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Kursus for
ledere i skak

Kai Bjørnskov, medlem af
DSU’s hovedbestyrelse.

Dansk Skoleskak tilbyder i samarbejde med FOF og med Dansk Skak Union lederkursus
i skak. Kurset henvender sig til alle skakspillere uden hensyn til styrke, men med
interesse for at give undervisning i skak. Kurset består af elementer, som sætter deltagerne i stand til at organisere undervisning og træning med særligt henblik på skoleskakspillere og juniores i skakklubberne og indeholder:

•
•
•
•

Kort beskrivelse af DSS og DSU.
Love og regler for en skakklub og en skoleskakklub.
Turneringsplanlægning (alle-mod-alle, Monrad).
Lidt om PR, hvor der fremlægges forskellige muligheder for markedsføring.

Den overvejende del af kurset anvendes til demonstrationer og praktiske øvelser.
Herunder fremdrages og vurderes dele af undervisningsmateriale, som er tilgængeligt på
nettet hos såvel DSS som DSU, af egnede lærebøger og af andet materiale. Der lægges
vægt på at sætte deltagerne i stand til at vælge form, indhold og sværhedsgrad til
varierende elevgrupper.
Undervejs demonstreres og trænes anvendelsen af edb-beamer (med f.eks. Fritz),
OHP-transparenter, demonstrationsbræt og øvelser parvis eller i grupper med bræt og
brikker.
Under alle demonstrationer og øvelser inddrages overvejelser af, hvilken målgruppe det
valgte materiale passer til, hvilken fremstillingsform der vil være bedst, og hvor længe
målgruppen vil kunne koncentrere sig om den valgte kombination. Der anlægges stedse
en praktisk vinkel. Særligt vanskelige, dygtige eller opmærksomhedskrævende elever
drøftes.
Kursus, der omfatter 15 lektioner og gennemføres på en enkelt weekend, tilbydes i
Kolding 29. - 30. august, i Slagelse 12. - 13. september og i Randers 26. - 27. september.
Kurset koster ca. 700 kr., hvoraf kommunerne via lederuddannelsespuljer forventes at
dække 75%. Tilmelding foregår til de lokale FOF-afdelinger (findes via www.fof.dk)
eller ved henvendelse til Kai Bjørnskov, mangeårig skoleskakleder, medlem af DSS’s
FU, ansvarlig for DSS’s lederrekruttering, medlem af DSU’s HB, og instruktør på
kurserne. (email: kai@skoleskak.dk, tlf. 29 90 63 59.)
Kai Bjørnskov
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Danmark nr. 4
i Nato-turneringen

Parmerian Negi vandt
Politiken Cup

95 skakspillere fra 17 Nato-lande
deltog i Nato-mestersabet i Hammelburg i Tyskland. Danmark stillede
med Finn Pedersen, Rene O. Nielsen, Alexander Rosenkilde, Christian Eriksson, Ole Bønnelykke, Jan
Nielsen, Henrik Nielsen og holdleder Finn Stuhr. Bedst individuelt
klarede Finn Pedersen sig med en
samlet 3. plads, mens holdet sluttede
som nr. 4 efter Tyskland, Norge og
Polen. I 2010 er Danmark vært for
turneringen, der spilles i Køge i oktober.

Den kun 16-årige inder, GM Parmerian Negi, vandt Politiken Cup på
bedre korrektion end GM Boris
Avruk, Israel. Før sidste runde førte
GM Vladimir Malakhov, Rusland,
men han tabte til Avrukh, mens Negi
sendte den svenske mester Emanuel
Berg end i tabellen. Bedstplacerede
nordiske spiller og dermed nordensmester 2009 blev Peter Heine Nielsen med 8 point af 10, blot et halvt
point efter de to vindere.
Yderliegre et poitn efter, i gruppen på 14.-30. pladsen fulgte danskerne Sune Berg Hansen, Allan Stig
Rasmussen, Lars Schandorff, Jens
Kristiansen, Klaus Berg og Mads
Andersen.
Slutstillingen i toppen: 1. GM
Negi (Indien) 8½, 2. GM Avruk (Israel) 8½, 3. GM Malakhov (Rusland)
8, 4. GM Sargissian (2667) (Armenien) 8, 5. GM Peter Heine Nielsen

Sigeman & Co Chess
Tournament 2009
Sigeman-turneringen i Malmø havde
i år kun seks deltagere. GM Nigel
Short, England, var i særklasse med
4½ point foran det svenske håb IM
Nils Grandelius med 3 point.

(Danmark), 8, 6. GM Postny (Israel)
8, 7. GM Tiviakov (Holland) 8. Der
var i alt 307 deltagere i Copenhagen
Chess Festival på Lo-skolen i Helsingør. Referat og partier i Skakbladet nr. 7.
www. www.politikencup.dk

Kramnik vandt igen
i Dortmund
Eks-VM Vladimir Kramnik, Rusland, vandt for 9. gang Sparkassen
Chess Meeting i Dortmund. Længe
lignede Magnus Carlsen, Norge, ellers en vinder, men i 8. runde tabte
han til Kramnik.
Slutstillingen: 1. Kramnik (Rusland) 6½ af 10, 2-4. Leko (Ungran),
Carlsen (Norge) og Jakowenko
(Rusland) 5½, 5. Bacrot (Frankrig)
4, Naiditsch (Tyskland) 3.
www. sparkassen-chess-meeting.de

Korrektioner til regelartiklerne i nr. 5
Desværre var præsentationen af de
nye regler for skakspillet (Skakbladet nr. 5, side 4) og reglementet
for normer, titler og Elo-tal (side
6) ikke fyldestgørende.
Erik Mouridsen fra Dansk Skakdommerforening præciserer i forhold til sin artikel i nr. 5:
§ 7.4 b Efter brugen af § 7.4 a
skal dommeren give modstanderen to ekstra minutter for
hvert af en spillers to første
ulovlige træk. Hvis samme
spiller udfører et tredje ulovligt
træk, skal dommeren erklære
partiet tabt for ham. Partiet er
dog remis hvis stillingen er
sådan, at modstanderen ikke
ville kunne sætte spilleren mat
ved nogen mulig rækkefølge af
lovlige træk.
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Hvis dommeren må stoppe spillet,
fordi en spiller for tredje gang i et
parti laver et ulovligt træk, taber
spilleren partiet. Hvis modstanderen ikke ville kunne vinde stillingen på brættet på nogen mulig
måde, tilkendes begge spillere dog
en remis.
Leif Jensen skriver:
Efter Skakbladet var gået i trykken
blev det meddelt på FIDE’s hjemmeside www.fide.com, at ændringen af k-værdierne er udskudt eller måske helt droppet. Der gælder
derfor stadig følgende k-værdier:
• 10 for spillere, der er eller har
været over 2400.
• 15 for øvrige spillere.
• Dog 25 for nye Elo-spillere til
og med den turnering, hvor man
spiller sit 30. Elo-parti.

Og for god ordens skyld skal det
lige nævnes, at bundgrænsen først
er 1201 på septemberlisten, men
det får ingen betydning for danske
spillere.
Angående FIDE’s håndtering af
tidsbegrænsningen, skal det yderlige præciseres, at en dansker lige
har fået FM-titlen, selv om det er
over 25 år siden, at der stod 2300+
på Elo-listen.

Bliv dommer ...
Tag Dansk Skak Unions
dommerkursus 1 eller 2
Pr. brev eller mail.
Afsluttes med prøve.
Kursusafgift 100 kr.

§§

dommerkursus@skak.dk

Foredrag 10. september:

Et dansk Nimzowitsch-projekt
Vi er to skakspillere (Per Skjoldager,
Taulov, og Jørn Erik Nielsen, Aabenraa) med interesse for skakhistorie, der i en årrække har forsket
i Aron Nimzowitsch, den lettiske
skakmester der inspirerede en hel
skakverden og dansk skak i særdeleshed.
Vi tilhører den generation, der nød
godt af strømmen af danske skakbøger, der blev udgivet i årtiet efter
Anden Verdenskrig. Bjørn Nielsen
udgav ‘Nimzowisch, Danmarks skaklærer’. Han havde udvalgt 100
Nimzowitsch-partier, der næsten alle
havde Nimzowitschs egne noter fra
Skakbladet, Mit System, Praxis,
m.fl.. Her mødte man Nimzowitschs
helt egen stil. Han gjorde partierne
til dramaer på et skakbræt.
En anden bog var Jens Enevoldsens ’30 år ved skakbrættet’. Jens
Enevoldsen fortalte medrivende om
de skakmestre, han havde mødt, herunder også Nimzowitsch. Her fremstod Nimzowitsch som en mytisk
figur, der var ved at gå til grunde i
Første Verdenskrigs malstrømme,
men pludselig dukkede op i Danmark.

Netop disse to bøger havde påvirket os begge. Men vi var også interesserede i at finde ind til personen
bag myterne. De få forsøg på at
skrive en biografi, vi havde kendskab til, kradsede kun i overfladen
og havde slet ikke styr på kronologi
og fakta.
Vi besluttede os for at bruge nogle
år på at få undersøgt en lang række
spørgsmål, vi gik og tumlede med.
Hvad var Nimzowitsch baggrund?
Hvad lavede han i de mange år, der
lå hen i uklarhed? Hvad fik ham til
at slå sig ned i Danmark? Hvad fik
ham til at skrive Verdens mest læste
skakbog ‘Mit System’ og meget andet?
For at få stillet vores nysgerrighed indledte vi en omfattende rejsevirksomhed til de steder, hvor Nimzowitsch havde opholdt sig i sit korte
liv: Riga, Berlin, München, Hamburg, Stockholm m.fl. Her gik jagten ind på oplysninger i arkiver, i
aviser og tidsskrifter.
Vi var spændt på, om der ville
dukke stof nok op til, at vi kunne
skrive en biografi (og partisamling).
Det viste sig dog, at der ikke var

Aron Nimzowitsch – (1886 - 1935)

grund til pessimisme, det væltede
frem med oplysninger.
Efterhånden som andre skakhistorisk interesserede hørte om vores projekt, begyndte der at komme
henvendelser med fotos, breve, kopier af partilister mm.
De sidste år har vi haft travlt med
at skrive. Vi er så langt fremme nu,
at vi godt kunne tænke os at præsentere vores projekt og fremlægge
nogle af de, synes vi selv, opsigtvækkende opdagelser, vi har gjort
undervejs.
Vi holder derfor et foredrag, hvor
vi præsenterer udvalgt materiale og
besvarer spørgsmål, torsdag den 10.
september 2009 kl. 19.30 i Pilegården, Brønshøj Medborgerhus,
Brønshøjvej 17 (over gården).
Per Skjoldager og
Jørn Erik Nielsen

Skoleskak i ord og billeder
Fra mandag den 17. august til lørdag den 29. august udstilles fotos om
skoleskak på Frederiksberg Hovedbibliotek, Falkoner Plads 3, på Frederiksberg. Med 50 fotos og tekster
fortælles historien om ‘København
Open – en skakdag for hele familien’, som foregik lørdag den 28.
marts på Frederiksberg Rådhus. Ca.
300 børn, forældre og andre skakinteresserede deltog i arrangementet,
som omfattede turnering, skak med
store brikker, konkurrencer med

skakopgaver og et skak-tegneværksted. Udstillingen skildrer de mange
aktiviteteter og børnenes fordybelse
under skakpartierne. Det er muligt
at se udstillingen i Frederiksberg
Hovedbiblioteks åbningstid: Mandag - torsdag kl. 10.00 - 19.30, fredag kl. 10.00 - 17.00 og lørdag kl.
10.00 - 14.00.
Billederne kan også ses på:
www. skoleskak.dk/frederiksberg
2009 /6/245
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Fotos: Niels Erik Nielsen & Thomas Ves

Finalestævnet i Dansk Skak Unions

Pokalturneringe

pokalturnering er blevet større og stærkere
end nogen sinde – nu med fire rækker.

Sydøstfyn suveræn
pokalvinder
Af Niels Erik Nielsen
Der var 53 hold til start, da 14. udgave af DSU-pokalfinalestævnet
blev sat i gang på Hotel Nyborg
Strand pinsesøndag den 31. maj. Det
var en fremgang på ni mandskaber i
forhold til 2008-udgaven, og inklusive reserver deltog i alt 221 spillere. En væsentlig grund til rekordfremmødet var, at det i år – i modsætning til sidste år – lykkedes at få
en Seniorrække op at stå.
De kvalificerede mandskaber var
fordelt med 18 i Eliterækken, 16 i
Bredderækken, 13 i Juniorrækken
(det ulige antal hang sammen med,
at Taastrup som det eneste af de kvalificerede hold aldrig nåede frem)
og 6 i Seniorrækken.

Stærk trio skilte sig ud
Eliterækken bød på lejlighed til at se
flere topspillere i aktion end vanligt,
hvilket primært hang sammen med,
at hele fem stormestre stillede op. Det
er aldrig set før, de fleste gange har
Carsten Høi, Brønshøj været ene
mand på GM-skansen, dog gjorde
blandt andet Curt Hansen ham for år
tilbage selskab et par gange.
Efter etableringen af Skakligaen
er styrkeforskellen mellem bedste og
næstbedste række blevet større, og
Eliterækkens forhåndsfavoritter
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skulle da også findes blandt de seks
klubber, der næste sæson er at finde
i XtraCon Skakligaen.
Selv om de forsvarende mestre fra
Brønshøj atter rådede over et slagkraftigt mandskab, kunne to andre
klubber stille i endnu stærkere startopstilling. Det gjaldt især opryk-

kerne fra Sydøstfyn, der anført af
stormestrene Lars Schandorff og Jacob Aagaard og med IM Steffen
Pedersen på tredjebrættet uden tvivl
ville blive svære at bide skeer med.
Nordkalotten I med den stærke svenske duo Jonny Hector og Stellan
Brynell på de to øverste brætter

Dansk Skak Unions 14. Pokalfinale
Eliterækken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7-8.
7-8.
9.
10.
11-12.
11-12.
13-14.
13-14.
15.
16.
17.
18.

Sydøstfyn
Nordkalotten I
Brønshøj
Aalborg
Nordre
Århus / Skolerne
Esbjerg
Nordkalotten II
Jetsmark
Bov
Frem I
Evans
Næstved
Frem II
Viborg
Ribe
Tårnby
Maribo

Bredderækken
20½ / 12
18 / 10
15 / 7
13 / 7
12½ / 7
12½ / 6
12 / 7
12 / 7
11½ / 7
11½ / 4
11 / 6
11 / 6
11 / 5
11 / 5
10 / 3
9/2
7½ / 4
7/3

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

Tåstrup
Rokaden
Nyborg
Holbæk I
Skødstrup
Holstebro
Sydøstfyn
Holbæk II
Esbjerg
Gråsten
Jetsmark
Herning
Nr. Aaby
Varde
Haslev
Aalborg

16 / 9
15 / 10
14½ / 8
14½ / 8
13½ / 7
12½ / 7
12½ / 5
11½ / 7
11½ / 6
11 / 5
10½ / 5
10½ / 5
10½ / 4
9½ / 4
9½ / 2
9/4

stergård

Medaljekamp
Sydøstfyn vandt alle seks
matcher klart og afgav
heller ikke i 4. runde mod
de forsvarende
pokalmestre fra Brønshøj
mere end et halvt point.
Forrest med sort var
Eliterækkens topscorer
Jan Nordenbæk i
vanskeligheder mod
Nikolaj Palm, men blev
reddet af tiden. Bag dem
vandt Steffen Pedersen
med hvid over Jacob
Carstensen og Jacob
Aagaard over Thorbjørn
Bromann, mens Lars
Schandorff og Carsten
Høi spillede remis.

n:

kunne dog godt matche dem i toppen, men i bunden så fynboerne ud
til at være bedst kørende.

Rekordholdet svækket
Med fire titler er Skolerne den mest
vindende klub i turneringens levetid, og efter fusionen med Århus

Juniorrækken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Mårslet
Tjele
Frem I
BMS
Aalborg
Skovby
Tornved
Evans I
Jetsmark
Tønder
Frem III
Evans II
Frem II

Skakklub, der selv som den første
tog titlen i 1996, skulle man tro, at
de sammenbragte børn ville have alle
muligheder for at blande sig i titelkampen. Et sent afbud fra hurtigskakspecialisten Mads Boe ændrede
dog helt på den vurdering, og århusianerne vandt blot en enkelt match.

Seniorrækken
21 / 12
16½ / 9
16 / 8
14 / 7
13½ / 7
13 / 6
12½ / 7
12 / 6
11½ / 5
10½ / 5
9½ / 5
9½ / 4
8½ / 3

www. dsu.dk + 'Pokalskak'

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Randers
Holstebro
Nørresundby
Aalborg
Evans
Odense

15 / 10
11½ / 4
10½ / 6
8/4
8/3
7/3

Hotel Nyborg Strand,
31. maj 2009.

I 2007 løb Jetsmark med titlen, og
nordjydernes overraskende triumf
blev primært skaffet til veje af Allan
Stig Rasmussen og Jakob Vang
Glud, der på de to øverste brætter
sørgede for broderparten af pointene.
Ingen af dem var til rådighed i år, og
derfor var tiltroen til, at de dobbelte
pokalvindere fra Jetsmark kunne
blande sig i topstriden ikke ret stor.
Noget tilsvarende gjorde sig gældende for det sidste Skakliga-hold
Aalborg, der i forhold til den formation, der længe førte sig fornemt frem
i divisionsturneringen, var uden et
par af de bedste.

Effektive favoritter
Brønshøj, Nordkalotten I og Sydøstfyn markerede straks, hvem der var
favoritter til skabet ved tilsammen
blot at afgive et halvt point i 1. runde.
Eneste synder var IM Steffen Pedersen, Sydøstfyn, der overraskende
måtte af med en halv til Tårnbys
Allan H. Lind, mens Maribo og Esbjerg ikke kom på tavlen.
Det gjorde Bovs Jan-Hendrik
Lorenzen heller ikke mod Mathias
Meunier, Frem II, der fik lejlighed
til sende modstanderens dronning i
skammekrogen på h1. Vi hopper ind
i partiet efter Hvids 20. Sa4:
2009 /6/247
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... POKALFINALEN

Guld

Sølv

Eliterækken

Eliterækken

Sydøstfyn – fra venstre Jan Nordenbæk, Lars Schandorff,
Steffen Pedersen og Jacob Aagaard.

Mathias Meunier Frem II
Frem II (1935)



 
^   
   
  
 
   
  






Nordkalotten I – fra venstre Stellan Brynell, Kare Hove
Kristensen, Esben Ejsing og Jonny Hector..

mødtes de allerede runden efter, og
her sled Nordkalotten sig til en kneben 2½-1½ sejr. Jonny Hector slog
stormesterkollegaen Carsten Høi,
mens Esben Ejsing vandt over Nikolaj Palm i et rigtig godt parti, hvor
Nordkalotten-spilleren hele tiden
pressede modstanderen, der til sidst
bukkede under i tidnøden. GM Stellan Brynell og IM Thorbjørn Bromann spillede remis, mens Brønshøjs Jacob Carstensen på tredjebrættet i den grad fik skovlen under
Kåre Hove Kristensen:

Jan-Hendrik Lorenzen Bov
20... La6! 21. Dc2 Lxe2 22. Dxe2 Sxe4
23. Kh2 Sc3 24. Sxc3 bxc3 25. Df2
Tbe6! 26. Lxc5 Te2 27. Dg1 Sxc5 28.
Dxc5 Dd2! 29. Dg1 Ld4 30. Dh1





   
   
   
   
  
  
  

30... Txg2†! 0-1

Dobbelt tårnoffer på d7
Da Brønshøj og Nordkalotten I var
ene om at opnå maksimumpoint,

8
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2. runde

Bov (1905)

Jacob Carstensen

20. Txd7!! Dxd7 21. Td1 Da7 22. Df3!
c3

  ^
  
   
   
   
  
   

 


23. Td7! c2 24. Tb7† 1-0

Brønshøj (2298)

Kaare Hove Kristensen

En imponerende serie

Nordkalotten I (2215)

Sejrscifrene på 3½-½ skulle snart
vise sig at blive Sydøstfyns varemærke, som det helt uhørt lykkedes
fynboerne at kopiere fire gange, inden Nordre i sidste runde brød monotonien ved at begrænse nederlaget til 1-3.
Sydøstfyns kannibalagtige fremfærd gik to gange ud over Nordkalotten. Især var holdets fjerdebræt
Jan Nordenbæk flyvende, og han
havde som den eneste i Eliterækken
maksimumpoint inden sidste runde,
hvor han dog måtte affinde sig med
remis mod Per Holst, Nordre.
I 2. runde måtte Nordkalotten II,
der havde lagt flot ud med en 3-1
sejr over Skakliga-nedrykkerne fra
Næstved, bøje sig, og Nordenbæk
gjorde kort proces:

Slavisk / D 11
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 dxc4 4. e3 Le6
5. Sbd2 b5 6. a4 Db6?! 7. Sg5! Sd7 8.
Sxe6 fxe6 9. g3 Sgf6 10. Lg2 Tc8 11.
Sf3 h6? 12. Se5! Sxe5 13. dxe5 Sd7
14. Dh5† Kd8 15. 0-0 a6 16. Td1 Kc7
17. axb5 cxb5 18. Ld2 Kb8 19. La5 Da7

  ^
   
   
   
   
   
   
 


Bronze

Guld

Eliterækken

Bredde-rk.

Brønshøj – fra venstre Thorbjørn Bromann, Nikolaj Palm, Jacob
Carstensen og Carsten Høj.

Taastrup – Martin Lee Lauritsen, Emil Wulff Rasmussen,
Simon Rise Madsen, Kasper Foslund og Jan Mose Nielsen.

Nøglekampen
Var det helt efter bogen, at Nordkalotten II var ude af stand til at matche Sydøstfyn, kom det bag på de
fleste, at klubbens førstehold runden
efter tabte med de samme cifre. Med
to stormestre på hvert hold lignede
det den ultimative finale, og nøgleopgøret udviklede sig snart katastrofalt for nordsjællænderne.
På de to øverste brætter sad fire
stormestre over for hinanden, hvilket aldrig tidligere er set i pokalsammenhæng. Denne kamp-i-kampen endte 1½-½ i Sydøstfyns favør,
da Schandorff slog Hector, mens
Aagaard og Brynell remiserede.
De to øvrige brætter tog Sydøstfyn sig af, og nederlagets størrelse
taget i betragtning var Nordkalotten
nu henvist til at gå efter 2. pladsen,
medmindre deres overmænd dummede sig, hvilket nok måtte anses
for urealistisk drømmetænkning.
I denne match måtte Nordenbæk
arbejde hårdere for føden. Esben
Ejsing vandt sine øvrige fem partier,
så det var topscorerværdigheden, der
blev afgjort her:

Jan Nordenbæk
Sydøstfyn (2205)

Martin Stampe Noer
Nordkalotten II (1855)

Slavisk / D 18
1. Sf3 d5 2. d4 c6 3. c4 Sf6 4. Sc3 dxc4
5. a4 Lf5 6. e3 e6 7. Lxc4 Lb4 8. 0-0
0-0 9. Sh4 Lg4 10. f3 Lh5 11. g4 Lg6
12. e4 Sxe4?! 13. Sxg6 Sxc3 14. bxc3
Lxc3 15. Sxf8 Lxa1

  
   
   
   
  
  
   


16. Le3! Lxd4
16... Lb2 eller 16... Lc3 strander på
17. Sxh7!, hvorefter springeren slipper ud, da Hvid vinder Sorts løber
efter 17... Kxh7? 18. Dc2†.
17. Lxd4 Dxf8
17... Kxf8?? 18. Lxg7†!
18. Db3 Dc8?!
18... b6 var nødvendigt.
19. Db2 f6 20. Te1 Sd7 21. Lxe6† Kh8
22. g5 1-0

Jan Nordenbæk
kommenterer:

3. runde

2. runde

Jan Nordenbæk
kommenterer:

Esben Ejsing
Nordkalotten I (2221)

Jan Nordenbæk
Sydøstfyn (2205)

Engelsk / A 34

1. c4 Sf6 2. Sc3 c5 3. g3 d5 4. cxd5
Sxd5 5. Lg2 Sc7
Jeg elsker disse stillingstyper og spiller dem gerne med såvel Hvid som
Sort.
6. Sf3 Sc6 7. d3 e5 8. 0-0 Le7 9. a3
0-0 10. Le3 f6 11. Sa4 b6!
Da springeren dækker Ta8, er der
ingen fiduser i den lange diagonal.
12. Tc1 Ld7
Derimod ikke 12... Lb7?, hvorpå
Hvid kan slå på c5, da dronningskakken på b3 vinder Lb7.
13. b4?!
Et tvivlsomt bondeoffer.
13... cxb4 14. axb4 Sxb4 15. Db3†
Le6! 16. Db2 Scd5 17. Ld2 Dd7 18.
Sc3 Tac8 19. d4 Sxc3 20. Lxc3


 ^
  
   
   
   
   
  
  

20... Sa2!! 21. dxe5!?
Efter 21. Tc2 Sxc3 22. Txc3 e4! er
Hvid ligeledes krøllet helt sammen.
21... Sxc1 22. Txc1 fxe5 23. Sxe5 Da4
24. Sd3 Lf6
24...La3 er sikkert også godt for Sort.
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Guld
Eliterækken:
Guld: Sydøstfyn
1. Lars Schandorff 5
2. Jacob Aagaard 5
3. Steffen Pedersen 5
4. Jan Nordenbæk 5½
Sølv: Nordkalotten I
1. Jonny Hector 4
2. Stellan Brynell 5
3. Kåre Hove Kristensen 4
4. Esben Ejsing 5
Bronze: Brønshøj
1. Carsten Høi 4
2. Thorbjørn Bromann 3½
3. Jacob Carstensen 4
4. Nikolaj Palm 3½

Bredderækken:
Guld: Taastrup
1. Jan Mose Nielsen 5
2. Martin Lee Lauritsen 5
3. Kasper Foslund 3½
4. Emil Wulff Rasmussen 1½/3
R. Simon Rise Madsen 1/3
Sølv: Rokaden
1. Michael Nguyen 4
2. Rinor Salihu 4½
3. Izet Salihu 3/5
4. Kristian Siegler 3½
R. Claus Nis Andersen 0/1
Bronze: Nyborg
1. Stig Gorm Jensen 3
2. Jørn Schmidt 4
3. Svend Veise 2½
4. Jimmy F. Sørensen 5

Juniorrækken:
Guld: Mårslet
1. Peter Grove 5
2. Tobias Valentin Rostgaard 4
3. Jens Olaf Svanholm Fogh 6(!)
4. Nicolai K. Brondt Pedersen 6(!)
Sølv: Tjele
1. Esben Nicolajsen 4
2. Jeppe Hallgreen Petersen 4
3. Frederik Jessin Jensen 3½
4. Niels Bommersholdt 5
Bronze:
1. Mads Hansen 5
2. Stefan Wiecker 5
3. Casper Emil Rouchmann 2½
4. Søren Christensen 3½
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Junior-rk.
Mårslet – fra
venstre Peter
Grove, Nicolai
Kvist Brondt
Pedersen, Tobias
Valentin
Rostgaard og
Jens Olaf
Svanholm Fogh.

25. Lxf6 Txc1† 26. Dxc1 Txf6 27. f4
Dd4† 28. Kh1 h6
28... Ld5 var muligvis endnu stærkere, men et lufthul er jo altid gavnligt.
29. Dc7 Lc4 30. h4 Lxd3 31. exd3 Dxd3
32. Db8† Tf8 33. Dxa7 Dxg3
0-1
Med en 3-1 sejr over Nordre kvalificerede de forsvarende mestre fra
Brønshøj sig til at møde Sydøstfyn,
der førte med 10½ point, to point
foran Brønshøj, Frem I og Jetsmark.

Forspringet vokser
Stormesterkollegerne Lars Schandorff og Carsten Høi spillede remis,
men mere blev det heller ikke til for
Brønshøj, der dog på fjerdebrættet
var tæt på en kærkommen sejr. Men
at tiden kan være en særdeles vigtig
faktor i halvtimespartier, måtte Nikolaj Palm sande mod Jan Nordenbæk, der for første og eneste gang i
turneringen kom til at stå totalt til
tab, men Sydøstfyn-spilleren blev
reddet af gongongen!
Med to runder igen var mesterskabet så godt som afgjort, idet Sydøstfyn nu havde et 3½ points forspring
ned til outsiderne Frem I, mens Nordkalotten I var yderligere et halvt point
efter. Nordsjællænderne havde med
en 3-1 sejr over Skakliga-kollegerne
fra Jetsmark indledt slutspurten mod
medaljer af mindre ædel karat. Det
mest bemærkelsesværdige i det opgør var, at nordjydernes førstebræt
Martin Bækgaard besejrede Jonny

Hector, der dermed blev den eneste
af de fem stormestre, der tabte til en
uden for kollegernes kreds.

Videre i samme skure
Det var altså blevet Frems tur til at
møde lokalrivalerne fra Sydøstfyn,
og de voldsomt undertippede odenseanere fik ikke mange ben til jorden. Dog lykkedes det på førstebrættet holdets topscorer WIM Ellen
Hagesæther, der er fast inventar på
Norges kvindelige OL-mandskab, at
spille remis med GM Schandorff.
De to Nordkalot-hold mødtes i
næstsidste runde, og her var der aldrig tvivl om udfaldet, idet førsteholdet gjorde rent bord. Det samme
præsterede Brønshøj mod Jetsmark,
og de to vindere lignede meget sikre
medaljetagere, men storsejrene hjalp
dem dog ikke meget i forhold til førstepladsen, idet Sydøstfyn inden
sidsterunde-mødet med Nordre blot
behøvede et halvt point for at være
teoretisk sikker på klubbens første
pokaltriumf.
Den lod ikke vente længe på sig,
da Steffen Pedersen med sin fjerde
sejr i træk – denne gang gik det ud
over Jan Christensen – tidligt fjernede enhver spænding. Senere fik
Lars Schandorff et smart matapparat
ind mod Tom Petri Petersen, men
med remiser til Johnni Veng og Per
Holst blev århusianerne det modstanderhold, der på dagen fik mest
ud af mødet med de suveræne fynboer.
Med en afsluttende 4-0 sejr over
Frem sørgede Nordkalotten I selv for

Guld
Senior-rk.

Seniorrækken:

Randers – fra
venstre Pouelsten
Holm Grabow
Svend Aage
Madsen Oluf Øe
og Finn
Andersson.

at holde Brønshøj bag sig, mens taberne med to store afsluttende nederlag til guld- og sølvvinderne blev
sendt ned midt i feltet.
Brønshøj sluttede af mod Århus/
Skolerne, der inden det indbyrdes
opgør var 2½ point efter, så 2-2 rakte
så rigelig til bronzemedaljer for de
detroniserede pokalmestre. At de tre
medaljetagere var i en klasse for sig
fremgår af, at Aalborg på fjerdepladsen var to point fra en podieplads.

Historisk præstation
Sydøstfyn levede altså op til favoritværdigheden ved at vinde Eliterækken i suveræn stil. Fynboerne har
hørt til turneringens mest trofaste
deltagere, og holdet har været med
fremme, hver gang de har været med.
I 2000 var Sydøstfyn så tæt på guldet, som man næsten kan komme:
Da de seks runder var overstået, stod
Skolerne og Sydøstfyn begge noteret for 16½ point, og da det indbyrdes opgør var endt 2-2, var man lige
vidt. Et tilbud om lynomkamp blev
afslået, og i henhold til det daværende reglement foretog turneringslederen derefter lodtrækning om titlen. Den faldt ud til århusianernes
fordel, og det udfald har naturligvis
naget spillere og ledere i Sydøstfyn
siden.
Denne gang blev intet dog overladt til tilfældighederne, thi ikke
alene præsterede Niels Højgaards
tropper at vinde samtlige seks runder, men Sydøstfyn blev også de
mest sikre vindere i turneringens 14årige historie. Med 20½ point af 24

satte fynboerne tilmed scoringsrekord og var samtidig det første hold
i Eliterækken, det er lykkedes at gå
ubesejret gennem de 24 partier, efter
at turneringen i 1999 fik ny struktur
og flyttede landsfinalen til Hotel Nyborg Strand.
Det afspejlede sig selvfølgelig
også på topscorerlisten, hvor alle
Sydøstfyns spillere endte øverst – to
af dem kom alene i mål, mens de to
andre måtte dele værdigheden med
andre.

Tæt opløb i Bredderækken
Siden reglerne blev ændret for nogle
år siden, så holdenes ratingsnit højest må være 1800, har der været tætte
opløb i Bredderækken, og årets udgave var bestemt ingen undtagelse.
De jyske klubber har domineret rækken de senere år, men denne gang
måtte hovedlandets hold se sig overhalet af Taastrup, for hvem alt flaskede sig i sidste runde.
Mindst fem af de 16 mandskaber
kunne inden den afsluttende runde
stadig gøre sig forhåbninger om at
komme på medaljeskamlen, idet
Taastrup var i front med 14 point,
mens Rokaden havde 13 point og
Skødstrup 12½ point. Herefter fulgte
Nyborg og Holbæk, begge med 11½
point.
De to førende mandskaber sluttede af med at spille 2-2 indbyrdes,
og da Skødstrup samtidig tabte 1-3
til Holbæk, blev der ikke ændret på
rækkefølgen, hvad guld og sølv angik. Med en 3-1 sejr over Esbjerg
fulgte Nyborg imidlertid Holbæk til

Guld: Randers
1. Pouelsten Holm Grabow 5(!)
2. Svend Aage Madsen 4
3. Oluf Øe 3½
4. Finn Andersson 2½
Sølv: Holstebro
1. Poul Erik Nielsen 2
2. Erling Høiberg 3½
3. Jakob Jakobsen 2
4. Erik Ruskjær 4
Bronze: Nørresundby
1. Jørgen Jørgensen 3½
2. Bent Sørensen 4½
3. Norman Asger Hansen 1½
4. Bent H. Christensen 1

Topscorere, Elite:
1. bræt:
Lars Schandorff, Sydøstfyn, 5
Daniel V. Pedersen, Aalborg, 4½
2. bræt:
Jacob Aagaard, Sydøstfyn, 5
Stellan Brynell, Nordkalotten I, 5
Claus Rossen, Viborg, 5
3. bræt:
Steffen Pedersen, Sydøstfyn, 5
Henrik T. Jensen, Esbjerg, 5
4. bræt:
Jan Nordenbæk, Sydøstfyn, 5½
Esben Ejsing, Nordkalotten I, 5

Topscorere, Bredde:
1. bræt:
Jan Mose Nielsen, Taastrup, 5
Niels-Peter Nielsen, Sydøstfyn, 4½
2. bræt:
Martin Lee Lauritsen, Tåstrup, 5
Rinor Salihu, Rokaden, 4½
3. bræt:
Samuel Eddy, Holbæk, 5½
Mads O. Svendsen, Holstebro, 4
Jens K. Pedersen, Esbjerg, 4
Jørgen Clausen, Gråsten, 4
4. bræt:
Andreas Jakobsen, Nr. Aaby, 6(!)
Jimmy F. Sørensen, Nyborg, 5
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Topscorere, Junior:
1. bræt:
Peter Grove, Mårslet, 5
Mads Hansen, Frem 1, 5
2. bræt:
Stefan Wiecker, Frem 1, 5
Jonathan Braüner, BMS, 4
Jeppe H. Petersen, Tjele, 4
Tobias V. Rostgaard, Mårslet, 4
3. bræt:
Jens Olaf S. Fogh, Mårslet 6(!)
Christian Iversen, Evans 1, 4
Lasse Juel Dinesen, Skovbo, 4
Louise Højen, Jetsmark, 4
4. bræt:
Nicolai K.B. Pedersen, Mårslet 6(!)
Niels Bommersholdt, Tjele, 5

Topscorere, Senior:

Dansk Skak Unions pokalvindere

1. bræt:
Pouelsten H. Grabow, Randers, 5(!)
Jørgen Jørgensen, Nr. Sundby, 3½
2. bræt:
Bent Sørensen, Nr. Sundby, 4½
Svend Aage Madsen, Randers, 4
3. bræt:
Oluf øe, Randers, 3½
Arne Dan Fjordside, Aalborg, 3
4. bræt:
Erik Ruskjær, Holstebro, 4
Hans P. Rasmussen, Aalborg, 2½
Finn Andersson, Randers, 2½
Reserve:
Cipriano S. Caceres, Odense, 3/4
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1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:

Århus
Nordre
Gistrup
Nørresundby
Skolerne
Skolerne
Brønshøj
Jetsmark
Skolerne
Aalborg
Skolerne
Jetsmark
Brønshøj
Sydøstfyn
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dørs og sikrede sig samtidig bronze.
Begge hold endte nemlig på 14½
brætpoint og 8 matchpoint, men da
nyborgenserne havde vundet det indbyrdes opgør 2½-1½, tog arrangørernes mest sikre reservekort bronzemedaljer for andet år i træk.
1800-grænsen kan nås på mange
måder. I år fik Taastrup succes med
at lade holdet brække over på midten, da de to stærke mesterspillere,
Jan Mose Nielsen og Martin Lee
Lauritsen, sørgede for 10 af holdets
point, mens sidste års vindere Jetsmark til gengæld fik fiasko med
samme koncept, da nordjyderne aldrig kom i nærheden af medaljerne.
De fleste hold nøjedes med en enkelt stærk spiller i toppen og en homogen trup for resten, og det var da
også den fremgangsmåde, Rokaden
og Nyborg havde succes med.

Dronningfangst
Kris Munk fra Sydøstfyn fik i 2.
runde lejlighed til at fange modstanderens dronning. Problemerne begyndte for alvor efter 14... Sb4?:

Steen Rikard Kristensen
Varde (1893)

  ^
   
   
   
   
  
  
 

Kris Munk
Sydøstfyn (1920)

15. Sxd4! cxd4
15... Lxg2? 16. Sxe6!
16. Lxb7 Tb8 17. Lg2 Sc5 18. Dd2 Sd5
19. Sd6 Sc7 20. Db4 Dd7 21. Dxd4 Tfd8
22. b4 S5a6 23. b5 Sc5 24. Lc6 1-0
Som den eneste i Bredderækken formåede juniorspilleren Andreas Jakobsen, Nr. Aaby at vinde samtlige
seks partier, hvilket naturligvis udløste en belønning.

Andreas Jakobsen scorede maksimum.

Mårslet i særklasse
Juniorrækken blev vundet af Mårslet, der var ny i denne sammenhæng.
Men det samme kunne ikke siges om
spillerne, idet Peter Grove og Jens
Olaf Svanholm Fogh var gengangere
i forhold til det Viby-mandskab, der
sidste år satte scoringsrekord med 22
point. De blev suppleret af Tobias
Valentin Rostgaard, der i øjeblikket
er Tjele-elev, men ellers har fået sin
skakopdragelse hos en af århusianernes formodet værste konkurrenter, Frem, samt af Nicolai Kvist
Brondt Pedersen.
Modsat 2008-udgaven, hvor Viby
afgav et enkelt matchpoint, vandt
Mårslet samtlige seks kampe, og deres tredje- og fjerdebræt scorede
begge maksimumpoint. Derfor forsvandt enhver spændingen om førstepladsen tidligt, men der var spænding til det sidste om de øvrige
podiepladser, hvor Tjele kom fra
baghjul og snød Frem for sølvmedaljerne.

Randers tog første stik
Så lykkedes det endelig at få gang i
Seniorrækken, men deltagerne måtte
nøjes med fem runder, da der kun
var tilmeldt seks hold, som naturligvis spillede alle-mod-alle. Randers
vandt samtlige fem kampe, og på
førstebrættet brillerede Pouelsten
Holm Grabow med 5 point af 5, hvilket udløste en topscorerpræmie. Det
blev en ensidig jysk forestilling, da
den eneste repræsentant fra en anden landsdel, Odense Skakklub, sluttede sidst.

Lg2 d5 12. cxd5 exd5 13. Dxd5 har
Sort næppe tilstrækkelig kompensation for bonden, men måske er 9...
Sc6 10. Lf4 e5 11. Le3 d6 spilbart.
9... a6 10. 0-0 Dc7

v/ Steffen Pedersen
En af de traditionelt meget stærke
hurtigskakturneringer er den årlige
turnering i Villarrobledo. Turneringen blev i år vundet udelt af tyskeren Arkadij Naiditsch med 7½ point
af 9 mulige foran Alexander Grischuk (Rusland), Alexander Moiseenko (Ukraine), Alexei Shirov
(Spanien), Ni Hua (Kina), Vadim
Milov (Schweiz) og Daniel Fridman
(Tyskland), alle med 7 point.
Nicolai V. Pedersen var med og
blev nummer 33 med 5½ point i det
skrappe selskab.
Franskmanden Etienne Bacrot
(på en 8. plads) er normalt ikke en,
man forbinder med lynsejre, men i
3. runde fik han en fin lille fidus ind
mod en udmærket stormester.

Etienne Bacrot (2721)
Raul Ibrahimov (2543)
Nimzoindisk / E 20
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Sf3 c5
5. g3 cxd4 6. Sxd4 Se4 7. Dd3 Sxc3
Mere populært er 7... Lxc3† 8. bxc3
Sc5, men Hvid har flere måder at
fastholde initiativet på trods den
kompromitterede bondestilling.
8. bxc3 Le7 9. Lg2
En mere direkte fortsættelse er 9.
Sb5!? Efter 9... 0-0 10. Lf4 Sa6 11.

  ^
   
   
   
  
  
  
 

Positionelt står Sort fremragende i
kraft af de hvide dobbeltbønder i clinjen, men han er langt bagud i
udvikling.
11. Tb1 d6
Efter 11... Sc6 12. Sxc6 dxc6 13.
Le3 har Hvid klar fordel. Løberen
på c8 har af flere årsager problemer
med at komme ud. Både fordi den
er spærret inde bag egne bønder,
men også fordi den skal dække b7.
12. Sb3 Sd7 13. Lf4 0-0
Et frækt alternativ var 13... g5!? 14.
Le3 Se5 15. Dd4 Lf6 (15... Dxc4?
16. f4!) 16. Kh1 h5!? men 17. Sd2
med ideen Se4 fastholder nogen
fordel for Hvid. Et andet forsøg er
13... Se5 med det samme.
14. c5
I rette tid. Efter 14. Tfd1 Se5 står
Sort godt. Afbytningen på e5 giver
ingenting. I nogle varianter fortsætter Sort efterfølgende aggressivt
med f7-f5.
14... Sxc5
Sorts bondestilling er fortsat den
bedste efter 14... e5 15. cxd6 Lxd6

16. Lg5, men problemet med den
manglende udvikling er endnu ikke
løst, og 17. Tfd1 er en irriterende
trussel.
15. Sxc5 Dxc5 16. Lxb7 Lxb7
16... Tb8!? 17. Le4 Txb1 18. Txb1
f5 19. Lf3 d5!?
17. Txb7 d5 18. Tfb1 Ld6?!
En lille unøjagtighed. Sort har ingen problemer efter 18... Lf6!
19. Le3 Dc8 20. Ld4 Td8 21. De3


^ 
  
   
   
   
   
  
  

21... e5??
Lidt naivt. Men 21... Td7 22. Dg5!
f6 23. Txd7 fxg5 24. Txg7† Kf8
25. Txh7 Ke8 26. Th8† Lf8 27. Lg7
Dc6 28. Txf8† Ke7 29. Tf3 med
godt spil for dronningen viser, at den
hvide stilling ikke er helt ufarlig.
21... h6! bør dog tage brodden ud
de værste trusler, og Sort er derefter
klar til at aflaste med Td7.
22. Lxe5 Te8??
Objektivt set må Sort spille 22... De6
eller 22... Df5 og affinde sig med at
have tabt en bonde.
23. Lxd6!
Den er gal på baglinjen. Efter 23...
Txe3 24. fxe3 truer Hvid 25. Tb8,
og Sort undgår ikke at tabe dronningen.
1-0

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

www.skak.dk
2009 /6/253
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Brescia 2009:

Danmarks nyudnævnte stormes
brugte noget af sommerferien på

Tre point pr. rund
Af Allan Stig Rasmussen
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dem, fik man det nemt af de italienske kvinder, high class all around!

Hård start
Efter lidt flere indledende problemer
med mad osv., blev turneringen
skudt i gang en halv time for sent. Vi
spillede i, hvad der normalt er en
barsal, og der var ingen vinduer i
den ene side. Det gav indimellem lidt
problemer med blæst. Men så har vi
vist også næsten været omkring alt
skidt, der var at sige om turneringen! Kun hotellets problemer med
det trådløse internet er der vel at tilføje. Til gengæld var det en fin sal,
gode brikker og brætter, rigtig flinke
og hjælpsomme arrangører, glimrende hotel og mad, og efter den lidt
turbulente start kørte alt ganske enkelt til UG 12! Selv vejret skulle bare
lige varme op (hø hø), og efter lidt
indledende regn, kunne man ikke
have ønsket det bedre!
Rent skakligt var starten dog også
hård, for der var åbenbart lavet seedningsgrupper, så jeg fik f.eks. sort
mod en 2400-mand i første runde.
Efter eksamener, masser af planlægning osv., var jeg godt på vej til
at være noget skakrusten, så i det lys,
var det ikke lige den bløde start, jeg
havde håbet på. Alligevel var jeg
godt på vej mod en sejr, men smed
det til sidst væk så det blev remis.
Alt i alt en lidt tam start, med kun ét

point på tavlen – for vi brugte nemlig det fra fodbold kendte 3-pointsystem. Jeg synes ikke, det egner sig til
skak (selv om det formentlig generelt ikke er til min ulempe!), se blot
på slutstillingen i denne turnering...
Derudover havde det ikke rigtig nogen effekt på de hurtige remiser, dem
var der faktisk ret mange af. Sofiaregler i stedet, tak.

Lidt op og ned
Derefter fik jeg først en pligtsejr, og
så et helt fortjent nederlag med sort
til den unge Luka Lenic (2574) fra
Slovenien. Egentlig et godt parti fra
hans side, mens min deltagelse i det
var til at overse, opdagede først en
masse taktisk, når skaden var sket.
Sikkert godt som instruktivt parti,
men jeg nægter at vise det selv.
Jeg kom lidt tilbage igen, med en
ny sejr med hvid dagen efter, men
det blev desværre efterfulgt af følgende katastrofeparti:
5. runde

Jeg var heldig at have den sidste eksamen allerede 2. juni, hvilket betyder næsten tre måneders sommerferie. Det skulle naturligvis udnyttes
med at spille nogle turneringer, og
det lykkedes at finde en i Italien kort
tid efter.
Oprindeligt hed den Como 2009,
men italienerne havde lidt organisationsproblemer (hvem skulle have
troet det?), og få uger før start kom
der nye spilledage og turneringen
ændrede navn til Brescia 2009.
Til sidst kom der endda også en
hjemmeside omkring den, og – ganske imponerende – lykkedes det arrangørerne på kort tid at samle et rigtig stærkt felt med hele 30 spillere
over 2400, deraf 14 med over 2500
(med eneste skandinav, nemlig undertegnede, som den nederste af
disse) i det samlede felt på 64 deltagere! Det kunne næsten kun blive
rigtig god træning, uanset hvor skidt
det end måtte gå.
På trods af navnet blev turneringen afviklet ca. 5 km uden for Descenzano centrum, en lille by et godt
stykke fra Brescia. Men et lækkert
sted! Faktisk lå hotellet, firstjernede
L’Aquaviva, vel kun 50-100 m fra
Gardasøen, og det var tydeligvis et
feriested for rige turister. Man så bl.a.
lækre åbne sportsvogne, hver gang
man gik udenfor. Og når man ikke
havde lange øjne af at kigge efter

Denis Rombaldoni
Italien (2442)

Allan Stig Rasmussen
Danmark (2501)

Siciliansk / B 48
1. e4
Gevaldig overraskelse. I mine forberedelser havde jeg helt udelukket
muligheden.

Allan Stig
Rasmussen
får overrakt
pokal og
præmiecheck
– i fotogen
opstilling a la
Giro d'Italia.

ster, Allan Stig Rasmussen,
en åben turnering i Italien
– og det fortrød han ikke.

de
Foto: Azad Abasov.

1... c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sc6
5. Sc3 Dc7 6. Le3 a6 7. Dd2 Sf6 8.
0-0-0.
Engelsk angreb, hovedvarianten
mod Paulsen-varianten nu om dage.
8... Lb4 9. f3 Se5 10. Sb3 0-0?!
Tvivlsom sidevariant, som jeg brugte
lidt tid på at vælge, men min modstander, som jeg havde kategoriseret
som lidt af en teorihund, skulle have
lov til at tænke selv. Og ifølge min
base var han bestemt ikke velbevandret i denne åbning, så lidt ekstra
risiko var til at leve med.
11. De1
Nyhed, men nok ikke en der bliver
kopieret af andre lige foreløbig. Jeg
formoder dette var hans forberedelse
mod hovedvarianten med 10... b5.
Dér er der to ideer med trækket, nemlig at true S(x)b5, og samtidig at
drible til g3. Her er ingen af truslerne lige så farlige som i hovedvarianten.
11... d5!
Den rette reaktion, tror jeg. Kostede
mig dog en hel del tid, for trækket
forpligter virkelig.
12. exd5 Lxc3 13. bxc3
Jeg havde vel egentlig mest forventet 13. Dxc3 Dxc3 14. bxc3 Sxd5
15. Lc5 Te8 16. Kb2 (eller 16. c4
Sc3) 16... b5 med uklart spil. Men
teksttrækket er mere kritisk. 13...
Sxd5 13... exd5!? siger min maskine

Torneo Internazionale di Brescia 2009:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

GM Miroslaw Grabarczyk, Polen (2469) 18
GM George-Gabri Grigore, Rumænien (2542) 17
IM Allan Stig Rasmussen, Danmark (2501) 17
GM Vladimir Malaniuk, Ukraine (2523) 17
IM Nijat Azad Og Abasov, Aserbajdsjan (2486) 17
FM Daniele Genocchio, Italien (2445) 17
GM Luka Lenic, Slovenien (2574) 16
GM Oleg Romanishin, Ukraine (2501) 16
GM Sinisa Drazic, Serbien (2533) 16
IM Fabio Bruno, Italien (2441) 16
GM Igor Naumkin, Rusland (2488) 16
GM Yuri Yakovich, Rusland (2569) 15
GM Ildar Khairullin, Rusland (2606) 15
GM Nenad Sulava, Kroatien (2521) 15
GM Evgeny Sveshnikov, Letland (2554) 15
IM Sabino Brunello, Italien (2477) 15
IM Pierluigi Piscopo, Italien (2405) 15
FM Daniyyl Dvirnyy, Italien (2459) 15
IM Virgilio Vuelban, Filippinerne (2422) 15
GM Dmitry Frolyanov, Rusland (2559) 14
FM Alessio Valsecchi, Italien (2363) 14
GM Oleg Korneev, Rusland (2587) 14
FM Axel Rombaldoni, Italien (2363) 14
IM Samy Shoker, Ægypten (2404) 14
GM Igor Efimov, Monaco (2439) 14
IM Denis Rombaldoni, Italien (2442) 14
I alt 64 deltagere.
Pointsystem:
3 point for sejr, 1 point for remis, 0 point for tab.

www. puntoesclamativo.org/
newsite/brescia-2009
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er godt. Under partiet brød jeg mig
ikke om f.eks. 14. Lg5 Te8 15. Dd2,
men Rybka siger pæn sort fordel efter 15... Dc6. Jeg har generelt ikke
gode erfaringer med at prøve at overbevise den om noget andet i denne
slags stillinger, så jeg vælger bare at
stole på den.
14. Lc5


  ^
   
   
   
   
  
 
  

14... b5!
Godt, men også nødvendigt. Alternativet var 14... Td8, men efter 15.
c4 b6 (15... Sd7 16. La3 er også lidt
bedre for Hvid) 16. Lxb6 er Hvid

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 årgang 1896.
Skakbladet 1904/05,
1910/11 og 1916/17;
Arbejderskak årgang 1
1931, #2 1932, #10 1966
og årgang 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
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ovenpå. Helt skidt var til gengæld
14... Te8? 15. c4, eftersom hverken
15... Sd7 16. Txd5 eller 15... b6 holder.
15. Lxf8 Kxf8
Hvid er en ren kvalitet over nu, men
Sort har rigelig kompensation i form
af Hvids dobbeltbonde og kompromitterede kongestilling. Derudover
varer det lidt tid, inden h1-tårnet
kommer til at lave noget nyttigt,
mens Sorts springere dårligt kunne
stå bedre. Uden computer er Sorts
stilling noget nemmere at spille.
16. Td4
Efter lang betænkningstid.
16... Lb7 17. c4?!
Der var nok flere andre bedre træk,
og det lignede da også en tung beslutning for min modstander.
17... bxc4 18. Sa5 c3 19. Sb3
Pokkers. Jeg havde jo trods alt håbet
lidt på 19. Sxb7?? Dxb7 20. Dxe5
Tb8! og vinder.
19... Dd6??
Nej nej neeej. F.eks. 19... a5 var klart
bedre for Sort.
20. Dxc3
Den bonde var ellers ret så rar at have.
Nu skal der findes ordentlige træk
for at holde gryden i kog...
20... Tc8 21. Db2 Dc7!
Giver en fornuftig svarmulighed på
Hvids næste træk:
22. Ld3 Sf4 23. Kb1
Jeg synes, 23. Txf4 Sxd3† ville have
været et fint alternativ. Jeg ved ikke,
hvad jeg havde fundet på, hvis han
havde spillet 23. Lf1 – ud over i første omgang bare at hoppe tilbage
igen selvfølgelig. Havde sikkert taget en eventuel remis, med tanke på
min grove fejl...
23... Sxg2
Så spiller vi endnu!
24. Le4?
Undervurderer Sorts initiativ. Klart
bedre var 24. Da3† Kg8 25. Dd6
Dxd6 26. Txd6 Lxf3 27. Lxa6, og
Hvid er ovenpå.
24... Lxe4 25. Txe4 Sc4
Initiativet er vigtigere end en bonde,
og det er et godt felt til krikken.
26. Dc1 e5

Tingesten på g2 skal lige kunne
komme hjem igen.
27. Tg1
27. Td1!? giver trækomstilling efter
27... f5 (ikke 27... Sge3 28. Td3
Sxc2? 29. Kxc2! selv om det kræver, man har styr på nerverne) 28.
Te2 Sf4 29. Tee1.
27... Sf4 28. Td1 f5 29. Tee1 Sg2
Udmærket rent praktisk, om end 29...
Kg8 var objektivt bedre.
30. Te2 Sge3 31. Td3 f4
Nu er det vel efterhånden oplagt for
de fleste, at Sort umuligt kan stå dårligst!?
32. Ka1 Kg8
Så slap vi begge for at skulle holde
øje med en eventuel skak på a3.
Meget rart, når man er i tidnød.
33. Sd2


 
   
   
   
   
 
 
   

33... Sd6
Jeg ville rigtig gerne have haft 33...
Sa3! til at virke, men efter 34. Txa3
Sxc2† 35. Kb2 (35. Kb1?? Sxa3†
36. Dxa3 Dc2† 37. Ka1 Dd1†) 35...
Db6† 36. Sb3 er det slut. Det ville
det også være efter 36. Tb3 men nu
for den hvide mand: 36... Dd4† 37.
Kb1 Da1 mat! Computeren fortæller imidlertid, at 35...Dc5 er godt for
Sort – men det er ikke et træk for
mennesker, særligt ikke når man er i
tidnød.
34. c3 Sb5
Min møgspand, der er tæt på at være
helt kaput... jeg mener: dejlige
computer, der er til salg, har flere
forbedringsforslag her, f.eks. 34...
Tf8, som jeg desværre må erkende
er sort snak for mig...
35. Se4 Sd4
Det her var naturligvis min plan.

Foto: Peter Nielsen.
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ling, og endte såmænd også med at
vinde. Så tænker man jo straks, at
den hvide spiller ikke kan være nogen skaklig begavelse (og i forberedelserne var der mange træk, der fik
mig til at tænke noget tilsvarende),
men jeg tog det naturligvis seriøst
alligevel. Det kom der heldigvis noget godt ud af:

Evgeniya Dolukhanova
Ukraine (2240)

Foto: Azad Abasov.

Miroslaw Grabarczyk – turneringsvinder.

36. Tb2 Dc4??
Endnu et ‘nej nej neeej’-træk. De
fleste andre(!) var okay, hvorefter alt
endnu kunne være sket.
37. Txe3!
Den havde jeg helt misset.
37... fxe3 38. Sd6
Så er selv de gode dyr rådne.
38... Se2 39. Dxe3
For at det ikke skal være løgn, havde
jeg igen misset, at han kunne slå på
e3, selv om jeg havde siddet og kigget på stillingen i lidt tid, mens han
tænkte. Underligt. Men reelt uden
betydning nu, for stillingen var allerede tabt.
39... Dd5 40. Sxc8 Dd1+ 41. Tb1 Dc2
42. Dxe5 1-0
Nedtur. Men overraskende nok gik
der ikke mere end en 10-15 minutter, førend jeg ligefrem kunne grine
igen. Sikkert fordi jeg nød at være
dernede, resultaterne til trods!
I 6. runde kom jeg tilbage på rette
spor med en sejr over ukrainske
Dolukhanova (2240 og +85 på næste liste). Hun var yngre end jeg, men
i modsætning til så mange andre
dernede kun med et sølle enkelt år.
Hun havde tidligere tabt til en af de
overraskende mange klart yngre italienere med 2400+. Åbningen var ret
usædvanlig: 1. e4 a6 2. c3 Ta7 3. d3
Ta8. Ret provokerende af den sorte
mand, efter min mening, men han
fik nu meget hurtigt en bedre stil-

  ^
  
   
   
   
  
  
  
Allan Stig Rasmussen
Danmark (2501)

20... Sf7
20... Se4 ville bare have været en
brik direkte i slag(!), men 20... Se8
var et fornuftigt alternativ.
21. Lb2
‘Av min diagonal’
21... Tfe8 22. Dh4 De7 23. Dd4 De5
24. Db4 Dc7 25. f4!
Så opdagede min modstander problemet. Der er ikke længere nogen
god måde at stoppe min Tykke Bertha på.
25... Te6 26. Dd4 Kf8 27. Dg7† Ke8
28. Lf6
You can run, but you can’t hide!
1-0
Næste runde havde jeg igen hvid,
denne gang mod en filippiner, Salvador, med 2445. Utroligt nok kom
jeg til at forberede mig med den forkerte farve, men vandt alligevel efter et hårdt kampparti.

Taktik og held
8. runde bød på sort mod Oleg Korneev, der engang havde tæt på 2700.
Nu ligger han under 2600, og taber
yderligere en ordentlig stak rating til
den næste liste, så vi kommer til at

ligge meget tæt. Jeg havde dog stor
respekt for ham, og selv om det selvfølgelig ikke var helt uden grund,
burde jeg i hvert fald ikke have givet
ham remisen, da han tilbød, for jeg
havde både langt mere tid og en behageligere stilling.
De forrige nederlag med sort havde nu også lidt indflydelse, jeg ville
ikke have været glad for at tabe med
den farve for tredje gang i træk. Endelig tænkte jeg, at jeg med remis
sikkert ville få hvid i sidste runde,
mod en mere overkommelig modstander, og så kunne jeg satse hele
butikken dér. Og det var faktisk
nogenlunde, hvad der skete!
Hvid mod Sulava (2521) fra Kroatien. Jeg fik fordel ud af åbningen,
var tæt på at miste den igen, brændte
nogle broer, men fandt en giftig plan,
som min modstander undervurderede, og i en allerede kritisk stilling
bukkede han så reelt bare en officer
(der tillod mig at lave et midlertidigt
dronningoffer!).
Samtidig flaskede de andre resultater sig så heldigt, at det endte med,
at jeg sluttede på en 3. plads. Ikke
retfærdigt, f.eks. måtte min værelseskammerat, ratingfavoritten Ildar
Khairullin (2606) fra Rusland sande,
at selv om vi efter almindelig optælling fik lige mange point, og hans
præstation var klart bedre, røg han
helt uden for præmierækken.
Men unægteligt en dejlig start på
skaksommeren for eget vedkommende, og en præmie der var stor
nok til at dække min efterfølgende 9
dages fremragende ferie som backpack’er-med-kuffert i Norditalien.
Lidt overraskende gik danskkendte Miroslaw Grabarczyk (2469) fra
Polen hen og vandt, foran rumænske George-Gabriel Grigore (2542).
Miroslaw fortalte mig, at han næsten
ikke havde kunnet sove natten til sidste runde, pga. nerver. Lidt sjovt at
høre, fra en så rutineret professionel
spiller, men desto mere var sejren
ham vel undt.
Alt i alt en rigtig fin turnering og
oplevelse, så tilbage er der vel kun at
sige:
I Italy !
2009 /6/257
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Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

Nigel Short om hvorfor han blev
professionel skakspiller: ‘Meget
simpelt. Jeg blev sparket ud af skolen og var derfor i bund og grund
arbejdsløs.’
(‘Interview with a grandmaster’,
2001)
Ricardo Calvo: ‘Venezuela havde
fået en ny skak-præsident, en indtagende ældre kvinde ved navn
Adalgisa de Briceno. Hun var blevet slået rent fysisk under valgkampen af sin rival, en pro Campomanes
mand. I Dubai bar hun en støttende
halskrave pga. de hvirvelskader, hun
var påført. Skak er ikke noget fredeligt spil længere.’
(New in Chess, nr. 8, 1986)
Artur Yusupov om, hvad der fascinerer ham ved skak: ‘Skak er et brillant spil, hvor fantasien ofte overgår de måske ordinære forventninger, hvor den svageste brik, mod
slutningen, pludselig bliver den
stærkeste af dem alle. Det er en fantasiverden, men det reflekterer også
den virkelig verden.’
(Chessbase.com, 28. august 2008)
Garry Kasparov: ‘Vishy [Viswanathan Anand] er en brillant spiller.
Men det er meget hårdt at konkurrere på topniveau, når man er fyldt
40. Han er oppe imod folk, der er
halvt så gamle som han selv. Jeg vil
blive meget overrasket, hvis han kan
holde sig på toppen meget længere.
Han kan kæmpe mod hvem som
helst undtagen tiden.’
(India Today, 7. marts 2009)
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Dimitri Reinderman (om sin største skaklige inspiration og hvorfor):
‘Mine katte, de tvinger mig til at
vinde mine partier, så jeg kan fodre
dem.’
(O2C Doeberl Cup Newsletter,
vol. 7 issue 2, april 2009)
Henrik Andersen: ‘Spillet handler
om meget andet, end det der sker på
de 64 felter. Det drejer sig om at
lægge planer, tænke strategisk og
handle, når der sker noget uventet.
Det er færdigheder, som man kan
bruge i mange andre sammenhænge
i livet. Det der med at tænke sig om
inden næste træk, eller inden man
siger noget dumt, det bruger jeg i
mit arbejde. Jeg kan både tænke
langsigtet og handle i nuet.’
(Lokalavisen Frederiksberg,
27. november 2008)

Boris
Spasskij

Boris Spasskij: ‘Jeg sagde altid til
Botvinnik, at den førende repræsentant for den sovjetiske skakskole
var... Bobby Fischer! Og hvis man
havde tvunget Aljechin til at gøre
morgengymnastik og drikke lidt
mindre, så ville han have været den
sovjetiske skakskoles far.’
(Schach, januar 2007)
Marco Bode om lighederne mellem skak og fodbold: ‘Man er i
begge spil nødt til at bevare den allerhøjeste grad af koncentration, da
modstanderen ellers vil udnytte selv
den allermindste uopmærksomhed.’
(Der Spiegel, 3. november 2000)

Shaun Press: ‘Jeg er en af de der
‘glasset er halvt tomt’ fyre, der dvæler mere ved mine nederlag, end jeg
fejrer mine gevinster.’
(Shaun Press Chessblog,
13. december 2008)
Larry Evans: ‘Efter at have fået titlen uden kamp fra Bobby Fischer i
1975, holdt Karpov den i 10 år og
besluttede samtidig, hvilke sovjetiske spillere, der kunne spille turneringer i udlandet om hård vestlig
valuta.’
(‘This Crazy World of Chess’,
2007)
Aron Nimzowitsch: ‘Alene mod
hele skakverdenen skabte jeg en ny
forståelse af spillet, en ny skole, et
nyt spil. I 1913 opdagede jeg en
spilleplan, der siden blev meget
populær: 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3
Lb4 – uden d7-d5; eller 1. d4 Sf6 2.
c4 e6 3. Sf3 b6 ligeledes uden efterfølgende d7-d5; og hermed var
Tarrasch’ saga som den almindelige
anerkendte læremester i skaklig visdom definitivt ude.’
(Sahmatnyj Listok, 1929, gengivet
i ‘Hilsen til Jens Enevoldsen’,
1977)
Garry Kasparov: ‘Karpov levede
på sit naturlige talent og på de ideer
han lærte og udarbejdede i midt70’erne i matcherne mod Spasskij
og Korchnoi og til en match mod
Fischer. Efter vores første to matcher ændrede han fuldstændig sin
spillestil og det er derfor, han holdt
sig på toppen i yderligere 10 år.’
(Chesscafe.com,
8. oktober 2008)
Åge Sinkbæk: ‘Det gode ved skak
er, at resultatet ikke er givet på forhånd. Men det er samtidig også det
problematiske ved spillet. Thi det
menneskelige nervesystem trives
ikke særlig godt ved uvished.’
(Roskilde Skakklubs klubblad
Skak Snak, nr. 1, 1996)

Taktik
Løsninger side 28

Tag stilling
1. Sort trækker!






















 
 
  
   
   

   
   










  
   
  
   
   

  












Lette officerer i kamp!

Få en ide!

Butikslukning!

4. Hvid trækker!

5. Sort trækker!

6. Sort trækker!












 
  
  
  
   
   

  



3. Hvid trækker!

2. Sort trækker!

 

   
  
  
   








v/ Bent Kølvig













 
  
  
   
  
   
   














 
  
  
  
   
   
   






Løberslutspil med merbonde.

Undgå pat!

Springer mod dårlig(?) løber.

7. Sort trækker!

8. Hvid trækker!

9. Sort trækker!





 
   
  
   
 
  
   
  
   
   
   
  
   
   
 

Remis?









Løber- og tårnbonde
vinder ikke altid!



   
   
   
  ^ 
   
   
  
^   
Bedste chance?
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BENT LARSEN
Jonathan Rowson
– interessante bøger
og stærk i praksis.

Undgå
ubehageligheder
I starten af ‘Skeptisk læser’ var der
nogle tråde, der ikke rigtig blev taget op, bl.a. ‘halvstiv løve’. Det var
skrevet med det følgende parti fra
Pistyan 1922 i tankerne. Men der
blev ikke plads.

Aljechin
Hromadka
Slavisk / D15
1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. c4 c6 4. Sc3
Db6!?
Ukendt i vore dage. Et snedigt træk
af Alapin, men indført i mesterpraksis af Süchting mod Schlechter
1911. Aljechin kalder sit svar solidt,
men uden kraft.
5. e3 Lg4 6. cxd5 cxd5 7. Da4† Ld7! 8.
Lb5 a6 9. Lxd7† Sbxd7 10. 0-0 e6 11.
Se5


  ^
   
   
   
   
   
  
  

11... Da7?
Nu kommer løven! Hvorfor ikke
11... Db4 ?
Hvad der overraskede den tjekkiske
mester vides ikke. Men med kongen
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i centrum er der ikke noget at blive
overrasket af. Nu kommer en serie,
der fortjener den gamle kliche: Hvert
træk et hammerslag.
12. Sxd7 Sxd7 13. e4 b5 14. Dc2 dxe4
15. d5 e5 16. a4! b4
Sort finder sig fromt i det hele. Vinderen kommenterer ikke 16... bxa4
og 16... f5 17. axb5 Lc5, men selvfølgelig er det farligt.
17. Sxe4 Db7
Her overbeviser Aljechins kommentar mig ikke: Han giver 17... Lc5 18.
Le3 19. Sd6† Ke7 20. Sf5† fulgt af
21. fxe3 med et meget stærkt angreb.
Efter 20... Kf8 og 21... g6 er jeg usikker, men der er en ganske enkel
biløsning: 17... Lc5 18. Ld2! Sort
kan ikke dække b4, f.eks. 18... a5?
19. Tac1 med stor fordel.
18. Td1 Tc8 19. De2 Le7
19... f5 20. Sg5 ser heller ikke betryggende ud, f.eks. 20... Le7 21. Se6
Kf7 22. g4. Derimod gav 20. Sg3 g6
21. Sxf5 gxf5 22. Dh5† Kd8 kun
remis.
20. Dg4 g6

 ^
  
   
  
  
   
  

 

21. Lg5!
Rokaden tillades ikke, på f6 kommer De6, eller 21... f5 22. Dh4.
21... h6 22. Lxe7 Kxe7 23. Dh4† g5
Eller 23... f6 24. f4!
24. Dg4 Tc4 25. Df5 Tf8 26. b3
! af Aljechin. Muliggør 27. Sf6, der
ikke duede straks pga. 26... Tf4. Men
26. g3 var lige så stærkt.
26... Tcc8 27. Sf6 Tc5 28. Sxd7 Dc8
28... Dxd7 29. Dxe5† fulgt af 30.
Tac1 er chokerende klart.
29. d6† opgivet.
Pga. 29... Kd8 30. Df6† Kxd7 31.
De7† Kc6 32. d7.
Et flot parti. Det står som Game 67 i
My Best Games of Chess 19081923, der er den mest sympatiske af
Aljechins partisamlinger. Der skulle
han endnu ikke bevise noget, og et
parti som remisen med Reti fra Wien
1922 er fuldt af ros til modstanderen.
Dertil kommer, at i årene 21-23,
efter krigen og flugten fra Sovjet, var
han fantastisk aktiv og spillede et hav
et interessante partier.
Pistyan (Piestany) ligger 30 km
nordøst for Bratislava og var berømt
for sine varme, svovl- og radiumholdige slamkilder. De lindrede gigt,
ischias, reumatiske lidelser og kvindesygdomme.

Om at komme først
Jeg havde lyst til at skrive ‘korresponderende felter’, men det bruges
normalt om bondeslutspil. I alle til-

Foto: Cathy Rogers.

fælde, vi skal til junior-DM 1971,
og partiet står i Kaare Vissings jubilæumsbog Arbejdernes Skakforening 75, 1904-1979.
Se lige på denne stilling:

 
   
   
   
   
  
 
 

Fred og ingen fare. Men Hvid opgiver 12 træk senere! Nedturen begynder her. Hvad ville du have spillet?

16. Lxc7 Tfe8
Vi kom til diagrammet. Sorts næste
træk giver Vissing et udråbstegn.
Men det træk skulle han aldrig have
haft lov til. Hvid skal spille 17. Dd2.
17. c3 er helt forfærdeligt. Tillader
17... Dg5 og svækker de hvide felter. Samt forlænger 2. række. Hvis
man er så klodset, at et tårn kommer
til e2, så kan man jo bare dække c2
med Tc1, truslen er Kf1.
17. c3 Dg5 18. Lg3(?) h5!
Nu er det svært.
19. Dc1 Txe1† 20. Dxe1 h4 21. De5
Dg4 22. Lh2 Te8 23. Dc7 De2
Truer mat i 2. Samt 23... Dxb2.
24. Tf1 Lc8 25. Db6
Vissing sætter et spørgsmålstegn.
Det kan han godt. Men det skulle
nødigt give læseren den idé, at der
endnu var remischancer.
25... h3 26. Dd4 hxg2 27. Tc1





   
   
   
   
  
  
   

27... Df1† 28. opgivet.

Overmod
Benny Larsen
Ingolf Clausen
Spansk / C80
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0-0 Sxe4 6. Te1 Sc5 7. Lxc6 dxc6
8. Sxe5 Le7 9. d3 0-0 10. Sc3 Ld6
Her begynder der at ske mærkelige
ting. Hvid har spillet en fredelig variant og kunne passende have fortsat
med 11. Sc4.
11. Se4 Lxe5 12. Sxc5 Lxh2†
Undgår 12.... Dd6 13. Se4 Lxh2†?
14. Kh1.
13. Kxh2 Dd6† 14. Kg1 Dxc5 15. Lf4
Ld7
15... Db6 er næppe sundt.

Et superinstruktivt parti. Måske
psykologisk. 8. b3 ser så stilfærdigt
ud ... Rowson kender jeg. Skotte, har
skrevet to interessante bøger.

Rowson
Guirado
Gammelindisk / A53
1. d4 Sf6 2. c4 d6 3. Sc3 e5 4. dxe5
dxe5 5. Dxd8† Kxd8 6. Sf3 Sfd7
Den gamle hovedvariant. Jeg kunne
nu godt lide 6... Sbd7. Mod 7. Tg1!
– allerede spillet af polakken Sliwa i
Göteborg 1955, mod Fuderer – lancerede jeg i Hastings 1990 den vigtige nyhed 7... h6 (rutinetrækket var

7... c6), men efter 8. g4 e4 9. g5!
exf3 10. gxf6 Sxf6 11. exf3 undervurderede jeg vanskelighederne.
Stillingen er på værkstedet.
I almindelighed er bonden på e5
bedre end den på c4. Derfor er Hvid
nødt til at være hurtig, energisk og
opfindsom.
7. g4! c6
Der er mange andre træk. Et af de
bedste er 7... Sa6. 7... c6 svækker jo
d6 ...
8. b3!? Lb4??
Den stod godt på f8! Rigtigt må være
Sa6. Fingerøvelse: 8... Sa6 9. Lb3
Ke8 10. 0-0-0 Sac5 11. b4 Se6 12.
c5 a5 13. a3 f6 14. Se4 axb4 15. axb4
Ta4 16. Lc3 b6 17. Sd6† Lxd6 18.
Txd6 Ke7 – og Sort er ovenpå!
8... Lb4 er et angrebstræk! I forbindelse med c6 kan det næppe være
godt at bytte den løber.
9. Lb2 a5 10. 0-0-0 f6 11. g5 Sa6 12.
gxf6 gxf6 13. Se4 Ke7
Vi kan godt sætte et spørgsmålstegn,
vi kender jo resten. Men det ville
være forkert at få vor læser til at tro,
at Le7 gav redningschancer. Efter 14.
Tg1 er den sorte udvikling elendig,
og Hvid har begge de åbne linier.
14. Tg1 Sac5 15. Sd6 a4
Eller 15... Sxb3† 16. axb3 Lxd6 17.
Tg7† Kf8 18. Txd7. Eller her 17...
Ke6 18. Lh3† f5 og nu er det allernemmeste 19. Lxf5† Kxf5 20. Txd6.
Man siger jo, at det var sådan, Karl
den Tolvte spillede skak. Kongen gik
forrest i angrebet.
16. Sxc8† Taxc8

  ^
  
   
   
  
  
  
 



17. a3! opgivet!
Efter 17... Sxb3† 18. Kb1 er det
længste, vi kan trække pinen ud,
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18.... Ld6 19. Tg7† Ke6 20. Lh3† f5
21. Sg5† Kf6 22. Txd7. Ellers er der
17... La5 18. b4 Sb3† 19. Kc2.

Ikke helt vanvittigt
Det følgende parti spilledes i Reykjavik den 29/3 2009. Det begynder
som skotsk gambit (C44), men går
over i prøjsisk (C55). Sort undgår
hovedvarianten i Max Lange med
Sg4, som allerede Steinitz analyserede. Sort hedder E til fornavn. Esben! du er genkendt.

Lagerman
Lund
Prøjsisk / C55
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4 exd4 4. Lc4
Sf6
På given foranledning – for to numre
siden – må jeg lige minde om, at 4...
Le7 er spilleligt, og efter 5. c3 dxc3!
6. Dd5 Sh6 7. Lxh6 0-0 er der kludder i teorien. Fru Nielsen fra Odense
vandt med Sort mod en stærk jugoslavisk pige, der oven i købet var
koncertpianist.
Nu er det svært at spille på gevinst
med Hvid efter 5. 0-0 Sxe4.
5. e5 Sg4 6. De2
Nyt, i hvert fald for mig. Jeg har
været uopmærksom. Det står i ECO.

100 år
Skakbladet
Vi har det hele.

Køber/Sælger

6... De7 7. Lf4 b5!?
Men hvor står det? 7... d6 giver Hvid
en minimal fordel, og 7... f6 fører
vistnok til udligning. Hvis Sort er
ude på skrammer, kan han forsøge
8. exf6 gxf6!?

  ^
   
   
   
   
   

  

Hvid giver sig formodentlig til at
tænke. Mod 8. Ld5 er f6 en mulighed, og efter 9. e6 skal man se på 9...
Db4† og meget andet. Men så skal
man også se på 8... Dc5 og navnlig
Db4†. Truslen Db4† fulgt af d3 med
angreb på f4 er åbenbart ideen i det
slet ikke helt vanvittige 7... b5.
8. Lb3 kan udmærket besvares med
8... f6 (9. e6 dxe6 10. Dxb5 Ld7 11.
Dh5† g6 12. Dxg4 e5).
Hvorfor alverden spiller Hvid ikke
8. Ld3 ?
Hvis Sort er grådig, spiller han 8...
Db4† 9. Sbd2 Dxb2 10. 0-0 med
gode chancer for Hvid – men pas
på! Man skal skam også se på 9. Sf3d2!?
8. Lxb5?! Db4† 9. c3 dxc3 10. Sxc3
Dxf4 11. Sd5 Dh6 12. Sxc7† Kd8 13.
Sxa8 Lc5
Vistnok det bedste. Efter 14. Tf1 Te8
er det Hvid, der har det sværest.

Skakbogsamlinger

TÅRNURET
altid på lager.

33 – 14 62 91

Skakhuset
Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk
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14. 0-0?? Sd4 15. opgivet.
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Skak
Af Peter Grønborg
Det er med glæde, at jeg kan konstatere, at den nye formand for
Dansk Skak Union ser med optimisme på fremtiden, for der er brug
for optimisme og et fremadrettet
udsyn på tingenes udvikling.
Jeg skriver dette indlæg i debatten
omkring skakkens vilkår i Danmark
med afsæt i referatet fra Dansk Skak
Unions delegeretmøde i Skakbladet
nr. 4, fordi jeg mener, at i en tid med
kraftig nedgang i det totale medlemstal i unionen er der behov for at se
på tingene med kritiske øjne.
Først vil jeg sige, at alle udtalelser her er mine egne personlige, samt
at jeg ikke ønsker at negligere eller
kritisere nogen som helst, der i de
sidste mange år har virket som ledere i DSU. Vi arbejder vel alle for
skakkens fremme og vil det bedste i
den anledning. Og så håber jeg i
øvrigt, at de ideer, der her bringes til
torvs, kan inspirere.

Medlemsflugten vendt
med aktivt klubarbejde
SK 1968 har i mange år været en af
de største klubber i landet, men vi
har også oplevet medlemsflugt. Den
har vi imidlertidig været i stand til at
vende, hvorved vi igen har et sundt
medlemstal.
Det, vi har fokuseret på i jagten
på nye medlemmer, er yngre spillere, typisk universitetsstuderende,
vi spiller jo i tilknytning til Århus
Universitet. Bl.a. ved at SK 1968 gør
sig synlige ved den årlige kombinerede Idrætsdag og Fredagsbar på
Universitetet, hvor vi stiller op med

– i Danmark
et stort skakbræt og tolv almindelige sæt, så alle kan komme til at
spille skak i teltet.
I klubben laver vi undervisning
for begyndere og etablerede basisspillere. Vi har også netop startet en
studiegruppe og både ældre basisspillere og nyere medlemmer viser
stor interesse for den slags aktiviteter. Jeg tror på, at man skal aktivere
sig ud af krisen.

Skakbladet skal også
være for begyndere
Ser man på, hvad Skakbladet indeholder, så er det et produkt for den
etablerede klasse af (mester)skakspillere. Det er meget lidt, man kan
finde af interesse for begyndere og
spillere, der lige har meldt sig ind i
en skakklub. I min optik duer det
simpelthen ikke. Der skal være noget, der fænger for de nytilkomne.
Jeg så eksempelvis aprilnummeret af det britiske Chess skakblad,
her kunne man i en artikel af Daniel
King evaluere sit skakniveau ved at
spille et parti igennem og angive de
træk, man mente måtte følge, og så
fik man point for at ramme rigtigt.
Det er bare et simpelt eksempel
på den slags kvalitative artikler, som
jeg savner i Skakbladet. Jeg mener,
at det er vigtigt, at vi i forhold til det
vigende medlemstal gør os klart, at
det er i disse segmenter, de unge,
studerende, basisspillere, at vi skal
styrke vores profil. Ikke overhovedet ønsker jeg at negligere eliten,
men du kan ikke have en top uden
en (gro)bund. Fødekæder starter ne-

defra og op. Ellers holder det hurtigt op med at være en fødekæde.
Konkret foreslår jeg, at der i hvert
nummer af Skakbladet er 2-4 sider
for begyndere og andre dødelige
basisspillere. Det kunne være artikler om, hvordan man bliver bedre.
Dette er et emne, der rummer store
muligheder for kreativitet. Der bliver skrevet uhyggeligt mange bøger om, hvad man kan gøre for at
blive bedre. Lad os her i bladet rette
fokus på nogle af de allerbedste af
disse. Vi kan have artikler om struktur og strategi. Om taktik, angreb og
kombinationer. Og selvfølgelig om
slutspil. Eller temaer som løber mod
springer osv.
Desuden kunne det være interessant at bringe artikler af spillere, der
har en klar holdning til, hvordan man
forbedrer sit spil, specielt hvis det
kan gøres ud fra personlige erfaringer med, hvad der virker. De, der
kender Bent Larsens ti små hæfter
‘Vi spiller Skak’ har dér en idé til,
hvor det er, jeg vil henad.

Dsu.dk med undervisning
og fokus på klubberne
I denne sammenhæng mener jeg også, at denne positivt intentionerede
kritik gælder DSU’s hjemmeside.
Webmasteren gør en meget udmærket indsats med nyhedsformidlingen, naturligvis, men kunne man
ikke her forestille sig et samarbejde
klubberne imellem, om hvad der
undervises i, hvordan træning foregår, samt for det enkelte medlem:
artikler om, hvordan man forbedrer

sit spil og om de ovennævnte temaer
og lignende.
Der er selvfølgelig allerede nu den
taktiske træner på DSU’s hjemmeside, og den er rigtig fin og et eksempel på, hvad jeg mener, der skal
til. Vi bør have et langt bredere tilbud til online-artikler, end den ene
side, der p.t. eksisterer på DSU, om
hvordan man bliver bedre.
Som antydet savner jeg lidt spræl
på hjemmesiden, den er jo fremtiden – uanset hvor længe det varer,
inden Skakbladet lukkes ned. Spræl
kunne være fokus på de forskellige
klubbers hjemmesider, hvor de interessante artikler, der er spredt rundt
om på disse sider, trækkes frem i
lyset til glæde for hele landets skakspillere.
Det er mit indtryk, at i mange
klubber er det lidt som Tordenskjolds soldater med hensyn til at få
folk til at levere stof til klubblade og
hjemmesider, hvorfor ikke så lave
et landsdækkende samarbejde under
DSU? På den måde vil flere få glæde
af ildsjælenes arbejde.
Med håbet om at vi – hele skakmiljøet i Danmark – sammen kan
vende den negative udvikling i medlemsantallet i DSU, vil jeg sluttelig
ønske ledelsen held og lykke med
arbejdet.
Peter Grønborg er næstformand
i SK 1968, Århus.
www. sk1968.dk
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Juniorskak
DM for ungdom 2009

Dansk Skak Unions 2. Ungdoms-DM blev
et vellykket skaktræf for spillere og trænere.

Medaljetagere:
U18 – 8 deltagere født 1991-1992:
1. Dara Sevkan Akdag, BMS (2201) 4½
2. Jakob Glibstrup, Skive (1918) 3½
3. Nicolai Petersen, Mårslet (2076) 3

U16 – 14 deltagere født 1993-1994:
1. Tobias Rostgaard, Mårslet (2046) 4
2. Kristian Seegert, Viby (2092) 4
3. Tobias Bøje, Viby (2005) 3½

Talentparade
i Skanderborg
Fotos: Helge Neesgaard-Madsen.

U14 – 11 deltagere født 1995-1996:
1. Mads Andersen, Skanderborg (2352) 4½
2. Casper Christensen, Skovbo (2725) 4
3. Alexander Jensen, Herning (1247) 3

U12 – 13 deltagere født 1997-1998:
1. Jonathan Braüner, BMS (1824) 4
2. Tobias Juul Madsen, Struer (1638) 3½
3. Rasmus Thøgersen, Skive (1297) 3½

U10 – 14 deltagere født 1999-2000:
1. Martin Percivaldi, Hillerød (1287) 4½
2. Christian Sejersen, Struer (1000) 4
3. Alexander le Besq, Frem (1059) 4

U8 – 4 deltagere født 2000 eller senere:

Klar til sidste runde – Malte Hallgren Petersen, Allerød, mod Mads Andersen,
Skanderborg, og (med ryggen til) Jonathan Braüner, BMS.

1. Kasper Timmermann, Hinnerup (1000) 6
2. Erik Jensen, Struer (1000) 3
3. Maria Arnvig, Atheneskolen (1000) 2½
5 runder, dog 6 runder i U8
Tre af de seks vindere var også danmarksmestre sidste år. Både Mads Andersen og
Jonathan Braüner forsvarede titlen i
samme aldersklasse som i fjor, mens
Dara Sevkan Akdag rykkede en aldersgruppe op og tog DM i ældste klasse.
Tobias Rostgaard, vinderen af U16, tog
sidste år bronze i samme gruppe.

www. skak-dm.dk/ungdom/2009/
DM-deltagerne prøver kræfter med GM Allan Stig Rasmussen i simultan.
Resultatet af matchen blev 21-1 til stormesteren.
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Ungdoms-DM 2009:
Af Helge Neesgård-Madsen

Talentudvikling
Turneringen havde besøg af flere
stormestre. Den ny landstræner, Lars
Bo Hansen, præsenterede i et foredrag sine tanker om talentudvikling.
Der kom mange nye ideer, og meget
væsentligt er det efter min mening,
at der, hvis altså jeg har forstået det
rigtigt, igen er åbnet mulighed for at
piger og drenge, som har fået sekundære placeringer, kan deltage i EM
og EU-M (og VM(?)), dog mod selv
at udrede rejseomkostninger og
FIDE-afgift.
Det er nemlig sådan, at hver nation i de tre mesterskaber får stillet et
gratis ophold til rådighed i hver af
de 2 x 5 aldersklasser (U10 - U18,
piger og drenge spiller hver for sig),
og det er virkelig synd, at disse pladser i en 5-6 år ikke er blevet udnyttet
bedre. Fra 1988 til 2001 har mange
danske talenter på eget initativ del-

taget i disse stævner. De har reageret
på, at stævnerne var annonceret i
Skakbladet, og så har de deltaget,
ledsaget af forældre eller egne ledere.
På den måde fik mange danske talenter en oplevelse, der inspirerede
dem til at fortsætte med at udvikle
sig skakligt.
I flæng kan nævnes Henrik Elkher, Jacob Sylvan, Mikkel Antonsen, familien Bekker-Jensen, familien Jørgensen (hvor Carina er blevet stærkest), Miriam Olsen, Benjamin Skjoldan, Nikolaj Mikkelsen,
Peter Skovgaard og Peter Heine
Nielsen (sidstnævnte står med sin 4.
plads i Singapore i 1990 for det bedste danske resultat).
Jeg vil vove den påstand, men jeg
kan selvfølgelig ikke bevise det, at
mange af de skakspillere, som har
deltaget i flere ungdomsmesterskaber, ikke var blevet så stærke, hvis
de ikke havde deltaget. Så med en
genindførelse af, at andre end de, der
er ‘udtaget’ af DSU, kan deltage i de
tre ungdomsmesterskaber, er der al
mulig grund til at lykønske den nye
landstræner.
Også den nyudnævnte stormester,
Allan Stig Rasmussen, viste flaget i
Skanderborg. I en simultan med 22
spillere vandt han 20 og spillede 2
remis.

Positiv oplevelse
Selve arrangementet var udmærket,
og man følte, at arrangørerne gjorde
alt for, at det skulle være en positiv
oplevelse for både spillere, ledere og
forældre. Så det må noteres med tilfredshed, hvis rygterne om, at stævnet også til næste år skal være i Skanderborg, holder. Et forhåbentligt
endnu større deltagerantal kan se
frem til en interessant oplevelse.
Vedrørende overnatningen i klas-

selokaler på skolen er der dog plads
til forbedringer. Man havde, vistnok
fordi 3/4 af skolen var invaderet af
ikke-skakspillere, kun fem klasselokaler til rådighed. I de tre blev spillerne fordelt efter alderstrin, men
spillerne ville jo helst være sammen
med dem, de kendte hjemmefra, på
tværs af alder. Så jeg foreslår, at man
til næste år gør som ved skoleskakDM, hvor overnatningslokalerne er
regionsopdelte.
Her følger nogle af de afgørende
partier fra turneringen:

Mads Andersen
kommenterer:

Partiet er fra sidste runde, og jeg
havde lige spillet remis med Casper
Christensen (1793 i rating på det tidspunkt). Jeg var storfavorit til at vinde
turneringen, og jeg havde en forventet score på 5/5! Selv om jeg altså
havde smidt et halvt point runden
forinden, så kunne jeg stadig undgå
at tabe rating ved at vinde dette parti
og dermed turneringen.
5. runde

56 drenge (præcis samme antal som
sidste år) og 8 piger (3 sidste år)
havde fundet vej til Ungdoms-DM
på Morten Børup Skolen i Skanderborg, 15.-17. maj. Ganske pænt med
flere deltagere end København sidste år. Jeg ser det som udtryk for, at
mange forældre gerne ville kombinere en forlænget weekend i naturskønne omgivelser med en seriøs
skakturnering for børn. Selv var jeg
leder for syv talenter fra Gladsaxe.
Guleroden var selvfølgelig en
VM-udtagelse til de seks gruppevindere. De fleste af klasserne havde
klare favoritter, og en gennemgang
af resultaterne for de fem øverste
klasser viser, at vinderne blev fundet blandt de to højestratede. De fire
spillere i de 8-åriges gruppe var alle
noteret til 1000. Pudsigt nok fandt
man her turneringens eneste spillere
med maksimum.

Malte Hallgren Petersen
Allerød (1252)

Mads Andersen
Skanderborg (2352)

Birds åbning / A03
1. f4
Jeg havde regnet med, at han spillede dette, da han havde spillet det i
de tidligere runder.
1... c5 2. Sf3 Sf6 3. e3 g6 4. Le2 Lg7 5.
0-0 0-0 6. Sc3 d5 7. d3 Sc6 8. De1 b6
9. Ld1?!
Spillet for at gennemføre e3-e4, men
det virker lidt ulogisk, når han kunne
gøre det med det samme. Jeg syntes
dog, at 9. e4 dxe4 10. dxe4 e5 så ca.
lige ud.
2009 /6/265
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En rar måde at slutte af på!
0-1
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Jonathan Braüner
kommenterer:

Jeg spillede med i gruppen under 12
år. Sidste år blev jeg danmarksmester, så jeg håbede, jeg kunne forsvare min titel i år. Men i anden runde
smed jeg en officer væk og tabte. I
sidste runde spillede jeg mod Tobias
Juul Madsen. Det var lidt heldigt, for
hvis vi ikke skulle spille mod hinanden, kunne Tobias selv afgøre det
ved at vinde. Nu havde jeg en chance
for at blive danmarksmester, hvis jeg
vandt over Tobias. Han skulle kun
holde remis, for at det blev ham, der
vandt. Jeg var lidt nervøs før partiet,
men jeg troede på, at jeg havde en
chance for at vinde.
5. runde

9... La6
Nu kan han ikke slå igen med bonden, og jeg har allerede en lille fordel.
10. e4
Dette er måske ikke nødvendigt, men
det skaffer ham noget mere plads til
brikkerne.
10... dxe4 11. Sxe4 Dd7!?
Spillet for at kontrollere f5-feltet,
hvis han spiller f5 på et tidspunkt.
12. Sxf6†?!
Nu får jeg lidt for mange åbne linier
og diagonaler at arbejde på.
12... exf6 13. Dg3
13. f5 kunne faktisk godt spilles, med
ideen at 13... Dxf5 tillader 14. Sd4
Dd7 15. Sxc6 Dxc6 16. Lf3. Problemet er dog, at jeg kan indskyde 15...
Tae8!, hvorefter jeg bare har vundet
en bonde.
13... f5 14. Sh4?!
Spillet for at frigøre f3-feltet, men
der var andre træk, der var mere
brugbare, som f.eks 14. Tb1 for at få
tårnet ud af bindingen.
14... Tad8
Nu kommer c4 snart med afgørende
kraft.
15. Tb1 c4!
Vinder materiale.
16. Tf3 cxd3 17. cxd3 Lxd3 18. Ta1 La6
19. Lb3 Dd1†!
Hurtigste vej til gevinst.
20. Lxd1 Txd1† 21. Kf2
21. De1 Txe1† 22. Kf2 undgår matten, men taber en officer.
21... Tf1† 22. Ke3 Te8† 23. Kd2 Te2
mat.

Jonathan Braüner
BMS (1824)

Tobias Juul Madsen
Struer (1638)

Spansk / C60
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sge7
Det var lidt uventet, jeg havde ikke
set trækket før.
4. 0-0 g6 5. d4 exd4 6. Sxd4 a6 7. La4
Lg7 8. Le3 0-0 9. Sc3 Sa5
Det træk virkede lidt underligt, men
så så jeg, at han kunne spille b5-c5
og c4 og fange min løber. Derfor
fortsatte jeg...
10. b4 Sc4 11. De2 Sxe3 12. Dxe3 Sc6
13. Sxc6 dxc6 14. Tab1
Tb1 fordi han truede med Dd4, og
hvis jeg flyttede springeren kunne
han slå min dronning på e3 og derefter slå mit tårn på a1 og vinde en
kvalitet.
14... De7 15. Tfe1 Le6 16. e5
Nu fik jeg spærret for hans løber.
16... Tfe8 17. f4 Tad8 18. a3 Kh8 19.
Se4 Lc8 20. Dc3 Dd7 21. Tbd1
Jeg vidste godt, at det ikke var et helt
præcist træk, men jeg syntes, det var
en åben stilling, så min dronning
kunne blive meget aktiv.
21... Dxd1 22. Txd1 Txd1† 23. Kf2 h6
24. Sc5 Tdd8
Det tror jeg var en fejl. Det var mere
rigtigt at doble tårnene i d-linjen.
25. Lb3 Kg8 26. h3 Lf8 27. Se4 Lg7

28. Ke2 Lf5 29. Sc5 Lc8 30. Dg3 g5
31. e6 b6 32. fxg5 hxg5
Her var jeg meget i tidnød. Uret nåede faktisk helt ned på 2 sekunder
før næste træk (vi fik ½ minut ekstra
pr træk).
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33. Dxc7 Lxe6 34. Sxe6 fxe6 35. Dxc6
Nu syntes jeg, at det begyndte at se
godt ud og at jeg havde mulighed
for at vinde.
35... Te7
Her havde 35... Ld4 eller 35... Tb8
været bedre, så havde han kun mistet en bonde mere, men Tobias var
også i tidnød.
36. Dxb6 Td4 37. Dxa6 Kh7 38. Dc6 e5
39. Df3 Kg6 40. b5
Nu følte jeg, at partiet var vundet,
fordi jeg havde forhindret, at hans
tårne blev farlige. Samtidig kunne
jeg begynde at køre mine fribønder
ned.
40... Ted7 41. De3 e4 42. c3 T4d6 43.
b6 Kf5 44. g4† Kg6 45. b7 Td8 46.
Dxe4† Kh6 47. Lc2
Her kan Sort ikke spille 47... Th8 og
redde matten pga. 48. b8D.
47... Td2† 48. Ke1 Txc2
Eneste træk for ikke at ende i mat,
men det er alligevel tabt.
49. Dxc2 Te8† 50. Kd1 Tb8 51. De4
Sort tabte på tid.
1-0
Det lykkedes mig altså at blive danmarksmester igen i år, men Tobias
har før sendt mig ud ved DM i Skoleskak, så vi har fået mange gode, seje
kampe. Men selv om vi er rivaler ved
brættet, har vi alligevel et godt fællesskab mellem partierne.

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






   
   
 
  
  
   
   
Mat i 3 træk.

Løsninger til nr. 5/2009.
13486. 1. Sb7. 1... Lb2 2. Dxb2‡,
1... Lc3† 2. Dxc3‡. 1... Ld4 2.
Dxc7‡. 1... Kd4 2. Td6‡. 1... Se6 2.
Tf5‡. 1... Sd5 2. Sc6‡. 1... Sb5/Se8
2. Dc5‡. 1... Tg3/Th3 2. Tf8‡. 1...
Txd3/Te4/Tf4 2. Te6‡. 1... Txf2/
Tf5/Txf6 2. Dxe3‡. 1... Lg8/Da~ 2.
Txf3‡. 1... ~ 2. Dxa1‡.
Efter nøgletrækket Sb7 har Sort 32
mulige svar. Efter hvert af disse træk
er der et og kun et matgivende træk
(man siger, at opgaven er dualfri).
Dertil kommer, at Hvid skal benytte
12 (!) forskellige træk for at sætte
mat. Det er en mesterlig, gammel
komposition. Man fornemmer at ordet komponere er velvalgt for det at
lave en skakopgave. Arthur Ford
Mackenzie (6/10 1861 - 23/6 1905)
var fra Jamaica og blev kun 43 år
gammel. Han optræder – vistnok ved
en misforståelse – under navnet
Makanzie i opgavelitteraturen.
13487. 1. Ld8 Sc3 2. Dd4†. 1... Sd2
2. Dxa3†. 1... axb5 2. Da7†. 1... d5
2. Le7†. 1... a2/a5 2. Kb7. Smukke
matnet! Forførelser: 1. Kb7? d5!, 1.
La5? axb5! og 1. bxa6 Sc3! Josef











   
   
  
   
  
   







Mat i 3 træk.







13494
V. Holst, 1910






   
   
   
   
  
  
   
Mat i 4 træk.

Pospisil (1/11 1861 - 30/12 1916),
var vistnok fra Bøhmen.
13488. 1. Th8 Lh4 2. Te8 f5 3. Te6
Sb5/Sc8 (3... Le7 4. Txe7 Sb5/Sc8
5. Td7†) 4. Td6† Sxd6 5. Sc5.
Günter Bluhm (født 2/3 1938), vesttysker.
13489. 3 løsninger: 1... e1T 2. Lg1
Te4 3. Sf5 gxf5 4. Lh2‡. 1... e1S 2.
Ld1 Sg2 3. Se2† Kf3 4. Sc3‡. 1... g4
2. Sf5† Ke4 3. Lxg6 Kf3 4. Sh4‡.
Petko Andonov Petkov (født 27/2
1942), bulgarer.
13490. 1. Dd3 Txa5 2. Txe4† Te5 3.
Dd5† Kxd5 4. Tb5† Ke6 5. Sd4†
Sxd4‡. 1... Txd2 2. Sd4† Kd5 3.
Tb5† Sc5 4. Txc5† Kxc5 5. Te5†
Sxe5‡. 1...~ 2. Sg7† Kf6 3. Dd4† e5
4. Sf5† Ke6 5. Sxg5† Sxg5‡. Forførelser: 1. Dc5?/Dxb4? Txd2! Vukota
Nikoletic (18/8 1944 - 11/8 2001),
jugoslav.
13491. Hovedvarianten ifølge Bron:
1. Lf4† Kh1 2. Le5 c3† 3. Lxc3 La5
4. Th4† Kg2 5. Tg4† Kf1 6. Tf4†
Kg2 7. Tg4† Kh2 8. Ta4! Lxa4 9.
Kc1 Lb4 10. Le5† K~ 11. Kb2 remis. Vladimir Akimovich Bron (født
14/9 1909 i Nikolaev nær Sorteha-







































Mat i 3 træk.



13497
R. Réti, 1935



13495
V. Holst, 1920



Mat i 3 træk.





13496
V. Holst, 1914

13492
V. Holst, 1886




13493
V. Holst, 1886

  
  
  
   
   
   
   
  




  
  
   
   
   
   
   
   
Hvid trækker og vinder.

vet, Ukraine - 1/10 1985, Sverdlovsk). GM i opgavekomposition,
især studier, 1975. Blandt de mange
stærke jødiske skakspillere i det
gamle Sovjet. Han var medlem af en
ukrainsk skakklub, der lededes af en
broder til Aljechin, men foretrak
opgaveskakken fremfor kampskakken.

Månedens opgaver
Efter at have set 12 opgaver, hvor
løsningstiden er 4 timer, må vist alle
erkende, at der ikke er tale om ‘barnemad’. Men det kan være en herlig
udfordring at prøve kræfter med dem
med udvidet løsningstid.
Nu vender vi tilbage til Danmarks
tidlige guldalder, hvor Jespersen,
Holst og Høeg kastede glans over
problemskakken.

Julekonkurrencen
Heller ikke til dette nummer af Skakbladet blev løsningerne til julekonkurrencen klar. Vi beklager og beder endnu en gang om tålmodighed.
http://problemskak.dk/
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 19.
1. C. Tiemann
Petr Mlynek
23. Open Schwarzach 2008. 1... a4!
2. bxa4. Hvids eneste chance var 2.
fxe6 for at lokke Sort til 2... a3, hvorefter gevinsten kunne komme i fare
- eller i hvert fald blive forsinket: 3.
exf7 Sd7 4. Le6 Kd6 5. Lxd7 Ke7
6. b4 a2 7. b5 a1D 8. Le8 etc.
Men efter 2. fxe6 vinder Sort
nemmest med 2... fxe6! 3. Lxe6 Kd6

K-skak
DM 2007
1. Søren Rud Ottesen 10, 2. Søren
Peschardt 10, 3. Ejvind Jensen 9, 4.
Kenneth Varberg 8½, 5. Erik Rasmussen 8, 6. Brian Jørgen Jørgensen 8, 7. Søren M. Larsen 7½, 8. Arne
Walther Larsen 7½, 9. Steen S.
Vestergaard 7½, 10. Israel De la
Calle 6½, 11. Lars Kirstein Andersen 6½, 12. Bjørn Laursen 6½, 13.
Brian Feldborg 6, 14. Morten Henrik Olsen 2½, 15. Jens Rasmussen 1.
Peter Lindegaard

Landskampe
Hen over året startes et antal landskampe, som er venskabelige holdmatcher, hvor hver spiller spiller to
partier mod sin modstander. Landskampe er som de eneste Kskakturneringer ikke pålagt noget startindskud, så de er en god mulighed
for nye spillere til at stifte bekendskab med, hvordan man spiller kskak.
Alle landskampe spilles på ICCF’s
server, hvor trækkene udføres på et
lille bræt på skærmen, og serveren
holder selv øje med betænkningstiden. Er du interesseret i at komme
med på holdet i en landskamp, så
send en mail til mig på adressen:
krishan(at)dbmail.dk
Kristian Rohde Jensen

28

2009 /6/268

4. Lc4 a3 5. b4 Sd5 6. Kf3 Sxb4.
I partiet kom 2... Kxc4 3. fxe6 fxe6
4. Kf3 e5. 0-1.
2. Gerhard Schebler
Jan Votava
Den tyske Bundesliga 2005. 1...
Sh2† 2. Kg2 Lxg3! En ganske almindelig springergaffel-kombination. 3. Kxg3 Sf1† 4. Kf4 Sxd2.
Der er stadig spil i stillingen. 5. Kg5
Ke5 går nok ikke. Men 5. Sf3! b4 6.
Se5 Kd6 7. Sd3 a5 8. Kf5 Sc3 9.
Sc1 giver håb om remis.
I partiet lykkedes det Sort at vinde
efter 5. Sf5 b4 6. Sg7† Kd6 7. Ke3
Sb1 8. Sxh5 Sc3 9. d4 Sxa2 10.
Kd2 Sc3 11. Sf4 a5 12. Sd3 Kc6
13. Sf4 Kb5 14. Kc2 a4 15. bxa4†
Kxa4 16. Kb2 Sd1† 17. Kc1 Se3
18. Kb2 b3. 0-1.
3. Roman Dzindzichashvili
Ljubomir Ljubojevic
Interpolis, Tilburg 1985. Hvid
havde nøglen til døren: 1. Sxa6! fik
Sort til at opgive med det samme.
1... Sxa6† 2. Kb5 Sb8 3. a6 Sxa6 4.
Kxa6, og hans konge er et enkelt
skridt for langt væk. 1-0.
4. Julius Nielsen
Walter Muir
K-skak, VM semifinale 1968-70.
Merbonden gives tilbage for afvikling til et vundet B-slutspil: 1. Le6!
Lxe6 2. dxe6 Kxe6 3. f3! Men endelig ikke det fristende 3. Kf4? for
3... d5 4. cxd5† Kxd5 5. Kxg4 Ke4
6. f4 c4 7. f5 Ke5! 9. Kf3 Kxf5 10.
Ke3 Kg4 11. Kd4 Kxg3 12. Kxc4
Kf3 med remis.
3... gxf3 4. Kxf3 Ke5. 4... d5 5.
cxd5† Kxd5 6. Ke3 etc. 5. g4 d5 6.
cxd5 Kxd5 7. Ke3 c4 8. Kd2. Julle
undgik her 8. g5?? Ke5 9. g6 Kf6
10. Kd4 Kxg6 11. Kxc4 Kf5 12.
Kc5 Ke6 13. Kb6 Kd7 14. Kxa6
Kc8 med remis. Efter teksttrækket
erkendte amerikaneren det håbløse
i at fortsætte. 1-0.
5. Filip Filipov
Jivko Kaikamdzozov

Mesterskabet for Bulgarien, Sofia
1958. 1... Td1†! 2. Kxd1 exf2. 0-1.
6. Ib Andersen
Sune Berg Hansen
Lyngby Open 1990. 1... b5!!
underminerer d5-bonden, som står
til afhentning, også efter 2. c5 Se7
etc. 2. cxb5 Se7 3. Ld2? Passivt
forsvar klarer ikke problemet. Kun
det aktive 3. b6! cxb6 4. b5 Sxd5 5.
Ld4 var korrekt. Hvis Sort så ville
videre, måtte b-bønderne forsvinde,
og materialet ville da blive reduceret så meget, at remis ville blive
opnåeligt.
3... Sxd5 4. Ke2 Kf7 5. Le1 Ke6
6. Ld2 Se7 7. Lc3 Sf5. Vejen frem
for den sorte konge er banet, og
Hvid valgte at opgive her. Den 19årige mesterspiller ydede en god
præstation, som lovede godt for
hans videre karriere. 0-1.
7. Horvath
Emil Anka
Ungarn 1987. 1... d1D†!! 2. Kxd1
Kf3 3. Sc5 e2† 4. Ke1 Lf8 5. Sd3
Ke3 med påfølgende 6... Le7 samt
mat. 0-1.
8. Alexander Ivanov
Alvis Vitolins
Frunze 1979. 1. h7? Tf6†! er straks
remis. Og der er pat i enden af varianten 1. Tf5? Txf5 2. h7 Kxh7 3.
Kxf5 Kg7 4. Ke6 Kf8 5. Kf6.
Så finder man hurtigt gevinstplanen: 1. Tg5†! En afledningskombination. 1... Kxg5. 1... Kxh6
2. Tg8. 2. h7 Te1†. En praktisk
chance i vore dage er 2... Tf6† 3.
Ke7 Kg6 4. h8D Txf7† 87. Ke6 med
teoretisk, men med ringe tid ikke
helt nem gevinst for Hvid. 3. Kd7
Td1† 4. Ke8 Te1† 5. Kf8 Th1 6.
Kg7. 1-0.
9. Jan Hein Donner
Eduard Spanjaard
Holland 1961. Det bedste i skak er
vel at sætte mat: 1... Th1†! 2. Kxh1
Kg3. 0-1.

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

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

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.
Solvognturnering 2009
– Nyt spillested!
H
23/8. – Nykøbing Sj. Skakklub indbyder for 39. gang til 6 runder ½-times hurtigskak søndag den 23. august
i Klubhuset, Egebjergvej 46, Nykøbing Sj. – Forplejning er åben. – Tider: Indskrivning fra kl. 9.15, 1. runde
kl. 10.00, sidste runde kl. 16.30,

præmieuddeling kl. 18.00. – Klasser:
Inddeles efter rating, pr. ca. 200. –
Indskud: Alle klasser 100 kr. Begynderklasse (max. 1200) 50 kr. Betaling på stedet. – Tilmelding og oplysning: Villum Sejersen, Nørregade 1A,
4500 Nykøbing Sj. Mobil 30 34 03
44, e-post: vse@privat.tdcadsl.dk. Senest den 22. august.

VRS Hurtig 2009
H
24/8 - 31/8. – Vejlby-Risskov Skakklub indbyder hermed til 7 runders
hurtigturnering på følgende mandage:
Runde 1-4 mandag den 24/8, og runde
5-7 31/8. Med start kl. 19.00. –
Spillested: Vejlby Sognegård, Vejlby
Centervej 25, 8240 Risskov. –
Betænkningstid: 25 min. – Indskud:
50,- kr. – Præmier: se på vrsk.dk.
Turneringsform: Monrad-gruppe. –
Tilmelding: Jørgen Thinggaard, tlf.
29 23 00 62, email: kasserer@vrsk.dk.
– Tilmeldingsfrist: Senest lørdag d.
22. august 2009.
Hærvejsturneringen 2009
K
27/8 - 8/10. – Viborg Skakklub indbyder hermed til 7 runders koordineret EMT. – Spillested: Fag og Arbejde
(FOA), Grønnegade 13, 8800 Viborg.
– Spilledatoer: Torsdagene 27/8, 3/9,
10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10. – Tirsdag 6/10 er afsat til evt. udsatte partier. – Spilletidspunkt: Start kl. 19.00.
Enhver spiller, der ankommer til skakbrættet mere end 1 time efter rundens
start, taber partiet. – Betænkningstid:
40 træk på 2 timer, derefter ½ time
plus opsparet tid til resten af partiet.
– Turneringsform: 8-mands grupper
+ evt. Monrad-gruppe, inddelt efter
rating. – Indskud: 130 kr. for alle, dog
juniorer født 1997 eller senere 65 kr.
Indskuddet betales den første spilleaften. – Præmier: Hele indskuddet
minus EMT-afgift går til præmier. –
Rygning: Kun udendørs. – Kantine:
Der kan købes diverse forplejning på
spillestedet. – Tilmelding: Bjarne
Nielsen, tlf. 87 99 79 01, evt. email:
bnielsen@pc.dk. – Tilmeldingsfrist:
Senest 22/8.
Skakmølle
Sæsonstart-EMT 2009
K
31/8 - 28/9. – 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 på mandagene 31. august

og 7., 14., 21., 28. september med start
kl. 19.00. – Turneringen er røgfri,
øverste to grupper Elo-rates hvis
muligt. 40 træk / 2 timer + ½ time pr.
spiller til resten. – Der spilles i 6mands alle-mod-alle grupper evt. suppleret med Monrad. Reglen om tab
ved forsinket fremmøde på 15 min.
tages ikke i brug. – Indskud 120 kr.
betales før 1. runde. – Præmier: Alt
indskud minus EMT-afgift. – Turneringen indgår i AMS, AS04, KS GPturnering 2009 med ekstra præmier.
Læs mere www.as04.dk. – Tilmelding senest søndag 23/8 via KSUhjemmesiden www.ksu.dk, eller til
Jacob Printzlau tlf. 60 63 00 45, eller
email: formand@as04.dk. Max 30
deltagere.

RCC Cup –
Randersmesterskabet
H
5/9. – Skakklubben Rokaden indbyder til det 4. Randersmesterskab i
hurtigskak lørdag den 5. september
kl. 9.30 i Kulturhuset, Stemannsgade,
Randers. Randers Computer Center
er sponsor for 1. præmien på 2000 kr.
Der vil desuden være ratingpræmier
afhængig af deltagerantal. Hele indskuddet går til præmier. – Indskud:
150 kr. – Turneringsform: 7 runder
schweizer. – Betænkningstid: ½ time
pr. spiller/parti. – Tilmelding med
klub, rating og tlf. / email til Claus
Andersen, tlf. 86 43 79 94, email:
macfreak@vip.cybercity.dk, eller via
www.skakklubbenrokaden.dk, klubbens hjemmeside, senest den 3.september.

Det Åbne Brøndby-mesterskab
Hurtigskak
Søndag den 6. sept. 2009.
Store præmier.
Se indbydelse i Skakbladet nr. 5.

Åben Nykøbing F. Byturnering K
7/9 - 19/10. – Mandagene 7., 14. og
21. september samt 5. og 19. oktober
2009, alle dage kl. 19.00. Der spilles
alle-mod-alle i 6-mands gruppe, sidste gruppe eventuelt som Monrad. –
2 timer til 40 træk, derefter 15 minutter + opsparet tid til resten af partiet.
– Turneringen er røgfri, dog må ryges på 1. sal. – Tilmelding senest 31.
2009 /6/269
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... KOMMENDE TURNERINGER
august 2009 kl. 20.00 med navn, klub,
fødselsdato, telefonnummer og
ratingtal til Erik Pedersen, Nykøbingvej 215, Horreby, 4800 Nykøbing
Falster, tlf. 54 44 74 41. – Indskud kr.
100 indsættes senest 31. august 2009
på skakklubbens konto i Danske
Bank: 3219 - 3219 031 955. Husk at
angive navn. – Se nærmere på klubbens hjemmeside (under Byturnering
2009): www.nyk-f-skakklub.dk.

VRS Efterårsturneringen 2009
K
7/9 - 23/11. – Vejlby-Risskov Skakklub indbyder hermed til koordineret
7 runders turnering på følgende mandage: 7/9, 14/9, 21/9, 5/10, 19/10,
2/11 og 23/11 med start kl. 19.00. –
Spillested: Vejlby Sognegård, Vejlby
Centervej 25, 8240 Risskov. – Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter 30 min. pr. spiller, ingen hænge-

partier. – Indskud: 150 kr. – Præmier:
Se vrsk.dk. – Turneringsform: 8mands grupper + evt. Monrad-gruppe.
– Tilmelding: Jørgen Thinggaard, 29
23 00 62, email: kasserer@vrsk.dk.
Tilmeldingsfrist: Senest lørdag d. 5.
september 2009.

Nordkalotten Sensommerturnering 2009
K
10/9 - 8/10. – Skakklubben Nordkalotten indbyder til 5-runders koordineret turnering. Der spilles på torsdagene den 10/9, 17/9, 24/9, 1/10 og
8/10. – Præmieuddeling torsdag den
8/10. – Der spilles fortrinsvis allemod-alle i 6-mands grupper, evt.
Monrad. Turneringsledelsen gør opmærksom på, at fremmøde senere end
15 min. fra rundestart medfører tab
af partiet. Jvnf. § 6.6 i Skakhåndbogen. – Indskud: 150 kr. Juniorer
under 16 år kr. 75, som skal være

ASK jubilæum Knock-out 2009
Allerød Skakklub indbyder til 8 runders
hurtigskak lørdag den 3. oktober, 2009.
Spillested: Centerhallen, M.D. Madsensvej 16A,
3450 Allerød. (2 min. fra station).
Spilledag og tid: Knock-out: Lørdag kl. 10.00 - ca. 20.00
(indskrivning senest 9.30).
Turneringsform: Deltagerne opdeles i 4 ratinggrupper. De 16 højestratede spiller en dobbeltrundig knock-out turnering (4 højestratede
seedes). Det samme gælder de 16 spillere, der er nummer 17-32 i
ratingordenen. Der er altså to K.O.-grupper! Spillere, der slås ud af
knock-out grupperne, indgår efterfølgende i øverste Schweizergruppe. De resterende deltagere (ratinggruppe 3 & 4) spiller i
nederste Schweizer-gruppe. Alle partier afvikles med 25 min.
betænkningstid. Ved uafgjort match i knock-out grupperne findes
en afgørelse i et lynparti.
Præmier: Fire præmier i begge K.O.-grupper samt i øverste
schweizer-gruppe. Garanteret 1. præmie på 2.000 kr. i øverste K.O.gruppe og 1.000 kr i nederste K.O.-gruppe. I ratinggruppe 3 & 4 går
100% af indskuddet til præmier.
Indskud: 125 kr.
Tilmelding: Senest den 30. september til Lars Johansen, Spurvevang 7, 3450 Allerød, tlf. 48 14 39 00, email: spilskak@sport.dk.
Forplejning: Gode kantineforhold forefindes på spillestedet.
Sponsor: Advokatfirmaet Birger Hagstrøm, Frederiksberggade 2,2.,
1459 Kbh.K.
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betalt inden første træk. – Præmier:
500 kr. til turneringens vinder. De
øvrige præmier vil være afhængige
af antal tilmeldte. Såfremt det er nødvendigt, afgøres placeringer ved korrektion. Ved fortsat ligestilling deles
præmierne. – Spilletid: Kl. 19.00 24.00. 2 timer til 40 træk, derefter ½
time + opsparet tid til resten af partiet. – Spillested: Græsted Skole, Spor
N, Håndarbejdslokalet, nr. 53, Stationsvej 10, Græsted. – Turneringen
er røgfri. – På spillestedet kan der
købes kaffe/te, øl/vand og lidt til den
søde tand. – Ved tilmelding skal:
Navn, klub, fødselsdato og år, telefon nr. samt ratingtal opgives. – Tilmelding senest søndag den 6. september 2009 til: Jørgen Rasmussen tlf.
48 79 82 50 eller via email: jras@teknik.dk. – OBS! Turneringen indgår i
NSU’s Grand Prix serie, og en del af
indskuddet går hertil.

Hillerød Open 2009
K
15/9 - 20/10. – Hillerød Skakklub
indbyder til 5-runders koordineret
EMT på følgende tirsdage: 15/9, 22/9,
29/9 6/10 og 20/10. Eventuelle udsatte partier kan afvikles den 13/10
(efterårsferien). – Turneringen Elorates ikke. – Spillested: Klubbens lokaler, Kulturværkstedet, Christiansgade 1, 3400 Hillerød. – Spilletid: Der
spilles fra kl. 19-24. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter en
halv time + opsparet tid til resten. –
Turneringsform: Der inddeles i 6mands grupper efter rating, dog evt.
en Monrad-gruppe som sidste gruppe.
– Indskud: 150 kr. som betales umiddelbart før 1. rundes start. – Præmier:
Min. 100% af indskuddet går til præmier (÷ EMT og NSU afgift). – Rygning: Der må ikke ryges i bygningen.
– Der kan købes kaffe/te, øl/vand m.v
på spillestedet. – Tilmelding: Senest
8. sept. 2009 på klubbens hjemmeside www.hillerodskakklub.dk, eller
til Hans Henrik Hviid, tlf. 48 25 59
43, email hviid@teliamail.dk. – Husk
at angive navn, klub, fødselsdato og
år, ratingtal og telefonnummer. – Turneringen indgår i NSU’s Grand Prix
serie.
Plus Office Cup – Holstebro
48. Åbne Bymesterskab
K
18/9 - 20/9. – Holstebro Skakklub
indbyder hermed til en 5-runders koordineret EMT i weekenden 18/9 -

20/9 2009. Spilletider: Fredag kl. 19.00
- 24.00, lørdag og søndag kl. 10.00 15.00 og 15.30 - 20.30. – Indskud:
150 kr. pr. person. – Betænkningstid:
40 træk i 2 timer + ½ time + opsparet
tid til resten af partiet. – Turneringsform: Der spilles i 6-mands grupper.
Sidste gruppe måske Monrad. Elorates så vidt muligt. I samarbejde med
Ringkøbing laves en Grand Prix Turnering for spillere, som deltager både
i Ringkøbing Weekend-EMT og
denne turnering. – Spillested: Pejsestuen, Stadion, Rolf Krakesvej 9,
7500 Holstebro. – Tilmelding: Senest
søndag den 13. september til Sigurd
Rindom, tlf. 20 63 89 84 (gerne SMS),
email: sr@nrfelding.dk, eller Erling
Høiberg, tlf. 97 85 00 58, email:
eho@stgym.dk med angivelse af
navn, rating, fødselsdato, klub og tlf.
nr. – Præmier: 1. præmie: 500 kr., 2.
præmie: 300 kr. (præmier er evt. gavekort). Spekulative rundepræmier.

Den jyske Sparekasse
Høstturnering 2009
Grindsted Skakklub indbyder, i
samarbejde med Den jyske Sparekasse, hermed til en 5-runders
koordineret EMT-turnering!
Turneringsform: 6-mands allemod-alle + evt. Monrad i nederste
gruppe.
Spillested: ‘Mødestedet’, Nygade
29, 7200 Grindsted.
Spilletider: Onsdag d. 16/9, 23/9,
30/9, 7/10 samt 21/10 kl. 1900. Der
spilles ikke 14/10 (efterårsferie).
Betænkningstid: 2 timer til 40
træk + ½ time + opsparet tid til resten af partiet.
Indskud: Kun kr. 60,-.
Præmier: 1. præmien i alle grupper er kr. 600,-.
Tilmelding: Senest ons. d. 9/9 til
Lars Wisler Pedersen (tlf. 20 75 08
13, email: wislars@gmail.com),
eller til Jørn P. Adolphsen (tlf. 75
32 42 57), eller www.all2one.dk/
grindstedskakklub.

Det Åbne ØBRO
K
Klubmesterskab 2009
21/9 - 16/11. – Skakforeningen Øbro
indbyder til åbent klubmesterskab i
vores egne lokaler på Østerbro. –
Turneringen spilles over 7 mandage i
perioden 21. september til 16. november. – Se hele indbydelsen på
www.dsu.dk eller www.ksu.dk. På
KSU’s hjemmeside kan man tilmelde
sig online. – Tilmelding kan også ske
ved at kontakte Ted Sandbech pr. mail
(ted@adslhome.dk) eller telefon (20
10 37 03). – Husk også at tjekke
ØBRO’s nye flotte hjemmeside:
www.oebroskak.dk!
Springeren Kolding EMT
K
22/9 - 27/10. – Springeren indbyder
til koordineret turnering på Munkevængetskole, Blok h, 6000 Kolding.
– Få forbedret dit ratingtal på bare 5
runder og kom i form til holdturneringen. – Spilledatoer: Følgende tirsdage fra kl. 19.00 - 24.00: 22/9, 29/9,
6/10, 20/10, 27/10. – Der spilles så
vidt muligt i 6-mands grupper. – Betænkningstid 40 træk i 2 timer, derefter ½ time + opsparet tid til resten af
partiet. – Indskud 150 kr. Hele indskuddet ÷ EMT-afgift går til præmier.
– Der er ryge- og mobilforbud. – Tilmelding senest onsdag den 16/9 2009
til Richardt Ebbesen, tlf. 75 53 76 36,
email: R.ebbesen@stofanet.dk. –
Online tilmelding på www.skakklubbenspringeren.dk.
Nordfalster
Jubilæums EMT 2009
K
29/9 - 3/11. – Nordfalster Skakklub
indbyder til en 5 runders røgfri EMT
i 6-mands grupper, evt. Monrad afhængig af tilmeldinger. – Spillested:
Nørre Alslev bibliotek, 1. Sal, Helene Strangesvej 1, Nørre Alslev. –
Spilledage: Tirsdagene 29/9, 6/10,
13/10, 20/10 og 3/11 kl. 19.00. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk + ½
time til resten. – Indskud 120 kr. –
Præmier = indskud ÷ afgift. – Tilmelding senest den 22/9 2009 til Henning Jakobsen, tlf. 54 85 09 70, email:
h.k.jakobsen@mail.tele.dk.
Nordfalster Dags EMT 2009 K
1/10 - 5/11. – Nordfalster Skakklub
indbyder til en 5 runders røgfri EMT
i 6-mands grupper, evt. Monrad afhængig af tilmeldinger. – Spillested:
Nørre Alslev bibliotek, 1. Sal, He-

lene Strangesvej 1, Nørre Alslev. –
Spilledage: Torsdagene 1/10, 8/10,
15/10, 22/10 og 5/11 kl. 12.30. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk + ½
time til resten. – Indskud 120 kr. –
Præmier = indskud ÷ afgift. – Tilmelding senest den 24/9 2009 til Henning Jakobsen, email: h.k.jakobsen
@mail.tele.dk, tlf. 54 85 09 70.

Ringkøbing
Weekend-EMT 2009
K
2/10 - 4/10. – Ringkøbing Skakklub
inviterer til 5-runders EMT 2.- 4. okt.
– 1. runde fredag d. 3. okt. 18.3023.30. Runderne lørdag-søndag: 1015 og 16-21. – Sted: Ringkøbing
Gymnasium, Vasevej 24, Ringkøbing. Røgfri lokaler. – Betænkningstid: 40 træk i 2 timer, ½ time + opsparet tid til resten. – Indskud: 150 kr.
Juniorer 100 kr. – Der tilstræbes 6mands grupper. I M-klasse 1. præmie
på min.1000 kr. I alle klasser: mange
ekstrapræmier! Særlige præmier til
deltagere med samlet godt resultat hos
os og i Holstebros ‘Plus Office Cup’.
– Tilmelding: Senest søndag d. 27.
sept. til Knud Erik Pedersen, Tangsvej 3, 6950 Ringkøbing. – Tlf. 97 32
20 06, email: edith.knud@privat.dk.

Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
Det åbne Brøndbymesterskab
6/9
Herning Byturnering
17/8 - 28/9
Køge Bugt Efterår
19/8 - 30/9
Herlev-Mesterskabet
24/8 - 5/10
Midtjysk EMT
24/8 - 5/10
Aalborg Byturnering
27/8 - 17/9
Dianalund Open
24/8 - 9/10
4. XtraCon EMT
4/9 - 13/9
Slottet Fuglsang Hurtigskak
12/9
NM for seniorer
19/9 - 27/9
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.
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Bøger og skak-DVD'er
Build Up Your Chess vol. 3:
Mastery af Artur Yusupov
Pris: kr. 249,Alle tre bind i serien kr. 650,-

Attacking the Spanish
Af Brunello. En spændende bog, der ser
på angrebsmuligheder for Sort.
Pris kr. 229,-

Power Play 10: Calculation
Af den australske stormester Daniel King.
Pris: kr. 265,-.
Alle 10 DVD’er i serien: kr. 2.250,-

Nottingham 1936
Af Alexander Alekhine. Den klassiske
stærke turnering med en håndfuld
tidligere verdensmestre.
Pris: kr. 199,-

Og et par ekstra gode sommertilbud:
Ideas Behind Modern Chess Openings
Af Gary Lane.
Normalpris kr. 229,-. Tilbud: kun kr. 129,- !

OBS!
Dansk Skaksalg holder
ferielukket uge 34 og 35.

Chess Brilliancy
Af Iakov Damsky.
Normalpris kr. 249,-. Tilbud: kun kr. 149,- !

Telefontid:
man-fre kl. 16-18

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

