaftenerne.
De mange unge spillere blev rekrutteret fra byens skoler, hvor der
blev gjort meget for skoleskakken.
Frederikssund Skakklub blev i 1979
tildelt Dansk Skak Unions initiativpræmie for det store arbejde, som
klubben udviste for de unge spillere.

Viking Cup
Det første større stævne, som Frederikssund arrangerede, var i 1979.
Dette stævne ‘Viking Cup’ var et
resultat af bestyrelsens anstrengelser
for at markere klubbens 70 års jubilæum på en ny og særlig måde. Viking Cup var en hurtigskakturnering,
og der var meget stor deltagelse af
spillere fra mange klubber i landet.
Frederikssund fik megen anerkendelse for arrangementet, som er blevet til en årligt tilbagevendende begivenhed. I de første år var der enorm
interesse for turneringen. Således var
der flere gange i omegnen af 200
deltagere, og i 1982 blev der under
sporten i TV vist et 3 min. klip fra
turneringen. Deltagerantallet faldt i
takt med, at medlemstallene i skakklubberne gik nedad, selv om der
blev lokket med en garanteret 1. præmie i Mesterklassen på 1000 kr. og

Foto: Frederikssund Skakklub.

... og Lars Bo Hansen, der her møder Peter Brondt Pedersen fra Brønshøj, levede op
til favoritværdigheden og vandt Viking Cup 2009.

turneringen i en årrække i 90’erne
var en del af en landsdækkende
grandprix serie. Nu er udviklingen
imidlertid vendt, og i 2008 og 2009
var der således ‘udsolgt’ med ca. 90
deltagere, hvilket ikke er set bedre
siden starten af 90’erne.
I planlægningsfasen op til 100-års
jubilæet blev flere muligheder diskuteret med henblik på at arrangere
en jubilæumsturnering. Klubben
valgte dog at holde fast i, at Viking
Cup er klubbens flagskib, og 2009udgaven af Viking Cup blev således
udnævnt til jubilæumsturnering.
Selvfølgelig skulle der gøres noget
ekstra ud af netop denne turnering,
og der blev gjort et stort stykke arbejde for at finde sponsorer til turneringen. Selv i disse krisetider kan
det godt lade sig gøre at finde velvillige sponsorer, og samlet kunne turneringen præsentere en præmiesum
på ca. 28.000 kr. samt diverse sponsorpræmier! De 7.000 kr. til vinderen burde alene være nok til at tiltrække sig opmærksomhed fra Danmarks (og Sveriges) bedste spillere.
Reaktionen udeblev da heller ikke.
Det danske 1. bræt ved OL Lars Bo
Hansen var ratingfavorit, skarpt forfulgt af de svenske stormestre Jonny
Hector og Stellan Brynell. Også
Karsten Rasmussen, Erling Mortensen, Steen Fedder og Carsten Høi
kunne forventes at kæmpe med om
1. præmien i den 41 mand store
Mesterklasse, der var den stærkest

besatte i Viking Cup’s historie. Man
måtte allerede en uge inden tilmeldingsfristens udløb lukke for flere
deltagere. Et forsigtigt gæt kunne
være 120-130 tilmeldte, hvis ikke
pladsforholdene satte begrænsningen.
Med det sædvanlige akademiske
kvarters forsinkelse kunne det hele
sættes i gang. Frederikssunds borgmester, Ole Find Jensen, åbnede turneringen med en tale, og derefter
udførte han symbolsk det første træk
på bræt 1.
Første runde i en schweizer-gruppe er altid toppens nedslagtning af
bunden, og denne gang var heller
ingen undtagelse. Niels Kristian
Kragh stod for den største overraskelse med remis mod Jonny Hector. I det hele taget kunne den sympatiske svensker ikke få det til at fungere, og selv om han vandt sin tre
sidste partier, så nåede han aldrig ind
i kampen om toppræmierne.
Efter tre runder var der tre spillere
med maksimum. Lars Bo Hansen var
som forventet den ene af dem, og i 4.
runde levnede han ikke Frederikssunds hjemmebanehåb Thomas Johansson mange chancer. Thomas
havde ellers overraskende besejret
både Stellan Brynell og Karsten Rasmussen, men den gik altså ikke mod
turneringsfavoritten. Erling Mortensen var også på 3/3, men han tabte til
Esben Hove, der i 5. runde dog selv
måtte ned mod Lars Bo Hansen. Den

danske stormester kunne dermed tillade sig en solid remis i næstsidste
runde mod Karsten Rasmussen, inden han til slut vandt over Allerøds
Dennis Jørgensen, der ellers er en
giftig hutigskakspiller. Med 6½/7
blev Lars Bo Hansen en meget sikker vinder af turneringen. Stellan
Brynell og Karsten Rasmussen afgjorde kampen om 2. pladsen i deres indbydes parti med sidstnævnte
som vinder. Carsten Høi var blevet
sat lidt af i topkampen med tre remiser i runde 3-5, men med gevinst
i sidste runde over Thomas Johansson nåede han op på 5½ point, hvilket gav 3. pladsen på dårligere korrektion end Brynell. Thomas måtte
nøjes med 4. pladsen og en ratingpræmie efter en flot turnering. Inden sidste runde var hans ratingpræstation over 2600! Her er afslutningen på hans dramatiske parti mod
Erling Mortensen i 6. runde:

Thomas Johansson



   
   
   
  
  

 











Erling Mortensen
Erling har nu 36. Ta8† Kf7 37. Th8!
Dg6 38. De5, og Sort er færdig. I
stedet skete:
36. Kf2? Sf6!
Eneste træk, men det er til gengæld
helt afgørende.
37. De5 Dh4†
Og Hvid opgav. Der er mat i et par
træk. 0-1

Topplaceringer i Viking Cup:
1. Lars Bo Hansen, pers.med., 6½,
2. Karsten Rasmussen, Århus/Skolerne 5½, 3. Carsten Høi, Brønshøj,
5½. 1. ratingpr. 2150-2300: Thomas
Johansson, Frederikssund, 5.
2009 /3/121
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Amsterdam 1950 – Najdorf med front mod Reshevsky og fotograf
vinder turneringen og udfordrer amerikanerens position som
Vestens stærkeste skakspiller.

Vestens
rivaler:

1952

1 2 3

Reshevsky
Najdorf

1 1 1 1 ½ 1 1 ½ 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 ½ 0
0 0 0 0 ½ 0 0 ½ 1 ½ 1 1 ½ 0 ½ 0 ½ 1

1953

1 2 3

Reshevsky
Najdorf

1 0 1 ½½½ 0 ½½ 0 1 ½½ 1 1 0 1 0
0 1 0 ½½½ 1 ½½ 1 0 ½½ 0 0 1 0 1

4 5 6 7 8

4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

11
7

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

9½
8½

Reshevsky & Najdorf
Af Erik André Andersen
I starten af 1950’erne var der to store
rivaler på den vestlige halvkugle –
Samuel Reshevsky (1911-1992) og
Miguel Najdorf (1910-1997). De
repræsenterede henholdsvis Nordamerika (USA) og Sydamerika (Argentina), men kom begge fra Polen.
Vidunderbarnet Reshevsky udvandrede med sin familie til USA i 1920,
mens Najdorf var blandt de europæiske spillere, der på grund af krigsudbruddet blev i Argentina efter olympiaden i Buenos Aires 1939.
Alle skakspillere kender deres
navne, og de fleste kender også hovedtrækkene i deres karrierer. Ingen
af dem var professionelle skakspillere, men de fik alligevel tid til at
spille mange turneringer.
Næppe mange har haft opmærksomheden henledt på den meget
prestigefyldte duel, der udspillede
sig mellem disse to, der hørte blandt
den vestlige verdens absolut stærkeste spillere. I en periode på hen ved
10 år var de direkte konkurrenter.
De deltog i nogle af efterkrigstidens
største turneringer, og de spillede to
store matcher mod hinanden.
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Hvordan formede og udviklede
deres rivalisering sig? Og hvem af
dem var den bedste?

Den vestlige elite
efter Anden Verdenskrig
Blandt vestlige spillere var der i efterkrigstiden begyndt at udkrystallisere sig en gruppe af topspillere.
Foruden Reshevsky og Najdorf kan
nævnes amerikaneren Reuben Fine
(1914-1993), den tidligere verdensmester Max Euwe (1901-1981), jugoslaven Svetozar Gligoric (f. 1923),
svenskeren Gideon Ståhlberg (19081967) og ungareren Laszlo Szabo
(1917-1998). Deres rangfølge blev
afgjort i en række turneringer og
matcher omkring 1950.
Den potentielt farligste var Fine,
der i 1930’erne var en af de absolutte topkandidater til VM-titlen,
men som mere eller mindre havde
indstillet sin skakkarriere og ikke
havde deltaget i VM-turneringen i
Haag-Moskva 1948. Helt kunne han
dog ikke slippe skakken. Han vandt
suverænt i New York 1948 med 8
point (af 9) foran Najdorf med 6½

og Euwe og Pilnik med 5, hvilket
lovede godt for et eventuelt comeback. I 1949 spillede Fine uafgjort
4-4 i en match mod Najdorf, hvilket
var en skuffelse for Fine og hans tilhængere, da Fine var klar favorit og
vandt de to første partier.
Herefter var Fine passiv indtil
1951, hvor han i Wertheim-mindeturneringen i New York 1951 klarede sig pænt, men ikke prangende
ved at blive nummer fire med 7 point
(af 11) efter Reshevsky med 8 point
og Euwe og Najdorf med 7½. Da
den velhavende Maurice Wertheim
formodes at være en af Fines vigtigste sponsorer i 1930’erne, kan det
være forklaringen på, at Fine ved
denne enkeltstående lejlighed deltog
aktivt i en turnering, selv om han
havde trukket sig tilbage fra skakken til fordel for en akademisk karriere som psykolog.

Den direkte duel
Så var der Reshevsky og Najdorf,
og dramaet mellem disse to kunne
begynde at udfolde sig. Det første
direkte møde skete i den store inter-

nationale turnering i Amsterdam
1950, hvor Najdorf vandt med 15
point (af 19) foran Reshevsky med
14. Tæt efter kom Ståhlberg med
13½, og dernæst var der et spring
ned til Pirc og Gligoric med 12 samt
Euwe og Pilnik med 11½. Både
Najdorf og Reshevsky gik ubesejret
igennem turneringen, men Reshevsky var i tabsfare i næstsidste runde
mod den lavtplacerede Szabados.
Da Reshevsky fik nys om, at Najdorf havde hjulpet hans modstander
med at analysere hængestillingen,
gik Reshevsky korporligt til angreb
på Najdorf og stak ham efter sigende
et blåt øje! ‘Desværre ankom den nederlandske presse, der som sædvanlig tog sig god tid, for sent på scenen
til at fotografere slåskampen.’ (Lissowski, s. 36).
Dernæst mødtes de som allerede
nævnt i Wertheim-mindeturneringen
i New York 1951, hvor Reshevsky
fik byttet om på tingene og vandt
foran Najdorf. I 1952 delte de førstepladsen i en stor turnering i Havanna med 18½ point (af 22) foran
Gligoric med 17. Her bestod turne-

ringens mest dramatiske indslag ikke
i en indbyrdes nævekamp, men i, at
én af de cubanske spillere afgik ved
døden under et parti.

De to matcher
På baggrund af disse turneringsresultater rejste der sig spørgsmålet
om, hvem der var den stærkeste, og
to matcher blev afholdt i 1952 og
1953, hver på 18 partier. Den første
match, som blev afviklet i New York,
Mexico og San Salvador, blev vundet klart af Reshevsky med 11-7.
Han startede med at bringe sig foran
med 4-0 og senere med 6½-½! Ifølge
en udtalelse af Reshevsky var det en
helt naturlig udvikling, for Najdorf
spillede jo mod selveste Reshevsky!
Men ifølge Najdorf skyldtes den
dårlige start på matchen, at han havde
forelsket sig i en kvinde, så han
kunne ikke koncentrere sig om skakspillet.
Året efter spillede de en revanchematch i Buenos Aires, og her var det
meget mere jævnbyrdigt. Efter 10
partier førte Najdorf med 5½-4½,
men en energisk spurt sikrede Re-

shevsky 9½ point allerede inden sidste parti, som blev vundet af Najdorf,
således at slutresultatet blev en sejr
til Reshevsky med den snævrest mulige margin, nemlig 9½-8½.
Euwe giver i Skakbladet (august
1953, s. 136-137) følgende karakteristik af de to kombattanter:
‘Najdorf og Reshevsky er i løbet
af den nyligt afholdte match sikkert
fremkommet med flere remisforslag
end i en hvilken som helst anden tidligere tvekamp. Desuden var disse
tilbud så at sige altid uden nogen som
helst forbindelse til stillingen på
brættet. (...) Toppunktet i denne studehandel om remis blev nået i det
femte parti. Her foreslog Reshevsky
nemlig remis ved det 21. træk, men
notabene på den betingelse, at Najdorf samtidig opgav det tredje parti
(hvor han for øvrigt stod til tab), og
han samtidig i det fjerde parti ville
tage til takke med remis [se note,
red.]. Det kunne man kalde en transaktion på bred basis; men Najdorf
afslog det, da en spiller af hans kategori – ét af Najdorfs yndlingsudtryk
– ikke kan gå ind på så indviklede
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betingelser. Otte træk senere var Reshevsky blevet mere beskeden, nu
foreslog han remis, bare remis, helt
uden andre krav. Najdorf, der øjensynligt var rørt over så megen underdanighed, tog imod tilbuddet, men
overså ganske, at han havde en tvingende gevinstfortsættelse til sin rådighed.’
Euwe skriver videre (Skakbladet,
september 1953, s. 156):
‘Reshevsky er sikkert en vanskelig modstander i en match. Han kan
ikke bekæmpes med psykologiske
våben, og han er ikke let at deprimere, fordi han accepterer ettaller og
nuller med samme sindsro. Da han
havde tabt det 10. parti og for første
gang var kommet bagud, sagde han:
‘Jeg skal nok vinde matchen alligevel.’ Najdorf savner denne filosofiske ligevægt, da han – i lighed med
adskillige andre skakspillere – er i
besiddelse af en højt udviklet retfærdighedsfølelse specielt med hensyn til egne partier. Bevidstheden
om, at han burde have vundet et bestemt parti, påvirker hans følgende
præstationer. Najdorf kan ikke frigøre sig for tanker om den spildte
mælk, men denne egenskab er Reshevsky netop i besiddelse af, og det
er derfor, han er den ideelle matchspiller.’
Efter disse turnerings- og matchresultater stod det omsider klart, at
Reshevsky måtte regnes som den
vestlige verdens bedste spiller. Han
bekræftede det ved i 1952 at vinde
en match over Gligoric med 5½-4½.
I kandidatturneringen i ZürichNeuhausen 1953 var Reshevsky
længe med i kampen om førstepladsen, men han måtte sluttelig nøjes
med en delt andenplads sammen med
Keres og Bronstein, hver med 16
point (af 28), to point efter Smyslov.
I den samme turnering klarede
Najdorf sig mindre godt, idet han
landede på en delt sjetteplads med
14½.
Som et kuriosum kan nævnes, at
Reshevsky i 1950’erne klarede sig
fint i matcherne mellem USA og
Sovjetunionen. På førstebrættet spillede han i New York 1954 uafgjort
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2-2 mod Smyslov, og i Moskva 1955
vandt han 2½-1½ over Botvinnik!

Reshevsky var bedst
Alt i alt var de to spilleres karrierer
som topspillere og seriøse kandidater til VM-titlen afsluttet allerede i
1950’erne, selv om de fortsatte med
at spille turneringer i mange år og
opnåede gode resultater, f.eks. deres
sejre i to superstærke turneringer:
Reshevsky i Buenos Aires 1960 og
Najdorf i Havanna 1962. Reshevsky
nåede endvidere frem til kandidatturneringen i 1968, og de var begge
med på verdensholdet mod Sovjetunionen i Beograd 1970.
Foruden de indbyrdes resultater,
som allerede er nævnt, vandt Reshevsky over Najdorf ved olympiaden i Helsingfors 1952 samt to partier i Dallas 1957. I Dallas var Najdorfs temperament ved at koge over:
‘I det ene af partierne mod Reshevsky satte han (Najdorf) sig i en
muligvis vundet stilling til at spekulere over sit 40. træk i den tro, at han
havde over et minut tilbage. Så faldt
vingen, partiet var tabt, og 17 forskellige personer prøvede at hjælpe
turneringsleder Kashdan med at forklare den ophidsede argentiner, at der
ikke var noget i vejen med skakuret,
han havde blot glemt at tage i betragt-

Samuel Reshevsky (1911-1992).

ning, at han så det under en skæv
vinkel.’ (Bent Larsen i Skakbladet,
februar 1958, s. 19).
Desuden vandt Reshevsky over
Najdorf i Santa Monica 1966 og ved
olympiaden i Lugano 1968, mens
Najdorf vandt over Reshevsky i Los
Angeles 1963. Dertil kommer nogle
remispartier. Det samlede resultat var
en overvægt på +9 til Reshevsky.
I eftertiden har der aflejret sig den
erindring, at Reshevsky var en stridbar og vanskelig person, blandt andet på grund af hans overfald på
Najdorf i Amsterdam 1950, ligesom

Reshevsky besejrede i 1956 den regerende verdensmester Botvinnik 2½-1½ på
topbrættet i landskamp mellem USA og Sovjetunionen (USSR vandt 25-7), og
styrkede derved sin position som Vestens stærkeste spiller.

han også stillede meget høje honorarkrav og f.eks. ved olympiaden i Helsingfors 1952 forlod sine holdkammerater og rejste hjem før tiden
i protest mod en dommerafgørelse,
mens Najdorf ganske vist var temperamentsfuld, men også et hjertensgodt og udadvendt menneske.
Det er muligvis uretfærdigt over
for Reshevsky. Garry Kasparov har
tegnet et meget mere positivt portræt af Reshevsky i fjerde bind af
den skakhistoriske fremstilling My
Great Predecessors.

Litteratur:
Samuel Reshevsky: Reshevsky’s
best games of chess. Dover
Publications, New York 1960 (opr.
1948)
Samuel Reshevsky: Reshevsky’s
Best Games. Vol. 2. Harding
Simpole Publications, Aylesbeare
2004 (opr. 1962).
Tomasz Lissowski, Adrian
Mikhalchishin and Miguel
Najdorf: Najdorf: Life and Games.
Batsford, London 2005.

Vitaly Kunin (2546)
Igor Khenkin (2644)
Modtaget dronninggambit / D39

v/ Steffen Pedersen
Det individuelle europæiske mesterskab er traditionelt meget stærkt.
Også i år, hvor mere end 60 af de
godt 300 spillere var noteret for mere
end 2600 i rating!
Med World Cup-pladser på spil –
22 af slagsen – er forsigtigheden stor
i de forreste geledder, og det resulterede i, at hele 11 spillere delte førstepladsen.
Efter diverse omkampe kunne
den 22-årige russer Evgeny Tomashevsky kåres som mester efter
finalesejr over landsmanden Vladimir Malakhov. I det afgørende
armageddon-parti satte Malakhov et
tårn i slag i en stilling, hvor han
kunne have forceret mat.
Blandt mange fine partier har jeg
denne gang udvalgt et, hvor den ellers så godt forberedte tyske stormester Igor Khenkin kommer galt
af sted:

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3
dxc4 5. e4 Lb4 6. Lg5 c5 7. e5 cxd4 8.
Da4†
Denne skarpe fortsættelse spilles relativt sjældent nutildags, hvor blandt
andre Khenkin selv har foretrukket
8.Sxd4 Da5 9. exf6 Lxc3† (trækfølgen er vigtig: flere stormestre har
lavet fingerfejlen 9... Dxg5?? 10.
Da4† Sc6 11. Sxc6 Lxc3† 12. bxc3
Ld7 13. Db4!, og Hvid ender med
en officer mere) 10. bxc3 Dxg5 11.
fxg7 Dxg7 12. Dd2.
8... Sc6 9. 0-0-0 Ld7 10. Se4 Le7
10... b5?! – for at åbne linjer mod
Hvids konge – er også set, men Hvid
har godt spil efter 11. Dxb5 Tb8 12.
exf6! Txb5 13. fxg7 Tg8 14. Lxd8
Kxd8 15. Sf6 Txg7 16. Sxd4 Sxd4
17. Txd4 Tb7 18. Txc4.
11. exf6 gxf6 12. Lh4 Tc8
Blandt mange alternativer regnes
dette for Sorts bedste.
13. Kb1 a6
13... Sa5 er mere normalt. Jeg har
selv brugt lang tid på fortsættelsen
14. Dc2 e5 15. Sxd4 exd4 16. Txd4
Db6 17. Txd7!? (17. Td5 og 17. Td6
er andre træk) 17... Kxd7 18. Le2,
hvor Sort skal træde varsomt.
14. Dxc4 e5 15. Sxe5! Sxe5

Garry Kasparov: My Great
Predecessors. Vol. 4. Everyman
Chess, London 2004, s. 7-148.
Note til Euwe-citatet:
Dengang spilledes med hængeparti, og i matcher var det almindeligt, at uafsluttede partier blev
samlet sammen og afviklet på
særlige hængeparti-dage, hvorfor
den reelle matchstilling undertiden
kunne være uklar.

Ikke 15... fxe5? 16. Sd6† Lxd6 17.
Lxd8.
16. Dxd4 Lf5?!
Allerede en unøjagtighed. Efter 16...
0-0 17. Le2 Lf5 18. De3 Dc7 eller
18... De8!? holder Sort nogenlunde
balancen.
17. Da4† Ld7 18. Db3 Dc7 19. Ld3
Le6 20. Da4† b5?
Dette jager blot dronningen til et
bedre felt. Efter 20... Kf8 21. Tc1
Db6 22. Txc8† Lxc8 23. Lc2 Ld7
er Sort fint med i partiet.
21. Dd4 Td8 22. De3


^ ^
 
   
   
   
   
  
 






22... f5?
Taber med det samme. 22... Txd3
23. Txd3 Sxd3 24. Sxf6† Lxf6 25.
Lxf6 holdt dog heller ikke.
23. Sf6† Lxf6 24. Lxf6 Txd3 25. Lxe5!
Enkelt, men 25. Txd3 vandt også.
25... Lxa2† 26. Ka1 Txd1† 27. Txd1
1-0
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Statistikken passede ved OL
De danske hold ved skak-OL i Dresden klarede sig næsten fuldstændig,
som historien ville forudsige. – Statistik fra OL, landskampe og DM.
Af Svend Novrup
De to danske landshold ved OL i
Dresden klarede sig nogenlunde,
som deres seedning forudsagde, og
hvad mere var: De klarede sig stort
set også, som de altid har gjort mod
de nationer, de mødte. Lad os se lidt
på de to landshold og på landsholdsstatistikkerne, der ikke er ført up-todate i Skakbladet siden OL 2002.
Siden er der nu spillet tre OL og et
EM, mens de tosidede landskampe,
som engang var så populære, og til
hvilke det er forbløffende let at finde
lokalt sponsorship (OBS alle, der
synes, det kunne være morsomt at
arrangere landskampe!), er afgået
ved døden og hverken er træning for
vores topspillere eller PR for spillet
længere.
Ved OL i Dresden spillede Danmark i den åbne række 11 matcher
med resultatet 6 vundne, 1 uafgjort
og 4 tabte kampe. I point blev det
smukke 25-19, men baggrunden var
bleg. Vi mødte meget få topnationer,
og dem, vi mødte, tabte vi til.
Det danske landshold har nu i alt
siden OL 1927 spillet 813 landskampe. 354 er vundet, 153 er sluttet
uafgjort, mens 306 er tabt. I point
fører vi 2098-2006 mod resten af
verden, der hidtil har omfattet 96
nationer, hvis vi regner de døvehandicappede (ICSC), som vi mødte i
Dresden, som nation. Før Anden
Verdenskrig mødte vi Palæstina, og
indtil 1954 mødte vi flere gange
Saar, som derefter gled ind i Vesttyskland. Siden blev DDR og Vesttyskland slået sammen, og Jugoslavien opløstes i mange nationer.
Her ser vi, hvordan det historisk
er gået mellem Danmark og de nationer, som vi mødte i Dresden:
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Bangladesh
Belgien
England
Finland
Georgien
Guatemala
ICSC
Israel
Mongoliet
Tunesien
Tyrkiet
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2½-1½
3-1
1-3
2-2
1½-2½
3½-½
3½-½
½-3½
1½-2½
3-1
3-1

t
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rst
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OL 96
OL 27
OL 27
OL 27
EM 05
OL 08
OL 08
OL 52
OL 56
OL 60
OL 88

Vi vandt ikke over nogen, vi har
negativ statistik imod. Derimod tabte
vi til Mongoliet, som vi er positive
mod, og spillede uafgjort med finnerne, som vi har kæmpe overskud
mod. Vi har stadig ikke fået rettet
helt op på statistikken mod Tunesien, som i det første opgør i 1960
fik alle alarmklokker til at ringe, da
de bankede Danmark 4-0!! To nationer – eller i hvert fald hold – mødte
vi for første gang, og de sikrede det
danske pointoverskud, da kampene
samlet sluttede 7-1.
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T
Vu
U

2
14
10
20
0
1
1
3
3
2
3

0
4
5
6
1
0
0
5
2
0
1

1
2
16
2
1
0
0
11
2
1
0

Sa
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7-5
57½ - 26½
59 - 82
97½ - 50½
3½ - 4½
3½ - ½
3½ - ½
28½ - 47½
17 - 11
5½ - 6½
10 - 6

ingen EU-mesterskaber, Clare Benedict, Nordiske 6-landskampe mere.
Toppen ser således ud (antal partier i parentes, da en del landskampe
har været dobbeltrundige):

Individuel statistik
Ser vi på de danske spillere, var der
debut for Jakob Vang Glud og Allan Stig Rasmussen. De tre øvrige er
meget rutinerede, men alligevel er
ingen af dem højere end nr. 13 på
maratonlisten over de spillere, der
har spillet flest landskampe. Årsagen er de meget færre landskampe,
Danmark spiller – der er jo heller

sco

Erling Mortensen (1955 - )
– flest landskampspartier af alle.

Danmark i kamp ved OL –
fra venstre Lars Bo
Hansen, Peter Heine
Nielsen, Lars Schandorff
og Jakob Vang Glud.
Modstanderen er Georgien
(forrest Jobava og Izoria)
som vi tabte til ved OL i
Dresden men besejrede
ved EM på Kreta.

Foto: Cathy Rogers.

1. Erling Mortensen 163 (175)
2. Bent Larsen 141 (151)
3. Jens Enevoldsen 140 (147)
4. Sejer Holm 114 (115)
5. Erik Andersen 114 (114)
6. Ole Jakobsen 101 (109)
7. Carsten Høi 100 (113)
8. Christian Poulsen 90 (99)
9. Børge Andersen 90 (96)
10. Curt Hansen 90 (94)
11. Bjørn Brinck-Claussen 88 (95)
12. Svend Hamann 86 (93)

Ser vi på gevinstprocent for spillere
med mere end 50 landskamppartier,
ser det således ud:
1. Bent Larsen 66,8%
2. Curt Hansen 64,9%
3. Jacob Øst Hansen 64%
4. Peter Heine Nielsen 61,7%
5. Holger Norman Hansen 60,3%
6. Lars Bo Hansen 58,3%
7. Lars Schandorff 58,1%
8. Jørn Sloth 57,7%
9. Karl Ruben 56,4%
10. Erling Mortensen 56%

De tre rutinerede Dresden-farere er
placeret således: 13. Lars Schandorff
84 (86), 15. Lars Bo Hansen 81 (84),
18. Peter Heine Nielsen 79 (81).

Lad os se, hvem der har været sværest at besejre af de spillere, der har
mere end 50 partier. Færrest tab har:

Bent Larsen (1935 - )
– mest vindende landsholdsspiller.

Jens Enevoldsen (1907 - 1980)
– fast mand på landsholdet.

1. Jørn Sloth 8 af 65
2. Curt Hansen 10 af 94
3. Jacob Øst Hansen 10 af 89
4. Peter Heine Nielsen 10 af 81
5. Lars Bo Hansen 14 af 84
6. Lars Schandorff 14 af 86

Vores udvalgte er ikke sådan at få
ned med nakken. Det taler om Bent
Larsens fighting spirit, at han har sin
gevinstprocent trods 30 nederlag, og
at ingen har haft stærkere gennemsnitlig modstand end han. Lad os lige
se, hvem der har flest gevinster:
1. Bent Larsen 80 (af 151)
2. Erling Mortensen 65 (af 175)
3. Erik Andersen 46 (af 114)
4. Børge Andersen 40 (af 96)


Sejer Holm (1939 - )
– imponerende 115 partier..
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... STATISTIK: LANDSKAMPE OG DM
Og for sjovs skyld – hvem har flest
remiser:
1. Erling Mortensen 66 (af 175)
2. Curt Hansen 54 (af 94)
3. Jens Enevoldsen 54 (af 147)
4. Ole Jakobsen 51 (af 109)
5. Lars Schandorff 46 (af 86)
6. Jacob Øst Hansen 44 (af 89)
7. Peter Heine Nielsen 42 (af 81)
8. Lars Bo Hansen 42 (af 84)

En mand, der afskyede remiser, var
Holger Norman Hansen, der kun
spillede 14 af sine 68 partier remis.

Kvindelandsholdet
Kvindelandsholdet var endnu mere
stabilt i forhold til statistikkerne, men
det var også lidt lettere, for fem af 11
modstandere var nye bekendtskaber,
blandt dem Frankrig, som Danmark
ganske overraskende ikke havde
mødt før. De franske kvinder var
imidlertid mange, mange år om at
dukke op ved OL, og da var felterne
allerede blevet meget store.
Det danske hold vandt fem matcher og tabte seks. Ingen uafgjorte.
Kun en enkelt match var mere jævnbyrdig end 3-1, og den blev vundet
2½-1½ over Montenegro. Pointregnskabet var negativt, 21½-22½,
og det er det samlede regnskab også.

Nina Høiberg (1956 - )
– alle rekorder hos kvinderne.
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tistik mod Sverige i forvejen. Tyskland er en af de kun to nationer, som
Danmark har mødt et tocifret antal
gange (det andet er Norge, som vi
har mødt 12 gange), og statistikken
er ikke god. Også denne gang blev
det til nederlag, selv om modstanderen var andetholdet.
Individuelt tæller ikke kun resultaterne på damelandsholdet, men
også resultaterne på det damebræt,
der indgik i de nordiske 6-landskampe. Nina Høiberg, der desværre
ikke har lysten til at spille med længere, fører maratonstatistikken suverænt:

Danmark har siden OL 1957 spillet
238 landskampe med 92 vundne, 44
uafgjorte og 102 tabte. I point 367375, så der skal ikke så meget til at
blive positive. Efter OL 2002 var
regnskabet på 308½-309½, så det har
været tæt på.
Dame-OL var oprindeligt med to
partier pr. kamp, derefter tre og nu
for første gang fire som i åben række.
Regnskabet mod de 11 nationer, man
mødte, ses i tabellen nedenfor.
Det i særklasse bedste resultat var
sejren over Sverige, hvis fjerde bræt
var højere ratet end samtlige danskere, men faktisk har vi positiv sta-
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Argentina
½-3½
Cuba
0-4
Frankrig
0-4
Kazakhstan
1-3
Libanon
3½-½
Montenegro 2½-1½
Serbien
0-4
Sverige
3-1
Tunesien
4-0
Tyskland II
1-3
U.Arab.Emir.
4-0

Merete Haahr (1924 - 2004)
– uundværlig på kvindeholdet.
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Ingrid Larsen (1909 - 1990)
– tredjepladsen holder længe.

1. Nina Høiberg 132 (133 partier)
2. Merete Haahr 92 (96)
3. Ingrid Larsen 81 (84)
4. Tine Berg 48 (49)
5. Evgenia Hansen 45 (45)
6. Oksana Vovk 45 (45)
7. Christine Jensen 41 (43)
8. Esmat Guindy 39 (39)
9. Louise Fredericia 33 (35)
10. Maj Theander 28 (31)

Lige uden for top-ti har Sandra de
Blecourt og Trine Treppendal begge
19 landskampe i de to seneste OL.
Nina Høiberg sidder på rekorderne for spillere med mere end 50 partier, men dem er der også kun tre af.
Hendes scoringsprocent er så forbløffende som 67,7% og hun har
vundet 72 af sine 133 partier. Hun
har kun tabt 25 gange, mens Merete
Haahr og Ingrid Larsen begge tabte
40 partier. Nina Høiberg har spillet
remis 36 gange, men det er kun 27%
af det samlede antal – og når hun
ikke spiller remis, vinder hun som
regel!
Der er kun en enkelt af de øvrige
spillere med et højt antal kampe, der
har en væsentlig gevinstprocent,
nemlig Esmat Guindy 68% for 21
vundne, 11 uafgjorte og 7 tabte partier.

DM-statistikker
Da vi nu har statistikproppen af, så
lad os som bonus og ekstramateriale
(den slags slipper man ikke for i dag)
se, hvad der er sket ved landsholdsklasserne i påskestævnerne. Den omskiftelige skæbne, klassen har haft,
gør det svært at sammenligne spillerne, også fordi de meget forskellige betingelser har gjort, at stormestrene ofte har valgt DM fra.
I årene, hvor der blev spillet
knock-out, er kun partier med fuld
betænkningstid medtaget, og det betyder f.eks., at Sune Berg Hansen i

DM efter, at de bedste år var forbi,
og opnåede 1994-2000 en gevinstprocent på 41,9.
Erik Andersen blev nr. 2 to gange
og kun i sin debut nr. 4! Han har
også sammen med Aage Kier (1924)
scoringsrekorden på 7/7 (1925). Efter Anden Verdenskrig er bedste
vinderscore Bent Larsens 90,91%
for 10/11 i 1955 og 1959.
Vi kan se, at der er kamp om at
blive den første med 25 påsketurneringer i landsholdsklassen samt
om at blive den første, der scorer 150
påskepoint.
DM for damer er der ikke spillet
om siden Farum 1993. Ingrid Larsen vandt det 16 gange, Nina Høiberg og Merete Haahr hver 8 gange,
Lydia Heesche og Antonina Enevoldsen 3. Såvel Ingrid Larsen som
Merete Haahr og Nina Høiberg har
vundet med 100%.

2005 vandt DM med 4/8! I årene,
hvor der har været store felter, har
mange kunnet spille i landsholdsklassen, mens der i de fleste år har
været et eksklusivt felt på 8, 10 eller
12 spillere, der spillede alle-modalle.
Nedenfor ses listen over de spillere, der har scoret flest point i DM
med angivelse af antal partier (omkampspartier er ikke medregnet) og
gevinstprocent samt år for første
påsketurnering, samlet antal påsketurneringer og antal vundne DM.
Bemærk Erik Andersens formidable gevinstprocent gennem 15 påsketurneringer, der alle kun var på syv
runder – og Lars Bo Hansens, der er
opnået i formentlig skrappere selskab. Bent Larsen havde efter sine
ni første påsketurneringer 1953-89
en scoringsprocent på 76,7, men
beundringsværdigt spillede han også
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1. Ole Jakobsen
2. Bjørn Brinck-Claussen
3. Erling Mortensen
4. Christian Poulsen
5. Jens Enevoldsen
6. Eigil Pedersen
7. Jens Kristiansen
8. Carsten Høi
9. Lars Schandorff
10. Børge Andersen
11. Bjørn Nielsen
12. Jens Ove Fries Nielsen
13. Bent Larsen
14. Erik Andersen
15. Peter Heine Nielsen
...

1963
1963
1976
1935
1929
1973
1973
1976
1983
1955
1932
1977
1953
1922
1990

138½ / 245
128½ / 231
120½ / 218
116 / 196
124 / 202
117 / 192
116 / 206
113½ / 225
111½ / 197
97 / 153
96 / 144
90½ / 182
90 / 136
86 / 105
84 / 129

56,5
55,6
55,3
59,2
61,4
60,9
56,3
50,4
56,6
63,5
66,7
49,7
66,2
81,9
65,1

23
3
22
3
23
4
22
2
23
6
19
3
20
3
22
3
21
1
14
4
18
4
18
0
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14
5

18. Curt Hansen
...
23. Lars Bo Hansen
...
27. Sune Berg Hansen

1981

77½ / 117

66,2

12

6

1988

65½ / 92

71,2

11

2

1992

57½ / 98

58,7

11

3

Spil skak på Nettet – www.skak.dk
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ratings.fide.com/

http:// ratings.fide.com/

– en guldgrube
af information
Af Casper Dahl Rasmussen
En spændende side at gå på opdagelse i!
Interesserer tal, statistikker og ligegyldige (men skæve) detaljer også
dig, og synes du svar på spørgsmål
som...
• Hvilken dansker er den ældste
aktive spiller med Elo-rating?
• Hvilken årgang har flest Elospillere i verden? Og er det den
samme i Danmark?
• Hvilken årgang i Danmark har
flest spillere procentvis i forhold
til resten af verden?
• Danmark står med 8 GM’ere og
21 kvindelige spillere – hvordan
er det i forhold til resten af
verden?

Hvis man f.eks. søger efter ratede
spillere i verden ved at vælge ‘Sort
by rating (FIDE ratet only)’ og ‘descending’...

... er spændende at få opklaret?
Hvis ja, så kan du trygt læse videre!
Jeg vil i denne artikel præsentere
websiden http://ratings.fide.com/,
hvor FIDE har deres store database
over skakspillere med Elo-tal. Her
kan man under ‘Advanced Search’
(se billedet næste spalte) trække
mange nyttige og unyttige informationer ud.
I denne tid er Elo-listen under kraftig forandring, idet bundgrænsen er
blevet sænket af flere omgange – p.t.
ligger den på 1400. Så der sker altså
en kraftig udvidelse af antallet af
spillere med Elo-tal, hvilket betyder,
at en undersøgelse af listen lige nu
selvfølgelig kun kan blive et øjebliksbillede. Men det gør ikke så
meget – meningen er blot at præsentere nogle af de muligheder for at
lege med tallene, ratinglisten tilbyder.
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... så finder man ud af, at der alt i alt
p.t. er 99.254 Elo-ratede spillere.
Hvis man så finder ‘Denmark’ på
drop-down listen under ‘Country’ ...

... så dukker der 1.180 danske spillere op, hvilket svarer til 1,19% af
99.254. Sammenlignet med en befolkning på ca. 5,5 mio. ud af ca. 6,7
mia. (0,08 %) behøver vi endnu ikke
klynke over det etablerede skaklivs
tilstand!! Ok, jeg er med på at tallene ikke er helt sammenlignelige.
Man kan også søge efter titelholdere, f.eks. GM’ere (1199 i verden,
8 af dem fra DK), kvinder (7473 i
verden, 21 af dem fra DK), årgange
(spillere med Elo-tal født i 1945: 602
af i verden, af dem 19 fra DK) osv.
Hvis man er lidt nysgerrig – og
ellers udstyret med en god portion
tålmodighed samt lidt basalt Excelkundskab, så kan man lave følgende
graf (øverst næste side), som viser
hvordan de 99.254 spillere med Elotal fordeler sig på årgange.
Det er en sjov kamelpuklet form,
denne kurve har. Det ses, at årgang
1989 er den bedst repræsenterede
årgang (antalsmæssigt), og det åbner for mange overvejelser og tolkninger. Måske er bølgedalen’ er årgangsspecifik, dvs. at rekrutterings-

Elo-spillere i verden pr. Årgang
(januar 2009)
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grundlaget i årgangene 1975-1983
(ca.) af en eller anden grund ikke er
så stort som i årgangene omkring
dem. Måske var det mere kedeligt at
lære skak i 1980’erne end i 1970’
erne, eller måske er det ‘toppene’,
som kan forklares med en eller flere
usædvanlige begivenheder, f.eks. en
Fischer-Spassky-match i 1972?!
Tiden vil sikkert gøre os klogere
på dette, for når systemet har flere år
på bagen, kan man sammenligne øjebliksbilleder far forskellige år.
Hvis man vender fokus mod de
yngste årgange og afbilder antal spillere med Elo-tal som funktion af alder i stedet for årgang, så får man
følgende:
Elo-spillere i verden
efter alder
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En klassisk logistisk vækstkurve!
Hvis denne kurve ellers er nogenlunde repræsentativ for, hvordan de
fremtidige generationer vil udvikle
sig, så viser den, at hver årgang vil
bidrage med ca. 2000 nye skakspillere til Elo-listen. Men det skal nok
tages med et gran salt – som nævnt i
starten, så er Elo-listen under kraftig
forandring i disse år, så det er spændende, om billedet er det samme om
fem år?!

1980

2000

2020

Du har helt sikkert siddet og brændt
inde med følgende spørgsmål: Hvorfor blev årgang 1945 givet som eksempel ovenfor? Jo, det viser sig
nemlig, at det er den årgang, hvor
DK har den bedste procentvise repræsentation! Hvis man for hver
enkelt årgang beregner DK’s procentdel af spillere med Elo-tal i verden, så får man en interessant graf
(vist nederst på siden).
Her ser man tydeligt, at der er en
del årgange i 1940’erne, som er rigtig godt repræsenteret. Her finder vi
bl.a. de tre eneste årgange over 3%
(1942, 1945 og 1948), hvor altså
1945 er topscoren med 3,17% (med
Jens Kølbæk som den højst ratede).
Antalsmæssigt er årgang 1966 i
øvrigt topscorer med 42 danske
spillere på listen (Esben Hove er
her årgangsleder). Kig i øvrigt
på ungdomsårgangene – ser det
godt, skidt eller bare normalt ud?
Så mangler der vist kun et enkelt af de spørgsmål, der blev stillet i toppen – ældste aktive danske spiller. De ældste danskere
på listen er Aksel Ros og Bent
O. Pedersen, begge født i 1926,

men de står begge som inaktive (bemærk i øvrigt – de to udgør næsten
3% af verdens ‘1926’ere’). Vi skal
frem til 1930 for at finde Jørgen
Trærup (Tåstrup Skakforening) –
han er den ældste danske spiller, som
står som aktiv.
Man kan som dansker selvfølgelig ikke dy sig for at hoppe frem til
1935, hvor Bent Larsens navn dukker op. (Bemærkelsesværdigt er det
i øvrigt, at alle 8 danskere på listen
fra 1935 stadig er aktive – dejligt!)
Klikker man på Larsens navn får man
– ud over et fint billede – adgang til
en masse information som f.eks.
‘World Rank’ og ‘Rating Chart’.
Dette kan man jo også gøre for sig
selv – og hvis der ikke er et tilsvarende fint billede, så kan man bede
DSU om at sende et til FIDE (ved
ærlig talt ikke om det virker).

Dette var blot en brøkdel af de muligheder, som FIDE’s ratingside giver for at gå på opdagelse blandt tallene – forhåbentlig er du blevet inspireret til at selv at gå videre!

20

DK's procentdel af Elo-spillere i verden pr. årgang
(januar 2009)
3,5%
3,0%
2,5%
2,0%
1,5%
1,0%
0,5%
0,0%
1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020

2009 /3/131

35

Skaknævnets kendelse
Foto: Regnar Simonsen.

Peter Heine Nielsen i sin fem timer
lange handicap-lyn, her mod juniorspilleren Simon Levisen, Jetsmark.

Maraton-lyn i Løgstør
Løgstør Parkhotel var den første lørdag i februar rammen om en lynskakopvisning, der stillede store krav til
hovedpersonen, GM Peter Heine
Nielsen, både fysisk, mentalt og
skakligt. 50 lynpartier med 2 minutter mod 5 og mod skiftende modstandere gav stormesteren en score
på 45-5, og kun højtratede Finn Pedersen, Århus/Skolerne, der som den
eneste fik tre partier, lykkedes det at
vinde, endda 2-1. På hotellet spilledes også både Nordjysk Grand Prix
og juniorturnering, så op mod hundrede skakspillere fulgte matchen.

KØBES!
Ven af skakhistorie søger
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.
Betaler ekstra god pris for:
Tidsskrift for Skak
1896 og 1898.
Skakbladet 1904/05,
1910/11 og 1916/17;
Arbejderskak 1931, 1932
(#2), 1966 (#10) og 1967.

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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Parterne og påstande:
Klagen er indgivet af Varde Skakklub den 22. januar 2009 og vedrører partiet Hans Jørn Andreasen,
Varde Skakklub - Niels Lauritzen,
Springeren, der blev spillet i holdturneringens 3. runde den 7. december 2008, 5. hovedkreds, mesterrækken.

Ingen kan tillade, at kampen spilles videre.
Turneringskomiteen skal herefter
afgøre Springerens score. Da der
ikke foreligger noget om, at Springerens mand kun havde et ikke matsættende materiale tilbage, tildeles
Springeren hele pointet.’

Varde Skakklubs påstand er, at partiet dømmes remis.

Varde Skakklub har oplyst, at turneringskomiteens afgørelse blev
modtaget den 5. januar 2009.
Varde Skakklubs klage over turneringskomiteens afgørelse er dateret den 22. januar 2009 og er modtaget i Skaknævnet den 24. januar
2009.
Depositum 280 kr. er indbetalt af
Varde Skakklub.

Springerens påstand er, at Hans Jørn
Andreasen dømmes som taber og
Niels Lauritzen dømmes som vinder af partiet.

Sagens omstændigheder
og behandling ved tidligere
instanser
Under ovennævnte parti ringede
Hans Jørn Andreasens mobiltelefon.
Kamplederen greb ikke ind, partiet
blev spillet videre og endte med remis. Efter partiets afslutning protesterede Springeren med krav om, at
partiet blev dømt tabt for Hans Jørn
Andreasen.
Protesten blev behandlet af turneringslederen, der traf afgørelse om,
at resultatet remis skulle stå ved
magt.
Springeren appellerede denne afgørelse til turneringskomiteen, der
den 2. januar 2009 traf følgende afgørelse:
‘Det konstateres, at der er enighed
mellem [holdlederne] om, at H.J.
Andreasens mobiltelefon ringede
under partiet.
Det er turneringskomiteens enstemmige afgørelse, jfr. Skakhåndbogens § 12, stk. 2b, at dette medfører øjeblikkeligt tab af partiet for
Varde.

Parternes argumenter:
I klageskrivelsen har Varde Skakklub uddybet følgende hovedargumenter:
1. at Springeren har udvist
passivitet
2. at Springeren stiltiende har
accepteret, at partiet skulle
spilles videre
3. at kamplederens håndtering af
situationen ikke skal have
indflydelse på afgørelsen, og
4. at spillets udfald på brættet
derfor skal være afgørende for
det endelige resultat
Endvidere har Varde Skakklub gjort
gældende, at turneringskomiteen traf
sin afgørelse uden høring af Varde
Skakklub, der ikke engang havde
fået meddelelse om, at turneringslederens afgørelse var påklaget. Da
det fra en praktisk synsvinkel forekommer mest hensigtsmæssigt, at
Skaknævnet realitetsbehandler sa-

i sag nr. 183
gen, har Varde Skakklub afstået fra
at påstå sagen hjemvist til fornyet
behandling i turneringskomiteen.
Turneringskomiteens sagsbehandling bør dog – uanset sagens udfald
i Skaknævnet - have den konsekvens, at depositum tilbagebetales,
idet der ret beset er tale om, at sagen
i Skaknævnet behandles som andeninstans, hvilket er gebyrfrit.
Springeren har for Skaknævnet anført følgende:
‘...
1. Alle er enige om at telefonen
ringede.
2. Reglerne siger klart at man har
tabt når ens telefon ringer afsnit
3.3.7 § 12 spillernes opførsel
12.2.a.
3. Varde havde ansvaret for
afviklingen af kampen, men
undlod at gribe ind, hvilket
naturligvis var en fordel for
Varde. Vi mener ikke at man
skal belønnes for ikke at passe
sit arbejde.
4. I 5. hovedkreds’ kampprogram
står der i §7 afsnit a- at kampene
afvikles efter F.I.D.E.s regler og
ikke Vardes regler.
5. 5. hovedkreds har ikke anført
noget specifikt om mobiltelefoner i programmet og derfor
kunne vores holdleder ikke
gribe ind før efter kampens
afslutning, da der er anført i
kampprogrammet at det eneste
holdlederen må, er at bekendtgøre tidsoverskridelse og at gøre
en holdkammerat opmærksom
på, at han har glemt at standse
sit ur efter udført træk.
På denne baggrund mener vi ikke at

www. dsu.dk

Varde skal have et ½ point, da det
ville være dybt uretfærdigt at man
bliver belønnet for ikke at passe sit
arbejde, som turneringsansvarlig
...’

Skaknævnets bemærkninger
Skaknævnet finder, at klagen er rettidig indgivet.
To medlemmer af Skaknævnet udtaler:
Partiet er tabt for den spiller, hvis
mobiltelefon ringer, uanset at der
måtte være blevet spillet videre. Det
kan ikke føre til noget andet resultat, at protest først blev indgivet
umiddelbart efter partiets afslutning.
Vi er derfor enige med turneringskomiteen i, at Hans Jørn Andreasen,
Varde Skakklub, dømmes som taber af partiet.
Et medlem af Skaknævnet udtaler:
Jeg mener at et krav på grund af en
ringende mobiltelefon skal fremsættes umiddelbart efter at forstyrrelsen indtræffer for at det kan tages til
følge. Vælger man at spille videre
uden at protestere eller gøre noget
krav gældende, har man accepteret
forstyrrelsen og skal ikke senere i
partiet eller efter partiets afslutning
kunne få medhold i et eventuelt krav.
Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet, således at Varde Skakklub
ikke får medhold i sin protest.
Skaknævnets medlemmer er enige i, at scoren for Niels Lauritzen,
Springeren, fastsættes til ½ point.
Der er herved lagt vægt på, at Niels
Lauritzen, Springeren, accepterede
at spille videre, og at remis blev resultatet heraf.
Skaknævnet har ikke indhentet

turneringskomiteens bemærkninger
til det af Varde Skakklub anførte om,
at turneringskomiteen traf sin afgørelse uden høring af Varde Skakklub. Uanset om dette måtte være
tilfældet finder Skaknævnet imidlertid ikke, at depositum bør tilbagebetales, når Varde Skakklub ikke har
nedlagt påstand om, at sagen hjemvises til ny behandling i turneringskomiteen. Depositum tilfalder derfor Dansk Skak Union.

Skaknævnets afgørelse
Resultatet af partiet Hans Jørn Andreasen, Varde Skakklub - Niels
Lauritzen, Springeren, der blev spillet i holdturneringens 3. runde den
7. december 2008, 5. hovedkreds,
mesterrækken, fastsættes til 0-½.
Depositum tilfalder Dansk Skak
Union.
Den 19. februar 2009.
Vagn Lauritzen
Finn Haargaard
Lars Lindhard

Licens eller ...?
Tag Dansk Skak Unions
kursus og få licens som
turneringsleder.
Fire lektioner,
pr. brev eller mail.
Afsluttes med prøve.
Kursusafgift 100 kr.

§§

turneringslederkursus@skak.dk
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Dansk Skak Unions årsregnskab
For perioden 1. januar 2008 til 31. december 2008 med budget for 2009
Resultatopgørelse

regnskab
2008

regnskab
2007

budget
2009

budget
2008

Indtægter
Kontingentindtægt
Ratingafgift

1.653.022
140.161

1.721.803
148.260

1.600.000
170.000

1.795.100
150.000

Medlemsbidrag i alt

1.793.183

1.870.063

1.770.000

1.945.100

141.935

152.425

140.000

155.000

41.159
55.000
200

31.920
0
0

24.700
60.000
0

2.031.478

2.054.407

1.994.700

2.159.300

604.343
897.091
100.936
95.968
115.467
952.616
6.094

442.452
961.180
87.992
103.714
121.900
684.620
535

715.500
1.027.960
105.000
113.000
132.000
290.000
600

665.465
1.084.400
90.000
111.000
115.500
817.800
0

2.772.517

2.402.393

2.384.060

2.884.165

-741.039

-347.985

-389.360

-724.865

Tilskud DTF
Tilskud fra fonde
Sponsorindtægter
Andre indtægter
Indtægter i alt
Udgifter
Skakaktiviteter
Informationsaktiviteter
Medlemsservice
Administration
Lederudgifter
Vækstaktiviteter
Diverse
Udgifter i alt

Overskud / (-underskud)
før renter

44.500
-17.800

77.000
-7.800

-62.355

24.427

26.700

69.200

-803.394

-323.558

-362.660

-655.665

Resultatdisponering
Henlagt netto til særlige formål 17.500
Overført til næste år
-820.894

17.500
-341.058

17.500
-380.160

17.500
-673.165

Resultatdisponering i alt

-323.558

-362.660

-655.665

Antal starter i
koordinerede
turneringer
1996 - 2008

Diverse
0% Skakaktiviteter
22%

Lederudgifter
4%

39.200
20.000 Administration
3%
0

35.811
-11.384

Over- / (-underskud)
efter renter

Vækstaktiviteter
35%

Medlemsservice
4%

Informationsaktiviteter
32%

År 2008

Diverse
Skakaktiviteter
Vækstaktiviteter 0%
18%
28%

Lederudgifter
5%
Administration
4%
Medlemsservice
4%
Informationsaktiviteter
41%

Renteindtægter / (-udgifter)
Renter m.v. af anlægsaktiver -46.190
Renter og gebyrer driftskonti -16.164
Renter i alt

Fordeling af udgifter

-803.394

Vækstaktiviteter
11%
Lederudgifter
4%
Administration
5%

År 2007

Skakaktiviteter
32%

Medlemsservice
4%
Informationsaktiviteter
44%

År 2000
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1996

5000

Balance pr. 31. dec.

regnskab
2008

regnskab
2007

Aktiver
Likvide midler
Udlæg og forskud
Debitorer
Mellemregninger

466.001
0
208.976
19.101

408.518
4.920
284.511
15.601

Omsætningsaktiver i alt

694.079

713.550

Obligationer, afkastkonto m.v.
Anparter i Dansk Skak Salg ApS

934.231
261.565

1.818.289
265.834

Anlægsaktiver i alt

1.195.796

2.084.123

Aktiver i alt

1.889.875

2.797.673

Passiver
Kreditorer og skyldige omkostn.
Feriepengeforpligtelse
Løn
Offentlige kreditorer

228.964
32.399
0
33.729

256.686
36.665
104.573
1.572

Gæld i alt

295.093

399.497

Egenkapital
Overført til næste år
Henlagt til særlige formål

1.097.092
497.689

1.917.987
480.189

Egenkapital i alt

1.594.781

2.398.176

Passiver i alt

1.889.875

2.797.673

Kassererens beretning
Årets resultat
Årets resultat er et underskud på
820.894,93 kr., som overføres til den
frie egenkapital. Underskuddet fremkommer ved et underskud på
803.394,93 kr. efter renter og en
henlæggelse på 17.500 kr. til internationale turneringer.

Kommentarer
til indtægtsposter
Kontingentindtægten er påvirket negativt af et fortsat faldende medlemstal samt et fald i ratingafgifter. Indtægter er ca. 128.000 kr. mindre end
budgettet.

Kommentarer
til udgiftsposter
Driftsudgifter er ca. 112.000 kr. mindre end budgettet. Finansielle poster
udviser et tab på 62.355 kr. mod en
forventet indtægt på 69.200 kr. i
budgettet. Finanskrisen har medført
et ikke realiseret kurstab på unionens
investeringsbeviser.

Kommentarer
til aktiver og passiver

Svend Hamanns juniorfond

Realkredit Danmark
Bankindestående
Mellemregning DSU
Kapital i alt

2008

2007

103.287
5.453
-28.152

18.487
88.417
-24.652

80.588

82.252

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

Anparterne i Dansk Skaksalg er optaget til den indre værdi i Skaksalget
pr. 31. december 2007. Resultatet for
Dansk Skaksalg for 2008 forventes
at give et ikke ubetydeligt underskud.

Kommentarer til budget
I 2009 er budgetteret med et samlet
underskud på 389.360 kr. på den
ordinære drift. Hovedbestyrelsens
forslag om kontingentsforhøjelse er
ikke indregnet i budgettet. En vedtagelse af dette forslag vil forbedre
budgettet med ca. 200.000 kr. i 2009
og ca. 400.000 kr. i 2010.
Aabenraa, den 14. februar 2009
René Baarup-Christensen,
Kasserer

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

www. dsu.dk
2008 /3/135
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Juniorskak
Skoleskakken fokuserer til daglig på bredden, men ved nordisk
mesterskab på Færøerne gjaldt det medaljer og point.

Toppen af nordisk
skoleskak NM i skoleskak 200
Af Torsten Lindestrøm
I februar drog 18 danskere mod Torshavn. Det var blevet Færøernes tur
til at arrangere individuelt NM i
skoleskak. De 18 personer fordelte
sig med 10 spillere, 6 forældre samt
2 ledere i form af coach og international mester (og næsten stormester!)
Allan Stig Rasmussen samt rejseleder Torsten Lindestrøm.
Normalt fokuserer vi i Dansk
Skole Skak primært på bredden, men

når det gælder nordiske mesterskaber, er det de bedste, der repræsenterer Danmark. De danske spillere findes ved, at nr. 1 og 2 i hver aldersgruppe ved DM i skoleskak i november automatisk er kvalificeret til at
deltage i NM.
For nogle år siden besluttede vi at
stille med to ledere til disse stævner,
nemlig en praktisk ansvarlig samt en
coach i form af en af Danmarks stær-

keste spillere. Tidligere har vi haft
Sune Berg Hansen, Kim Pilgaard og
Steffen Pedersen med i denne rolle,
og i år var jobbet lagt i hænderne på
Allan Stig Rasmussen.
Ideen er at give de unge talenter
mulighed for mere seriøst at arbejde
med skak ved f.eks. at forberede sig
på konkrete åbninger og mod konkrete modstandere. Derudover har
især de yngste stor glæde af at få de

Medaljetagere/placeringer:
Gruppe A – (født 1989-1991):

1.
2.
3.
4.
8.

Helgi Dam Ziska, Færøerne (2420) 5
Erik Bkomquist, Sverige (2435) 5
Teemu Pudas, Finland (2176) 4
Morten Storgaard, Danmark (2058) 3½
Rasmus Lund-Petersen, Danmark (1758) 2½

Gruppe B – (født 1992-1993):

1.
2.
3.
8.
11.
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Nils Grandelius, Sverige (2464) 5½
Roope Kiuttu, Finland (2107) 5
Hjørvar Steinn Grétarsson, Island (2279) 4
Mads Hansen, Danmark (2062) 2½
Mads Jensen, Danmark (1832) 2
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Gruppe C – (født 1994-1995):

1. Philip Lindgren, Sverige (2000) 5
2. Mads Andersen, Danmark (2190) 4½
3. Kristian Seegert, Danmark (2101) 4
Gruppe D – (født 1996-1997):

1.
2.
3.
5.
8.

Peter Flermoen, Norge (2006) 5
Antti Uusitupa, Finland (1716) 5
Friðrik Stefansson, Island (1640) 4
Mads-Holger Jacobsen, Danmark (1833) 3½
Tobias Juul Madsen, Danmark (1778) 2½

Gruppe E – (født 1998 eller senere):

1.
2.
3.
7.
8.

Lars Oskar Hauge, Norge (1054) 4½
Aryan Tari, Norge (1878) 4½
Kunai Bhatnagar, Sverige (1542) 4½
Troels B. Andersen, Danmark (1119) 3
Tór Kristian Joensen, Danmark (1218) 3

Danmarks NM-delegation
– bagest fra venstre:
Torsten Lindestrøm,
Erik Lund-Petersen, Allan
Stig Rasmussen, Mads
Jensen, MortenStorgaard,
Kristian Seegert, midterste
række fra venstre: MadsHolger Jacobsen, Troels B.
Andersen, Ania M. Nielsen,
Mads Andersen, Ane Mette
Andersen, Rasmus LundPetersen, Mads Hansen,
siddende forrest: Tobias
Juul Madsen, Niels
Madsen. Som den
eneste spiller mangler
Tór Kristian Joensen.

09:
Foto: Torsten Lindestrøm

afsluttede partier spillet igennem
sammen med en stærk spiller for på
denne måde at dygtiggøre sig yderligere.
Endelig er jeg sikker på, at det
højner niveauet og dermed præstationen at have så stærk en spiller med.
Spillerne er simpelthen endnu mere
motiverede, når de enten har fået
hjælp til forberedelse eller ved, at de
efterfølgende skal gennemgå partiet
med en af Danmarks stærkeste skakspillere.

NM-samarbejdet
Der findes et glimrende samarbejde
mellem Sverige, Norge, Finland, Island, Færøerne og Danmark med
hensyn til at arrangere nordiske mesterskaber i skoleskak. Der spilles
hvert år flere forskellige slags NM i
skoleskak:
• Individuelt NM, som denne
artikel omhandler, spilles i fem
forskellige aldersgrupper, hvor
de yngste er 9 år og de ældste er
20 år.
• NM for hold, der spilles i tre
forskellige aldersgrupper.
• NM for piger, der spilles i tre
forskellige aldersgrupper.
Hvert NM går på skift mellem landene. I det individuelle NM må hvert
land stille med to spillere i hver

aldersgruppe. Med seks deltagende
lande giver det et stævne, hvor 60 af
de mest lovende unge talenter i Norden mødes én gang årligt. Individuelt NM 2010 spilles i Sverige.

Flot stævne
Den danske delegation havde valgt
at tage til Torshavn én dag i forvejen
bl.a. for at få tid til lidt sightseeing.
Og vejrguderne var med os! De
stormomsuste og ofte regnfulde øer
viste sig fra sin bedste side, således
at vi havde sol de første dage, hvor
vi netop havde tid til at se på øerne.
Netop vejret er ofte vejret skyld i,
at flyene ikke kan lande eller lette
pga. blæst eller tåge. Da NM sidst
blev afviklet på Færøerne for seks år
siden, blev den danske hjemrejse af
vejrmæssige årsager udskudt én dag.
I år var det heldigvis ikke noget problem.
Selve turneringen blev afviklet i
‘Nordens Hus’ under glimrende forhold for såvel spillere, ledere og forældre. Blandt andet kunne ledere og
forældre under runderne opholde sig
i et stort åbent lyst område med fin
udsigt over Torshavn. Der var således gode muligheder for spillere,
forældre og ledere til at kommunikere på tværs af landetilhørsforhold og
udveksle erfaringer. Jeg vil gerne her
sige tak til de færøske arrangører for
et fint stævne.

Sådan gik det!
I all fem 12-mands grupper spiledes
seks runder efter schweizersystemet.
Vi var seedet til at få to medaljer,
nemlig guld og sølv i C-gruppen ved
Mads Andersen og Kristian Seegert.
Og to medaljer var, hvad vi fik, da
Mads Andersen fik sølv i C-gruppen og Kristian Seegert bronze. Dermed sluttede begge spillere én plads
under deres seedning, men vinderen
Philip Lindgren, Sverige, spillede
godt, så det var fortjent, at han vandt.
Både Mads og Kristian spillede
nogle flotte partier, men de to partier
mod Philip blev afgørende for fordelingen af de første tre pladser.
I A-gruppen spillede vore to danske helte begge langt over forventning. Morten Storgaard vandt i sidste runde et flot parti mod den stærke
svenske FM Drazen Dragizevic
(rating 2321), og sluttede dermed på
en udelt 4. plads. Morten vinder ca.
30 ratingpoint via denne turnering.
Rasmus Lund-Petersen scorede 2½
point, hvilket er ca. 2 point over den
forventede score, så han vinder ca.
60 ratingpoint.
Som et kuriosum kan f.eks. nævnes, at de to danskere begge vandt
over finske Teemu Pudas, der sluttede på en 3. plads og kun tabte til de
to danskere. Til gengæld vandt finnen et flot parti mod vinderen af
2009 /3/137
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Foto: Niels Madsen.

Foto: tr.

Foto: Evgenia Hansen.

Morten Storgaard – fik god placering
i ældste gruppe.

Mads Andersen – 4½ point uden
nederlag gav sølvmedalje.

Kristian Seegert – tabte til svenske
Philip Lindgren, men fik bronze.

gruppen, IM Helgi Dam Ziska. Skak
er et mærkeligt spil!
I B-gruppen var vore to spillere
også seedet til at ligge lidt under
midten, og det kom til at holde stik.
Mads Hansen scorede lidt under forventet, mens Mads Jensen til gengæld vandt lidt rating. Sidstnævnte
havde endda med lidt held scoret 1
point mere, da han havde stor fordel
i begge sine remis-partier.
I D-gruppen havde Mads-Holger
Jacobsen helt frem til sidste runde
en chance for en bronze-medalje. Det
krævede en sejr i sidste runde over
finske Antti Uusitupa, og det var tæt
på. Mads-Holger stod klart bedst det
meste af partiet, men måtte sluttelig
nøjes med remis, og fik dermed 3½
point og en delt 4. plads. Den anden
danske deltager i denne gruppe, Tobias Juul Madsen, scorede 2½ point
efter en fin sejr i sidste runde, og dette
resultat var lidt over det forventede.
Tobias var blandt de yngste i denne
gruppe og kan deltage i samme
gruppe næste år, hvor han nok vil
være en af favoritterne.
I E-gruppen gjorde vore to yngste
deltagere, Troels B. Andersen og Tór
Kristian Joensen, det rigtig godt. De
fik begge 3/6, hvilket for begges
vedkommende var en præstation
langt over deres nuværende ratingtal
på ca. 1200, så også de to kan se
frem til at stige pænt på næste ratingliste.
I lande-konkurrencen blev vi nr.
4 foran Finland og Færøerne. Vi scorede lidt over 50%, nemlig 31/60,
hvilket også for alle spillere under et
var over forventet. Sverige og Norge

sluttede ikke overraskende i top med
lige mange point, men Sverige blev
udråbt som vinder af lande-konkurrencen, da de samlet havde fået flest
medaljer. Island blev nr. 3.
For dem der gerne vil se partier
kan disse spilles igennem (og downloades) fra turneringens hjemmeside.

af dem vil deltage i en landsdækkende turnering, der munder ud i et
kæmpe finalestævne i Stockholm.
Det går tilsyneladende bedre i
Norge, Island og Færøerne. Norge
oplever Magnus Carlsen-effekten,
der dels får mange nye unge til at
interessere sig for skak, ligesom den
megen medieomtale i forbindelse
med Carlsens resultater gør det lettere at finde sponsorer til diverse
skak-initiativer. Såvel Island som
Færøerne har staten til at finansiere
diverse skakinitiativer. Lederen af
det Færøske skakforbund er lønnet
af staten, ligesom man har en lønnet
konsulent til at rejse rundt til de færøske skoler for at få skak på skemaet.
Færøernes svar på Magnus Carlsen,
IM Heldi Dam Ziska, har i den forbindelse været en af grundene til, at
det har kunnet lade sig gøre. I Island
har man p.t. et projekt kørende, hvor
Reykjavik Chess Academy har ansat en konsulent, der starter skak op
på skoler i Reykjavik-området. De
tilbyder skolerne et færdigt koncept
inkl. instruktør, materialer m.m.
Dette har betydet, at der det seneste
år er kommet tilbud om at lære at
spille skak på 22 ud af 40 skoler i
området.
Ingen tvivl om at skak-Danmark
kan lære af erfaringerne fra de andre
nordiske lande. I Dansk Skole Skak
er vi f.eks. for nylig kommet i dialog
med svenskerne med det formål at
undersøge, om vi kan starte et dansk
‘Schach4an’ op.
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Ledermøde
I forbindelse med dette stævne holdes der altid et møde mellem lederne
fra hvert af de seks deltagende lande.
Her udveksles erfaringer og gode
ideer.
Jeg fortalte de andre nordiske lande om den nedadgående trend mht.
antallet af organiserede skakspillere
i Danmark, såvel blandt voksne som
blandt børn. Jeg redegjorde desuden
for, at vi ser manglen på frivillige
ledere som en af de vanskeligste flaskehalse i bestræbelserne på at vende
denne udvikling. På spørgsmålet om,
hvad vi gør for at vende billedet,
fortalte jeg bl.a., at vi arbejder på
snarest at kunne tilbyde kurser, der
kan uddanne nye ledere f.eks. blandt
nuværende medlemmer af skakklubber, ligesom vi via kurser og
attraktive tilbud i form af bl.a. studie-rejser forsøger at fastholde unge
skakspillere og gøre dem til kommende ledere.
Sverige nikkede genkendende til
billedet. Også her går det nedad med
medlemstallet. Et af de initiativer
som svenskerne har sat i søen er
‘Schach4an’, som er et projekt blandt
alle 4. klasser i svenske skoler. I år
kommer ca. 18.000 svenske ti-årige
til at lære at spille skak, og ca. 10.000
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Problemskak
v/ Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.











Mat i 2 træk.

   
   
   
   
   
   
  
   

Mesterlig komposition

Ektraopgave
W.A. Shinkman, 1870















   
  
  
   
  
   
Hjælpemat i 3 træk. Duplex.

To opgaver med samme udgangsstilling, dels...
A) hvor Sort som sædvanlig i hjælpematter trækker først (i alt 6 halvtræk) og hjælper Hvid til at sætte Sort
mat i 6. træk.
B) hvor Hvid trækker først og hjælper Sort til at sætte Hvid mat i 6.
træk (i alt 6 halvtræk).

Løsninger til nr. 2/2009
13468. 1. Dc7 Kxh4 2. Df4‡. 1...
Sg3/Sf2 2. D(x)g3‡. 1... ~ Dc4‡.
Smuk er 1... Lxe6† Dc4‡.























  
  
   
   






Mat i 2 træk.

 
   
  
 
  
   
   
   







Mat i 3 træk.





13476
Denis Saunders, 1985



13475
D. Kostadinov, 2009



  
  
 
   
   
   






Mat i 4 træk.

13469. 1. Ta5 Sc4 2. Da4‡. 1... Sxa5
2. La3‡. 1... Kxa5/Sd6 2. Ld2‡. 1...
~ 2. Tb5‡. Yochanan Afek, Israel,
(16/4 1952 - ). Lavede bl.a. 13468
og 13469 til Corus-turneringen i januar.
13470. 1. Da3 Le4† 2. Ld6†!. 1... ~
2. D(x)c3†. Harry Viggo Tuxen,
1929.
13471. 1. Se5 cxb6 2. Lb5. 1... cxd6
2. Sd3. 1... c6 2. Sg6. 1... c5 2. Sc4.
1... ~ 2. Le8. Jan Hartong, 1920.
13472. 1. Txc7! Retrogradanalyse
viser, at 1. axb6 ikke er lovligt.
Antonios Pavlis, Grækenland.
13473. Hovedvarianten: 1. Lg7!!
Ta2† 2. Kb6 Ta3 3. Lf1 Tg3 4. Lf8!
Txg4 5. Lxd6† Ka8 6. Lb5! Tc4 7.
La6! og vinder. Pauli Perkonoja, Finland.

13479
Vladislav Tarasjuk, 2005

13477
C.A.H Russ, 1989





13478
Mikhail Marandiuk, 2009

13474
D. Kostadinov, 2009



   
  
  
   
   
   
  
   
Mat i 3 træk.









 
 
 
   
   
   
   






Hvid trækker og vinder.
Hjælpemat i 4 træk: 1. c6 Lxa7 2.
Db6† Kxb6 3. Kd8 Kc5 4. Kc7
Lb6‡. Hilmar Ebert, Tyskland.

Topalov - Kamsky
I forbindelse med matchen i Sodia
mellem Veselin Topalov og Gata
Kamsky komponerede den bulgarske opgaveforfatter D. Kostadinov
seks totrækkere, heriblandt 13474 og
13475.
http://problemskak.dk/

Ekstraopgaverne i nr. 2
Den gordiske knude (kun hovedvarianten): 1. f8D† Sxf8 2. Tg8 cxd3†
3. Ke3 Seg6 4. Sxe6 La2 5. Sac5
Lc4 6. Kd2 La2 7. Kc3 Ld5 8. Kxd3
Sf4† 9. Kd4 S4g6 10. Kc3 La2 11.
Sb3 og vinder. Studie af A. Vysokosov.

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93
2009 /3/139
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 9.
I vor database er der en del ‘mystiske stillinger’, som gennem de sidste halvt hundrede år er kopieret/
lånt/klippet fra diverse bøger, blade
og hjemmesider. Med desværre
meget mangelfuld dokumentation.
Og som ofte savner data som tid og
sted. Og endda undertiden med
navne, som ser ud til at være forvansket ved ‘oversættelse’ til og fra
fremmede sprog og alfabeter. Dette
sæt er ni sådanne ‘apokryfe’ stillinger. Den skaklige underholdningsværdi fejler dog ikke noget.
1. Zajats
Taskajev
Volgograd 1956. 1. Sd6†! cxd6.
Bonden er nu afledt og kan ikke gå
imellem efter 2. Lb5. Sort må affinde sig med 2... Sc6 3. Txc6! Et
dødeligt aftræk truer. 3... 0-0 4. Tc1.
Damefangst! Opgivet. 1-0.
2. Brun
Grif
Portsmouth 1980. 1... Sg4!, og da
der f.eks. på 2... fxg4 følger 2...
De4†, er spillet ude for Hvid. 0-1.
3. Driksna
Strauntinsch
K-skak, Letland 1968. 1... Dc2†!!
2. Txc2 Sb3†. Med efterfølgende
mat. 0-1.
4. Eganjan
Tatevosjan
USSR 1985. 1. Txf6! Et vindertræk.
Det positionelle 1. Dh4 f5 2. Dxe7

Lxe7 3. Txf5 ville give Sort modchancer. 1... Dxf6. Det hvide angreb
slår også igennem efter 1... Ta7 2.
Lg5 Tg7 3. Dh6 Td7 4. Te6!, f.eks.
4... Dxg5 5. Te8† Tg8 6. Dxg5 Txe8
7. Df6† Kg8 8. Lxh7†! Kxh7 9.
Df5† etc. 2. Lg5 Dg7 3. Lf6. 1-0.
5. Gandel
Susjkevitj
USSR 1956. 1... Thg8! Men faktisk var 1... Tbg8!! endnu bedre.
Linje h kan vise sig at være nyttigere
end linje b, f.eks. 2. Td4 (2. Td3 Sf6
3. Tfd1 Txh4!) 2... Lxd4 3. Dxd4
Txg3† 4. fxg3 Dxg3† 5. Kh1 Sf6!
Også 1... Sg5! ville være godt. Og
endda indeholde et kønt midlertidigt dameoffer i varianten 2. Td3
Txh4 3. Lxd6† cxd6 4. Txh3 Sxh3†
5. Kg2 Sf4† 6. Kf3 Th3† etc.
Efter teksttrækket kom 2. Td3. 2.
Td4 Sf6 3. Tfd1 Sh5 og Sort vinder. 2... Txg3†?! Gallerispil. Det
sikre var 2... Sf6! 3. Te1 Sh5, som
vinder nemt. 3. Txg3 Tg8. Her valgte Hvid at opgive. Der var ellers 4.
f6†! Kd7 (Eller 4... Sxf6 5.Dxf6†
Kxf6 6.Txg8 Dxh4) 5. Le6† fxe6 6.
Tg7† Txg7† 7. g7 Dxc3 8. g8D, dog
stadig med sort gevinstspil. 0-1.
6. Soloviev
Rakov
USSR 1970. Hvid trak desværre
1. Dd4?, og efter 1... Se6 blev partiet senere remis. ½-½.
Standardkombinationen, han overså, var ellers 1. Te8†! Kh7 2. Th8†!
Kxh8 3. Dxh6† Kg8 4. Dxg7 mat!

Skakbrikker designet til OL i Dresden 2008

Fotos: Cathy Rogers.

44

2009 /3/140

Fotos: Cathy Rogers.

7. Sjats
Gigold
Spillet i 1928. 1... Txd3 2. Lxd3 e4
3. Le2 e3! ville give Sort gevinstspil. Hvids dame er på afveje. I stedet kom noget, der umiddelbart kunne ligne selvmord: 1... Dh7†!!
2. Th3 Td1† 3. Kh2 Th1†! 4.
Kxh1. 4. Kg3 Txh3† 5. gxh3 Dh4†
6. Kh2 Dxf2 mat. 4... Dxh3† 5.Kg1
Dxg2 mat. Samme kombinationsmotiv som i det foregående eksempel. 0-1.
8. Bauer
Göllner
Berlin 1956. Det plausible 1. Lf5
giver efter 1... Kh8! ingenting. Det
gør derimod 1. Txh6†! med mat i 4
træk: 2... Kxh6 3. Dg5† Kh7 4.
Dh4† Kg6 5. f5 mat. Eller et træk
hurtigere som i partiet: 1... gxh6 2.
Dg8† Sxg8 3. Lf5 mat. Et lidt usædvanligt matbillede. 1-0.
9.

Dyatlov
Shashin
Leningrad 1962. Der er flere gevinstmåder. En af dem er det brutale 1... Txf2†! 2. Kxf2 Dxa2† 3.
Ke3 (3. Kg3 Sh5† 4. Kh4 Df2 mat)
3... Sg2† etc. En anden er det sofistikerede 1... Dc4†! 2. Txc4 Lxc4†
3. Te2 Lxe2† 4. Ke1 Lxf3 5. Dxf3
Te8† 6. Kd1 ( 6.Kf1 Tg1† 7.Kxg1
Te1 mat) 6... Kf5 med sejrrigt spil.
Denne variant har nok givet inspiration til det spillede: 1... Tg1†!! 2.
Kxg1 Tg8† 3. Kf1 Dc4†! 4. Txc4
Lh3 mat. 0-1.

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

Valby Skakklubs
forårs EMT 2009
K
16/4 - 14/5. – Valby Skakklub indbyder til Valby Skakklubs forårs EMT
2009. Turneringen er på 5 runder og
afvikles i 6-mands grupper efter rating, sidste gruppe evt. som Monrad,
på torsdagene 16/4, 23/4, 30/4, 7/5
og 14/5. – Spilletid: 19-23, 2 timer til
hele partiet. – Spillested: Valby Kulturcenter, Høffdingsvej 10, 2500
Valby (tlf. 36 17 83 22). – Indskud:
120 kr. som betales inden 1. rundes
start på giro 674-7914. Hele indskuddet minus EMT-afgift går til præmier. – Tilmelding: Senest torsdag d. 7.

april til Erling Nilsson, tlf. 20 20 75 62,
email: formand@valbyskakklub.dk,
eller direkte på www.ksu.dk.

Taastrup
Quick Weekend IX
K
17/4 - 19/4. – Taastrup Skakforening
indbyder i samarbejde med Skakklubben Borgen til koordineret EMT i
Olufsborg selskabslokaler, 1 minuts
gang fra det tidligere spillested,
Gadehaveskolen. – Spilledage: 17.19. april 2009. – Tidspunkt: Fre. kl.
18.00-23.00, lør./søn. kl. 10.00-15.00
og 15.30-20.30. – Præmier: Garanteret 1. præmie på 1000 kr. i én ved
lodtrækning valgt gruppe. 1. præmie
i øvrige grupper 600 kr. Dvs. mere
end 100% af indskuddet minus EMTafgift. Ved fem grupper er det to tilfældige grupper, og ved ni grupper
tre tilfældige grupper. – Spillested:
Spillestederne er Hammeren 27, st.,
og Murskeen 1, st. i selskabslokalerne. Kantinen er i Hammeren 33, st.,
Murskeen 4, 2630 Taastrup. – Røgfri
spillelokaler. – Spilleform: 5 runder i
6-mands grupper, sidste gruppe evt.
Monrad, Elo-rates. – Indskud: Elogrupperne 165 kr., øvrige grupper 120
kr. – Overnatning: Mulighed for overnatning på spillestedet for 50 kr. pr.
overnatning. – Tilmelding: Helst via
www.taastrupskakforening.dk, ellers
til Jan Mose, tlf. 22 18 61 20, email
janmose@stofanet.dk, eller Alexander Rosenkilde, tlf. 22 67 67 97, email
alexander.rosenkilde@mail.dk. Ønske om overnatning: Kontakt Jan
Mose senest 14/4.
Skakmølle hurtigskak
i april 2009
H
18/4. – Lørdag 18. april kl. 10.30 i
AS04 og KS’s nye lokaler Frejasgade
14, Kbh. N. (ejd. hj. af Frejasgade 14
og Thorsgade 78, buslinje 6A og 18
er tæt ved). – 6 runder Monrad 25
min. pr. spiller pr. parti. Turneringen
er røgfri. – Indskud: 100 kr. – Præmier: 100% af indskud går til præmier
(der vil være ratingpræmier). Garanteret 1. pr. 1.000 kr. ved minimum 20
deltagere. – Tilmelding senest 14/4
til Jacob Printzlau, tlf. 60 63 00 45,
eller email formand@as04.dk.
Skakmølle
Forårs-EMT 2009
K
20/4 - 18/5. – Afholdes i AS04 og
KS’s nye lokaler Frejasgade 14,

Kbh.N. (ejd. hj. af Frejasgade 14 og
Thorsgade 78, buslinje 6A og 18 er
tæt ved). – Der spilles på mandagene
20. og 27. april samt 4-11-18 maj med
start kl. 19.00. – Turneringen er røgfri, øverste gr. Elo-rates hvis muligt.
40 træk / 2 timer + ½ time pr. spiller
til resten. – Der spilles 5 runder Monrad. Gr. A: Rating minimum 1800.
Gr. B: Rating max. 1799. – Indskud
120 kr., betales før 1. runde. – Præmier: Alt indskud minus EMT-afgift.
Gr. A garanteret 1. præmie 1.000 kr.
ved minimum 12 deltagere. – Turneringen indgår i AMS, AS04, KS’s GPturnering 2009 med ekstra præmier.
Læs mere www.as04.dk. – Tilmelding senest tirsdag 14/4 til Jacob
Printzlau, tlf. 60 63 00 45, eller email
formand@as04.dk. – Max. 30 deltagere efter princippet først til mølle!

Tårnby forår 2009
K
20/4 - 25/5. – Tårnby Skakklub indbyder hermed til koordineret 5
runders turnering, hvor alle er velkomne! Der spilles på følgende mandage: 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, og 25/5
med evt. udsatte partier 18/5 eller efterfølgende torsdag. Start kl. 19.15.
Præmieuddeling efter sidste runde. –
Spillested: Amager Landevej 71,
foreningscenteret. Busserne 5A, 36
og 350S til Korsvejen. Rygning udenfor. – Betænkningstid 2 timer pr. spiller til hele partiet. Øverste gruppe Elorates. – Indskud mester 125 kr., øvrige 100 kr., juniorer og pensionister
dog 75 kr. – Præmier 100 % minus
EMT-afgift, + garanteret 1. præmie i
øverste gruppe 800 kr. – Gratis kaffe.
– 6-persons grupper + evt. Monradgruppe. – Tilmelding med angivelse
af rating til Ebbe Klitgård, email:
ebbek@ruc.dk, tlf. 32 51 53 63. –
Tilmeldingsfrist 13/4, indskud betales kontant senest kl. 19 før første
runde.
Femmeren Skødstrup 2009 K
22/4 - 20/5. – Koordineret turnering i
Skødstrup. Der spilles kl. 18.30 23.30 følgende onsdage: 22/4, 29/4,
6/5, 13/5 og 20/5. – Indskud 150 kr. –
Tilmelding senest 15. april til Willy
M. Nielsen, tlf. 86 99 24 61, email:
willymn@gmail.com.
Tårnet Weekend-EMT XX
K
24/4 - 26/4. – Hvad med at kombinere skakken med et besøg på det
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... KOMMENDE TURNERINGER
smukke Sydfyn? – Skakklubben ‘Tårnet’ i Svendborg indbyder for 20.
gang til 5-runders koordineret weekend-EMT den 24. - 26. april. – NB!
Spillested: Haahrs skole, Grubbemøllevej 30, 5700 Svendborg. – Spilletidspunkt: Fredag kl. 19.00-24.00, lørdag og søndag kl. 10.00-15.00 og
15.30-20.30. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk plus ½ time til resten.
– Klasser: Der spilles i 6-mands grupper evt. suppleret med en Monradgruppe nederst. – Indskud: 120 kr. –
Præmier: Nr. 1: 300 kr., nr. 2: 200 kr.
NB: I år forhøjes præmiesummen med
3000 kr. i alt til deling mellem grupperne! – Lokaleforhold: Der er rygeforbud indendørs på skolen. – Tilmelding: Senest torsdag den 16/4 til Erling Bech Andersen, tlf. 62 21 86 81,
email: eband@svendborgmail.dk,
eller Jens Erik Pedersen, tlf. 62 21
78 87, eller på Tårnets hjemmeside:
www.frankly.dk/taarnet.

Hillerød Byturnering
Nordea Cup 2009
K
28/4 - 16/6. – For 23. gang indbyder
Hillerød Skakklub til koordineret
åbent bymesterskab i klubbens lokaler på Christiansgade 1, 3400 Hillerød. – Turneringen er røgfri. – Elorates ikke. – Turneringsform: Der
spilles alle-mod-alle i 8-mands grupper, laveste gruppe dog eventuelt i en
Monrad-gruppe. – Spilledage: 7 runder fordelt på 8 tirsdage: 28. april, 5.
maj, 12. maj, 19. maj, 26. maj, 2. juni,
9. juni (udsatte partier), 16.juni. –
Gode præmier, f.eks. 1.000 kr. i førstepræmie i mestergruppen. Til alle
gruppevindere vil der desuden være
en pokal til eje sponsoreret af Nordea
Bank. – Spilletid: 19.00 til 24.00. 2
timer til 40 træk, derefter ½ time til
resten. af partiet. – Indskud: 200 kr.
som indbetales inden 1, runde. – Tilmelding på klubbens hjemmeside
www.hilleroedskakklub.dk, alternativt til Hans E. Jacobsen på tlf. 48 25
50 64, senest 20/4. Husk navn, fødselsdag, tlf., klub og rating. – Turneringen indgår i NSU’s Grand Prix
cyklus, og 5 kr. af indskuddet går hertil.
Holstebro
Forårs EMT 2009
K
5/5 - 2/6. – Holstebro Skakklub indbyder hermed til den 15. forårs EMT.
– 5 runder følgende tirsdage: 5/5,

46

2009 /3/142

12/5, 19/5, 26/5 og 2/6. – Spilletid kl.
19.00-24.00. – Indskud kr. 150 pr.
person, dog kr. 100 for juniorer født
senere end 1/5 1995. – Betænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½ time + opsparet tid til resten af partiet. – Inddeling: 6-mands grupper. Øverste Elorates. Sidste gruppe evt. Monrad. –
Spillested: Pejsestuen, Rolf Krakesvej 9, 7500 Holstebro. Ingen rygning
i spillelokalerne. – Tilmelding: Senest tirsdag den 28. april til Sigurd
Rindom, tlf. 22 63 89 84 eller email:
sr@nrfelding.dk.

2. Absalon turnering
K
15/5 - 17/5. – I weekenden 15.-17.
maj 2009 indbyder Sorø Skakklub til
EMT, 2. Absalon turnering, over 5
runder. – Turneringssystem: Der spilles fortrinsvis alle-mod-alle i 6-mands
grupper, evt. resten som Monrad. –
Turneringen afvikles i salen i Sorø
Kultur- og Fritidscenter. – Betænkningstid: Der spilles 40 træk på 2 timer, derefter ½ time + opsparet tid til
resten af partiet. – Tidspunkt: 1. runde: Fredag 15/5 kl. 18.30-23.30. 2.
og 3. runde: Lørdag 16/5 kl. 10-15 og

Ungdoms-DM 2009
15.-17. maj i Skanderborg
Dansk Skak Union og Skanderborg Skakklub
inviterer hermed til Danmarksmesterskaber
for ungdom i dagene 15.-17. maj 2009.
Spillested: Turneringen afholdes i gode lokaler på Morten Børup
Skolen, Møllegade 45, centralt beliggende i Skanderborg.
Grupper og præmier:
U08 - født i 2001 eller senere
U14 - født i 1995 eller 1996
U10 - født i 1999 eller 2000
U16 - født i 1993 eller 1994
U12 - født i 1997 eller 1998
U18 - født i 1991 eller 1992
Vinderen i hver aldersklasse får titlen ‘Danmarksmester’ og er
berettiget til at repræsentere Danmark senere i enten EU-Mesterskabet for Ungdom eller i FIDE’s Ungdoms-EM eller Ungdoms-VM.
Der vil være pokaler til de tre højestplacerede i hver aldersklasse,
samt en erindringsgave til alle.
Turneringsform: Der spilles efter schweizersystemet, turneringen
rates og evt. Elo-rates i det omfang, det er muligt ud fra de tilmeldte
spilleres rating. Der spilles med 90 minutter til hele partiet + 30
sekunder pr. træk.
Program: U-DM åbnes fredag den 15. maj kl. 17.30, og 1. runde
starter kl. 18.00. Sidste runde spilles søndag den 17. maj kl. 14.00
med afslutning kl. 18.00.
Tilmelding og indskud: Deltagelse koster 100 kr. Det koster i alt
400 kr., hvis man også ønsker overnatning på skolen inklusive
fortæring. Bemærk: Det er muligt for skoleskakspillere, der ikke er
medlem af DSU, at spille med, forudsat de ikke tidligere har deltaget i
officielle DSU-turneringer! Tilmelding senest mandag den 4. maj.
Se mere på www.u-dm.dk, hvor der også kan foretages tilmelding.
Yderligere information kan tillige fås hos Anders Haarup,
Skanderborg Skakklub, på telefon 86 51 09 18.
Vel mødt i det naturskønne Skanderborg
til en dejlig forlænget skak-weekend.

K-skak
15.30-20.30. 4. og 5. runde: Søndag
17/5 kl. 10-15 og 15.30-20.30. – Indskud: I alle klasser 150 kr. Skoleskakspillere deltager gratis og spiller
i egen gruppe, hvis der er nok tilmeldte. – Præmier: Garanteret 1. præmie i alle klasser: 800 kr. Hos skoleskakspillere er 1. præmien på 400 kr.
Herudover vil der være sponsorpræmier. – Tilmeldingsfrist: Senest
5. maj 2009 til Curt Herbst, Møllevænget 2, 4270 Høng. tlf. 57 82 25
23, email: crch@io.dk.

Kronborgturneringen 2009 K
21/5 - 24/5. – Helsingør Skakklub
indbyder til 7-runders koordineret turnering i dagene 21/5 (Kristi Himmelfartsdag) kl. 10.00-15.00 og
15.30-20.30, 22/5 kl. 18.00-23.00,
23/5 kl. 10.00-15.00 og 15.30-20.30,
24/5 kl. 10.00-15.00 og 15.30-20.30.
– Spillested: Borupgårdskolen, Smakkevej 2 (bygn.60), Snekkersten, nær
Snekkersten Station. – Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter ½
time til resten af partiet. Samlet spilletid 5 timer. – Elo-rates hvis muligt.
– Turneringsform: Fortrinsvis 8mands grupper. – Indskud: Mesterspillere 140 kr. Juniorer under 16 år
70 kr. Øvrige 120 kr. – Præmier: 1.
pr. 2000 kr. i Mester 1. 100% af indskud går til præmier. – Tilmelding
senest d. 24. april til Erik Hedegaard
Hansen, Odinsvej 24.1., 3000 Helsingør, tlf. 49 20 10 89 eller 26 70 10 89,
email: e.hedegaard@stofanet.dk. –
Betaling: Til Helsingør Skakklub v/
Mariann Petersen, Horsensvej 23,
3000 Helsingør. Bankkonto 5357
0311584. – Kantine: På spillestedet.
Partierne afvikles i ikke-ryger lokaler. – NB: Kronborgturneringen er
tilmeldt NSU’s Grand Prix turnus.
Spar Lolland Maraton-lyn
H
23/5. – Næstved Skakklub byder hermed velkommen til Spar Lolland Maratonlyn-turnering! – Dato: Lørdag
den 23. maj 2009. – Spillested: Næstved Skakklub, Grønnegades Kaserne,
‘Det gamle ridehus’ (som ligger parallelt med Grønnegade og 10 minutters gang fra Næstved station). – Start:
kl. 10.30. Afslutning og præmieoverrækkelse: kl. 20.35. – Deltagerantal:
Max. 48 deltagere. Først-til-mølle
princippet! – Der bliver spillet allemod-alle. – Tilmelding og indskud
(100 kr.): til kasserer Bjarne Haar,

email: jbhaar@stofanet.dk, tlf. 55 77
11 07, på reg.nr. 1551, kontonr.
0005449251 (Danske Bank). Ved
tilmeldingen skal oplyses: fuldt navn,
klub, dansk rating (efter DSU’s seneste ratingliste) og gerne tlf. nr. og/
eller mail-adresse. Tilmeldingen er
først gyldig, når indskuddet er betalt.
Sidste tilmeldingsfrist er d. 16. maj.
– Der kan købes mad, øl, vand, kaffe,
osv. hele dagen. – Der vil være 4
præmiegrupper, med 12 deltagere
(opdelt efter dansk rating) i hver
gruppe. Gruppe 1: 1. pr. 3.000 kr., 2.
pr. 500 kr., 3. pr. 300 kr. Gruppe 2-4:
1. pr. 800 kr., 2. pr. 500 kr., 3. pr. 300
kr. Ved ligestilling deles præmierne.
Herudover vil der være forskellige
special-præmier!

Skakmølle
torsdags-hurtigskak
H
28/5 - 4/6. – Torsdagene 28. maj og
4. juni med start kl. 19.00. Afholdes i
AS04 og KS’s nye lokaler Frejasgade
14, Kbh.N. (ejd. hj. af Frejasgade 14
og Thorsgade 78, buslinje 6A og 18
er tæt ved). 7 runder Monrad 25 min.
pr. spiller pr. parti. – Turneringen er
røgfri. – Indskud 100 kr. – Præmier
100% af indskud går til præmier (der
vil være ratingpræmier). – Garanteret 1. pr. 1.000 kr. ved minimum 20
deltagere. – Tilmelding senest 21/5
til Jacob Printzlau, tlf. 60 63 00 45,
eller email formand@as04.dk. – Max.
32 deltagere.
Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
DM i Silkeborg
4/4 - 13/4
LVS Forår
15/4 - 10/6
Odysseus Forårs EMT
16/4 - 14/5
Vejleturneringen
16/4 - 4/6
Himmerlandsmesterskabet
20/4 - 2/6
Femmeren Skødstrup
22/4 - 20/5
Ølgod EMT
28/4 - 26/5
Copenhagen Chess Challenge
6/5 - 10/5

Indbydelse til Åbent
Computerfri DM 2009
Denne turnering er den eneste,
der er åben for alle.
• Gennem tilmeldingen forpligter man sig til ikke at benytte
computer til analyse.
• Der er ingen kontante præmier
men mulighed for spændende
partier mod nye modstandere.
• Turneringen starter
i begyndelsen af maj.
• Skriftlig tilmelding til
undertegnede senest den 21.
april.
• Indskuddet, som er på 50 kr.,
indsættes samtidig på girokonto 495-0356 eller via PCbank på 9543 0004950356.
• Peter Lindegaard
Emil Aarestrups Vej 10,
8000 Århus C
Tlf. 86 19 17 25
peter.lindegaard@stofanet.dk

Computerfri
Veteran DM 2007
Slutstilling: 1. Ejvind Jensen,
Svendborg, 11½, 2. Aage Justesen,
Nørre Alslev, 11, 3. Svend Erik
Andersen, Taastrup, 10½, 4. Arne
W. Larsen, Hvidovre, 10, 5. Ejnar
Møller Kristensen, Esbjerg, 9½,
6. Bent Skov, Aalborg, 8, 7. Erik
Levin Hansen, Ringsted, 7, 8. Jens
L. Hottrup, Birkerød, 5½, 9. Chr.
Waagner Nielsen, Egå, 5, 10. Niels
Bertelsen, Brøndby, 4½, 11. Poul
Andersen, Middelfart, 3½, 12.
Niels Pedersen, Nibe, 3, 13.-14.
Hjarne Dyrsting, Virum, og Johannes Vestergaard, Øster Assels, 1.

Åbent Computerfri
DM 2008
Slutstilling: 1. Ejvind Jensen,
Svendborg, 5½, 2. Erik Levin
Hansen, Ringsted, 5, 3. Erik
Pontoppidan, Vejle, 4, 4. Poul
Andersen, Middelfart, 3, 5. Stig
Dresling, Farum, 2½, 6. Jens L.
Hottrup, Birkerød, 1, 7. Johannes
Vestergaard, Øster Assels, 0.
Peter Lindegaard

2009 /3/147

47

Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.
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Denne gang vil vi gerne sætte fokus på både
gamle og nye klassikere; bøger du bare MÅ have
i dit skakbibliotek.

Først den moderne skaks fader, den verdenskendte Nimzowitch, nærmere præsentation
overflødig. Vi tilbyder:
My System fra Quality Chess til kun kr. 199,Og så kan man for første gang på engelsk få
fortsættelsen af den i Vesten oversete forfatter og
teoretiker Lipnitsky, som døde alt for tidligt i 1959.
Værket udkom på russisk for første gang i 1956.
Bogen er nyudkommet på engelsk, men Quality er
allerede i gang med andet oplag. Som et kuriosum kan det nævnes, at det var en vigtig bestanddel af den russisktalende Fischers skakbibliotek.
Bogen er en fortsættelse og et must!
Questions of Modern Chess Theory: kr. 229,Boris Avrukh har begået et flot og gennemarbejdet åbningsværk; bindet er det første af to.
Grandmaster Repertoire 1.d4: kr. 229,-

Men vi har også et par nationale lækkerbiskner:
Lars Schandorffs stilrene og meget konsekvente
gennemgang af den evigt aktuelle dronninggambit,
og dermed beslægtede slavisk og semi-slavisk åbning.
Spritny fra forlaget!

Playing the Queen’s Gambit: kr. 249,Og sidst men ikke mindst – Lars Bo Hansens værk om,
hvad der afgør sejre og nederlag på de 64 felter. I dette
meget væsentlige værk præsenterer Lars Bo nye termer,
overgangen fra åbningsspil til det tidlige midtspil, midtspil,
strategiske samt tekniske slutspil og forklarer med god
pædagogisk indsigt, hvilke muligheder og farer man skal
være opmærksom på.
How Chess Games are Won and Lost: kr. 249,-

Telefon 51 54 33 23 • Internet: www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk

OBS!
Vores telefontid
er fremover
man-fre kl. 16-18.

