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Tag stilling
1. Hvid trækker!
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v/ Bent Kølvig

3. Sort trækker!

2. Hvid trækker!
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Carpe Diem!

Udviklingsforspring!

Damebytte?

4. Sort trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!
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Officerskamp!

Er der nok for bonden?

Pas på de tårne!

7. Hvid trækker!

8. Sort trækker!

9. Sort trækker!
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En konge på skovtur!
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Endnu en konge i fri luft!





  
 
   
   
  
  
  
  




Officerstab?
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Nye regler for skakspillet
Af Erik Mouridsen
FIDE reviderer skakspillets regler hvert fjerde år, og
det betyder, at der træder et nyt reglement i kraft 1.
juli 2009, med virkning for turneringer med 1. runde
denne dato eller senere. Som ved tidligere revisioner
er ændringerne en blanding af mindre revolutioner og
sproglige finurligheder. I denne artikel omtales kun
de ændringer, som er relevante for spilleren i praksis.

anden tid, men hvis det ikke fremgår af turneringsindbydelsen, vil den tilladte tid altså være 15
minutter. Den konkrete formulering af EMTreglementet er ikke foretaget p.t., men vil blive
bekendtgjort når den foreligger. Det må understreges,
at en spiller selv har ansvaret for at være til stede i
rette tid – force majeure situationer er meget sjældne!

Ændrede betegnelser

Støjkilder

To rent sproglige ændringer skal nævnes:

§12.6 Det er forbudt at forstyrre eller genere
modstanderen, på hvilken måde det end sker. Dette
omfatter urimelige krav eller urimelige remistilbud
eller indførslen af en støjkilde i spillelokalerne.

Betegnelsen for en person som styrer en turnering
er turneringsleder. Det har indtil nu været brugt om
både den, som overvågede spillet, og – ved holdturneringer – også den som tilrettelagde turneringen,
men ellers ikke var til stede under spillet.
Den vide brug af turneringsleder har dog skabt
misforståelser om, hvem der kan tage stilling til et
remiskrav efter §10. I reglerne for skakspillet er
‘turneringsleder’ derfor erstattet af dommer.
Turneringsledere har vi stadig til at styre holdturneringerne, men den som er på spillestedet og overvåger spillet er en dommer.
Den sidste fase af et parti, hvor der kun er én tidkontrol tilbage, har hidtil heddet hurtigafslutning
(§10). Dette ændres til færdigspil. En del spillere har
forvekslet denne paragraf med hurtigskakreglerne
(tillæg B i reglement) – med den nye betegnelse
bliver det forhåbentlig mere naturligt at skelne.

For sent fremmøde
§6.6 a Enhver spiller som ankommer til skakbrættet
efter rundens start, taber partiet. Den tilladte
forsinkelse er således 0 minutter. Andet kan være
fastsat i turneringens reglement.
En markant ændring i forhold til den time, man hidtil
har kunnet komme for sent til partiet. FIDE’s regel
giver dog mulighed for, at arrangørerne kan fastsætte
andet. HB besluttede i påsken, at den mulighed skal
DSU gøre brug af, ved at ændre EMT-reglementet,
så den tid en spiller må komme for sent bliver 15
minutter. Desuden vil dommeren kunne dispensere i
force majeure situationer. Der vil dog stadigvæk være
mulighed for den enkelte arrangør for at fastsætte en
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Det er ikke nyt, at man ikke må forstyrre modstanderen, men reglen er blevet uddybet med forbud mod
‘indførsel af en støjkilde’. Her tænkes først og
fremmest på brug af Ipods og lignende. Den må
selvfølgelig gerne ligge slukket i lommen.

Mobiltelefoner
§12.3 b Uden tilladelse fra dommeren er det forbudt
at have mobiltelefoner eller andre elektroniske
kommunikationsmidler på spillestedet, medmindre
de er fuldstændig slukkede. Hvis et sådant udstyr
forårsager en lyd, skal spilleren tabe partiet.
Modstanderen skal vinde. Hvis modstanderen
imidlertid ikke kan vinde ved nogen mulig rækkefølge af lovlige træk, skal hans score være remis.
§13.7 b Medmindre dommeren tillader det, er det
forbudt for alle at anvende mobiltelefon eller
nogen som helst slags kommunikationsudstyr på
spillestedet og i ethvert tilstødende område angivet
af dommeren.
De to paragraffer om mobiltelefoner er ændret
markant – men det vil danske skakspillere nok ikke
bemærke! Hidtil har FIDE’s reglement været meget
striks og ville i mange turneringer være så urealistisk,
at HB i 2005 fandt det nødvendigt at lave et supplerende reglement. Med FIDE’s nye reglement udgår
DSU’s reglement, da ændringerne er helt i tråd med
den danske praksis. Det betyder, at som spiller må
man altid have en mobiltelefon på sig, så længe den
er helt slukket. Giver telefonen en lyd fra sig (og det

behøver ikke at være et opkald, men kan også være
indikation af lavt batteri niveau) har spilleren tabt.
Dommeren kan give lov til, at man ringer fra
spillestedet, men som udgangspunkt er det ikke tilladt
– heller ikke for tilskuere eller spillere, der har
afsluttet deres parti.

Score når modstander dømmes til tab
§7.4 b Partiet er dog remis, hvis stillingen er sådan,
at modstanderen ikke ville kunne sætte spilleren
mat ved nogen mulig rækkefølge af lovlige træk.
(Uddrag).

Mulighed for remisforbud
§9.1 a Turneringens reglement kan specificere, at
spillere ikke må enes om remis, før et bestemt antal
træk er spillet, eller overhovedet, uden dommerens
godkendelse.
Som udgangspunkt gælder de nuværende regel om
remistilbud, men Arrangørerne kan sætte begrænsninger. Dette skal fremgå af den enkelte turnerings
reglement.

Lynskak

§12.3 b Hvis modstanderen imidlertid ikke kan
vinde ved nogen mulig rækkefølge af lovlige træk,
skal hans score være remis. (Uddrag).

B3 c Så snart modstanderen har udført sit eget træk,
kan et ulovligt træk ikke rettes, medmindre der
opnås indbyrdes enighed om dette uden dommerens indblanding. (Uddrag).

§7 omhandler en spiller der tre gange i samme parti
laver et ulovligt træk, og §12 omhandler en spiller,
hvis mobiltelefon ringer. I begge tilfælde taber spilleren partiet, men i de to paragraffer er det nu indført,
at modstanderen ikke nødvendigvis bliver tilkendt en
gevinst. Hvis stillingen på brættet ikke på nogen
måde ville kunne vindes, får modstanderen kun
tilkendt en remis. Man kan eksempelvis ikke blive
tilkendt en gevinst, hvis man kun har kongen tilbage.

Som udgangspunkt er lynskakreglerne de samme
som almindelig skak – undtagelserne er nævnt i
tillæggene. Blandt undtagelserne er stadigvæk at
kunne kræve gevinst, hvis modstanderen har lavet et
ulovligt træk og kravet fremsættes i stedet for at
udføre et træk. Har man først trukket, kan der ikke
kræves gevinst – det nye er, at spillerne så har lov til
at rette ulovlige træk, hvis de ellers er enige om det.

Straf ved ukorrekt remiskrav

Læs indbydelsen!

§9.5 b Hvis kravet findes ukorrekt, skal dommeren
tillægge 3 minutter til modstanderens tid.

De nye regler giver større frihed til arrangørerne til at
kunne trimme reglerne til deres egen turnering:
forbud mod remistilbud, tidsfrist ved for sent
fremmøde, skærpede regler i hurtigskak og lynskak.
Hvis arrangørerne benytter sig af denne mulighed,
skal det fremgå af indbydelsen. Det er med andre ord
vigtigt, at spillerne læser turneringsindbydelsen!

Hvis en spiller kræver remis efter 50-træks reglen
eller reglen om samme stilling tre gange, og det viser
sig, at kravet er ubegrundet, bliver spilleren straffet,
ved at modstanderen får tildelt 3 minutters ekstra
betænkningstid. Hidtil er spilleren også blevet straffet
ved at få frataget en del af sin egen betænkningstid
efter en kompliceret regel, men den del af straffen er
nu faldet bort.

Andre spilleres partier
§13.6 a Tilskuere og andre spillere må ikke tale om
eller på anden vis gribe ind i partiet. Om nødvendigt kan dommeren bortvise de pågældende fra
spillestedet. Hvis en person bliver opmærksom på
en uregelmæssighed, må vedkommende kun
informere dommeren.
Hvis en tilskuer eller spiller bliver opmærksom på en
uregelmæssighed i et andet parti end sit eget, f.eks.
rørt brik, fejlplacerede brikker, mangelfuld bondeforvandling osv., må man kun sige det til dommeren.
Bemærk at dette også gælder i holdkampe!

Yderligere ændringer
Denne artikel omhandler de ændringer en skakspiller
må kende, men det nye reglement indeholder flere
ændringer, som er vigtige for turneringsarrangører og
dommere. På www.dsu.dk kan ses en uddybende
artikel for dommere, hvor også hele reglementet er
bekendtgjort.
Hvis denne gennemgang af de nye regler har givet
lyst til at dykke længere ned i skakspillets regler og
hvordan de fortolkes, kan DSU’s turneringslederkursus anbefales.
www. dsu.dk
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Normer, titler
og Elo-tal

• Ved 10 runder må man fjerne en
gevinst over en uratet eller lavtratet
spiller.

• Turneringer kan kun Elo-rates,
hvis der deltager mindst 4 Elospillere.

Af Leif Jensen

• For at opnå en titel skal man
samlet lave normer i 27 partier.

Med virkning fra 1. juli 2009 har
FIDE justeret reglerne vedr. Elorating og titelnormer. De følgende
regler har betydning for danske spillere og danske turneringer, og de
med ‘! ’ markerede punkter rummer
stramninger i forhold til hidtil gældende regler.

• Hvis man har brugt en GM-norm
til en IM-titel, har man stadigvæk
GM-normen.

• For at lave et del-Elo, skal man
møde mindst 3 Elo-spillere i en
turnering.

Normer og titler

• Alle kvindelige normer ligger
200 under mændenes.

• Der skal spilles mindst 9 runder.
Aktuel undtagelse er Europa Cup
kampe, hvor 7 partier er nok.
• Man skal møde modstandere fra
mindst 3 nationer.
• Man må højest møde 6 fra egen
nation. Dog kun 5 danskere hvis
der ikke er mindst 20 udlændinge
med Elo-tal, hvoraf 10 skal være
mindst GM, IM,WGM eller WIM.
• En 10-mands IM-gruppe kan
således indeholde 6 danskere plus
4 spillere fra mindst 2 andre
nationer.
• 50% af modstanderne skal være
titelholdere.

! 1/3 af modstanderne skal have
titlen. Så ved f.eks. 10 runder skal
man møde 4 GM’er for at få
stormesternorm.
• Præstationsrating 2600 ved GMnorm. Modstandergennemsnittet
skal være mindst 2380.
• Præstationsrating 2450 ved IMnorm. Modstandergennemsnittet
skal være mindst 2230.
• En GM tæller stadig for 1,5 IM,
så ved f. eks. 9 runder kan man
møde 2 GM i stedet for 3 IM.

! Der må kun opjusteres 1 spiller.
Dvs. en spiller uratet eller lavtratet
må sættes til 400 under normkravet.

6

2009 /5/206

• Der er ingen tidsbegrænsning på
normer.
• For at opnå en FM-titel skal man
have haft 2300 på en offentliggjort
Elo-liste.

• Har man opnået en norm, inden
turneringen er færdig, kan man
ikke tabe normen.
• DM og Divisionsturneringen er
norm- og titelkvalificerende, idet
nationale mesterskaber er fritaget
for kravet om udlændinge.
• Ved VM, EM og OL er der
yderligere regler, som man kan få
holdlederen til at orientere om!

Elo-tal

! Opdaterede Elo-lister fra FIDE
hver anden måned.
! Bundgrænsen er nu sænket til
1201.
! Udviklingskoefficienter (kværdier), som tidligere var 15 og
10, er nu ændret til 30 og 20.
! Man får ikke større k-værdi ved
de første 30 partier.
• Når man når 2400 på en Elo-liste,
ændres ens k-værdi fra 30 til 20 og
det fortsætter selv om man ryger
under 2400-grænsen.
• Ikke-spillede partier Elo-rates
ikke.

! 350-reglen ændres til 400-regel.
Ved ratingdifference på 400 og
opefter er den forventede score i et
parti altid 0,92-0,08.

! Ved første del-Elo skal man score
mindst ½ point.
• For at få et Elo-tal skal man have
mødt mindst 9 Elo-spillere inden
for 2 år.

! Del-Elo-normerne udregnes nu
til et Elo-tal, som om det var spillet
i en turnering.

! Man rates nu også mod ikke-Elospillere, hvis disse har spillet mod
mindst 3 Elo-spillere. Ikke-Elospillerne regnes så for at have
deres Elo-præstation.

DØDSFALD

Ernst Maarup
En af klipperne i esbjergensisk skakliv er ikke mere. Den 4. februar døde
Ernst Maarup efter lang tids svær
sygdom.
Ernst Maarup, der var født 1942,
havde sin tid i Esbjerg Skak Union
sammenfaldende med indledningen
til Vesterhavsturneringens guldalder
i begyndelsen af 1980’erne. Det kræver sin mand at holde styr på flere
hundrede skakspillere fra alle egne
af landet. Her viste Ernst sine store
kvaliteter. Ikke bare kunne han på
en venskabelig måde holde justits
blandt deltagerne, men han kunne
også holde os på god fod med pedellen på den skole, hvor vi spillede.
I min formandsperiode i Esbjerg
Skak Union var jeg meget afhængig
af Ernsts indsats som kasserer, og et
enkelt år var Ernst selv formand og
var desuden seks år formand for
Jerne Skakklub, og sad en periode i
amtsrådet valgt for Socialdemokratiet. Han vil blive savnet.
Brian Isaksen

Skoleskak skal aktivere
minoriteter
Af Niels Henrik Sørensen
For første gang nogensinde i Danmark skal skoleskak nu bruges direkte som et socialt redskab. Det sker
efter, at Dansk Skoleskak har fået
bevilget 2,6 mio. kr. fra Velfærdsministeriet til udviklingsprojektet
‘Bring minoriteterne i spil’. Op til
5.400 unge mellem 6 og 16 år vil
over de næste tre år få gavn af projektet, der efter amerikansk forbillede skal være med til at tage hånd
om nogle af de sociale udfordringer,
der er på Nørrebro og i Århus Vest.
Projektet er helt nyt i Danmark,
men i USA har man siden 1986 anvendt skoleskak i de mest socialt
udsatte områder af New York. Det
er sket med så stor succes, at Bill
Clinton har fremhævet det i sin bog
‘Giving’, og ‘Chess-in-the-schools’
projektet er filmatiseret i den roste
film ‘Knights of the South Bronx’
(2005).

Samfundet og den enkelte
‘Bring minoriteterne i spil’ er et
udviklingsprojekt, der nytænker indsatsen for børn og unge med sociale
problemer i to boligsocialt ‘tunge’
områder. Skolernes motivation til at
deltage i projektet er elevernes øgede
læring og et styrket kompetenceløft
for en særlig gruppe af elever, som
traditionelt udfordrer skolerne.
Ét af målgruppens største problemer er, at de er underrepræsenteret i
foreningslivet (i det omfang de deltager foreningslivet, sker det ofte
segregeret efter etnicitet, alder og
køn), og har særlige behov i mødet
med skolesystemet.
Med projektet vil Dansk Skoleskak skabe en såkaldt win-win situation, hvor målgruppens tilknyt-

Koncenteret om skakken – Dansk Skoleskak håber at kunne skabe interesse hos
nydanske børn, der traditionelt ikke selv opsøger skakundervisning på samme måde
som f.eks. eleverne på billedet fra Tjele Efterskole.

ning til foreningslivet øges, samtidig med at deres universelle læringskompetencer styrkes. De amerikanske erfaringer viser, at blot med en
times skoleskak stiger indlæringsevnen i dagens efterfølgende timer,
hvor de unge har andre skolefag.

Skakkens kvaliteter
Når unge bliver aktive medspillere i
foreningsdanmark, demokratiseres
og får rollemodeller, resulterer det
ikke blot i positive resultater for den
enkelte, men for samfundet generelt.
Som en betydningsfuld bærer af
kultur, værdier og normer i det danske samfund kan foreningslivets betydning for at engagere og integrere
alle i Danmark næppe overvurderes.
Skoleskakken har her den fordel,
at de nydanske forældre kender skak
som højstatus i deres oprindelseslande, hvorfor de godt tør sende familiens yngste til skoleskak. Med
skak som internationalt sprog, skabes kommunikation på tværs af kultur, køn, alder, socialklasse og etnicitet.

Foreningslivet
Er målgruppen først blevet en del af
foreningslivets fællesskab, er der en
stor chance for at de senere melder
sig ind i andre foreninger. Således

fungerer skoleskakken som en stepping stone, der overvinder barriererne og introducerer ikke blot skoleskak, men hele foreningslivet for
børn og unge med anden etnisk baggrund.
Dansk Skoleskak vil bygge videre
på de amerikanske erfaringer, kombineret med danske erfaringer med
skoleskak på Nørrebro og på Ellekærskolen i Århus V. Projektets
fremadrettede formål er endvidere at
høste værdifulde danske erfaringer
og dokumentere disse, så projektet
kan danne skole for lignende projekter andre steder i landet.

Bring minoriteterne i spil
Skoler på Nørrebro og i Århus
Vest kan komme med i projektet, hvis seks af skolens klasser
vil deltage i projektet og
modtage en ugentlig times
skoleskak i 8 uger.
Samtidig skal der oprettes
skoleskakklubber efter skoletid
i rammerne af den lokale skole.
Dansk Skoleskak ansætter to
projektkoordinatorer til at
varetage projektet.

www. skoleskak.dk
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K41 Scandinavian Open:
Yuri Drozdovskij, Uraine,
og Thorsten M. Haub, Tyskland,
delte sejren, men Carsten Høi nåede 3. pladsen.

Internationalt i Valby
Af Carsten Høi
Jeg bliver altid glad når turneringsånden og miljøet er gearet til skak –
skak iklædt det rigtige drama med
tilskuere tæt på, konkurrencestemning og unge løver, der vil frem og
score normer til titler. En stor ros fra
mig til alle arrangørerne fra K41’s
hold, hvor Esben Lund som både
tovholder og spiller udviser imponerende energi og engagement.
Da Esben er en af vore GM-kandidater håber jeg næsten, at han til
næste år får færre forpligtigelser. Der
var nemlig flere tilknyttede arrangementer i Valby. Skakturnering på
Valby Skole og børnesimultan på
Valby Bibliotek samt simultan mod
den ukrainske storfavorit Drozdovskij samme sted.

Gode sponsorer
Ud over den økonomiske opbakning
fra fra Støtteforeningen, KSU og
DSU havde man lokale sponsorer
gennem Palæ Bar, Valby Ostelager,
Nordea, Ristorante Avanti. Desuden
Forlaget Rosenkilde samt de private
sponsorer Roland Greger og Bjarne
Eiholt samt kunstneren Carina Jørgensen.
K41 beviste endnu en gang at de
kunne afholde en stærk international turnering, og i kraft af klubbens
ildsjæle samt klubbens centrale beliggenhed i centrum af København
vil den fremover spille en meget vigtig rolle i skaklivet.
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Næste års turnering er allerede
tidssat til 10.-18. april, og man tænker evt. på større lokaliteter ved Medborgerhuset eller Teaterprøvehallen.
Jeg elsker jo at spille i Valby og håber at blive inviteret igen.

Stor aldersforskel
Bo Jacobsen (60), jeg (52) og Henrik Danielsen (43) var alderseliten i
det 20 mand unge felt. Den yngste
var Nils Grandelius på 15, Sveriges
og Nordens største talent, der med
en GM-norm vel allerede bliver stormester om et år eller to. Jeg var advaret, da jeg mødte ham i 1. runde,
for BSF’s førstebræt, Tiger Hillarp
Persson, havde fortalt, at drengen var
helt unik. Jeg var heldig at undslippe
med remis.
Storfavorit var naturligvis højtratede Drozdovskij, og han levede også
op til rollen sammen med turneringens overraskelse Thorsten Haub.
Den 41-årige tysker fra Solingen
scorede sin første GM-norm på 11
partier og spillede ifølge ham selv
sit livs turnering. Jeg vil senere vise
et eksempel på hans defensive kontraspil baseret på Pircs forsvar og det
såkaldte flodhestesystem. Da jeg
også selv løb mig en staver i livet
mod ham, kræver det en kommentar: Han spillede sikkert og – mest
ubehageligt – utrolig hurtigt.
De to vindere spillede i særklasse
bedst her i april i Valby, men flere af

de unge stortalenter såsom Daniel
Semcesen, der scorede IM-norm,
samt Hans Tikkanen, der ved en oplagt gevinst mod Haub selv kunne
have scoret GM-norm og ødelagt
tyskerens sejrstogt. At Semcesens
resultat ikke var en tilfældighed viste sig senere ved BMS’ turnering
Copenhagen Chess Challenge, hvor
han ikke kun færdiggjorde sin IMtitel, men også sikrede sig sin første
GM-norm.
Den delte 3. plads opnåede den
polske stormester Grabarzcyk og
undertegnede, der spillede en af mine
bedste turneringer siden Ribe 2007.
De to vindere fra sidste år, Danielsen og Brynell, er nok lidt skuffede,
ligesom Axel Smith og Stefan Christensen kom ind i
en uheldig rytme. Flot var dog
Stefans marathonparti i sidste runde
mod Danielsen, der forsøgte at vinde
med dame og springer mod dame.
Alle glædede sig, da det det endelig
blev remis pga. 50 træks reglen. Præmie-receptionen trak jo ud!

Til slagmarken...
Daniel V. Pedersen spillede en god
turnering og vandt noget af sin tabte
rating tilbage. Han lagde godt ud
mod den islandske skakformand
Björn Thorfinnsson, der snart skulle
få sin IM-titel. Thorfinnsson kæmper fantastisk godt, men spiller af og
til lidt uforsigtigt i åbningen. Se blot

Ukrainerne GM Yuri Drozdovskij
og WGM Natalia Zdebskaja
prægede K41 Scandinavian
Open – Drozdovskij vandt
turneringen og Zdebskaja
spillede det bedste parti.

Lg6 Kd6 5. Lf7 Lh7 6. Kg5 Ke7 7.
Kh6 og vinder. En god teknikker er
den polske stormester med sin forkærlighed for slutspil.
Foto: Carina Jørgensen.

Og følgende:

Henrik Danielsen
1. runde

Island (2482)

Daniel V. Pedersen
Danmark (2251)

Bjørn Thorfinnsson

15... Dxb3 16. axb3 Lxe2 17. Sxe2 Sc6
18. b4
Og Hvid vandt slutspillet. 1-0



Island (2422)

Skandinavisk / B22
1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Dxd5 4. d4
e5?! 5. dxe5 Dxe5† 6. Le3 Ld6? 7. Sa3!
De7 8. Sb5 Lf4 9. Le2 Ld7

  ^
   
   
   
   
   
  
 

Sort har gjort sig skyldig i den kendte
dødssynd at flytte de samme officerer for mange gange i åbningen.
10. Lxf4 Lxb5 11. Ld6 De4 12. Lxc5 Sd7
13. Ld4 Se7 14. f3 De6 15. Db3!
Safe spillet!

I 2. runde endte flere af partierne med
flotte slutspilspointer:

Natalia Zdebskaja
Ukraine (2438)































































 
  
   
  







Olli Sisättö





Miroslav Grabarczyk
Polen (2469)

Sort opgav! Der er intet forsvar, for
Hvid truer Kh6-h7-h8 samt Lh7-g8
osv. På 1... Lg6 2. Kg6 er der Zugzwang. F.eks. 2... Ke8 3. Kf6 Kd7 4.

Finlland (2286)

Hvid opgav, da han er magtesløs.
Kongen kan tydeligvis ikke trække,
og 1. La2 Kh6 2. Lf7 Lc5 3. La2
Kh5 vinder h-bonden. Derefter spadserer sorts konge til damefløjen,
mens Hvids konge er ‘stivnet tilskuer’. Krystalklar Danielsen-teknik
– set så ofte før, siger en skribent
med bitre erfaringer!
Det er ikke så ofte, man får mulighed for at vinde miniaturer under 25
træk i stærke turneringer. Det opnåede jeg to gange i turneringen. Når
2009 /5/209

9
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der spilles to partier om dagen melder trætheden og fejlene sig ofte...

Nils Grandelius
Sverige (2491)

3. runde



Carsten Høi
Danmark (2387)

Björn Thorfinnsson
Island (2422)

Modtaget dronninggambit / D26
1. d4 d5 2. Sf3 e63. c4 dxc4 4. e3 Sf6
5. Lxc4 a6 6. 0-0 b5 7. Lb3 Lb7 8. Sc3
c5 9. De2 cxd4
Mere almindeligt 9... Sbd7 10. Td1
Db8 osv.
10. Td1 Le7 11. exd4
11. Sxd4 Db6 ser fint ud for Sort.
11... 0-0 12. Lg5 Sbd7 13. d5?!
Der er andre muligheder end dette
lidt tynde træk, der burde føre til remis. F.eks. 13. Se5. Nu bør Sort spille
13... exd5 14. Sxd5 Lxd5 15. Lxd5
Sxd5 16. Txd5 Lxg5 17. Sxg5 h6.
Under partiet så jeg dette og mente,
der var lille fordel efter 18. Tad1
hxg5 19. Txd7 Df6. Men det er faktisk spillet før, så jeg i basen, og det
bør ende remis. I stedet fulgte...
13... Sxd5?? 14. Lxd5 Lxd5

  ^
   
   
   
   
   
 
 

15. Txd5
Ikke just svært...
15... Lxg5 16. Txg5
Og Sort opgav tre træk senere. 1-0
4. runde bød igen på slutspilsvirtuositet, denne gang ved et af Sveriges og Nordens største talenter, 15årige Nils Grandelius, der slog selveste Brynell i et tårnslutspil med 4
mod 3 på samme fløj. Remis, men
svært i praktisk spil, og jeg var selv
tæt på at vinde det i den tyske 2. division.
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Stellan Brynell
Sverige (2463)

Sort spillede:
43... Te1?

Fotos: tr.

Nils Grandelius
– svensk GM-håb

Henrik Danielsen
– altid kreativ.

Esben Lund
– også arrangør.

www. k41.dk/

Bedre 43... Kg8 44. Kh4 Txh2† 45.
Kg5 Tc2! med sandsynlig remis.
44. Kh4 Te2 45. Kg5 Te3 46. Te7! Te4
Der er intet forsvar.
47. e6! Txe6 48. Txe6 fxe6 49. h3 Kf7
50. Kh6 Kf6 51. g4 h4 52. g5† Kf5 53.
Kg7 Kxf4 54. Kxg6 e5 55. Kf6 opgivet.
Smukt. Hvid får dame først og skiller sig af med den via skakker på g4
og e6 og vinder så på h-bonden med
Sorts konge far away på e1.
1-0

Tysker i storform
I 5. runde viste den senere tyske vinder, at han var i super form med sit
forsvarsvåben ‘flodhestesystemet’.

K41 Scandinavian Open 2009

1

1. GM Yuri Drozdovskij

2603

2. IM Nils Grandelius

2491

3. GM Henrik Danielsen

2482

4. GM Miroslaw Grabarczyk

2469

5. GM Stellan Brynell

2463

6. IM Thorsten M. Haub

2448

7. WGM Natalia Zdebskaja

2438

8. IM Esben Lund

2430

9. WGM Tania Sachdev

2423

10. FM Björn Thorfinnsson

2422

11. IM Simon Bekker-Jensen

2411

12. GM Carsten Høi

2387

13. FM Daniel Semcesen

2387

14. IM Axel Smith

2383

15. Bo Jacobsen

2325

16. FM Stefan Christensen

2313

17. IM Hans Tikkanen

2425

18. FM Jasmin Bejtovic

2306

19. Olli Sisättö

2286

20. FM Daniel V. Pedersen

2251
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5. runde

Esben Lund
Danmark (2430)

Thorsten Haub
Tyskland (2448)

Uregelmæssigt / A42
1. d4 g6 2. e4 Lg7 3. c4 d6 4. Sc3 a6!?
Typisk Haub!
5. Le2 e6
For ikke at gøre ham uret spillede
f.eks. Spasskij ofte sådanne opstillinger før i tiden. Faktisk ganske snedigt, hvis man ellers er årvågen og
på dupperne!
6. f4 Se7 7. Sf3 Sd7 8. 0-0 0-0 9. Le3
b6 10. Dd2 Sf6! 11. Kh1
Sort truede Sg4
11... d5!
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Foto: Carina Jørgensen.
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Carsten Høi
– spillede i
K41 en af
sine bedste
turneringer
længe.

12

8½

1-2

6

5-9

5½ 10-12
5

13-16

0

5

13-16

½

6

5-9

½

6½

3-4

½

6

5-9

½

3½ 18-19

1
½
½
½
½
0

3
14
13
5
1

4

17

2½

20

6

5-9

5

13-16

3½ 18-19
5

13-16

Allerede et ubehageligt modstød!
12. e5 Se4 13. Sxe4 dxe4 14. Sg5 Lb7
15. Tfd1 h6 16. Sh3 Sf5 17. Lg4 Dh4
18. Lxf5 gxf5
Med sort fordel.
19. Df2 Dxf2 20. Sxf2 Tad8 21. b4?
Ligesom jeg fem runder senere mod
Haub spiller Esben under sin sædvanlige styrke.
21... f6 22. Kg1 Tf7 23. Kf1 Tfd7 24.
Tab1 Lf8 25. a3 Lc6!

^ 
 
   
   
  
   
  
 




Hvid er færdig!
26. Ke1 Kf7 27. exf6?! Kxf6 28. Td2
Lg7 29. b5?!
Desperation.
29... axb5 30. cxb5 Ld5 31. Tc2 Ta8
32. Tc3 Lf8 33. Lc1 Kf7 34. Lb2 Tb5
35. Tbc1 Ld6 36. opgivet.
Som Enevoldsen engang skrev efter
et af Børge Andersens gevinstpartier:
Det så enkelt ud, men det tager lang
tid at lære.
0-1
2009 /5/211
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... ... K41 SCANDINAVIAN OPEN
Frem til 7. runde. Først et slutspil:

Nils Grandelius
Sverige (2491)

























   
  
 ^  
  

Henrik Danielsen

længere troede på den sorte stilling.
12. Lg3 Se4 13. 0-0 f5?

 
   
   
   
   
   
  



Foto: tr.

Den tyske IM Thorsten M. Haub spillede sit
livs turnering i K41's Scandinavian Open.

14. Sxd5! 1-0

Island (2482)

7. runde

I samme runde vandt jeg min anden
miniature:

Carsten Høi
Danmark (2387)

Daniel V. Pedersen
Danmark (2251)

Dronninggambit / D50
1. c4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Lb4
Ragozin-varianten
5. e3 c5 6. Tc1 cxd4 7. exd4 0-0 8. cxd5
exd5?!
Bedre 8... Dxd5!
9. Ld3 h6 10. Lh4 Te8† 11. Se2 g5?
Daniel fortalte mig, at han her ikke

12
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Men rundens to bedste partier var
følgende, først ukrainske Drozdovskijs elegante opvisning:
7. runde

Sorts sidste træk 21... Td2 burde nu
besvares med det naturlige 22. Sxa7
og sikkert snarlig remis. I stedet
spænder Henrik buen for hårdt.
22. a3? Se2† 23. Kh1 Sd4 24. Sxd4
Txd4 25. Lc6
Sort har det aktive tårn, så Hvid må
her kæmpe for remis.
25... Td3 26. b4 Lc4 27. Kg2 Le6 28.
Lb5 Tb3 29. Le2 Kf6 30. Kf1 Ke5 31.
Ld1 Tb2 32. Ke1 Kd4 33. Tc1 Ta2 34.
a4 Lc4 35. b5 h6 36. h4 g5 37. hxg5
hxg5 38. g4 Ta3 39. Kd2 Td3† 40. Ke1
Th3 41. Kd2 Td3† 42. Ke1 Th3 43. Kd2
Th1 44. Tb1 Tf1 45. f3 Tf2† 46. Kc1
Kc3 47. Ta1 La2! 48. opgivet.
Hvid er perfekt træktvang. Grandelius spiller til trods for sine 15 år
som en moden mester.
0-1

Yuri Drozdovskij

27. c5! dxc5 28. Se7 Sg6 29. Lxf7 Sxe7
30. De6 1-0
Esben Lunds udspilning af solide
Brynell var også instruktiv:

Ukraine (2603)

Daniel Semcesen

Esben Lund

Sverige (2387)

Danmark (2430)

Engelsk / A10
1. c4 b6 2. Sc3 Lb7 3. e4 e6 4. Sf3 Lb4
5. Ld3 Se7 6. 0-0 0-0 7. a3 Lxc3 8. dxc3
d6 9. Te1 Sd7 10. Sd2 Sg6 11. Lc2 a5
12. a4 Sc5 13. Sf1 e5 14. f3 Se7 15.
Se3 Lc8 16. Sd5 Le6 17. Lg5 f6 18.
Lh4 Kh8 19. b4
Hvid står bedst med løberpar og terræn.
19... Sd7 20. Dd2 Sg6 21. Lf2 Dc8 22.
Ted1 Td8 23. h4!
Mere terræn.
23... Sf8 24. Tab1 Lf7 25. Lb3 Db7 26.
Da2 h5?

 ^  
  
   
   
 
  
  

 
En fejl i en passiv stilling. Der kommer prompte en afstraffelse.





   
   
  
  
  
   










Stellan Brynell
Sverige (2463)

Via nimzoindisk har den teoristærke
danske GM-aspirant opnået løberpar
og klar fordel. Sorts stilling er vanskelig, og hans næste træk en fejl.
31... d5?
Straffes nu konsekvent med...
32. cxd5 cxd5 33. Lxf5!
Ups – en bonde ryger!
33... exd5 34. Dxd5† Kg7 35. Kd3 Ld6
36. e4 fxe4† 37. Dxe4 Df7 38. Le1!
Db3† 39. Lc3 Dd1† 40. Kc4 Df1† 41.
Kd5 Lxg3 42. Kc6 Df6† 43. Kb7 Dxh4
44. d5† Kh6 45. Ld2† Kh7 46. De6!
Dd4 47. Lc3 Dc5 48. Df7† Kh6 49.
Ld2† g5

I runde 9 så det ud som om Henrik
var ved at få bid med bonde mere
mod førende Drozdovskij.

Henrik Danielsen
Island (2482)







  ^ 
   
   
  
  
  
  
Yuri Drozdovskij
Ukraine (2603)

Henrik spillede...
39... Kg7?? 40. Lf3!!

... og tabte efter 40... Dxf3 41. Lh6†
osv. 1-0
En på papiret endnu større katastrofe
var Hans Tikkanen udsat for i partiet mod sensationstyskeren Haub.
Tikkanen kunne med sejr opnå GMnorm, mens Haub kunne nøjes med
remis.
I totalt vundet stilling bukkede
svenskeren en officer.
Selvsamme Haub tilbød mig remis i 10. runde, men ligesom Esben
lod jeg mig fange i hans passive ‘pigtrådssystem’. Hermed løb Drozdovskij og Haub med førstepladsen med
flotte 8½ foran Grabarzcyk og mig
med 6½.
Skønhedspræmien gik til den ene
af de to kvindelige stormestre for
følgende meget vigtige parti:
11. runde

Den afgørende svækkelse af sorts
kongestilling.
50. Df6† Kh7 51. Df5† Kg8 52. Dg6†!
opgivet.
Et fremragende og helstøbt parti.

Nils Grandelius
Sverige (2491)

Natalia Zdebskaja
Ukraine (2438)

Siciliansk / B90
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

Foto: Carina Jørgensen.

Sf6 5. Sc3 a6 6. f3 e5 7. Sb3 Le6 8.
Le3 Le7 9. Dd2 0-0 10. 0-0-0 Sbd7 11.
g4 b5 12. g5 b4 13. Se2 Se8 14. f4
Først til mølle tæller her. Sort er klar
med a5-a4.
14... a5 15. f5 Lxb3 16. cxb3 a4 17.
bxa4
17. Dxb4 d5 ser meget ubehageligt
ud.
17... Txa4 18. b3?!
Var 18. Kb1 ikke muligt? 18... Da8
19. Dd5 Txa2! ser dog lovende ud
for Sort!
18... Ta5 19. Kb1 d5! 20. exd5 Lc5!
21. Lxc5 Sxc5 22. Dxb4 Sd6



^
   
   
^ 
   
  
   

 
Livlige sorte pjæser! Grandelius må
have fornemmet den store fare, han
var I, idet han tilbød remis heromkring. Men Natalia troede på sit angreb...
23. f6 Da8 24. Sc1 Tb8 25. Dc3 Txa2!
26. Dxc5 Se4 27. De3


Natalia Zdebskaja viser det præmierede parti mod Nils Grandelius.



^  
   
   
  
   
  
   
 

27... Da7!! 28. Dh3
Det går heller ikke med 28.Dxe4
Da3! osv.
28... Sf2 29. Sxa2 Sxh3 30. Lxh3 Txb3†
31. Ka1 Df2! 32. opgivet.
Fejende flot spillet!
0-1
2009 /5/213
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11. Hold-EM for seniorer:

Skakkens grå guld
Seniorskakken vinder frem,
og Danmark stillede med

Hold-EM for seniorer 2009
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www. velden-schach.at
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to stærke hold ved
europamesterskaberne.

Af Bjørn Brinck-Claussen
Europamesterskaberne for hold blev
afholdt i Velden am Wörthersee,
Østrig. 5-13 april 2009. Danmark
stillede med to hold uden reserver:
Danmark 1 (seedet som nr. 8):
Jørn Sloth, Bjørn Brinck-Claussen,
Jørgen Jørgensen og Pouelsten Grabow.
Danmark 2 (seedet som nr. 25):
Bent Sørensen, Poul Erik Nielsen,
Poul Erik Nørgård Olesen og Flemming Preuss.
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28

Rusland (2481) 17 mp. / 27½ pts.
Schweiz (2307) 14 mp. / 23½ pts.
Finland (2260) 13 mp. / 24½ pts.
Katalonien (2255) 13 mp. / 24 pts.
Tyskland (2272) 13 mp. / 22½ pts. (193½)
Østrig (2335) 13 mp. / 22½ pts. (192)
SF Katernberg e.V. (2264) 12 mp. / 24 pts.
Sverige I (2187) 12 mp. / 21½ pts.
Tjekkiet (2364) 11 mp. / 23 pts.
Belgien (2173) 11 mp. / 21½ pts.
Danmark 1 (2272) 11 mp. / 21 pts.
Sch. Leipzig (2274) 11 mp. / 20½
Wien 2 (2181) 11 mp. / 19 pts.
Niedersachsen (2180) 10 mp. / 21½ pts.
Norge 1 (2235) 10 mp. / 21 pts. (176)
....
Danmark 2 (2094) 9 mp. / 18½ pts. 160½
....
Norge 4 (2042) 8 mp. / 17½ pts. 132½
Sverige II (2071) 8 mp. / 16 pts. 154½
Turku (1836) 7 mp. / 15 pts.
Norge 3 (1825) 7 mp. / 14½ pts. 124
Norge 2 (1992) 7 mp. / 14 pts. 146
Helsinki 1 (2018) 6 mp. / 18½ pts. 152
Helsinki 2 (2006) 6 mp. / 15 pts. 148
Sverige III (1802) 5 mp. / 16 pts. 133½
....
I alt 54 hold.

Brætscorer:

Vö
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10
11
12
13
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FM Jørn Sloth (2322)
IM Bjørn Brinck-Claussen (2290)
Jørgen Jørgensen (2274)
Pouelsten H. Grabow (2200)
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Danmark 1 mod Schweiz i sidste runde – forrest Jørn Sloth med de sorte brikker mod et af det 20. århundredes
største skaknavne, Viktor Korchnoi, som blev EM-topscorer trods sine 79 år. Ved Korchnois side er Dragomir
Vucenovic klar til partiet mod Bjørn Brinck-Claussen (se side 16).

mod mig eller Pouelsten. Jeg fik
hurtigt en gunstig stilling, og da jeg
mente, at Pouelsten stod bedst i slutspillet, tilbød jeg remis. Hecht rejste
sig for at vurdere stillingen på fjerdebrættet, kom til et andet resultat
end jeg og tog imod tilbuddet i forventning om en smal sejr til Tyskland. At Pouelsten holdt remis, så
resultatet blev en for os meriterende
uafgjort med et stærkt tysk hold,
kommer ikke sagen ved. Det afgørende er de tre hurtige remiser taget
af taktiske grunde.

Fornøjeligt gensyn
Resultatet af turneringen blev lidt
skuffende for de danske hold, idet vi
endte som henholdsvis nr. 11 og 28,
men for mig var det en fornøjelse at
se gamle kendinge fra studenter-VM
dagene og fra min OL-deltagelse i
tresserne. Jansa, Pribyl og især Vasjukov, som var sekundant for det
sovjetiske hold ved studenter-VM i
1961.
Undervejs havde begge hold gode
forløb og gode resultater, og kun et

nederlag til Schweiz i sidste runde.
forhindrede førsteholdet i at havne i
præmierækken.
Jørn Sloth havde det svært på førstebrættet med modstandere som
Korchnoi og Jansa. Resultatet 3/9
mod et modstandergennemsnit på
2343 er lidt under forventet score.
Jørn spillede glimrende skak, men
manglede i nogen grad rutine, hvilket kostede et par unødvendige
pointtab. På trods af det magre resultat spillede han vidunderligt positionsspil undervejs. Se hvordan han
demonterede Danners hollænder i
matchen mod Østrig i 8. runde:
8. runde

Pouelsten havde fundet et pragtfuldt
feriested til os, lige ud til Wörthersee,
som er en af østrigernes foretrukne
lokaliteter. Vi fordelte os således, at
jeg havde eneværelse, men de andre
delte to lejligheder i samme kompleks. Resultatet blev en særdeles
hyggelig turnering, hvor tiden gik
med samvær og forberedelse.
Spillestedet var casinoet, som tidligere var blevet brugt i VM-sammenhæng. Der blev spillet med
matchpoint, hvilket jeg ikke har prøvet før. Fordelen er, at spillerne i
højere grad føler sig som et hold,
mens ulempen er den megen taktik,
især hvis matchen tipper omkring
2-2. Resultatet er mange remis-afgørelser. Især hvis et af partierne
synes afgjort med en gevinst, stiger
remislysten kraftigt på vinderens
hold.
Som eksempel kan jeg nævne
vores match mod Tyskland, hvor vi
alle var overmatchet med ca. 100 Elo.
Vi fik lynhurtigt to remistilbud på
de hvide brætter, for så kunne Hecht
eller Malich hjemføre matchsejren

EM-fotos:
Kjirsten Grabow.

Jørn Sloth
Danmark (2322)

Georg Danner
Østrig (2445)

Hollandsk / A87
1. Sf3 g6 2. c4 f5 3. g3 Lg7 4. d4 Sf6 5.
Lg2 d6 6. Sc3 0-0 7. 0-0 Sa6
Nok tvivlsomt, og Sorts spil gendrives af Jørn i det følgende med en
aktion på dronningfløjen samtidig
2009 /5/215
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Med klar fordel. Desværre slap den
fede fisk af krogen i tidnøden og vi
måtte nøjes med 2-2, hvor en vunden match ville have givet os russerne i sidste runde.
Jeg selv havde en god turnering med
en score på 1½ point over forventet
og en 2. præmie på topscorerlisten
på andenbrættet samt topscorer på
holdet. Den spiller, der fik førstepræmien på bræt 2, spillede på et
hold, der blev nr. 47 og havde et
modstandergennemsnit på 2046.
Desværre vejede mine point ikke
så tungt i holdturneringen, hvor det
med en afgørelse på matchpoint ikke
er ligegyldigt, i hvilke matcher gevinsterne bliver sat ind. I matchen i
5. runde var jeg en af de to skurke,
der var skyld i, at vi kun spillede uafgjort mod Wien.
Solide Pouelsten spillede remis på
fjerdebrættet. Holdets helt Jørgen
Jørgensen vandt på tredjebræt over
Dr. Dückstein. Jørn, matchens anden skurk, forsvarede sig fint i en
vanskelig sicilianer, men brændte en
remis i et tårnslutspil med kun to
bønder tilbage, det ærgrede ham
selvfølgelig, og hans modstander,
Klaus Opl, sagde nærmest undskyld
efter partiet.
Tilbage havde jeg så muligheden
for at vinde matchen med de hvide
brikker mod en ikke alt for skræmmende modstander:

16

2009 /5/216

Bjørn Brinck Claussen
Danmark (2290)

Heimo Titz
Wien 1 (2216)

Siciliansk / 49
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sc6 5. Sc3 Dc7 6. Le2 a6 7. 0-0 Sf6 8.
Le3 Lb4 9. Sa4 Le7 10. Sxc6 bxc6 11.
Sb6 Tb8 12. Sxc8 Dxc8 13. Ld4 c5
En lang teorivariant. Sort kan have
startet sjove forviklinger med 13...
Sxe4 14. Lxg7
14. Le5 Tb6 15. b3 0-0
Igen har Sort muligheden for et slagsmål med 15... Sxe4.
16. Dd3 d6
Der er stadig masser af teori, men
min viden slipper op her.
17. Lb2 Sd7 18. Dg3 Lf6 19.Lxf6 Sxf6
20. e5 dxe5 21. Dxe5,Td8 22. Tad1 Td5
23. Dg3 g6?
Giver Hvid mulighed for at etablere
en afgørende binding.
24. Lf3 Txd1 25. Txd1 Kg7 26. De5
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Her står Hvid til gevinst, men jeg
afviklede til et slutspil med merbonde, men uden gevinstchancer.

chanceløs mod Korchnoi, som i øvrigt spillede en glimrende turnering
med 7½/9. Min modstander og jeg
måtte vurderes som jævnbyrdige,
mens vi på de sidste to brætter havde
en lille overvægt i Elo. Og Jørgen
skulle jo vinde for at få sin topscorerpræmie.
9. runde

med, at Sorts modspil neutraliseres.
8. Tb1 c6 9. b4 Ld7 10. b5 Sc7 11. d5
cxd5 12. cxd5 a6 13. a4 axb5 14. axb5
Tc8 15. Le3 De8 16. Db3 Se4 17. Sxe4
fxe4 18. Sd4 e5 19. dxe6 e.p. Sxe6 20.
Lxe4 Kh8 21. Sxe6 Lxe6 22. Dd1

5. runde

... HOLD-EM FOR SENIORER

Bjørn Brinck-Claussen
Danmark (2290)

Dragomir Vucenovic
Schweiz (2296)

Siciliansk / B27
1. e4 c5 2. Sf3 b6
Det vidste jeg, at han havde spillet
før. ‘Det tør han ikke mod dig’, sagde
Jørn under forberedelserne.
3. d4 cxd4 4. Sxd4 Lb7 5. Ld3 a6 6. c4
g6 7. Sc3 Lg7 8. Le3 e6 9. Dd2
Her tilbød jeg remis, hvilket medførte en lang samtale mellem diverse
spillere på modstanderholdet.
Efter et par minutter kom Vucenovic
tilbage og afslog, mens Pouelsten
kort tid efter fik remis efter kun 8
træk og uden palaver.
9... Se7 10. Sde2 Sbc6 11. Lh6 Lxh6
12. Dxh6 Dc7 13. Tc1

1. Rusland (2481) 17 mp. / 27½
Vitaly Tseshkovsky (2554) 7½/9
Evgeni Vasiukov (2482) 6/8
Nikolai Pushkov (2499) 6/9
Anatoly Kremenietsky (2361) 1½/2
Oleg Chernikov (2388) 6½/8
2. Schweiz (2307) 14 mp. / 23½

Gevinsten mod Schweiz i sidste
runde var selvfølgelig personligt tilfredsstille
nde, men betød intet for holdet!
Desværre betød den sidste uafgjorte match mod Østrig, at vi ikke
kunne komme til at spille med russerne i sidste runde. Jeg havde ellers
glædet mig til at spille med Vasjukov. I stedet gav lodtrækningen os
Schweiz, hvilket gav os en pæn
chance for at komme med i præmierækken. Sloth måtte vurderes som

Viktor Korchnoi (2552) 7½/9
Dragomir Vucenovic (2296) 5½/9
Peter Hohler (2207) 4/7
Hansruedi Glauser (2174) 4½/8
Hans-Joerg Illi (2144) 2/3
3. Finland (2260) 13 mp. / 24½
Heikki Westerinen (2344) 6½/9
Ilkka Kanko (2234) 5½/9
Harri Hurme (2241) 6½/9
Kaj-Erik Kivipelto (2219) 6/9

Otte danske seniorer til EM – fra venstre Flemming Preuss, Jørn Sloth, Poul Erik
Nørgaard Olesen, Poul Erik Nielsen, Pouelsten Grabow, Bent Sørensen, Jørgen
Jørgensen samt denne artikels forfatter, topscoreren Bjørn Brinck-Claussen.

Planlægger et bondeoffer, som næppe kan modtages.
13... Se5 14. Lb1 Sg4
Sort kunne også spille 14... f5 med
temmelig uklart spil.
15. Dh4 f5 16. h3 Se5 17. 0-0 Sf7 18.
Df6 De5
Hvordan skal man vurdere dette slutspil? Hvis det er dårligt for Sort,
skulle han måske forsøge 18... Tg8
og g5
19. Dxe5 Sxe5 20. b3 0-0 21. f4 Sf7
22. Tcd1 Tad8 23. Td2
Forstærker presset mod d7. Hvid har
et vist initiativ.


^

   
   
 
  
  
  






^



23... b5?!
Et desperat modspilsforsøg. Heromkring stod vi i øvrigt til at tabe matchen. Korchnoi havde et lille pres
mod Jørn, og Jørgen havde spillet
åbningen dårligt og befandt sig i et

rædselsfuldt slutspil.
24. cxb5 axb5 25. exf5 gxf5?
Bedre 25... b4, men Hvid spille mellemtrækket 26. fxg6 med merbonde
og behagelig stilling.
26. Sxb5 Sd5 27. Sec3 Sf6 28. Ld3 d5
29. Sd4
Det her er selvfølgelig en gevinststilling, to forbundne fribønder, og
Sorts bønder er i livsfare.
29... Se4 30. Tc2 Tc8 31. Tfc1 Sc5 32.
Lf1 Tfe8 33. Lb5 Tf8

 ^
  
   
   
   
  
 
  



34. Sce2
Game over!
34... Se4 35. Sxe6 Txc2 36. Txc2 Tc8
37. Txc8† Lxc8 38. S6d4 Kf8 39. Lc6
Sf6 40. Sc3 Se4 41. Sxd5 Sfd6 42. a4
Sb7 43. Sb6 1-0.
Desværre tabte Jørn, hvilket vi havde
forventet. Værre var det, at Jørgen,

2. runde

der i sit dårlige slutspil havde udspillet sin modstander og vendt situationen, i tidnøden forsøgte sig
med en kombination, der kostede en
officer.
Jørgen Jørgensen var ellers holdets helt. Hvis vi havde stillet op efter dansk rating, skulle han have haft
andetbrættet. Desuden er han en af
de meget få ældre spillere, der er gået
frem efter at have passeret de 60 år.
I turneringen i Velden spillede han
helt forrygende og var indtil sidste
runde med scoren 6/8 kandidat til en
topscorerpræmie. Nogle eksempler
på hans spil.

Rainer Siegmund
Bahn Socialwerk (2140)

Jørgen Jørgensen
Danmark ( 2274)

Hollandsk / A86
1. d4 f5 2. g3 Sf6 3. Lg2 g6 4. c4 Lg7 5.
Sc3 d6
En opstilling Jørgen brugte flere gange.
6. d5 0-0 7. Sh3 a5 8. 0-0 Sa6 9. Sf4
Sc5 10. Dc2 Ld7 11. b3 De8 12. Lb2
g5
Aggressivt spillet. Sort ønsker tydeligvis at spille på kongeangreb.
13. Sd3 Dh5 14. Sxc5 dxc5 15.Tae1 f4
16. Se4 Lf5 17. Lxf6 Lxf6 18. Dd2
Der er egentlig ikke noget i vejen
med Hvids spil, men mere sikkert
forekommer 18. Sxf6†
18. Dd2 Ld4 19. gxf4 Lxe4! 20. Lxe4
Txf4 21. Lf3
Eller 21. e3 Txe4 22. f3! med en
uklar stilling.
21... Dh3
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22. Lg2??
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... HOLD-EM FOR SENIORER

Dr. Dückstein
Wien 1 (2235)

Jørgen Jørgensen
Danmark (2274)

Aljechins Forsvar / B02
1. e4 Sf6 2. e5 Sd5 3. Sc3 c6 4. d4 d6
5. Sf3 Lg4 6.Lc4 dxe5 7. dxe5 e6 8. h3
Lh5 9. 0-0 Sxc3 10. Dxd8† Kxd8 11.
bxc3 Lxf3 12. gxf3 Sd7
Et slutspil med en kamp mellem løberparret og den bedre struktur. De
fleste af os ville nok foretrække at
spille Sort.
13. Td1 Kc7 14. f4 g6 15. a4
Den bonde kan senere blive sårbar!
15... Sb6 16. Lf1 a5 17. c4 Lb4
Bedre 17... Lc5
18. Le3 Thd8 19. Td3 Sc5 20. Tb1 Le7
21. Tdb3 Tdb8 22. Td3 Sd7 23. Lxc5
Lxc5
Sort står bedst på grund af Hvids
bondesvagheder. Bønderne på a4 og
f4 er ikke helt nemme at forsvare.
24. Kg2 Td8 25. Tdb3 Tab8 26. Ld3 Td4
27. Kf3 b6 28. Te1 Tf8! 29. Te4 Txe4
Det var måske bedre at beholde begge tårnene med 29... Td7.
30. Lxf4 f6 31. exf6 Txf6 32. Kg3 Ld6
33. Tf3 g5
Sort kan også vælge at spille 33... h6
først.
34. Lxh7 Lxf4†
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Pouelsten Grabow sad på fjerdebrættet efter at have fortrængt Bent
Sørensen ved senior-DM i Næstved.
Ratingforskellen i Elo var mellem
Pouelstens 2200 og Bent Sørensens
2194.
Som fjerdemand leverede Pouelsten en solid indsats som ubesejret
med 5½/9 efter at have vundet i de
første to runder.
Måske gik der lidt sport i at komme ubesejret igennem turneringen,
for bortset fra to kampremiser mod
Tyskland og Sverige 1 sluttede de
andre remispartier i 17, 19, 16, 10
og 8 træk. Partiet fra 3. runde var
dog spændende og medvirkede til
vores meriterende uafgjorte match
mod Tjekkiet.

Heikki Westerinen førte Finlands tophold til
bronze med 6½ point af 9 på førstebrættet.



Vaclav Pacl
Tjekkiet (2277)

Pouelsten Grabow
Danmark (2200)

Fransk / C02
1. e4 e6 2. d4 d5 3.e5 c5 4. c3 Ld7 5.
Sf3 Db6
Wadevarianten. Sort ønsker at fjerne
de hvidfeltede løbere fra brættet.
6. Le2 Lb5 7. 0-0 Lxe2 8. Dxe2 Sc6 9.
dxc5 Lxc5 10. b4 Le7 11. Lf4 Sh6 12.
Sbd2 0-0 13. Tab1 Dd8 14. Sb3 Sf5
15. Tfe1 Sh4 16. Sxh4 Lxh4 17. Sc5

Brætscorer:
1
2
3
4

  ^
   
   
   
   
   
 
  

Og remis på Hvids forslag.
Sort er helt ok efter 17... b6 18. Sb7
Dd7 19. b5 Se7.
½-½
På andetholdet havde Bent Sørensen på førstebrættet lidt de samme
problemer som Sloth. Det er et hårdt
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5. runde

Og det afgørende parti fra matchen
mod Wien 1:

35. Kg4??
Efter 25. Kg2 Kc5 er slutspillet meget ubehageligt for Hvid, men der er
ingen grund til at konstruere en hjælpemat!
35... Th6
Og Hvid opgav, da han kun kan
redde sig med 36. Txf4.
0-1

3. runde

Selvmord. Hvid overlever nogenlunde efter 22. Kh1
22... Tg4 0-1

Bent Sørensen (2194)
Poul Erik Nielsen (2110)
Poul Erik N. Olesen (2039)
Flemming Preuss (2034)

0 0 0
1 ½ ½
1 0 1
1 1 1

½
0
0
0

DANMARK 2

3 1½ 2½ ½

0 ½ 0 1 ½ 2½/9
1 0 1 ½ ½ 5/9
0 1 1 1 0
5/9
1 0 1 1 0
6/9
2 1½ 3 3½ 1

18½

bræt at sidde på, hvis man er lidt ude
af form, og 2½/9 er meget mindre,
end man kunne forvente af Bent.
Turneringssystemet gjorde dog, at de
andre tre spillere på holdet, som alle

v/ Steffen Pedersen
Israeleren Emil Sutovsky har været
travlt optaget som Gata Kamskys
sekundant og manager, men i begyndelsen af denne måned var han
tilbage ved brættet ved Karpov-turneringen i Poikovsky, Rusland.
De første tre runder bød på 10
afgjorte partier ud af 15 mulige, og
lidt usædvanligt fandt halvdelen af
dem sin afslutning før træk 30.
Alexei Shirov var efter den flotte
sejr i M-Tel Masters i Sofia fremme
som en uofficiel nummer 5 i verden, men en katastrofal start med 0/
3 sendte den lettiskfødte spanier tilbage i geledderne igen.
Tilbage til Sutovsky, der har en
særdeles slagkraftig stil, når det kører for ham. Det er ikke hver dag en
topspiller må lægge sig i blot 22 træk
som Sort i russisk. Karpov-turneringen, 2. runde:

Emil Sutovsky (2660)
Ernesto Inarkiev (2676)
Russisk / C42
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Sxe5 d6 4. Sf3
Sxe4 5. d4 d5 6. Ld3 Sc6 7. 0-0 Le7 8.
Te1 Lg4 9. c4 Sf6
En variant, som især Artur Jusupov
har forsvaret massevis af gange.
Karpov har også haft den på repertoiret og brugte den blandt andet et

virkede i god form, kunne sikre et
passende antal sejre og dermed point
i regnskabet. 4 sejre og 1 uafgjort
blev det til, og holdet lå så pænt med
fremme, at de kunne drille os andre

med truslen om, at de kunne overhale førsteholdet. Det gik dog kun
til sidste runde, hvor de blev knust
af Belgien.

par gange mod Kasparov i VM-matchen i 1984. Sutovsky, der ellers er
til skarpe Najdorf-sicilianere, har
også haft denne stilling som Sort.
10. Sc3
Alternativet er 10. cxd5 Sxd5 11.
Sc3, men her står Sort godt og solidt. Teksttrækket er skarpt og langt
mere aggressivt.
10... Sxd4
Lidt frækt, men det virkede for Gashimov mod Radjabov ved FIDE’s
grandprixturnering i Sochi sidste år,
så hvorfor ikke? Trækket har kun
været spillet få gange. Mere normalt
er 10... 0-0 eller 10... Lxf3 11. Dxf3
Sxd4 12. Dd1 Se6, men den stilling
tabte Kramnik to gange under Dortmund-turneringen sidste år. Begge
gange efter 13. cxd5 Sxd5 14. Lb5†
c6 15. Sxd5 cxb5. Først mod Naiditsch (16. Lf4) og derefter mod
Ivanchuk (16. Dh5).
11. cxd5 Lxf3 12. gxf3 c5
Introduceret af Karpov mod Polgar
i Hoogeveen 1999. 12... 0-0 13.
Lxh7† Sxh7 14. Dxd4 Lf6 15. Dc4
er ikke helt godt nok til udligning.

Hvid vælge at holde et lignende pres
som i partiet med 16. De2, eller forsøge 16. Dxd6 Lxd6 17. Le3 Sd5
18. Tad1 Sxe3 19. Txe3 Lf4 20. Te4
g5 21. Td7. 15. Sxd4 cxd4 16. De2
Kf8 17. Lb5 Dd8 18. Dd3
For bonden har Hvid løberparret og
godt pres. Sort mangler koordination og et par fritræk for at kunne
frigøre sin stilling.
18... h5
Et logisk forsøg på enten at bringe
tårnet i spil med h5-h4 og Th5 eller
skabe koordination med g6 og Kg7.
19. Lg5 Dd5
19... h4 20. Tad1 Th5 21. f4 løser
ikke Sorts problemer.
20. f4 Ld8??
Da 20... g6?? besvares stærkt med
21. Txe7! Men teksttrækket løber
ind i et andet problem. Bedre var
20... a6 21. Te5 Dd6 22. La4 g6 23.
Lb3 Tc8 24. Tae1 Tc7. Sort er klar
til Kg7, og 25. f5 besvares med 25...
Sg4! Hvid kan forberede dette med
25. Kf1!?, men 25... Dc6 26. f3 Sg8!
er ikke nødvendigvis klart.
21. Da3† Kg8 22. Te5

  ^
   
   
  
   
  
   
 




13. d6!?
Nyt. Både Polgar og Radjabov slog
en passant.
13... Dxd6 14. Sb5 Dd7
Efter 14... Sxb5 15. Lxb5† Kf8 kan

Dronningen er fanget og kan kun
reddes med 22... Le7, der er en officer i slag.
1-0

  ^
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Copenhagen Chess Challen
Arrangørerne skaber ramm

GM Stellan Brynell,
Sverige
– delt 1. plads

Hygge o

Foto: tr.

Af Jan Løfberg

IM Daniel Semcesen,
Sverige
– delt 1. plads
Foto: tr.

Copenhagen Chess Challenge:
1-2
3-6

7-13

14-18

GM Stellan Brynell, Sverige (2463) 7
FM Daniel Semcesen, Sverige (2387) 7
GM Krasimir Rusev, Bulgarien (2498) 6½
IM Nils Grandelius, Sverige (2491) 6½
GM Henrik Danielsen, Island (2482) 6½
GM Miroslav Grabarczyk, Polen (2469) 6½
IM Allan Stig Rasmussen, Danmark (2501) 6
GM Evgeny Janev, Bulgarien (2458) 6
IM Jakob Vang Glud, Danmark (2454) 6
IM Hans Tikkanen, Sverige (2425) 6
IM Nicolai V. Pedersen, Danmark (2417) 6
IM Nikolaj Mikkelsen, Danmark (2394) 6
IM Axel Smith, Sverige (2383) 6
GM Mikhail Ivanov, Rusland (2470) 5½
IM Klaus Berg, Danmark (2440) 5½
IM Esben Lund, Danmark (2430) 5½
FM Romain Picard, Frankrig (2339) 5½
Daniel Jakobsen Kovachev, Norge (2256) 5½

http:// copenhagenchesschallenge.dk
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Krisesnak, nedgangstider og medlemsflugt. Det er nogle af de temaer,
som en række DSU-medlemmer kaster sig over i debatforummet på
unionens hjemmeside. 5.000 medlemmer af unionen er da heller ikke
mange. Nogle ganske få medlemmer
kan måske stadig huske den interesse, som radioskaklandskampen
mod Norge affødte i 1947 – det år
hvor Bent Larsen meldte sig ind i
Holstebro Skakklub. Vi er fortsat
mange, der meldte os ind i DSU midt
under Spasskij-Fischer-matchen.
Selv om det ellers falder mig såre
naturligt, har jeg svært ved at hyle
blandt sortseerne. Aktivitetsniveauet
blandt KSU-klubberne er ekstremt
højt. Hvis man har lyst, kan man
spille turneringsskak så godt som
hver eneste dag i Københavns-området. Copenhagen Chess Challenge
i Ballerup er et af mange tilbud.
CCC, som turneringen populært
kaldes, spilledes i år for femte gang
i storebededagsferien. Sidste år var
der 38 deltagere i fritidscentret Tapeten, i år fordobledes deltagerantallet
til 76. Krise?
BMS Skak fik den indlysende idé
at lade årets turnering tælle som
københavnsmesterskab. Man havde
skævet til Øbro Nytår, der også fik
deltagerantallet til at eksplodere ved
at lade turneringen tælle som KM.
Begge turneringer er karakteriseret
ved et koncentreret koncept, hvor der
spilles mange runder i løbet af få
dage. I Ballerup skulle deltagerne
igennem ni runder på fem dage.

nge i Ballerup vokser sig større og større år for år.
merne, og spillerne hygger sig med kampskak.

g venskab i Ballerup
BMS Skak er en velfungerende
forening med gode vilkår. Ballerup
Kommune har altid haft øje for at
aktivere borgerne og især ungdommen. BMS Skak har da også en af
landets allerbedste ungdomsafdelinger. Endvidere er der en god fællesskabsfølelse i klubben, hvor forældre til den skakspillende purk sam-

men med andre frivillige er med til
at skabe nogle fornuftige rammer.
Formuepleje A/S var endnu en
gang hovedsponsor for CCC. Det er
af afgørende betydning at have økonomisk rygdækning, hvis man vil arrangere international skak. Trods
hjælpen fra sponsoreren er CCC’s
budget på under 70.000 kr., så præ-

miesummen er ikke lokkemaden for
udlændingene. De kommer, fordi
turneringen er velorganiseret, og
fordi der efter de bedste danske traditioner satses på hyggen.

Turneringen
Feltet talte syv stormestre: Krasimir
Rusev og Evgeny Janev (Bulgarien),

Foto: Siv Haubro.
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Mikhail Ivanov (Rusland), Henrik
Danielsen (Island), Miroslaw Grabarczyk (Polen), Stellan Brynell
(Sverige) og Carsten Høi (Brønshøj).
Allan Stig Rasmussen fra Jetsmark
har endnu ikke modtaget titlen, men
han stillede op som turneringens
ratingfavorit med et Elo-tal på 2501.
Blandt andre spændende deltagere
var det svenske stortalent Nils Grandelius på 15 år, BMS egen IM’er
Nikolaj Mikkelsen, IM Jakob Vang
Glud (Helsinge), IM Klaus Berg
(Skanderborg) og IM Esben Lund
K41. Arrangørerne bemærkede med
tilfredshed, at en stribe stærke spillere fra den anden side af Store Bælt
har fået øjnene op for turneringen.
Esben Lund stillede op som forsvarende københavnsmester, men
han nåede reelt aldrig med i topstriden. Carsten Høi blev fanget i
remisburet allerede i 2. runde og nåede aldrig ud af det igen. Ellers var de
fleste favoritter fremme i startblokken.

herlevittens styrke, men næppe af
hans spilforståelse. I sidste ende opnåede Leonard de Freitas 3½ point
mod stærk modstand, og ratingpræstationen var på 2126. Det kunne
sagtens være blevet til flere point,
hvis den unge mand ikke havde overspillet et par særdeles gunstige stillinger.
Ud over Leonards gevinst måtte
underdogsene nøjes med syv remiser
i de resterende 37 partier. Den dobbelte københavnsmester Eric Brøndum (1976 og 2005) hentede en remis mod den polske stormester Miroslaw Grabarczyk i et seværdigt parti.
Selv om det ikke til at se på ham,
nærmer Brøndum sig 70 år. Det eneste, der afslører Brøndums høje alder, er en udpræget remistilfredshed.
Da jeg live fulgte Brøndums parti
mod Grabarczyk på nettet, var jeg
ikke i tvivl om, at han ville søge den
halve, selv om stillingen måske indbød til et frisk gevinstforsøg.

Styrkeforskel

1. runde

... COPENHAGEN CHESS CHALLENGE

I første runde af en schweizerturnering forventes den bedre halvdel af
feltet at slagte den dårligere. Jo større
feltet er, jo større er ratingforskellene.
Den topseedede Allan Stig Rasmussen havde 302 ratingpoint flere end
den bedste fra den dårligere halvdel,
den lokale junior Dara Akdag, der
spillede med i årets landsholdsklasse.
Ned gennem feltet steg ratingforskellene, og på det 38. og sidste bræt
havde nordmanden Nicolai Getz
2205 mod Michael Vesterlis 1615.
En så voldsom styrkeforskel lægger
ikke just op til mange sensationer.
Leonard de Freitas Nielsen (1925)
fra Herlev Skakklub overgik imidlertid dr. Elos forventninger og besejrede David Bekker-Jensen (2330)
– topscoreren fra Helsinges DMhold. Leonard de Freitas fik solidt
fodfæste på 7. række og satte i sidste
ende David Bekker rygende mat. I
københavnske skakkredse har det for
længst rygtet sig, at Leonard de Freitas med brasilianske aner er yderst
talentfuld. Det lave ratingtal giver
måske nok et retvisende billede af
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Eric Brøndum
K41 (2138)

Miroslaw Grabarczyk
Polen (2469)

Modtaget dronninggambit / D24
1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. c4 dxc4 4. Sc3
a6 5. e4 b5 6. e5 Sd5 7. a4 e6 8. axb5
Sb6 9. Le2 Le7 10. Le3 Lb4!? 11. 0-0
0-0 12. Sg5 h6 13. Sge4 Lxc3 14. bxc3
Lb7 15. Sc5 Ld5 16. bxa6
Det ser da meget fornuftigt ud for
Hvid. Folk med hang til computerteknologi kan slå Fritz til for at få en
nøjagtig vurdering af stillingen.
16... Dc8 17. Dd2 S6d7

 ^
   
   
   
   
   
  
 

18. Lxh6

Brøndum går løs på kongestillingen.
Ikke for at sejre, men for at få remis.
Grabarczyk har naturligvis regnet på
løberofferet, men stillingen er både
spændende og temmelig grumset.
Senere talte Brøndum om, at polakken kunne have forsøgt at gå efter
hele pointet ved at flytte tårnet for at
få feltet f8 til kongen. Mens partiet
transmitteredes på Internettet, kikkede jeg mere på den anden fløj og
et bondefremstød til a7. Nåh, men
jeg allierer mig ikke med Fritz.
18... gxh6 19. Dxh6 Sxc5
Så har Hvid remisen. Det var den,
Brøndum gik efter.
20. Dg5† Kh7 21. Dh5† Kg7 22. Dg5†
Kh7 23. Dh5† Kg7 24. Dg5† ½-½

Energisk nordjyde
De følgende runder bød på enkelte
overraskelser, om end de fleste af
favoritterne positionerede sig i toppen af tabellen. Den formstærke
DM-toer Allan Stig Rasmussen nøjedes med at afgive en enkelt remis i
de første seks runder. Der var swung
over nordjydens spil. Gevinster over
de kommende stormesterkollegaer
Krasimir Rusev, Bulgarien, og Henrik Danielsen, Island, tegnede lovende. I kantinen faldt jeg i snak med
nogle andre veteraner. Vi var alle
imponerede af Allan Stigs energiske
spil, og vi havde svært ved at se,
hvem der skulle true ham i striden
om turneringssejren. Vi skulle alle
blive klogere.
Efter en hurtig remis i 7. runde
mod Grabarczyk gik Allan Stig ind
til næstsidste runde med en smal føring på et halvt point. Den skånske
stormester Stellan Brynell fra Nordkalotten havde stille og roligt lusket
sig frem til topbrættet trods et nederlag i 3. runde. Brynell fik tidligt godt
spil mod Allan Stig, der dog strittede imod med opfindsomt spil. I
sidste ende var det ikke nok, og
Brynell overtog føringen inden sidste runde. En anden svensker, K41’s
lejesvend Daniel Semcesen, besejrede den russiske stormester Mikhail
Ivanov og bragte sig op på andenpladsen sammen med Allan Stig og
Henrik Danielsen.

I sidste runde jagtede Allan Stig
gevinsten i en spanier mod Semcesen, og danskeren undveg naturligvis en trækgentagelse. En stormester skal samle på turneringssejre og
ikke hæderlige andenpladser. Allan
Stig ofrede en officer for tre bønder,
men Semcesen slog kontra og vandt.
Gevinsten havde effekt på fire fronter for svenskeren: GM-norm, afgørende IM-norm, københavnsmesterskab og turneringssejr. Semcesen
kunne herefter afvente resultatet mellem Danielsen og Brynell. Det var
ret klart, at Danielsen havde gevinstchancer i slutspillet, men det lykkedes for Brynell at holde stand, og
dermed blev det dobbelt svensk i
toppen.

Efterspil
Den moderne betænkningstid med
90 minutter + 30 sekunder pr. træk
giver spændende partier, men det
sker på bekostning af især trækkenes
kvalitet i slutspillet. Per Andreasen
fra Nørresundby prøvede det fra den
mest brutale side, da han i 8. runde

mod den 17-årige norske junior Lasse Østebø Løvik kiksede en oplagt
gevinst i midtspillet og derefter gik
ind i et tårn/løber-slutspil med merbonde. Per Andreasen ville vinde,
men i gevinstbestræbelserne satte
han tre brikker i slag.

Lasse Ø. Løvik
Norge (2289)
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Per Andreasen
Nørresundby (2265)

97... Lc2 98. opgivet.
Begge spillere havde set, at Hvid er
færdig efter 98. Te1 Kb3 99. Te3†
Ld3 med truslen Ta4 mat. Oprørt

Foto: Siv Haubro.

over sit elendige spil trøstede Andreasen sig med en kold øl, da han
fik at vide, at Jesper Mørch Lauridsen
og Carsten Høi havde fundet en
studieagtig remis: 100. Te4! Fidusen er, at Hvid bliver ved med at forfølge Sorts tårn, da Sorts konge og
løber har sat Hvid pat, f.eks. 100...
Td8 101. Te8 osv. Den sidste ærgrelse havde Per Andreasen dog objektivt ingen grund til, for i stedet
for 98... Kb3 vandt Sort med 98...
Td2 99. Te3† Ld3, der truer mat på
a2. Men havde Sort nu også fundet
Td2...
Sådanne finesser går ofte tabt med
denne særdeles konkurrenceprægede betænkningstid. På plussiden skal
det noteres, at det er mere publikumsvenligt at have spillerne fastlåst i en
‘evig tidnød’.
Selv om programmet var benhårdt, blev der kæmpet forbilledligt
turneringen igennem. Et strålende
eksempel var partiet mellem Jørgen
Hvenekilde (åben københavnsmester i 1964 og københavnsmester
1965) og skakantikvaren Jes West
Knudsen. Hvenekilde gav bolden op
med 1. d4 f5 2. h3!? Knudsen stillede sig op i en slags Stonewall, hvor
han lynhurtigt kom buldrende med
g5. I slagudvekslingerne var Hvenekilde bedst. Der er masser af andre
eksempler på BMS Skaks hjemmeside.
BMS forventer at arrangere CCC
igen næste år. Mange af deltagerne
har de foregående år været gengangere, og intet tyder på, at den praksis
stopper. Slet ikke efter succesen i år.

Allan Stig Rasmussen
6. runde

kommenterer:

Krasimir Rusev
Bulgarien (2498)

Allan Stig Rasmussen
Danmark (2501)

Modtaget dronninggambit / D27

Ballerups skakinteresserede borgmester, Ove E. Dalsgard, åbnede turneringen og ville
bagefter se, hvordan Internet-dækningen blev til. Her studerer han partierne, mens Tom
Skovgaard, arrangør og FU-medlem, forklarer finesserne.

Det var på daværende tidspunkt topopgør i turneringen, hvilket vil sige,
at det var mens jeg endnu var godt
kørende. Derfor havde jeg egentlig
også lyst til et kampparti og havde
således hastigt forberedt en – for mig
2009 /5/223
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... COPENHAGEN CHESS CHALLENGE
– ny variant om morgenen, i modtaget dronninggambit, som ellers havde ligget lidt på hylden.
1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. c4 dxc4 4. e3
Spillet hurtigt – og de næste mange
træk ligeså. Havde ellers håbet på
lidt overraskelseseffekt, men hvis
den var der, var det i hvert fald ikke
til at se.
4... e6 5. Lxc4 c5 6. 0-0 a6 7. Ld3
Følger sit nyeste parti i varianten,
ifølge min base. Faktisk ikke et træk
jeg havde mødt i et seriøst parti hidtil!
7... Sbd7 8. Te1 b6
En vis forsigtighed er typisk for
modtaget dronninggambit. På b5 bliver den gerne angrebet med a4.
9. e4 cxd4 10. e5 Sd5 11. Sxd4 Sc5
Første afvigelse fra hans tidligere
parti, hvor der blev spillet 11... Lb7??
12. Sxe6, og Sort kunne allerede
have givet op.
12. Lf1 Lb7 13. Sd2 Le7 14. Dg4 0-0
15. S2f3 Kh8
Hertil fulgte vi min forberedelse. En
ret risky variant, men springerne på
5. række holder fanen oppe, forhindrer særligt Hvids hvidfeltede løber
fra at deltage i kongeangrebet.
16. Ld2
Med planen b4. I et parti mellem
Kramnik og Kasparov fra 2003, blev
der taget en hurtig remis efter 16.
Sg5 h6 17. Sgf3 a5 18. Dh5
16... a5!
Krikkerne skal have lov til at blive

Copenhagen Chess Challenge
øvrige placeringer
5 (19-33) IM Simon Bekker-Jensen –

GM Carsten Høi – IM Bjarke Sahl
(Norge) – Aljoscha Feuerstack (Tyskland) – Jacob Carstensen – David
Bekker-Jensen – Henrik Holmsgaard
– Esben Hove – Lasse Østebø Løvik
(Norge) – FM Jesper Mørch Lauridsen
– Andreas Skytte Hagen – FM Kåre
Kristensen – Johnny Veng – Michael
De Verdier (Sverige) – Claus Rossen
4½ (34-44) FM Arne Matthiesen – Bo
Jacobsen – FM Jasmin Bejtovic
(Bosnien-Hercegovina) – FM Per An-
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stående, hvis Sort vil overleve. Jeg
står lidt presset, men en frigørende
ide som La6 er nu også på tegnebrættet.
17. Sb5?!
Virker på sin vis logisk. Jeg har lige
svækket b5, og Hvid skynder sig at
udnytte det og vil måske engang
følge op med at hoppe videre til d6
og ofre en bonde for felter og angreb. Men rent konkret er det et tvivlsomt træk. Det var klart bedre at
spille det naturlige 17. Tad1 eller
f.eks. 17. a3 for spille b2-b4.


  ^ 
   
   
   
  
   
  
   

17... f5!
Sorts største problem var, at der
manglede brikker omkring kongen.
Nu er det ikke længere noget at bekymre sig så meget om.
18. Dd4?
En underlig fejl. 18. Dh3 eller 18.
Dh5 var klart bedre. Alligevel er Sort
allerede ovenpå efter 18... Se4. Indimellem skal der ikke meget til. Den
kritiske variant er selvfølgelig 18.

dreasen – Bo Garner Christensen –
Nicolai Getz (Norge) – Jørgen Hvenekilde – Tommy Schmidt – Vegar Koi
Gandrud – Alexander Rhee – Martin
Lee Lauritzen
4 (45-53) Dara Akdag – WIM Oksana
Vovk – Eric Brøndum – Christian Eriksen – Poul Henrik Madsen – Jes West
Knudsen – Nicolai Brondt Pedersen –
Daniel Andersen – Petyo Marianov (Bulgarien)
3½ (54-63) Dennis Andersen – Søren

Peschardt – WFM Louise Fredericia –
Jacob Pallesen – Kasper Møller Jørgensen – Leonard de Freitas Nielsen –

exf6 e.p. men lige her er det bare
godt for Sort, pga. 18... Sxf6, og
Hvid har problemer med at dække
løberen på d2, f.eks. 19. Dd4 Lxf3
20. gxf3 Sd5 med pæn sort fordel.
18... Se4
Naturligvis. Truer Lc5 – og dermed
noget på f2.
19. Txe4
Kom prompte og ligner umiddelbart
bedste praktiske chance. Jeg ved
ikke, om han bluffede, eller om det
her virkelig var hans plan... Måske
han bare indså, den var gal, i de par
minutter jeg havde tænkt?!
19... Lc5!
Et godt træk at få indskudt. Svækker selvfølgelig g5, men det er vigtigere, at løberen kigger på f2.
20. Da4 fxe4 21. Dxe4 Dd7
Truer en aftrækker. Sort står allerede
til gevinst.
22. Dg4 Se7
Det kom også på tale at spille 22...
Sc7 23. Sxc7 Lxf3 24. gxf3 Dxc7,
men jeg så ingen grund til at lade
ham få løberparret.
23. Sfd4 Sf5 24. Lc3 Tad8
Efterhånden er der en dejlig harmoni
i Sorts stilling, mens Hvids er ved at
være overbelastet. Han havde sikkert
håbet på at få noget angreb med
kvalitetsofferet, men har i stedet fået
lov til at forsvare sig.
25. Sd6?
Med remistilbud! De sidste tre træk
kom nærmest a tempo, og jeg var

Jonathan Braüner – Mads-Holger Jacobsen – Petruli Petrovski – Michael
Vesterli
3 (64-70) Laura Boulan (Frankrig) –
Michael Tandrup – Kim Nyvang Andersen – Martin Haubro – Casper Christensen – Poul Bang Nielsen – Jon Götz
Capion
2½ (71-72) Sigfred Haubro (udg. efter

5. runde) – Horst Hubert Schmidt
2 (73) Thomas Nielsen
1½ (74-75) Arne Møller – Lars Skovle
1 (76) Rasmus Jørgensen (udg. efter
4. runde)



Foto: tr.

Allan Stig Rasmussen i færd med at slå Krasimir Rusevs c4-bonde som indledning til en
vellykket åbningsforberedelse, der sikrede en overbevisende sejr i blot 30 træk.
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29. Sf5
Det skulle jo lige forsøges...
29... gxh4 30. Lxe5† Df6
Så stolede han trods alt på, at jeg
kunne finde ud af resten. Det, han
drømte om, var naturligvis 30... Kg8
31. Sh6 mat! Den havde jo egentlig
også været sød – men det havde man
nu nok gjort klogest i at undlade at
fortælle mig, i fald jeg var hoppet i
den. 0-1

Carsten Høi
kommenterer:

Kan de unge for meget teori? Der er
ikke noget at gøre ved det, man kommer gruelig galt af sted en gang imellem...
6. runde

ved at komme i begyndende tidnød.
Dertil skal det med i betragtning, at
jeg var et halvt point foran i turneringen, så af den grund kunne det
måske have været fristende. Men
mest af alt var det vel (forhåbentlig)
lidt en joke... Hans træk var desuden
også en klar fejl. Bedre var 25. Td1
men efter 25... La6 er han for alvor
bundet på hænder og fødder.
25... Sxd6 26. exd6 Df7
Også 26... e5 vandt nemt.
27. Dh4 e5 28. Ld3 g5

Carsten Høi
Danmark (2387)

Jasmin Bejtovic
Bosnien-Hercegovina (2306)

Kongeindisk / E90
1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. c4 Lg7 4. Sc3 0-0
5. e4 d6 6. h3
En gammel favoritvariant mod kongeindisk, der ligesom Sämischsystemet ligger godt til mit angrebsinstinkt. Pyt med at de har forberedt
noget skarpt, jeg skal nok få bid på
kongefløjen...
6... e5 7. d5 Sa6 8. Lg5
Et godt alternativ er 8. Le3
8... De8 9. g4 Sfd7
Største mode mod Hvids variant.
10. Sd2
Nærmest et standardtræk her, men
ikke nødvendigvis det bedste. Hvid
spiller på at få e4 til sin springer.
10... f5 11. gxf5 gxf5 12. Tg1 Kh8 13.
exf5?! Sf6 14. Sde4 Sxe4 15. Sxe4
Lxf5 16. Sg3
Hvid er allerede overspillet. 16. Ld3
Sb4 eller 16... Dg6 så heller ikke rart
ud!
16... Lg6 17. Dd2

 ^ 
   
   
  
  
   
   
   

17... Tf4!!
Synd at Jasmin ikke vinder dette
glimrende anlagte parti! Ud over at
have spillet strålende havde han
næsten ikke brugt nogen tid.
18. Le2!
Hvid må prøve at stemme imod, så
godt han kan. 18... Td4 ville nu være
logisk og stærkt.
18... h6?? 19. Lxf4 exf4 20. Dxf4
Nu lever Hvid igen.
20... Sb4 21. Kf1 De7 22. Sf5 Df6

   
   
   
  
  
   
   

 
23. Sh4!
Sort er blevet grundigt snydt, og jeg
troede her på sejren, men jeg havde
helt overset det følgende, hvorefter
Sorts stilling har resourcer nok til
remis.
23... Lc2! 24. Dxf6 Lxf6 25. Sg6† Kh7
26. Sf4 Lxb2 27. Te1 Le5!
Endelig ikke 27... Lc3? 28. Tc1 Ld2
29. Txc2 med sandsynlig hvid gevinst.
28. a3
Med remistilbud, som blev modtaget. Efter 28... Lxf4 29. axb4 Ld2
har Hvid remis direkte med 30. Ld1!
Ld3† 31. Le2, og 30. Ta1 Lxb4 så
risikabelt ud.
½-½
2009 /5/225

25

BENT LARSEN

Skeptisk læser
Der kunne også have stået ‘kritisk’.
Begge dele lyder vist i nogle øren
ubehageligt. Så er en tredje titel vel
mere sympatisk: Noget med, hvor
ideerne kommer fra.
Se nu f.eks. på Donners regel:
D + S er bedre end D + L.
Men med tårne er
det omvendt.
Den gælder som hovedregel. Men
det er somme tider muligt at få liv i
en halvstiv løve, hvis man man har
udviklingsforspring eller terrænfordel, eller hvis der muligvis er et
problem med S-kongens sikkerhed.
Nu stødte jeg på mit parti fra 2.
runde, Lanzarote 1976. Da jeg skrev
om denne turnering, var partiet mod
franskmanden omhyggeligt gemt i
et bind af Informator. Muligvis er
det en psykologisk sejr. Hvordan har
den galliske esprit det med tålmodigt forsvar eller kølige overvejelser.

Larsen
Haik
Kongeindisk / A48
1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. Lg5 Lg7 4. e3 d6
5. Sbd2 h6 6. Lh4 g5 7. Lg3 Sh5 8. Le2
0-0 9. c3 Lf5!?
Det havde jeg aldrig set. Ideen må
være Lf5-g6 og f5 – pas på Db3 –
måske slet ikke Sxg3. Jeg brugte 10
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minutter, men er ikke tilfreds. I dag
tror jeg på a4. Ikke 10. Sc4 b5!?
10. 0-0 Lg6 11. Se1 Sxg3 12. hxg3 Sd7
13. Ld3 Lxd3 14. Sxd3 c5 15. Db3
Kostede 7 minutter. 15. dxc5 dxc5
giver næppe noget, Sd3 står forkert.
15... Dc7 16. a4 Tac8?!
Sort er på vej ind i en stilingstype,
man skal sky som pesten. En idé var
der i 16... Tfc8! Nemlig 17. dxc5
dxc5 18. Sc4 Sb6 19. Sxb6 Dxb6
eller axb6, tårnet står rigtigt på a8!
Her brugte jeg kun 5 minutter.
17. dxc5 Sxc5(?) 18. Sxc5 dxc5
18... Dxc5 er nemlig ikke lovende,
f.eks. 19. Dxb7 Rab8 20. Dxe7.
19. Sc4

på 21. e4 (Kh2!!).
Sagen har dog sin rigtighed. 25...
Kh7 26. Sd6 Dxa4 klares bl.a. med
27. f3, f.eks. 27... g4 28. f4, eller 27...
Dc6 28. De7.
26. Se5 Dd6 27. Sd7 f5 28. e5 De7 29.
Dc8 Kf7 30. Dxb7 Lg7 31. a5
Der var også andre metoder. Sort var
nu i tidnød.
31... Ke8 32. Dc8† Dd8 33. Dxd8†
Kxd8 34. Sxc5 Lxe5 35. Sxe6† Kd7 36.
Sd4 Lxd4
Mod 36... f4 er 37. g4 det nemmeste.
37. cxd4 Kc6 38. b4 a6
38.... Kb5 39. d5.
39. Kh3 Kd5 40. b5 axb5 41. a6 Kc6
opgivet.



I kamp mod dig selv
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Her begynder Sort at spille langsomt.
Men hans stilling styrter i afgrunden. I susende fart.
19... Tfd8 20. Tfd1 e6 21. e4 Txd1† 22.
Txd1 Td8 23. Kh2! Txd1 24. Dxd1 Dc6
25. Dd8† Lf8(?)
Han måtte da forsøge 25... Kh7. Jeg
var i mellemtiden kommet til at tvivle

Apropos stillingstyper og pest: nogle
gange sidder man pludselig dér og
slås med sig selv. Det skal man
undgå. Jeg har i nogle tilfælde vundet flot trods en isoleret d-bonde.
Men i dårlig form var jeg i stand til
at tabe med Hvid. Her er et ukendt
eksempel mod en ukendt modstander, og denne gang drejer det sig om
noget helt andet: det meget stærke
træk 3. Lb5 mod siciliansk.

Escandeli
Larsen
Buenos Aires 2000
Siciliansk / B30
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 e6 4. 0-0
Sge7 5. b3!?

31. Kg2 h5 32. Sf3 Ke7! 33. Tb2 Kd7
34. a4 bxa4 35. bxa4 Ta5 36. Tb4 Se7
37. g4 Sxd5 38. Tb7† Tc7 39. opgivet.

Foto: tr.

Hvad sagde Breyer?

Foto: Calle Erlandsson.

Bent Larsen i København 1996.

Ups! Det har jeg aldrig været ude
for. Jeg har set partier med 5... a6 6.
Lxc6 Sxc6 7. d4 cxd4 8. Sxd4 og nu
bl.a. 8... f6, eller 7. Lb2 f6 8. Sh4
De7. Måske går det. – I 2008 stødte
jeg på partilisten og noterede som
interessante ideer h5, f6, b6 og Dc7...
Nu, i 2009, finder jeg 5... Sg6 fint,
men med fortsættelsen 6. Lb2 Dc7!
5... Sg6!? 6. Lb2 f6?! 7. c3 a6
For mig et automattræk. Jeg har lavet mig den praktiske regel, at dette
er svaret på c3, der jo svækker de
hvide felter. Hm.
8. Lxc6 bxc6 9. d4 Le7
Efter den første tænkepause. Situationen er vanskelig. Hvad man skyr
som pesten er situationer med Sc5
mod Lc8.
10. La3 cxd4
Jeg husker ikke, hvad jeg havde mod
10... Db6!!
11. Lxe7 Dxe7 12. cxd4 0-0 13. Dd2!?
Lb7 14. Sc3 Tac8 15. Tfe1 d6

 ^
   
   
   
  
  
  
  

Stadig vanskeligt. Sort giver afkald
på f5, men bevarer muligheden e5.
16. Tad1 Tfd8 17. Sa4 e5 18. Sb6 Tb8
19. d5 Dc7 20. dxc6 Lxc6 21. Sd5 Db7
22. h4 Tbc8 23. g3 Se7 24. Da5 Lxd5
Vistnok bedre end 24... Sxd5 25.
exd5 Le8 26. Sd2. Hvid bruger nu
oceaner af tid.
25. exd5 Kf7 26. Te4 Db5 27. Dxb5
axb5 28. Te2 Tc5 29. Ted2 Tdc8 30.
Se1 Sf5
Et fidustræk. 30... h5 var sandsynligvis bedre.

Gyula Breyer var genial. Hans død
(1894-1921) umuliggør enhver diskussion. Men hvad skriver Alexander Aljechin i My Best Games of
Chess 1908-23? Han skal forklare,
hvorfor han i et parti mod Sämisch i
Wien 1922 spillede det slappe 6.
Sb3, efter 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4
cxd4 4. Sxd4 g6 5. c4 Lg7. Joh, for
efter 6. Le3 Sf6 7. Sc3 d6 8. Le2
sikrer Sort sig tilfredsstillende spil
med Sg4, som påvist af Breyer.
Hm. Varianten står slet ikke i ECO.
Den Breyer-variant, vi stadig kender, er med Sg4 trækket før!
Efter 8... Sg4 9. Lxg4 må Sort spille
Lxd4 og derefter vil ingen nutidig
mester have den sorte stilling.
Aljechin nævner også som interessant 6. Sc2. Et lignende Sc2 spillede
jeg mod Krabbe fra Uglev ved en
klubkamp i Herning 1949. Han svarede Lxc3†!? Ingen kunne forstå det,
for han var en stærk spiller. Jeg
vandt, men 60 år senere kunne jeg
godt selv finde på det!


  ^
   
   
   
 
   
  
  

Diagram efter 7. Sc2.

Oscar Tenner
– Ham husker jeg fra 40’erne, sagde
Arthur Bisguier, Han drev en kaffebar. En fin ældre herre. Jeg tror nok,
han sagde Brooklyn. Det havde været sjovere, hvis det var Manhattan.
Jeg var nemlig fortrolig med navnet
Tenner siden 1948. Men først skal
vi lige se et ualmindelig dårligt parti,
hvor Aljechin i My Best Games be2009 /5/227
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... EN SKEPTISK LÆSER
tegner ham som en berlinsk amatør.
Køln 1907(!):

Aljechin
Tenner
Wienerparti / C30
1. e4 e5 2. Sc3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. d3
Lc5 5. f4 d6 6. Sf3 Lg4 7. Sa4! exf4 8.
Sxc5 dxc5 9. Lxf4 Sh5? 10. Le3 Se5??

  ^
   
   
   
  
  
 
 

11. Sxe5! Lxd1 12. Lxf7† Ke7 13.
Lxc5† Kf6 14. 0-0† Kxe5 15. Tf5 mat!
Men nu til Manhattan. Dette var en
amerikansk specialitet:
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Lg5
Sbd7 5. Sf3 Lb4.
Senere forsøgte man at omdøbe det

100 år
Skakbladet

til Westphalia-forsvaret efter det
skib, der bragte europæiske mestre
til New York i 1927. Inspirationen
var utvivlsomt partiet Maroczy Tenner fra New York 1926. Sort vil
have en forbedret Cambridge
Springs, uden c7-c6. Men det forhindrer Hvid straks, nemlig ved at
afskære forbindelsen a5-g5.
6. cxd5! exd5 7. e3 c5 8. Ld3 c4 9. Lc2
Da5 10. 0-0!
Blev anset for stærkt, men er desuden tvunget.
10... Lxc3 11. bxc3 Dxc3 12. Db1 0-0
13. e4! dxe4 14. Ld2 Da3 15. Lb4 Da6
16. Lxf8 exf3

  
   
   
   
   
   
  
 

Den solide ungarer kom her til at
spille 17. Le7??, hvorefter Sorts 17...
De6! kunne have givet ham et hjerteslag. Det skete heldigvis ikke.
I olympiaden i Hamburg 1930 kom
angrebet, og så vidt jeg husker i forbindelse med partiet mod Olsen,
Norge. Norge blev nummer sidst,
men Olsen blev senere landets dominerende spiller efter at have skiftet efternavn til Barda.

Men efter påsketurneringen 1948 erhvervede jeg Euwes Åbningsspillet,
og i bind 2 (af i alt 12) står der på
side 25, at efter 17. Lb4 fxg2 18.
Te1 står Hvid til gevinst; der truer i
første række 19. Lxh7†! Det slugte
jeg råt, da jeg lige var fyldt 13. Først
mange år senere kom der et ? i margin ved 17... fxg2. Sort har da mange
andre gode træk. Kvalitetsgevinster
er ikke længere, hvad de har været. I
2009 ser jeg med særlig sympati på
17... b5. F.eks. 18. gxf3 Lb7 19. Le4
Sxe4 20. fxe4 Dg6† 21. opgivet.

Firbenet hval
Jeg vil af og til indskyde nogle
åbningsnyheder. Eksempelvis mod
1. Sf3. Hvorfor står der ingen steder
noget om 1... h6!? Det har nu ændret
sig. Siden Darwins tid vidste man, at
hvalerne havde en forfader på landjorden. Nu har en gruppe fra det
nordøstlige Ohio identificeret en
række forsteninger fra Nordindien
og Pakistan. Indohydus. En kunstner har lavet en farvetegning. Den
ligner den nutidige rottehjort, der har
hjemme i Afrikas tropiske jungler.
Indohydus var plantespiser og tilbragte en del af tiden i vandet.
I december 2007 noterede jeg altså
den nye åbning i en avis’ margin.
Indohydus optog en halv side over
fire spalter, den femte handlede om
Australiens og New Zealands kraftige protester, fordi Japan alle årene
siden 1986 har krænket den internationale aftale. Greenpeace sender
både, der forstyrrer jagten.

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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Pokalfinalen

Ungdoms-DM

Dansk Skak Unions pokalstævne
blev afholdt på Hotel Nyborg
Strand i pinsen. Sydøstfyn vandt
Eliterækken med 20½ point foran
Nordkalotten 18 og Brønshøj 15.
Bredderækken blev vundet af Taastrup, Juniorrækken af Mårslet og
Seniorrækken af Randers. Reportage fra det store stævne i Skakbladet nr. 6.

Ungdoms-DM blev spillet i Skanderborg 15.-17. maj, og der blev
kåret danmarksmestre i otte aldersklasser. Reportage med partier i
Skakbladet nr. 6.

Julekonkurrencen
De indsendte løsninger er fortsat
til vurdering. Skakbladets redaktion undskylder over for løserne.

Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

Jan Hein Donner: ‘For Nimzowitsch er skakspillet et teaterstykke, som man hverken kan finde hoved eller hale i, men hvor skuespillet er gribende en gang imellem.’
(‘De Koning’, 2001)
Alexei Shirov: ‘I de gode gamle
dage ville man have kaldt dette parti
for ‘en triumf for spillet på de hvide
felter’, men i dag ved vi, at strategien først vil vise sig at have været
korrekt, når alle varianterne har
været gennem computeren.’
(‘Fire on Board Part II:
1997 - 2004’, 2005)
Aron Nimzowitsch: ‘Jeg prøver at
forstå karakteren, stilen og svaghederne hos alle mine modstandere
i en turnering (f.eks. Bogoljubov er
svag, når det gælder centralisering,
overvurderer løberparret, forstår
ikke, men kan alligevel godt lide at
spille Paulsen-varianten, i nogle situationer ved han, hvordan man skal
manøvrere, men har ikke respekt for
tålmodig strategi, etc.).’
(‘Shakmatny’, dec.1929, gengivet
i ‘Inside Chess’ 29. maj 1995)
Joel Benjamin: ‘Kampen om førstepladsen lå mellem Valery Salov
og Alon Greenfeld. Jeg kunne ikke
nå nogen af dem, men jeg afgjorde
turneringen ved at besejre Greenfeld
i sidste runde. Det føltes mærkeligt
at slå en israelsk spiller for at sikre
en russisk spiller sejren, men det
måtte gøres. Jeg kom på tredjepladsen.’
(‘American Grandmaster’, 2007)

Garry Kasparov: ‘Min lange række
af triumfer op til London matchen
fik mig til at tro, at jeg var uovervindelig – indtil Kramnik modbeviste det. Nu er det hans tur, hans
chance, til at revurdere sit skakspil
og absorbere de lektioner, han fik af
Anand i Bonn.’
(‘New in Chess’ nr. 8, 2008)
Larry Evans: ‘Den vidunderlige
ting ved skak er, at bare et eneste
parti kan gøre dig verdensberømt.
Selv hvis du taber det.’
(‘This Crazy World of Chess’,
2007)

Søren Brautsch: ‘Jeg opfatter mig
selv som en, der er holdt op med at
spille seriøs skak, og som i mange
år stort set kun deltager i holdkampe.
Til daglig kigger jeg aldrig på skak,
og jeg ville derfor hurtigt ud af
gængse teorivarianter, men alligevel prøve at holde gryden i kog. Min
lillebror sagde til mig, inden jeg tog
af sted: ‘Du ved godt, det dér overhovedet ikke handler om skak, men
om at du prøver at blive 20 år igen!’’
(‘Bondefangeren’ (Haderslev
Klubblad) nr. 10, 2005/06)
Bent Larsen: ‘Som dreng læste jeg
i et gammelt skakblad, at det var et
meget sjældent tilfælde, at begge
parter truede med at gå i dronning
med skak – men det er det faktisk
ikke! Det kan meget let forekomme,
når begge parter har adskilte fribønder.’
(Skakbladet nr. 8, 1971)
Bruce Felton: ‘Skak er ligesom at
have en kammerat. Det er bare et
spil, men det er et spil, jeg virkelig
elsker.’
(Fitchburg Pride, 19. sept. 2008)
Jacob Woge Nielsen: ‘Rating forgår, turneringssejre består.’
(Dansk Skak Unions debatforum,
19. marts 2009)

Alexander Shashin om forskellen
på generationer af skakspillere:
‘Moderne topspillere har, i modsætning til deres forgængere, muligheden for at tjene en god sum penge.
F.eks. voksede Karpov op under ret
beskedne økonomiske forhold, og
han var udelukkende motiveret af
at blive verdensmester, verdens bedste skakspiller etc. Nu om stunder
er der mange andre mål, såsom at
komme i top 20, top 10, modtage
flere startpenge eller opnå bedre forhold. Og de, der er heldige og talentfulde nok til at sikre sig disse
betingelser, ønsker så ikke altid at
udnytte deres fulde potentiale og
udvikle sig yderligere som skakspillere, hvilket er ærgerligt. På den
måde kan man sige, at pengene har
en negativ indflydelse på skak.’
(Misha Interviews, 11. oktober
2004)
Foto: tr.

Curt
Hansen

Curt Hansen: ‘Min vurdering er,
at Magnus Carlsen endnu ikke har
fundet frem til de sorte åbningssystemer, der passer optimalt til hans
spillestil. Mod modstandere under
hans eget niveau er dette ikke et stort
problem. Men mod verdens bedste
spillere er det vigtigt, at den unge
nordmand fordyber sig i sorte systemer mod 1. d4. Han er nødt til at
finde sin egen stil og skabe en balance mellem stabilitet, dybde og
mulighed for at udnytte den taktiske slagkraft, der i øjeblikket kendetegner ham som spiller.’
(‘Jyllands-Posten’, 1. juli 2007)
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En svensk succes:
Ligesom i Danmark
oplever svensk skak
problemer. Klubberne

Schack4an –
skakkens fremtid

bliver færre, der mangler
ledere, alt for få kvinder

Af Jesper Hall

spiller skak, og ingen

En skakturnering for folkeskoleelever i 4. klasse, i samarbejde med
lærerne, landsdækkende og med
næsten 10.000 deltagere lyder som
en ønskedrøm. Men det er faktisk,
hvad Schack4an har udviklet sig til
de seneste år.
Schack4an startede helt tilbage i
1979. Skaklederen Göran Malmsten
prøvede dengang at finde ud af,
hvordan han kunne gøre skoleungdommen i Västerås interesseret i
skak. Først tænkte han sig mere tra-

Magnus Carlsen i sigte.
Men et svensk initiativ
giver alligevel grund til
optimisme: Schack4an,
som hvert år lærer 18.000
skolebørn i 4. klasse at
spille skak.

Schack4ans turneringsregler
• Schack4an er en klasseturnering for årgang 4 for alle
klassens elever.
• Jo flere elever, der deltager, jo flere point får klassen.
• Turneringen afvikles i tre etaper. Først spilles
kvalifikationsturnering i kommunen, dernæst i
distriktet, og til slut en landsfinale, som Sveriges
Schackförbunds Skolschack-komite har ansvaret for.
• Eleverne spiller en individuel turnering på 3-6 runder.
• Et vundet parti giver 3 point, remis 2 point
og tab 1 point.
• Elevernes individuelle resultaer lægges sammen
klassevis, hvorefter klassens resultat beregnes
således:
• Klassens resultet = pointsum : antal elever
i klassen x 40
• Klasser med færre end 15 elever tæller som var de
15. Alle klasser kan suppleres med ekstraspillere,
som medregnes i elevantalet, hvorfor det især er
klasser med færre end 15 elever, som kan drage
nytte af ekstraspillere.
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ditionelle turneringer, men hurtigt
indså han, at det centrale i konceptet
skulle være, at alle kunne være med,
og at selve deltagelsen skulle belønnes i turneringsstillingen. Det blev
en bragende succes. Første år deltog
1.000 børn, og frem til midten af
90’erne voksede det til en national
turnering med 3.000 deltagere.
Men for svensk skak begyndte
nedturen at blive synlig efter årtusindskiftet. Noget måtet gøres, og
ledelsen i Sveriges Schackförbund

Fakta om Schack4an
• Schack4an er en konkurrence i at være mange.
Målet er, at eleverne skal lære, at hver enkelt har
betydning i klassen og kan bidrage med noget. For
Sveriges Schackförbund er det målet, at alle elever i
4. klasse skal få et positivt billede af skak.
• I turneringen 2008/09 deltog i alt 9.300 elever i 4.
klasse, hvillet betyder, at 18.000 elever i 1.000
klasser har lært at spille skak.
• I dag findes Schack4an i 20 af Sveriges 25 distrikter.
Målet er, at alle Sveriges elever i 4. klasse skal
modtage indbydelse til turneringen i 2013, og
Schack4an findes i samtlige distrikter i Sverige.
15.000 elever skal deltage i landsturneringen, og
30.000 børn skal lære at spille skak.
• I forbindelse med skakturneringen arrangeres en
tegnekonkurrence for de deltagende klasser.
• Tegningernes motiv skal have relation til skak eller
Schack4an. Vinderens klasse får 5.000 kr.

www. schackfyran.se

Jesper Hall med skaksæt fra
Schack4an og omgivet af elever
fra 4. klasse, som snart skal få
lært at spille skak.

besluttede, at der skulle satses på
Schack4an. I 2006 blev der ansat en
projektleder, og derefter tog udviklinegn fart. Hvert år kommer flere distrikter til, flere skoler og flere elever. I 2009 vil 18.000 bør have lært
at spille skak, og af dem vil 9.300
deltage i selve turneringen.
Hvad er så hemmeligheden ved
fremgangen? Jo, først og fremmest
at Schack4an ikke en konkurrence,
hvor kun gode resultater er en forudsætning for point. I Schack4an får
en skoleklasse 3 point for hvert parti,
en af dens elever vinder, 2 point for
remis og 1 point for hvert tabt parti.
Det betyder, at et barn, som taber
alle sine fire partier, bidrager med 4
point til den fælles score. Vinderen
af Schack4an er derfor en klasse, som
kan kan få mange af eleverne til at
deltage. Ofte er det børn, der er generte, usikre og tilbageholdende, der
er de sidste til at stille op, men nu får
også deres deltagelse pludselig betydning, og der opstår et positivt
gruppepres. Det er ofte set, at en
klasse, som i den lokale kvalifikationsrunde kunne mønstre f.eks. 12
af 30 elever stiller op med 20 deltagere i distriksfinalen. Schack4an er
derfor i høj grad et socialt projekt,
som lærerne jubler over i en tid, hvor
skole og samfund giver børnene
ulige vilkår.
Kunne Schack4an ikke i stedet
være f.eks. Badminton4an? Jo i i
princippet, men skak har som be-

kendt store fordele, som lærere og
elever nu får chancen for at at opdage. Før det første kan man spille
skak i selve klasseværelset til forskel fra al anden sport, og for det
andet har skak egenskaber, som lærere søger i deres daglige virke.
Schack4an-komiteen får dagligt respons fra lærere, som fortæller, at
skak har øget børnenes koncentrationsevne og fantasi og deres sans
for matematik og logik. ‘Kan I starte
mere skak på vore skole, og findes
der kurser, hvor lærere kan får værktøjer til at bruge skak i den almindelige undervisning?’ spørger lærerne.

Schack4an i praksis
Turnering og forudgående skakundervisning i klasserne organiseres
på den måde, at lærerne for de svenske 4. klasser i folkeskolen modtager en indydelse i løbet af efteråret.
Siger læreren og klassen ja tak, får
de besøg af en skakinstruktør i skoletiden, hvor de lærer skakreglerne.
Desuden modtager klassen en
Schack4an-pakke med fem skakspil
og undervisningsmateriale, så de selv
kan spille og træne. Dette koster
ingenting for klassen, og de er ikke
forpligtet til at deltage i turneringen.
Først hvis klassen ønsker at deltage
i den lokale kvalifikationrunde, skal
børnene betale medlemsafgift til
skakforbundet.
Man kunne tro, at det betød store
omkostninger for Sveriges Schack-

förbund at have folk ansat i projektet, at arrangere landsfinaler og at
give skolerne de mange gratis
Schack4an-pakker. Men ifølge en
økonomi-beregning fra Schack4ankomiteen i efteråret 2008 er Schack4an i øjeblikket udgiftsneutralt, fordi
bidrag fra stat, landsting og kommuner afbalancerer udgifterne. Men der
er desuden forhandlinger i gang med
interesserede sponsorer, og der er
lagt en strategi for at starte skoleskakklubber, som tager hånd om den
interese, som Schack4an genererer.
Sveriges Schackförbund har ganske
enkelt endnu ikke overblik over de
muligheder, Schack4an økonomisk
og organisatorisk vil skabe.
Kunne Schack4an være noget for
Danmark? Når jeg har talt med venner i norsk og dansk skak har alle
været meget interesserede i
Schack4an. Årsagen er naturligvis,
at de nordiske lande på mange områder ligner hinanden, ikke mindst
med hensyn til kulturelt klima og
synet på skole og socialt arbejde. Det
bør derfor være muligt at kopiere og
selvfølgelig videreudvikle de koncepter, Sverige har udviklet i de forløben 30 år. Et samarvejde åbner nye
muligheder. Dels er sponsorer ofte
mere interesseret i et nordisk projekt,
dels er der adgang for at søge om
støtte, når tre lande er involveret i et
fælles projekt.
Så op på mærkerne, Danmark!
Lad os skabe den skakkultur, Norden fortjener. Start Skak4an!
Jesper Hall er formand i Schack4an,
international mester og skaktræner.
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Bøger

Skaktræning
Lars Bo Hansen: How Chess Games
are Won and Lost. In search of excellence in the five stages of a chess
game. Gambit Publications, London
2008, 256 sider.
‘This is a book about chess improvement’, skriver stormester Lars Bo
Hansen i den allerførste sætning i
indledningen til sin nye bog: How
Chess Games are Won and Lost. Og
det går han så i gang med, og man
må sige, at han slipper rigtig godt fra
det.
Bogen er baseret på hans mangeårige erfaring og egne træningsmetoder, og den er spækket med praktiske overvejelser og sund fornuft –
måske undertiden på grænsen til almindeligheder og det overpædagogiske, f.eks. med kursivering af mange nøgleord i teksten.
Men der er samtidig en behagelig
fremdrift i fortællingen. Forfatteren
tager seriøst på tingene og er tydeligvis meget engageret i sit stof. Han
arbejder systematisk og kan godt lide
at opstille kategorier (‘som læseren
sikkert har bemærket, kan jeg godt
lide at kategorisere’, skriver han næsten ordret s. 27).
Når bogen handler om at forbedre
sit spil er dermed også sagt, at bogen
ikke er for nybegyndere, men fra et
vist grundniveau tror jeg, at bogen
kan benyttes af spillere et langt stykke op ad rating-rangstigen.
Forfatteren opdeler spillet i fem
faser: åbning, overgang fra åbning
til midtspil, midtspil, overgangen fra
midtspil til slutspil (også kaldet strategiske slutspil) og tekniske slutspil,
og han gennemgår de fem faser be-
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lyst med talrige eksempler fortrinsvis fra sin egen praksis (bogen er
således også til dels en Lars Bo Hansen partisamling og skaklig selvbiografi).
Det nye i forhold til den traditionelle tredeling i åbning, midtspil og
slutspil er overgangsfaserne fra åbningen til midtspillet og videre til
slutspillet. Det forekommer at være
en frugtbar tilgang. Forfatteren henviser til, at Bronstein ifølge Botvinnik var verdensmester i denne fase
af spillet (s. 12), og man kan tilføje,
at også Spasskij i sin tid blev bedømt
til at have sin store styrke i at udkaste en plan for midtspillet, noget som
i vid udstrækning kompenserede for
hans halvdårlige åbningsspil især
med sort.
Tilsvarende var Emanuel Lasker
kendt for at have sin store styrke i
det ikke-tekniske slutspil, hvilket
blandt andet Aljechin gjorde opmærksom på. Der kan altså være
mange point at hente i disse overgangsfaser, hvor det er spillestyrken
og forståelsen snarere end udenadslæren, der gør udslaget.
Bogens sidste kapitel indeholder
praktiske råd om at analysere med
computer, at forberede sig på turneringer og modstandere samt at håndtere tiden under partiet og i tidnød.
Bogen er skrevet på et udmærket
og let forståeligt engelsk, og der er
udførlig indholdsfortegnelse, åbnings- og spillerindeks samt litteraturliste. En litteraturliste må i denne
sammenhæng nødvendigvis være
selektiv, men det kunne da være sjovt
at se en nærmere henvisning til en
bog af Jens Peter Müller fra 1904,
hvis gymnastikøvelser Botvinnik
angiveligt (s. 10) skulle have benyttet hver morgen hele sit liv.
Litteraturlisten består hovedsagelig af nyere engelsksproget skaklitteratur, men det er samtidig glædeligt
at se, at også nogle af de klassiske
værker er med, ikke blot Tarrasch
og Reti, men også Keres’ og Kotovs
lærebog fra 1964 (oversat af Bent
Larsen) og Bent Larsens egen bog
om åbningsspillet fra 1965. Lars Bo
Hansen lægger nemlig også vægt på,

at man skal kende sine klassikere.
Man kan altid finde småfejl selv i
gennemarbejdede bøger. Her er en
enkelt (s. 29): Spasskij anvendte ikke
Marshall-angrebet i Spansk som
remisvåben i en kandidatmatch mod
Keres i 1965, men mod Tal.
Sammenfattende lægger Lars Bo
Hansen vægt på de klassiske dyder:
solidt åbningsspil, hårdt arbejde,
kend dig selv, og han foretrækker
den klassiske betænkningstid, hvor
man har tid til fordybelse. Talent er
godt, ja, men hårdt arbejde er uomgængeligt, uanset om man har talent
eller ej. Denne bog hjælper godt på
vej.
Erik André Andersen

Et repertoire
Lars Schandorff: Playing the
Queen’s Gambit, Quality Chess
2009, 248 sider.
På vej mod OL i Dresden, mens de
fleste andre medrejsende udvekslede
minder fra Beijing-turen, fik jeg mig
en længere snak med Lars Schandorff. Under Copenhagen Chess
Festival havde han fortalt, at han arbejdede på et bogprojekt, men i de
bedste danske skaktraditioner, som
jeg da også selv af er en del af, holdes kortene tæt til kroppen, så hvad
emnet var, fik jeg først udfrittet ham
om på togturen.
Bogen omhandler et komplet repertoire for Hvid efter 1. d4 d5 2.
c4! Baseret på Hvids mest aggressive valg. Et ambitiøst projekt, og
min standardreaktion, når Quality
Chess prøver at udvide grænserne
for, hvordan en skakbog skal være,

er, at nu skyder de over målet. Hidtil
har de gjort mine forventninger til
skamme, men denne gang holder jeg
nok mere fast i, at det at skulle præsentere et komplet og gennemarbejdet repertoire baseret på verdenstoppens åbningsvalg på blot 248 sider er en umulighed. Måske også
fordi sammenligningen er Chess
Stars åbningsserier baseret på enten
Kramniks eller Anands hvide repertoire, henholdsvis delt ud over 5 eller 11 bøger! Samt Qualitys egen bog
af Avrukh, der er større i omfang,
men markant oftere end Schandorff
bruger sidevarianter.
Forfatteren holder, hvad han lover, og anbefalingerne er skarpe og
principielle. Researchen er på visse
områder fremragende, og Schandorff refererer meget til moderne kskak partier. Mest bemærkelsesværdig er hans anbefaling i en variant,
Shirov spillede to gange, da han
vandt Sofia-turneringen for kort tid
siden. Shirov holdt problemløst re-

KØBES!
Ven af skakhistorie søger
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.
Betaler ekstra god pris for:
Tidsskrift for Skak
#1, 2, 6, 10 og 27 1896
eller hel årgång 1896.
Skakbladet 1904/05,
1910/11 og 1916/17;
Arbejderskak årgång 1
1931, #2 1932, #10 1966
og årgång 37 1967.
Skakbogsamleren #1 1976.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
S-22647 Lund, Sverige
Tel. +46 46 149 749
Mobil +46 733 264 033
callena@telia.com

mis mod både Carlsen og Topalov,
hvilket især mod sidstnævnte var
imponerende, da varianten jo ikke
længere kom som en overraskelse,
og Topalovs team havde haft flere
dage til at prøve at skyde den ned,
men kun fandt et bluff, der umiddelbart førte til remis med evig skak.

^  ^
  
   
  
   
   
   




19. Lf4!? – Schandorff har gravet
et k-parti frem fra 2005, som end ikke
er nævnt i Megabase 2009, nok ellers den mest grundige komercielle
database. Om 19. Lf4!? gendriver varianten er en anden sag, og jeg kunne
godt ønske mig dybere analyser end
det, bogen leverer, men et godt eksempel på momenter af absolut topklasse i bogen.
Mod tidens modevariant i semislavisk: 1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6
4. Sc3 e6 5. Lg5 h6, foreslås logisk
6. Lh4, den skarpe anti-Moskvagambit, som har været det foretrukne
våben på absolut topniveau de seneste år. Helten er Grischuk, og repertoiret modelleres i hans billede. Den
valgte trækfølge er 6... dxc4 7. e4 g5
8. Lg3 b5 9. Le2, som Grischuk
stoppede med i 2007 og nu har erstattet med 9. Se5!? Jeg synes ikke,
argumenterne for at bruge Grischuks
gamle trækfølge er voldsomt stærke,
men man kan ikke udelukke, at selv
om jeg mener, at bogen på den front
bruger en forældet trækfølge i stedet
er forud for sin tid og beskriver en
kommende mode.
Et anden interessant idé er 1. d4
d5 2. c4 dxc4 3. e4 Sc6 4. Sf3 Lg4 5.
Lxc4!? Som anbefales på grundlag
av Sargissians gevinst over Tiger
Hillarp Persson. På teoriens 5... e6
6. Le3 Lxf3 7. gxf3 Df6!? anbefaler
Schandorff det interessante 8. Sc3

0-0-0 9 Da4 med god kompensation
for de bønder, Sort kan slå. Måske,
og passer det, er det en væsentlig
forbedring af varianten fra Hvids
side, men jeg synes, det er et af de
steder, hvor dybere analyser kunne
løfte bogen til et endnu højere niveau. Jeg så generelt hellere flere
analyser og forklaringer, fremfor de
mange relativt ukommenterede partihenvisninger.
Bogen er nyttig for teoretisk interesserede på alle niveauer og en udmærket repertoirebog.
Alt i alt en fin debut for Lars
Schandorff som bogforfatter.
Peter Heine Nielsen

Skoleskak 1
Esben Lund: Skoleskak 1, Forlaget
Rosenkilde 2008, 160 sider.
Ikke siden Bent Larsens ‘Vi spiller
skak’ kom på markedet i 1982 har
der, bortset fra nogle småhæfter,
været udgivet egentlige undervisningsbøger til de helt unge skakspillere. I 2008 udkom så en tiltrængt
Skoleskak 1 af IM Esben Lund på
forlaget Rosenkilde. En grundbog i
skak til børn på de første klassetrin.
Bogen er bygget op omkring masser af konkrete eksempler og praktiske skakopgaver, som børnene selv
skal løse. Med sine korte og letforståelige forklaringer gør den det
nemt for børn selv at sætte sig ind i
stoffet, om end de alleryngste, som
bogen også er beregnet for, vil have
behov for en voksen til læsningen.
Bind 1, som er første del i en planlagt serie, lægger vægt på temaerne
‘samarbejde mellem brikkerne’,
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... BØGER
‘taktik’ og ‘dominans’ med det formål, at børnene fra begyndelsen skal
øve sig i angreb og ikke spekulere så
meget på brikkernes indbyrdes værdi. Det virker godt i bogen. Egentlig
teori er skåret ned til et nødvendigt
minimum, og er erstattet af de mange

praktiske opgaver, som børnene lærer igennem.
Bogen slutter med et afsnit med
forslag til ekstraopgaver samt forslag
til videre læsning. Et afsnit, der med
fordel kunne have været udvidet med
flere sjove opgaver.

For at undgå for mange forklaringer med ord, har Esben Lund anvendt diagrammer og faciliteter med
pile og farver fra ChessBase. Et pædagogisk og praktisk redskab, men
indimellem tager det overhånd. Tal
og bogstaver på diagrammerne er

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 3.
1. Ilia Abramovich Kan
Vladimir P. Simagin
20. USSR-mesterskab, Moskva
1952. Hvid trak desværre 35. Kf2?
sandsynligvis for at true 36. Lh3†
Kb8 37. Td8† og mat. Men han
overså derved trækombytningen 35.
Td8†! Txd8 36. Lh3† Td7 37. Txd7
med en dødelig aftrækker, f.eks. 37...
Ta3† 38.Td3†.
Sort havde let ved at parere med
35... a6 36. bxa6 Txa6, og Hvid
havde ingen gevinstchancer. Remis
efter 58. træk. ½-½.
2. Laszlo Cserna
Vassilij Smyslov
Politiken Cup, København 1986.
Hvid kunne forsøge det interessante
21. Lg6?! Sd7 22. Lxf7† Kxf7 23.
Dd6. Men efter 23... e5 24. f4 Kg8
25. f5 Sf8 26. De7 Dg4 27. dxe5
Tdc8 28. Df7† Kh7 29. Te7 Tc2 bliver det ikke til noget videre.
Som påpeget af Thomas Ochsner
var 21. Dd6!! det rigtige, f.eks. 21...
Sa6 ( 21... Te8 22. De7! Tf8 23.
Lh7†) 22. Txa7 Tab8 23. De7 med
officersgevinst. I partiet kom 21.
Lb5?! a6?! 21... Dg4! var bedre. 22.
Df4 Dh5 23. Le2 Dg6 24. Ld3 f5
25. Tfc1, og det lykkedes Hvid at
vinde efter det 71. træk. 1-0.
3. Jacob Woge Nielsen
Jørgen Hvenekilde
Politiken Cup ’96, Brøndby 1996.
Sort overså atypisk den smarte kombination 27... Txe3! 28. Dxe3 Ld4
29. Dd3 Df2 og mat. Sort ville ligeledes vinde efter svaret 28. Dxf8†
Txf8 29. Txe3 Sxg3† 30. Txg3
Txf1† 31. Kg2 Ta1.
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I stedet kom 27... Dxf2?! 28. Lxf2
Tf8 29. Kg2? Bedre 29. Txe5 Sxg3†
30. Lxg3 Lxe5 31. Lxe5† dxe5 32.
Kg2 g5, og Sort har stadig noget at
bevise. 29... Txf2† 30. Kxf2 Sxg3.
0-1.
4. Efim P. Geller, USSR
Mijo Udovcic, Jugoslavien
Landskamp, Beograd 1961. Sort
havde gevinst efter 40... Txg2†! 41.
Kxg2 Sxf4† 42. Txf4 Ld5†. Eller
med trækombytning 40... Sxf4! 41.
Txf4 Txg2†. Derimod duede ikke
40... Lxf1? 41. Ld5†.
Udovcic trak dog det mindre gode
40... Lc5†?! 41. Kh1 Lxf1. Hverken A: 41... Txg2 42. Txc4 (eller
42. Kxg2 Lxf1† 43. Txf1) 42... Tg4
43. Sd2 Sxf4 44. Tcxf4 Txf4 45.
Txf4 Le3 46. Tc4 eller B: 41...Sxf4
42. Txc4 Sxg2 43.Tg1 Lxg1
44.Txc8† Kf7 45.Kxg1 synes at give
Sort mere. 42. Ld5† Kg7 43. Le5†
Kg6 44. Lxa2. Det lykkedes ikke
jugoslaven at vinde partiet. Remis
efter det 60. træk. ½-½.
5. Pia Cramling
Maia Tjiburdanidze
Kandidatturnering for kvinder, Tilburg 1994. Hvid havde en øjeblikkelig afgørende vending med 26.
Df4!!, der ville udnytte, at sort dame
er overbelastet. 26... Dxf4 27. Sf7†
Txf7 28. Td8† samt mat. Se også
lige 26. Df4!! Dh5 27. Dxf6†! Til
overflod var der desuden ‘biløsningen’ 26. De3! Dh5 27. Tg3 Dxe5
28. Dh6 Tg8 29. Dg7†! samt mat.
Det blev ikke opdaget. 26. Dd6?
Sb7! Men selvfølgelig ikke 26...
fxe5?? 27. Dxe5†. 27. Dxb6 fxe5

28. Lf3 a5. 28... Tf7 var bedre. Hvid
ville dog nok alligevel have tryk nok
til at holde partiet. 29. Kg1 Df6 30.
Tc4 a4 31. Tc7 Ta5 32. Lxb7 Lxb7
33. Txb7 Tb5 34. Dxb5 Dxf2† 35.
Kh1 Dxh4† 36. Kg1 Df2† 37. Kh1.
½-½.
6. Irina S. Levitina
Maia Tjiburdanidze
VM-match, Volgograd 1984. 37.
Td7 Df4! (eller endda 37... Dg3†!?
med evig skak) vinder ikke for Hvid.
Der kom: 37. Td8†!! Dxd8 38.
fxe3?? Grusom forglemmelse eller
overseelse: 38. c7! Tg3† (38... Dc8
39. fxe3) 39. Kh2! Dc8 (Eller 39...
Txh3† 40. Kxh3 Dd3† 41. f3) 40.
Td1! Te8 41. Kxg3, og Hvid vinder
nemt.
38... Dc7! 39. Tf4 gxf4 40. exf4
Te6. Hvid opgav. Levitina kom sig
ikke efter dette chok. I næste parti
satte hun en bonde i slag og fik i de
sidste 6 partier kun 2 remiser. 0-1.
7. Jens Enevoldsen
Christian Poulsen
DM Aalborg 1938. Trækket 28.
d6†!? falder i øjnene: 28... Dxd6
(men ikke 28... Kxd6 29. Da6† Ke7,
og nu 30. Lh3!! med sejr) 29. Dxa7†
Sd7 (eller 29... Kxe6 30. Tb6 Dxb6
31. Dxb6† Kf7 32. Db5!?) 30. Tbd1!
Dxe6 31. Txd7† Dxd7 (31... Kf6 32.
Ted1! med vindende angreb) 32.
Txe5† Kf6 33. Dxd7 Kxe5 34.
Dxg7, og det trækker nok op til evig
skak. I partiet kom det noget anderledes:
28. Txe5!! Dxe5? Man behøver
altså ikke altid slå igen. Med 28...
Tb8 (eller 28... Sg4 29. Te2) 29.

Debat
noget utydelige, og jeg foretrækker
personligt de kendte sort/hvide diagrammer i stedet for de anvendte
brune. Her ville farverne også komme bedre til deres ret. F.eks. fungerer en rød pil på brun baggrund ikke
så godt.

Foto: Cathy Rogers.

Pia Cramling – svensk VM-kandidat.

Tbe1 Tfd8 30. T5e2 ville intet være
afgjort endnu, selv om sort konge
står ret udsat.
29. Dxa7†?? Undertiden gør hånden ikke det, hovedet vil. Planlagt
var 29. Tb7†! Sd7 30. Dxd7† Kf6
31. Dxg7 mat. Jens Enevoldsens forklaring i ’30 år ved Skakbrættet’ lyder: ‘Forfjamskelse!’. Nu ville Sort
have gode udsigter med 29... Sd7
30. Dxd7† Kf6 31. Tf1† Kg6 32.
Lf5†. Efter 32. Lf7†? Kh7 33. Lxe8
De3† 34. Kg2 De2† vinder Sort.
Men her kom endnu et fejltræk.
32... Kg5? 32... Txf5 33. Txf5
Dd4†! 34. Kg2 Te2† 35. Kh3 Dg1,
og Sorts angreb ville slå igennem,
f.eks. 36. Df7† Kh7 37. Kg4 Dxh2
38. d6 Dh1! 39. d7 Te4† 40. Tf4
h5† 41. Kf4 De1! 42. g4 h4 etc.
33. h4† Kh5 34. Kg2 De2† 35.
Tf2 De5?! 35... Dxf2†! 36. Kxf2 g6
37. Kg2 gxf5 38. Kh3! Fordel til
Hvid. 36. Kh3 De3 37. Dxg7. 1-0.

Trods de små indvendinger, herunder for mange trykfejl, en meget
anvendelig bog til undervisning og
selvstudium i ungdomsskakken,
men prisen for bogen, 249 kr. for de
160 sider, er i overkanten.
Claus Andersen

8. John Christensen
Richard Persson
Politiken Cup ’96, Brøndby 1996.
Sort havde ofret materiale for en
voldsom kongejagt. Men formentlig kostede det tid på uret, og nu fandt
han ikke det ‘stille træk’ 28...Td3!!
med prisgivelse af den faktisk uvigtige Bg7: 29. Txg7† Kh8 30. Lxd2
(30.La5 Dd4) 30... Txd2† 31. Kxd2
Td8† 32. Kc1 De3† 33. Kb1 Db3†
34. Kc1 Dc3† 35. Kb1 Tb8†.
Forsigtigere, men også godt, var
28... g6!, f.eks. 29. Tg2 (29.Lxd2
Txd2†!) 29... De1† 30. Kc2 d1D†
31. Txd1 De4†! 32.Kb3 Txd1 33.
Dxd1 Dxg2. Men præget af tidnøden magtede Sort ikke andet end remisen efter 28... De1†(?) 29. Kc2
De4† 30. Kd1. ½-½.
9. Ignatz von Popiel
Georg Marco
Monte Carlo 1902. Før eller siden
måtte denne partislutning komme i
Tag Stilling! I over hundrede år har
diagramstillingen om ikke henrykket, så dog fascineret skakspillere
over hele verden. Men nye generationer dukker op, og der er sikkert
nogle, der ser den for første gang.
Georg Marco gjorde sig herostratisk(?) berømt ved som den første
(dokumenterede) spiller at have opgivet i en gevinststilling! 36...Lg1!!
ville have vundet for Sort, og Marco
ville have vundet berømmelse for sin
snedighed. Men altså: Stillet over for
et tilsyneladende uomgængeligt officerstab opgav Sort. 1-0.

Tidsspilde
Jeg har altid sat både ære og fornuft
i at møde op til tiden til et skakparti,
er – så vidt jeg husker – kun én gang
kommet ½ time for sent i de 61 år,
jeg har spillet skak.
Men der kan ske så meget i timerne
op til en kamp – familie, trafik etc. –
og det har altid været trygt at vide, at
man kunne komme op til 1 time for
sent uden tab af partiet.
Nu har DSU så vedtaget, at man
som hovedregel fra Juli 2009 kun
må komme 15 min. for sent.
Det betyder at vi skakspillere for
at have en tryghedsmargin skal sigte
efter at møde 3 kvarter tidligere end
nu for at have en så sikker margin
som muligt.
Det betyder tidsspilde på minimum ½ time pr. parti i de turneringer,
deriblandt divisionsturneringen,
hvor arrangørerne ikke har givet tilladelse til at bevare 1 times fristen.
Af hensyn til min klub vil jeg deltage i divisionsturneringen, men vil
huske, at DSU spilder 7 x ½ time =
3½ time af mit liv pr. år.
Jeg vil opfordre alle turneringsarrangører til at bruge den givne tilladelse til at bevare den gode tryghedsskabende 1 times regel.
Jørgen Aaskov,
medlem af Evans, Vejle

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

§§

turneringslederkursus@skak.dk
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Hjælpemat i 3 træk.

Løsninger til nr. 4/2009
13480. 1. Sf5. Truer 2. Sxg3‡. 1...
Kxf4 2. Sd6‡. 1... gxf5 2. Dc4‡. 1...
Lxf4 2. d3‡. Forførelser: 1. Se6?
Tb5!, 1. Se2? Lxf4! Oskar Wielgos
(14/2 1916 5/11 1986) komponerede
især totrækkere i sin ungdom og genoptog i pensionsalderen sin lidenskab. Det blev til godt 1000 opgaver
i alt. Han boede i Gelsenkirchen. Var
en habil nærskakspiller.
13481. 1. Sbd2 Txd2 2. Ta8. 1... e3
2. Taxe3. 1... Lc3 2. Sc4. 1... Tc3 2.
Td5. 1... ~ 2. Txe4†. Forførelser: 1.
Taa5? b5! 1... Ta8? Tc6! Vladimir
Petrovich Sychov (født 24/1 1936)
er hviderusser og benyttes jævnligt
som dommer i løserturneringer. Opgaven var komponeret til en mindeturnering for Vladimir Nabokov, der
er kendt som forfatter [Lolita], skakspiller og sommerfugleforsker!
13482. 1. Kh3 Dh8† (1... f2/g2 2.
Sb4† Dxb4 3. Lc8†) 2. Kg3 Dh4†
(2... Dh3† 3. Kxh3, 2... Dh2† 3.
Kxh2 2... Df8 3. Lc8†) 3. Kxh4. Forførelse: 1. Sd8? Db4†! Vladimir
Pachman (16/4 1918 8/8 1984) var
Fotos: Cathy
Rogers. i skakkompositjekkisk
stormester
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Mat i 3 træk.
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Günter Bluhm, 1961

   
   
   
  
   
   
   
   




  
  
  
  
  
 
   
Selvmat i 5 træk.

tion. Udnævntes 1976. Især tre- og
mangetrækkere interesserede ham.
Godt 1200 opgaver foreligger fra
hans hånd. Han var storebror til den
stærke og mere kendte Ludek Pachman.
13483. 1... c5 2. Kb5 Db2† 3. Kxc5
Kxd2 4. Sb3† Kc3 5. Sd2 Sc6 6.
Se4‡. Flot nøgle (c5), der muliggør
det nødvendige ventetræk 5. Sc6.
Randolf Arnold, Duisburg (født
24/10 1958). En originalopgave til
denne løserturnering.
13484. 1. Th8 exd5 2. exd8D† Kc6
3. Sxa7†. 1... Kxc8 2. exd8T† Kc7
3. Db7†. 1... Sc6 2. e8S† Kxc8 3.
Dxc6†. 1... Lf1/Lh3 2. Dxd8† Kc6
3. Sxa7†. 1... Sxe7 2. Le5† Kxc8 3.
Db7†. 1... ~ 2. exd8L Kxc8 3. Dc6/
b7†. Troldmanden fra Grand Rapids
sprudler! (se Skakbladet nr. 3 og 4).
En selvmat med alforvandling.
13485. Hovedvarianten: 1. Sg4†
Txg4† 2. Kxg4 Tg5† 3. Kxg5 Se4†
4. Kg4 g2 5. Tf1! gxh1D 6. Sf3†
Kxd5 7. Txh1 Sf2† 8. Kg3 Sxh1† 9.
Kg2 a4 10. Sd2 og vinder. 1. hxg3
Txf3 2. Sxf3† Ke4 3. Sg4 Kxf3 4.
Se5† Kg2 rækker kun til remis. 1.





































   
   


Mat i 6 træk.


13491
V.A. Bron, 1928

Mat i 2 træk.

13489
P.A. Petkov, 2003



13487
Josef Pospisil, 1887
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13490
Vukota Nikoletic, 1989

13486
A.F. Mackenzie, 1886

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






















  
   
   
   






Hvid trækker og holder remis.

Txf5† Sxf5† 2. Sxf5 Kxf5 3. Sf3
gxh2 4. Sxh2 ligeledes. Siegfried
Hornecker (født 19/3 1986) og Martin Minski (født 23/8 1969). Der var
to tyske fædre til denne originalstudie til løserturneringen.

Piotr Murdzia, Polen – verdensmester
2009 i løsning af skakopgaver.
I en konkurrence på 2 x 2 timer løste
han de seks opgaver i henholdsvis
Skakbladet nr. 4 og 5 en anelse bedre
end Anatoly Mukoseev, Rusland, og
John Nunn, England.

http://problemskak.dk/

Kommende
turneringer
Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2). Pris (standard):
kr. 5,50 / mm (+ moms). 40 mm er
gratis for EMT-annoncer.
Anden opsætning: Spørg redaktionen.
Alle indbydelser i Skakbladet
lægges desuden på www.dsu.dk
uden merbetaling.
Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).
Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

www. dsu.dk
+ 'Invitationer'
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Koordineret turnering
Hurtig- og lynskak
Juniorturnering
Andre arrangementer

Sæson-opvarmnings-EMT
K
28/7 - 25/8. – Skakklubben Rokaden
indbyder til EMT over 5 tirsdage
28/7 - 25/8 kl. 19.00 i Kulturhuset,
2. sal, Stemannsgade, Randers. Alle
mod alle-grupper + evt. en monradgruppe. 1 3/4 time/40 træk + 1/2 time
til resten af partiet. Indskud 50 kr.
Bogpræmier. Tilmelding online på
www.skakklubbenrokaden.dk eller til
Byrial Jensen tlf. 86 65 92 00 eller 22
48 20 40 senest 21/7.
12. Horsens
Lang Weekend EMT 2009
K
30/7 - 2/8. – Horsens Skakforening
indbyder til 7-runders sommer week-

18.-26. juli 2009. Åben for alle.
Lo-skolen i Helsingør.
Store præmier.
Se indbydelsen i nr. 4.
www.politikencup.dk

end EMT over fire dage, fra torsdag
d. 30. juli til søndag d. 2. august 2009.
– Spillested: ASV Horsens, Nørrebrogade 38 A, 8700 Horsens. Spillestedet
er handicapegnet. Gode busforbindelser til spillestedet. – Overnatning: Tilbydes på ASV Horsens for
kr. 50,- pr. nat plus depositum på kr.
250,-. Meddeles ved tilmeldingen. –
Spilletidspunkt: Torsdag, fredag og
lørdag 10-16 & 17-23. Søndag 1016. – Turneringsform: Alle deltager i
én åben gruppe efter Schweizer systemet. Turneringen Elo-rates, hvis
betingelserne herfor er opfyldt. –
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk,
derefter 1 time + opsparet tid til resten af partiet. – Indskud: GM’er og
IM’er gratis, for alle andre deltagere
300 kr. – Præmier: 1. præmie minimum 4000 kr. Ved deltagerantal på
40 er der 16.000 kr. i samlet præmiesum. Ratingpræmier: Spillerne inddeles i grupper efter rating, med minimum 3000 kr. i præmier i hver gruppe. Hver deltager kan kun vinde én
præmie, som ved ligestilling afgøres
efter korrektion. – Tilmelding: Senest
torsdag den 23. juli til Tim Bjerre,
email: tim@tjec.dk, tlf. 75 65 65 49,
eller Anders Munch, tlf. 30 23 68 13,
email: anders@jmunch.dk. – Se også
www.horsensskakforening.dk.

Skakmølle
Sommer-EMT 2009
K
3/8 - 7/8. – Afholdes i AS04 og KS’s
lokaler, Frejasgade 14, Kbh.N. (ejd.
hj. af Frejasgade 14 og Thorsgade 78.
Buslinie 6A og 18 er tæt ved). – Der
spilles man.-fre. 3-7.august med start
kl. 19.00. Muligt i runde 1-4 at fravælge én runde. Fravalg noteres med
½ point i pointstilling. Ved ulige deltagerantal kan oversidderrunde forekomme. – Turneringen er røgfri og
Elo-rates hvis muligt. Reglen om tab
ved forsinket fremmøde på 15 min.
tages ikke i brug. – Betænkningstid:
1 time og 50 min til 40 træk, derefter
20 min. pr. spiller til resten af partiet,
ialt 4 timer 20 minutter. – Indskud
120 kr. betales før 1. runde. Alt indskud minus EMT-afgift går til præmier. – Form: Én stor gruppe. 5 runder modificeret Monrad med seedning. – Deltagerne inddeles efter rating i 2-4 seedningsgrupper. – Grupperne forhåndstildeles rundelægningspoint. Præmiegrupper følger
seedningsgrupper. – Tilmelding se-

nest fredag 24/7 til Bjarne Henriksen, tlf. 60 68 39 74, eller Jacob
Printzlau, tlf. 60 63 00 45, email:
formand@as04.dk (evt. via KSUhjemmeside), max 30 deltagere. –
Turneringen indgår i AMS, AS04, KS
GP-turnering 2009 med ekstra præmier.

Nordfalster Skakklub
Sæsonopvarmning
H
11/8 - 25/8. – Herved indbydes til
hurtigskak 3 tirsdage i august 11/8,
18/8 og 25/8. 3 partier pr. aften i én
stor Monrad-gruppe med rundelægning kl. 18.55. – Indskud 90 kr.
og præmier 20 kr. pr. point. – Der er

Det åbne Brøndbymesterskab 2009
Igen i år har Brøndby kommune
og Brøndbyernes skakklub fornøjelsen at indbyde alle, der spiller
skak, til turnering om ovennævnte mesterskab.
Spillested: Kilden, Nygårds Plads
31, Brøndbyøster.
Tidspunkt: Søndag den 6. september fra kl. 09.00 til kl. 18.00.
Præmier: 1. præmie i mesterklassen kr. 2.000.
Øvrige præmier efter indskud.
Desuden slutspurtspræmier.
Som sædvanlig udsætter Brøndby
kommune ærespræmier i samtlige klasser.
Klasser og Indskud: Mesterklasse: indskud kr. 120, 1. klasse:
indskud kr. 100, 2. klasse: indskud kr. 80, 3. klasse: indskud kr.
70, begynder: indskud kr. 50.
Der spilles Monrad over 7 runder
med en halv times betænkningstid til hver spiller til hele partiet.
Fortæring: Mad og drikke kan
købes på spillestedet.
Rygning: Ikke tilladt i spillelokalet.
Tilmelding: Senest tirsdag d. 25.
august. På registrerings nr. 4515
konto nr. 4515016694. Ved Benny B. Bengtson, Brøndby Nord
Vej 193, 3. tv., 2605 Brøndby.
Tlf. 20 30 68 86. Email: bengtson
@broendbybredbaand.dk
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... KOMMENDE TURNERINGER
mulighed for kun at deltage nogle af
dagene. – Vi spiller på biblioteket 1.
sal, Helene Strangesvej 1, 4840 Nørre
Alslev. – Eventuel tilmelding til Henning Jakobsen, Nr. Boulevard 57,
4800 Nykøbing F. Tlf. 54 85 09 70,
email: h.k.jakobsen@mail.tele.dk.

Herning Byturnering 2009
K
17/8 - 28/9. – Herning Skakklub indbyder hermed til 7-runders koordineret EMT følgende 7 mandage: 17/8,
24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9 og 28/9. –
Turneringen spilles i røgfri lokaler. –
Spilletid: kl. 19-24.00 (ingen hængepartier). – Spillested: Vestervangskolen, Kantinen, Vestergade 82,
7400 Herning. – Turneringsform: Der
spilles i 8-mands grupper og evt. sidste gruppe som Monrad. – Betænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½ time +
opsparet tid til resten af partiet. – Indskud: 120 kr. pr. person. – Præmier:
Hele indskuddet går til præmier. –
Kantine: Der kan købes kaffe/te, øl/
vand, brød og slik. – Tilmelding senest: mandag, den 10. august 2009 til
Steen Juul Mortensen, Marievej 7,

Snejbjerg, 7400 Herning, pr. tlf. 97
16 21 67, eller meget gerne pr. email
til: steenjuul@post.tele.dk, eller til
hamborg@post10.tele.dk. – Vel mødt
i Herning.

Køge Bugt Efterår 2009
K
19/8 - 30/9. – 7 runders EMT med
mulighed for afbud til 2 runder. Spilles på Solrød Gl. Skole, Højagervænget 33, 2680 Solrød Strand med start
kl. 19.00 følgende onsdage: 19/8,
26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9 og 30/9 2009.
– Spilletid er 90 minutter til hele partiet med tillæg på 30 sekunder fra træk
1. – Indskud er på 100 kr og heraf går
de 80 kr til præmier. – Turneringen
Elo-rates, hvis betingelserne herfor
er opfyldt. – Tilmelding senest den
16. august 2009 via turneringens webportal: www.sydskak.dk/turnering/
kbe2009/, hvor der også kan fås yderligere oplysninger om turneringen.
Herlev-Mesterskabet 2009 K
24/8 - 5/10. – Herlev Skakklub indbyder hermed til koordineret turnering i klubbens lokaler umiddelbart

efter sommerferien. Turneringen afvikles over 7 mandage. Der spilles i
én gruppe efter Schweizersystemet.
– Spilletidspunkter: Mandagene 24/8
- 31/8 - 7/9 - 14/9 - 21/9 - 28/9 og 5/
10, alle dage kl. 19.15-23.15. Urene
startes præcis kl. 19.15. – Betænkningstid: 2 timer til hele partiet. –
Spillested: ‘Marielyst’, Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev (indgang
fra J. E. Pitzners Vej). Bus 350S kører lige til døren (stå af ved Marielundvej). – Indskud: 150 kr., juniorer
og folkepensionister dog kun 100 kr.
Hele indskuddet minus EMT-afgift
går til præmier. – Tilmelding og indskud: Telefonisk tilmelding til Kenneth M. Nielsen, tlf. 44 91 30 30, senest d. 15/8 2009. Indskud betales ved
1. runde. – Bemærk: Der må ikke ryges i bygningen.

Midtjydsk EMT 2009
K
24/8 - 5/10. – Nr. Snede skakklub
indbyder hermed til en 7-runders koordineret EMT på følgende 7 mandage: 24/8, 31/8, 7/9, 14/9, 21/9,
28/9, 5/10. – Spilletid 18.45-23.45. –

4. XtraCon EMT i Skovbo
Åben GM-turnering 4.-13. sept. 2009
I samarbejde med XtraCon A/S indbyder Skovbo Skakklub alle skakspillere
til International Open!
Spillested:
Borup Gamle Rådhus, Rådhussalen, Møllevej 2,
4140 Borup (5 minutters gang fra Borup Station).
Spilledatoer:
1. runde: Fredag 4. sept. kl. 18.00
2. + 3. runde: Lørdag 5. sept. kl. 10.00 + kl. 16.00
4. runde: Søndag 6. sept. kl. 12.00
5. runde: Torsdag 10. sept. kl. 18.00
6. runde: Fredag 11. sept. kl. 18.00
7. + 8. runde: Lørdag 12. sept. kl. 10.00 + kl. 16.00
9. runde: Søndag 13. sept. kl. 12.00
Præmier:
1. præmie kr. 10.000. Øvrige præmier efter deltagerantal, præmiesum dog minimum kr. 30.000 i alt.
Indskud:
Kr. 400, juniorer under 20 år dog halv pris.
Titelholdere (GM, IM, WGM og WIM) gratis.
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Turneringsform:
9 runder modificeret schweizer. Turneringen er
åben for Alle. Elo-rates. Mulighed for at score
GM- og IM-norm.
Betænkningstid:
40 træk på 1½ time + 30 sek. pr. træk pr. spiller,
og derefter 30 min. + 30 sek. pr. træk pr. spiller
(plus opsparet tid) til resten af partiet.
Overnatning:
Mulighed for overnatning til rimelige priser i hytter
tæt på spillestedet.
Yderligere Information:
Se hele indbydelsen på www.skovboskakklub.dk.
Sponsor:
IT-konsulent virksomheden XtraCon A/S, bl.a.
hosting-firma for Dansk Skak Unions nye skakserver – læs mere på www.xtracon.dk.

En skakoplevelse ud over det sædvanlige!
På Slottet Fuglsang – I samarbejde med Døllefjelde-Musse
Fonden, Slottet Fuglsang, Spar Lolland og Guldborgsund kommune
indbyder Sydøstlolland Skakklub til 7 runders hurtigskakturnering på
Slottet Fuglsang, Nystedvej 73, 4891 Toreby L.
Lørdag d. 12. september 2009 kl. 9.00.
Turneringen afvikles efter et schweizersystem med 30 minutter
betænkningstid pr. spiller pr. parti.
Garanteret 1. præmie 5000,-, herudover præmier i ratinggrupper.
Samlet præmiebudget ved 60 deltagere: 15.000 kr.
Forplejning: Til frokost serveres en gratis sandwich. Værdi kr. 65.Øvrig forplejning kan købes.
Tilmelding med angivelse af navn, rating og kontaktoplysninger ved
indbetaling af 100,- kr. på Sydøstlolland Skakklubs konto i Spar
Lolland; reg: 0704 kto: 0000883840, senest d. 6. september 2009.
Eftertilmeldinger tillægges et gebyr på 25 kr.
Yderligere oplysninger: Jens Petersen, 54 86 92 03, mail:
jpeter@petersen.mail.dk eller via klubbens hjemmeside:

www.skysite.dk/slskak

Gruppeinddeling i 8-mands grupper
nederste gruppe evt. Monrad. – Indskud 125 kr. pr person. – Præmier i
hver 8-mands gruppe: 1. præmie 500
kr., 2.præmie 250 kr. – Betænkningstid 40 træk til 2 timer + ½ time +
opsparet tid til resten af partiet. –
Spillested: Bavnehøjcentret, Bavnehøj 19, 8766 Nr.snede. – Udsatte
kampe kan spilles tirsdag den 1/10
eller privat. – Tilmelding: Senest
15/8 2009 til John Engstrøm, tlf. 97
18 23 72 / 20 87 40 25 eller Vagn
Jensen, tlf. 75 73 44 71. – Øvrigt: Der
kan købes kaffe, øl, vand og brød på
spillestedet. – Turneringen bliver ikke
Elo-ratet.

Aalborg Byturnering 2009
K
27/8 - 17/9. – Aalborg Skakring indbyder hermed til 7 runders EMT, som
spilles tirsdage i Aalborg og torsdage
i Nørresundby i perioden 27/8 - 17/9.
Betænkningstid: 30 træk på 1½ time,
derefter 30 min. til resten. – Indskud
150 kr . – Tilmelding senest 25. aug.
2009 til S. Aa. Sørensen, tlf. 98 19 25
17. –Se mere på bytur09.skakteam.dk.
Dianalund Open 2009
K
28/8 - 9/10. – Hermed indbyder Dianalund skakklub til den 11. Dianalund Open. – Turneringen afvikles
over 7 fredage med start fredag den
28. august og sidste runde fredag den

9. oktober. (Hvis du ønsker at deltage
i Ringsteds Løvfaldsturnering så meddel det ved tilmelding, så kan vi koordinere den aktuelle runde). – Turneringen Elo-rates, hvis betingelserne
er til stede. – Turneringssystem: Der
spilles fortrinsvis i 8-mandsgrupper,
og eventuelt en swiss gruppe. –
Spillested: Biblioteket, Dr. Sellsvej
20 B, 4293 Dianalund. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk og 1 time
til resten af partiet. Runderne starter
kl. 18.30. – Der er vedtaget nye regler for fremmøde. Det er til denne
turnering stadig tilladt at møde for
sent til et parti. Tidsfristen er 60 minutter. Er man ikke mødt inden tidsfristens udløb, er partiet tabt. – Indskud: Kr. 150, der excl. afgift går til
præmier. – Tilmelding: Senest den 19.
august 2009 til Carl-Otto Nielsen,
Skuerupvej 4, 4295 Stenlille. Email:
Dianalundskakklub@yahoo.dk, tlf.
57 80 52 79. Hvis du tilmelder dig via
email, er din tilmelding først registreret, når du får en svarmail.

Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
Chess House Sommerskak
29/6 - 5/7
Copenhagen Chess Festival
18/7 - 26/7
Skødstrup Sommer EMT
20/7 - 24/7
Skanderborg EMT
5/8 - 16/9

Nordisk Mesterskab
– for seniorer og for kvinder.
Fredrikstad i Norge 19.-27. sept.
Senior-NM: Åben for mænd født
1. januar 1949 eller tidligere og for
kvinder født 1959 eller tidligere.
Dansk Skak Union yder et tilskud
på 2000 kr. til en dansk deltager.
Kvinde-NM: Åbent for alle kvindelige medlemmer af et nordisk
skakforbund.
I begge turneringer spilles 9 runder.
Se indbydelsen på:
www.sjakk.net/nordisk-2009/
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.
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POST DANMARK

Er du ikke til alenlange
teorivarianter og godt kan
lide at overraske din
modstander i åbningen,
så prøv gambitspil.
Vi anbefaler:

Gambiteer vol. 1 & 2
Normalpris pr. stk: kr. 199,-.
Tilbud kr. 350,- for begge!

Er du træt af ikke at kunne fastholde
din tilkæmpede gode stilling?
Så anbefaler vi Sokolovs
inspirerende bog...

Winning Chess Middlegames
... til kr. 299,-.

Gruer du for skrigende unger på
bagsædet, når ferieturen starter?
Vi foreslår en ‘elektronisk storebror’
til at holde dem i skak:

Mephisto
Micro
Travel Chess
Computer
Normalpris kr. 350,-.
Sommerferietilbud: kr. 299,-!

Og endelig lidt sommergodter til de historie-interesserede:

New York 1924 af Alexander Alekhine – en beskrivelse af denne
historiske turnering, der havde deltagelse af både José Capablanca,
Emanuel Lasker og Alexander Alekhine. Udførligt kommenteret af
sidstnævnte. Bogen er en nyudgivelse (maj 2009) af en af de helt
store klassikere. 352 sider gennemført kvalitet til kun kr. 269,-.

Du kan selvfølgelig finde
Du kanSkaksalg
selvfølgelig
Dansk
vedfinde
Dansk Skaksalg
vedvi vil
Politiken
Cup, hvor
Politiken
Cup,størstedelen
hvor vi vil af
være
til stede
være til stede størstedelen af
turneringen.
turneringen.
God sommer!
God sommer !

Telefontid:
man-fre kl. 16-18

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

