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Nyt fra
hovedbestyrelsen
Lars-Henrik Bech Hansen,
Dansk Skak Unions formand.

Dansk Skak Unions hovedbestyrelse havde en række vigtige emner
på dagsordenen ved sit møde 30. august.
DM 2010 bliver spillet i Frederiksborghallen i Hillerød, der ligger i direkte tilknytning
til Hotel Hillerød.
HB traf beslutning om at ændre DM-reglementet, så landsholdsklassen bliver spillet som
en 10-mands alle-mod-alle klasse, hvilket forhåbentlig får alle vore stærkeste spillere til
at deltage.
DSU’s nye organisatoriske struktur med en række rådgivende fagudvalg under FU er
begyndt at virke og har allerede vist sig som en stor forbedring. De fleste udvalg er i
fuld gang, og de sidste vil blive nedsat og igangsat i løbet efteråret.
Arbejdet med skakserveren har førsteprioritet i disse måneder, og der er sket fremskridt.
Ikke så store, som vi kunne have ønsket os, men dog rigeligt til, at det står klart for alle,
at vi er på vej i den rigtige retning. I de kommende måneder vil der bl.a. blive arbejdet
på at fjerne bruger-aliasserne, så alle kan se, hvem der spiller på serveren og aktuelt er
logget på. Ligesom i en skakklub eller en skakturnering med bræt og brikker. Skakserveren har som sin væsenligste funktion at være et virtuelt samlingssted for unionens
medlemmer og skakspillende gæster og skulle gerne medvirke til at skabe godt samvær
og sammenhold.
Det organisatoriske arbejde i DSU skal have mere fart på, så fremover bliver der
afholdt fire HB-møder om året mod tidligere tre i den hensigt at fremme beslutningsprocesserne.
HB traf to beslutninger vedr. divisionsturneringen. Den hidtidige mulighed for at sætte
reserver ind efter kampstart blev afskaffet, men samtidig blev adgangen for startopstillingens spillere til at møde op til en time for sent bevaret.
I det nye budget er der sat flere penge af til internationale turneringer i 2010. Meget
tyder på, at en begyndende optimisme sætter flere arrangører i gang, en udvikling DSU
hilser velkommen.
Den nye landstræner-funktion er kommet fint i gang, og det lover godt for udviklingen
de næste par år.
Alt i alt masser af grund til en begyndende optimisme.
Lars-Henrik Bech Hansen
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Karpov - Kasparov
i nostalgisk match
For at markere 25-året for den første
af i alt fem VM-matcher mellem to
af alle tiders stærkeste skaknavne,
Anatolij Karpiov, verdensmester
1975-1985 og Garri Kasparov,
verdensmester 1985-2000, mødes de
to 21.-24. september i Valencia.
Matchen bliver denne gang mest af
‘ceremoniel og nostalgisk karakter’,
som Kasparov udtrykker det i en
pressemeddelelse, og skal ikke opfattes som en egentlig genoptagelse
af deres årelange rivalisering.
Kasparov trak sig tilbage fra topskak i 2005 for at hellige sig den
politiske kamp mod Vladimir Putins
styre i Rusland, men han følger stadig med fra sidelinjen. Karpov spiller fortsat turneringer, men uden fordums styrke og ambitioner.

Aarhus Chess Summer
Mens sommerskakken både i Esbjerg og på Bornholm holdt pause i
år, sørgede Chess House i Århus for,
at der også var IM-skak uden for
hovedstadsområdet. To 10-mands
alle-mod-alle grupper, den øverste
titelgivende, den anden for Elospillere,blev afviklet 8.-16. juli i
klubbens permanente lokaler på
Silkeborgvej.
Vinder af IM-gruppen blev IM
Eva Repkova, Slovakiet (2428) med
7 point, foran IM Jakob Vang Glud,
Danmark (2462) med 6 point.
Mere om turneringen skal følge.

Foto: Kjeld Outzen.

Lilleåmarked i Hadsten
Hadsten Skakklubs Lilleåmarkedsturnering 8.-9. august havde10 deltagere og sluttede med finale mellem IM Mads Boe fra Århus/Skolerne
og Pouelsten Holm Grabow fra Randers Skakklub. Efter to remispartier
blev det nødvendigt med lodtrækning, og her vandt Grabow, som på
billedet får overrakt pokalen af Hadsten Skakklubs formand, Sten Bo
Andersen, mens IM Mads Boe (til venstre) ser til.

De erfarne vandt
Peter Heine Nielsen blev hele turneringens topscorer, da han sikrede
‘Experience’ 6½ point af 10 mod
‘Rising Stars’ i NH Chess Tournament 20.-31. august i Amsterdam.
Sejren til det erfarne hold med Peter
Svidler, Peter Heine Nielsen, Ljubomir Ljubojevic, Alexander Beliavsky og Loek van Wely blev så stor
som 27½-22½. Jan Smeets var bedst
hos 'Rising Stars med 6 point. Mere
i Skakbladet nr. 8.
www. nhchess.com/
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Foto: Finn Bonnez.

Skak på kajen
De fire københavske skakklubber AS04, FS, Amager og KS sagde ja
tak til en invitation fra Fisketorvet Shoppingcenter om at komme og
spille skak på kajen 8.-9. august. Publikum mulighed for at spille skak
med store brikker, løse skakopgaver, spille simultan og prøve kræfter
med klubspillere. Desuden kunne man se GM Carsten Høi (som på
billedet spiller simultan) i opvisningsparti mod Dan Andersen.

Taktik
Løsninger side 44

Tag stilling
1. Sort trækker!






v/ Bent Kølvig

3. Hvid trækker!

2. Sort trækker!
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Invitation til afbytning.

Hvad er bedst?

Find vejen til kongen!

4. Sort trækker!

5. Hvid trækker!

6. Sort trækker!
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Kongen flygter!

Løberdans.

7. Hvid trækker!

8. Hvid trækker!

9. Sort trækker!
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Skak er nemt!

 
  
   
  
 
  
   
  

Enden er nær!




  
 
  

Bemærk det hvide tårn!
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Overbelastning!
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Fotos:

Politiken Cup 2009
En fornem kampturnering fik d
Politiken Cup, slutstilling i toppen:

16-årige inder Parimarjan Negi

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.
27.
28.
29.
30.

overraskende vinder, og bortse

GM Parimarjan Negi, Indien (2592) 8½ / 57
GM Boris Avrukh, Israel (2641) 8½ / 53
GM Vladimir Malakhov, Rusland (2707) 8 / 57
GM Gabriel Sargissian, Armenien (2667) 8 / 57
GM Peter Heine Nielsen, Danmark (2680) 8 / 56½
GM Evgeny Postny, Israel (2647) 8 / 54
GM Sergei Tiviakov, Holland (2674) 8 / 53
GM Jonny Hector, Sverige (2556) 7½ / 54½
GM Emanuel Berg, Sverige (2610) 7½ / 54½
GM Jon Ludvig Hammer, Norge 2583) 7½ / 52½
IM S.P. Sethuraman, Indien (2455) 7½ / 52½
IM Daniel Alsina Leal, Spanien (2529) 7½ / 51½
WGM Viktorija Cmilyte, Litauen (2470) 7½ / 51
GM Evgeny Agrest, Sverige (2590) 7 / 53
GM Sune Berg Hansen, Danmark (2554) 7 / 52½
GM Alexey Dreev, Rusland (2660) 7 / 52½
GM Tiger Hillarp-Persson, Sverige (2596) 7 / 52½
GM Yuri Kuzubov, Ukraine (2635) 7 / 52
GM Allan Stig Rasmussen, Danmark (2536) 7 / 51
FM Joachim Thomassen, Norge (2300) 7 / 50
GM Lars Schandorff, Danmark (2510) 7 / 48½
IM Klaus Berg, Danmark (2432) 7 / 48½
IM Marcin Tazbir, Polen (2500) 7 / 48½
FM Andreas Bruehl, Tyskland (2360) 7 / 48½
IM Daniel Semcesen, Sverige (2418) 7 / 47
FM Krzysztof Bulski, Polen (2392) 7 / 46½
GM Stellan Brynell, Sverige (2471) 7 / 46
IM Jens Kristiansen, Danmark (2435) 7 / 44
Mladen Gajic, Sverige (2249) 7 / 44
FM Mads Andersen, Danmark (2336) 7 / 44

www. politikencup.dk
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Peter Heine Nielsen, der blev n

mester, havde danskerne det s

Af Jan Løfberg
Sommeren 2009 havde mere af det
meste. Både varme, regn og solskinstimer over gennemsnittet, men sommeren udmærkede sig heldigvis også
ved at levere et herligt skakvejr til
denne udgave af Politiken Cup på
Lo-skolen i Helsingør.
Første runde den 18. juli var nu
ellers ekstraordinært trykkende og
klam. Peter Heine Nielsen sad i den
store konferencesal med højt til loftet og langt til væggene, men sveden
drev af ham i opgøret mod marathonløberen Thomas Søndergaard.
I løbet af bare 17 træk havde Heine
vundet, og inden han skiftede poloshirt, kom han med en klagesang:
‘Er det ikke muligt at få en bedre
temperatur i spillelokalet?’
Arrangørerne svarede: ‘Vi skal se,
hvad vi kan gøre.’ Men det blev ikke
nødvendigt at gøre noget som helst,
for vejrguderne hørte Heines bønner. Resten af turneringen blev afviklet i svalende sommerregn og
acceptabel luftfugtighed.
Når nu snakken er henledt på spillelokalerne, er der så absolut både

Calle Erlandsson
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en bare
som en

et fra

nordisk

svært.
Tiger Hillarp-Persson, Sverige, mod Vladimir Malakhov, Rusland, og bag dem Jonny Hector, Sverige – blandt de
topnavne, der prægede årets største danske skakbegivenhed, Politiken Cup i Helsingør.

plusser og minusser ved placeringen
på Lo-skolen. På negativfronten kan
det være noget af et indendørs motionsløb, hvis man vil følge med i
kammeraternes partier. Der spilles i
mange lokaler på tre forskellige etager. ‘Det er meget bedre at spille i en
stor hal’, lød det fra nogle af deltagerne.

Kolossal interesse
Nu er dét med at spille 300 spillere i
en stor sal bestemt ikke noget nyt.
Selv i en så velorganiseret og traditionsrig turnering som Corus i Wijk
aan Zee sidder alle deltagere – fra
verdensmester til begynder – i samme sal. Når partierne er færdige, bliver deltagerne nødt til at analysere
ved brættet i spillesalen, for der forefindes kun ganske få analysebrætter.
Larmen i den hollandske turnering

er ikke noget problem, er jeg blevet
fortalt.
Der er dog også en del deltagere,
der ser fordele ved lokaleforholdene.
Det er nemt at komme til analysebrætterne – og hvis vejret tillader det,
sætter man brikkerne op i det fri. Når
man først i løbet af en dag eller to
har fundet ud af lokalernes logiske
placering i forhold til hinanden, høres ikke mange mislyde. Under alle
omstændigheder er udenomsfaciliteterne på Lo-skolen uden sidestykke.
Det værdsættes af de fleste spillere.
Tænk at spille skak på et sted, hvor
Asger Jorn, Seppo Mattinen og Per
Kirkeby er udstillet i stilhed ...
Og fra de udenlandske mestre videregives reelt set kun lovord. Selv
om Politiken Cup ikke er kendt for
store præmier, er der alligevel en
kolossal interesse for at være med.

KSU’s formand (og siden påske
DSU’s formand) Lars-Henrik Bech
Hansen måtte i optaktsfasen takke
nej til hen ved 30 stormestre. Det har
rygtet sig blandt skakmestrene, at
man spiser og sover godt i Helsingør. Samme ry oppebærer turneringen åbenbart blandt mere dødelige,
og jeg har gjort mig den ulejlighed
at sammenligne tilmeldingslisterne
fra 2008 og 2009, og skønt tallet ligner en kliché, er der mindst 117 gengangere.
Når man kan afvikle et stort skakarrangement uden synlige modhager, skyldes det, at organisationen
gennem en lang årrække er blevet
optimeret, så der næsten er en hånd
til et hvilket som helst praktisk problem.
Hvem skal slæbe borde? Hvem
skal stille dem op? Hvem har tjek på
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skakmaterialet? Hvem henter stormester X og stormester Y?
Den logistiske drejebog fungerer,
fordi bagmændene år efter år evaluerer, lægger til og trækker fra. Hvad
fungerer? Hvad gik mindre godt?
Hvordan gik det med turneringslederne?

En lille tyvstart
Dagen før åbningen af turneringen
tyvstartede Peter Heine Nielsen på
Københavns Hovedbanegård, hvor
han spillede simultanforestilling
mod 20 spillere. Der var vist en anelse panik i optakten, for DSB levede
ikke op til køreplanen. I stedet for at
ankomme i overordentlig god tid,
som stormesteren havde forventet,
endte han med at komme nogle få

Politiken Cup
øvrige placeringer
6½ (31-53) IM Robert Alomà Vidal

(Spanien) – GM Marie Sebag (Frankrig) – IM Jens Ove Fries Nielsen – Benjamin Arvola (Norge) – Jonathan Carlstedt (Tyskland) – IM Esben Lund – IM
Mikkel Antonsen – Kassa Korley (USA)
– Mikael Rølvåg (Norge) – Henrik Lindberg (Sverige) – IM Steffen Pedersen –
Bo Jacobsen – FM Tom Petri Petersen
– FM Arne Matthiesen – FM Jacob Carstensen – FM Joachim Solberg (Norge)
– GM Yrjo A. Rantanen (Finland) – Peter Nicolai Skovgaard – Jörgen Karlsson (Sverige) – FM Martin Matthiesen
– FM Jakob Aabling-Thomsen – Peter
Flermoen (Norge) – Bjarni Jens Kristinsson (Island)
6 (54-94) FM Matthias Bach (Tysk-

land) – IM Rasmus Skytte – Conny Holst
(Sverige) – Levi André Tallaksen (Norge) – Lucas Wickström (Sverige) – Bragi
Thorfinnsson (Island) – Rasmus Svane
(Tyskland) – FM Jasmin Bejtovic (Bosnien) – FM Karsten Larsen – Anton Fritz
(Sverige) – Peder Ottosen – Henrik Mølvig – Lars Aaes Nielsen – Jacob Brorsen – Niels Nørskov Laursen – WIM
Svetlana Agrest (Sverige) – Jan Mose
Nielsen – Jouke Algra (Holland) – Mi-
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minutter for sent. Men det satte spot
på den problematik, som FIDE’s nye
regel om for sent fremmøde har
skabt. Det er med garanti noget, som
vi i dansk skak kommer til at forholde os til i den kommende sæson,
når folk punkterer på cyklen, eller
bussen kører for snuden af en, eller
DSB aflyser et tog.
Peter Heine vandt 19½-½, men det
helt store samtaleemne var naturligvis, at Magnus Carlsen kikkede på
den første halve time. Efter turneringen i Dortmund havde den norske storspiller aflagt Peter Heine en
visit i Århus, og så tog nordmanden
med til Hovedbanegården for at tage
videre ud til Kastrup Lufthavn og
flyve hjem.
Dagen før simultanen havde Pe-

ter Heine og Carlsen hygget sig lidt
og tilmeldt Magnus på hjemmesiden,
men straks den oplysning poppede
op på formand Lars-Henrik Bech
Hansens computer, blev Carlsens
navns slettet. Lars Bech troede, at en
helt anden end den rigtige spøgefugl
var på spil.
Lørdag den 20. juli kl. 13 blev
turneringen åbnet i auditoriet af
KSU- og DSU-formand Lars-Henrik Bech Hansen og Helsingør Kommunes 1. viceborgmester Jørgen E.
Hansen. Præcis en time senere kl.
14.00 udførte viceborgmesteren den
topseedede Vladimir Malakhovs første træk 1. c2-c4. Turneringen var i
gang. På klokkeslaget. Fornuftigvis
valgte arrangørerne at spille efter de
‘gamle’ regler, hvor snøvlene har en

chael Nguyen – Thomas Johansson
(Sverige) – Johnni Veng – Rick Burmeister (Tyskland) – Sigfred Haubro –
Mads Hansen – Christoph Engelbert
(Tyskland) – Bjørn Møller Ochsner –
Jon Kristian Haarr (Norge) – Henrik
Porte (Holland) – Peter Brondt Pedersen – FM Christian Mathias Hess (Tyskland) – Dennis Jørgensen – Eva Jiretorn
(Sverige) – Eric Vaarala (Sverige) –
Dara Akdag – Thomas Schou-Moldt –
Kristoffer Madland (Norge) – Lasse Simoni Nielsen – Kent Ängskog (Sverige)
– Lennart Jönsson (Sverige) – Nicolai
Kvist Brondt Pedersen – Christian
Eriksson

(Sverige) – Anders Ostlund (Sverige) –
Carina Jørgensen – Andreas Schmied
(Tyskland) – Kent Vänman (Sverige) –
Steen B. Petersen – Herluf Hansen
(Færøerne) – Tor Ketil Larsen (Norge)
– Stefan Christensen – Lars C. Andersen – Tom Skovgaard – Johannes Luangtep Kvisla (Norge) – Søren G. Jensen – Preben Dalberg – Chritoph Rammé (Tyskland) – Mattis Olofsson-Dolk
(Sverige) – Torben Rosholm Pedersen
– Kjetil Strand (Norge) – René BaarupChristensen – Dadi Ómarsson (Island)

5½ (95-136) Vegar Koi Gandrud (Nor-

ge) – Nicholas Nielsen – Kristian
Seegert – Bo Garner Christensen – FM
Eric Brøndum – Odd Martin Guttulsrud
(Norge) – Jacob Kaaber – Tobias R.
Bøje – Anders Hobber (Norge) – Martin Kaster (Tyskland) – IM Nikolaj Mikkelsen – Michael Agermose Jensen –
Thomas Struch – Magnus Eriksson
(Sverige) – Lennart Wahlstrom (Sverige) – Peter Petkovic (Sverige) – Norbert Kruger (Tyskland) – Birk Anders
Rølvåg (Norge) – Amir Tadjerbashi
(Sverige) – Niels Kristian Kragh – Håkon Strand (Norge) – Daniel Jakobsen
Kovachev (Norge) – Anders Nilsson

5 (137-175) Lars Meier (Tyskland) –
Christin Andersson (Sverige) – Josef
Ask (Sverige) – Erik Rune E. Andersen
– Claus Rossen – Søren Holm Jensen
– Johnny Holler Johansen – Morten
Møller Hansen – Gunnar Stray (Norge)
– Tor Botheim (Norge) – Jørgen Hvenekilde – Stian Johansen (Norge) – Palle
Bratholm – Casper Christensen – Alex
Ian Nisbet (Skotland) – Aryan Tari (Norge) – Jacob Pallesen – Thomas Bryn
(Norge) – Sigurd Justinussen (Færøerne) – Erlend Kyrkjebø (Norge) – Dick
Sørensen – Ole Emil Frisvold (Norge) –
Fredrik Beer Jacobsen (Norge) – Jan
Kaas Pedersen – Christian Harstad
(Norge) – Aage Sinkbæk – Tomas Carnstam (Sverige) – WFM Bergit Brendel
(Tyskland) – Børge Waaktaar Svan-

Parimarjan Negi, Indien
– vinder af Politiken Cup
time til at møde frem. Klokken 14.50
var tre spillere fortsat ikke kommet,
men de nåede det alle inden kl. 15.
Ingen udeblivelser i 1. runde til så
stor en turnering er noget af et særsyn, men endnu mere imponerende
er det, at spillet startes som annonceret. De fleste opens rundt om i
verden forsinkes i halve til hele timer, fordi planlægningen kokser.
Med 307 deltagere mødte de 154
højest ratede feltets nederste halvdel
i 1. runde. Topbrættet var GM Vladimir Malakov, Rusland (2707) Kristoffer Madland (2017), og
ratingforskellen lå i alle partier mellem 400 og 1032 point. Alligevel
lykkedes det fire lavtratede folk at
hente en gevinst – 11 andre bjærgede en remis.

holm (Norge) – Preben Nielsen – Daniel Andersen – Ib V.N. Jensen – Mads
Borup – Jens Holm Nielsen – Børge
Hjerrild Nielsen – Morten Nielsen – Súni Jacobsen (Færøerne) – Bengt Wihlborn (Sverige) – Arne Bjørn Jørgensen
4½ (176-217) Tobias Valentin Rost-

gaard – Jens Henrichsen – Sietske
Greeuw (Holland) – Kasper Alexander
Rhee – Kristian Bjørneboe – Poul Munk
– Flemming Skjoldager – René Rauer
Hansen – Mikael Helin (Sverige) –
Svend Erik Førby Sørensen – Morten
Frank Jensen – Johannes Krumm
(Tyskland) – Håkan Lyngsjö (Sverige)
– Morten Rasmussen – Martin Ostlund
(Sverige) – Andreas Larsen (Norge) –
WFM Susanna Berg (Sverige) – Michael
Tandrup – Rasmus Agertoft Hansen –
Mikkel Gaunø Østergaard – David
Kinch Palvig – Martin Haubro – Harry
Andersen (Norge) – Kai Gylling Nielsen
– Søren Peschardt – Herborg Hansen
(Færøerne) – Eigil Larsen – Gert Lyngsjö (Sverige) – Jon Götz Capion – Aage
Søndergård Nielsen – Henrik E. Bruun
– John K. Sørensen – Arne Møller – Ib
Lynæs Hansen – Jan Mouritsen – Claus
Andersen – Hans Haagen Larsen – Simon Barane (Norge) – Per Lund – Thomas Søndergaard – Claes Scherwin –
Peter Holmgren (Sverige)

4 (218-249) Markus Moripen (Norge)

– Jes Jacob West Knudsen – Dag Andersen (Norge) – Horst Hubert Schmidt
– Jonathan Braüner – Verner Hansen
– Tom Rydström (Sverige) – Peter Willer
Svendsen – Finn Larsen – Michael
Mæchel – Jørgen Hoel (Norge) – Ole
Rasmussen – Lasse Holst – Atli Antonsson (Island) – Rainer Berkemer
(Tyskland) – Runar Torkilseng (Norge)
– Henning Rasmussen – Olafur Gisli
Jonsson (Island) – Palle Nielsen – Byrial
jensen – Cipriano Sande Caceres –
Svend Ib Christensen – Vagnur Dam
(Færøerne) – Denis Ryberg – Bror Johannes Larsen (Norge) – Guttorm Andersen (Norge) – Julius Mølvig – Nils
Petersen – Martin Stampe Noer – Martin Percivaldi – Peter Nielsen – Karsten Fyhn
3½ (250-273) Henrik Sjøl (Norge) – Pål

Moe (Norge) – Bjarne Eiholt – Eirik
Kyrkjebø (Norge) – Morten Rasmussen
– Steen Dahlgård Jensen – Mikkel
Berth Knoth – Lene Kuntz – Joachim
Holm Knudsen – Lars Åström (Sverige)
– Leo Nielsen – Lars Skovle – Frederik
Zmylon – Tore Inge Bratteteig (Norge)
– Carl-Axel Nilsson (Sverige) – Johannes Vestergaard – Jørgen Wimo – Ernst
J.Jessen – Simon Seirup – Jens Gade
– Niels Jørgen Christiansen – Jonas H

Rasmussen (Norge) – Thomas Wasenius (Norge) – FM Anastasios Tsiolakidis (Grækenland)
3 (274-291) Jørn Pallesen – Torsten

Sundgaard Christiansen – Thorolf Hagen (Norge) – Erik Botheim (Norge) –
Thomas Rossander Fyhn – Sixten Salomonsson (Sverige) – Heidrikur Tindskard Jacobsen (Færøerne) – Steen
Kopperberg – Sejfo Agovic (Sverige) –
Anders Hansen (Sverige) – Hans Askov
Jensen – Jacob Hein – Steffen Michael
Kristensen – Dennis Madsen – Jönbert
M.S. Jensen – Benjamin Braüner –
Marte B. Kyrkjebø (Norge) – Hannu L.
Edvardsson (Sverige)
2½ (292-300) Lars Peter Meldgaard

Johansen – Per Jacobsen – Emil Wulff
Rasmussen – Bent Rasmussen – Wojciech Pawlak – Sherington Amarapala
(Norge) – Niels Arup – Caroline Beer
Jacobsen (Norge) – Eirik André Moltu
(Norge)
2 (301-303) Hanna B. Kyrkjebø (Nor-

ge) – Lars Christian Moltu (Norge) –
Paula Svensson (Sverige)
1½ (304-305) Bjørn Nielsen – Markus

Torgersen (Norge)
1 (306-307) Eirik Thorbjørnsen (Nor-

ge) – Peter Thomsen
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I 2. runde blev det bemærket, at
stortalentet Mads Andersen tabte til
den to år yngre Rasmus Svane. Sidstnævnte er dansker, men repræsenterer Lübecker Schachverein von 1873
og dermed Tyskland. Rasmus Svane
ofrede en løber på Mads Andersens
kongestilling, men der var ikke kompensation. Mads Andersen burde
have vundet let, men fik ikke konsolideret – pludselig havde Rasmus
Svane et giftigt modspil med dronning og tårn mod Mads’s luftige
kongestilling.
Et unødigt nederlag og en stor
skuffelse for den unge Skanderborgspiller. Det hører dog med til historien, at Mads Andersen i forhold til
Politiken Cup sidste år har hentet ca.
270 ratingpoint efter mange flotte
præstationer. Partiet mod Svane kan
måske vise sig at være lærerigt på
flere planer. Mads Andersen kæmpede dog forbilledligt videre og
endte på syv point.

De norske juniorer
Følgende dialog blev efterhånden,
som turneringen skred frem, hørt
mange gange rundt på gangene:
– Hvordan gik det?
– Jeg tabte.
– Nåh, det var ikke så godt.
– Nej, men det var altså til en norsk
junior.
En plausibel forklaring – eller
hva’?
Der er ingen tvivl om, at de unge
nordmænd med lave ratingtal spiller
langt bedre end som så. Et par eksempler fra turneringstabellen:
Fredrik Beer Jacobsen (årgang 1995,
rating: 1367). Forventet score 0,19
point. Slutscore: 5 point. Eller Erlend
Kyrkjebø (årgang 1994, rating:
1364). Forventet score: 0,30. Slutscore: 5 point. Begge ungersvende
leverede en Elo-præstation på ca.
2000...
Måske er det slet ikke urimeligt,
at ‘de norske juniorer’ er blevet et
begreb, og noget som man åbenbart
skal frygte.
15-årige Benjamin Arvola er givetvis et talent. For to år siden
chokstartede han med en remis mod
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GM Igor Khenkin. I år besejrede han
bl.a. GM Yrjö Rantanen, IM Rasmus Skytte og Mads Andersen. I sidste ende var han et halvt point fra
IM-normen.
Findes der en god metode mod
yngre og dermed også uerfarne modstandere. Jeg talte lidt med Sune Berg
Hansen om problematikken. Han
holder sig fra modeåbningerne og
holder akkurat gryden så meget i
kog, at den dybere skaklige indsigt
kommer til sin ret. Det ser så let ud,
når Sune Berg pakker de unge mennesker sammen. Nu forholder det sig
sådan, at partier fra Politiken Cup er
tilgængelige på Internettet. Her kan
man nyde Sune Bergs håndelag mod
Benjamin Arvola fra 2. runde og
Peter Flermoen fra 8. runde. Sune
Bergs tilgang til de unge modstandere minder mig om følgende historie: Verdensmesteren Aljechin blev
spurgt om årsagen til sin store succes ved skakbrættet: ‘Jeg tvinger
modstanderen til selvstændig tænkning!’
At det i sidste runde gik galt for
Sune Berg mod junioren Jon Ludvig Hammer, vil måske få en og anden til at mene, at teori og praksis
sjældent går hånd i hånd. Men det
skal vel med, at den bare 19-årige
Hammer – samme årgang som Magnus Carlsen – nærmer sig 2600 med
hastige skridt. Og så kan man vel
ikke længere kaldes uerfaren...

Kampturnering
Årets turnering i Helsingør udmærkede sig ved at være en fantastisk
kampturnering. Fredsslutningerne
var få, og som regel var det efter intens fight. Således var der i sidste
runde kun en enkelt remis i de 11
live-partier i konferencesalen. I alt
blev der spillet 110 live-partier med
53 hvide gevinster, 33 til sort og bare
24 remiser.
Favoritterne fejede nærmest gulv
med modstanderne i de første tre
runder, men i 4. runde begyndte
jævnbyrdigheden at indfinde sig.
Nedenstående parti mellem GM
Stellan Brynell, Sverige, og Alexey
Dreev, Rusland, fik tilskuere til at

Boris Avrukh, Israel – sejr over topseedede Malakhov gav andenplads.

melde ind med varianter hos kommentator Per Andreasen i auditoriet.
Svenskeren havde uden tvivl stået
til gevinst i det dobbelte springerslutspil, inden man nåede frem til
følgende position:

Alexey Dreev
Rusland (2660)















  
 
   
  
   

  






Stellan Brynell
Nordkalotten (2471)

62. h7
Man bemærker, at den sorte konge
herefter er pat. Brynell kunne da
heller ikke finde noget:
62... Sc1 63. b4 Sa2 64. b5 Sc3† 65.
Kc4 Sxb5 66. Kxb5 Sd6† 67. Kc6 Se4.
Remis. ½-½
Det gode ved sådanne slutspil er, at
det for tilskuerne er nemt at overskue – uden det dog af den grund er
enkelt.
Et andet eksempel fra 5. runde:

Gabriel Sargissian, Armenien – ubesejret, men manglede et halvt point.

Yuri Kuzubov
Ukraine (2635)










































Vladimir Malakhov
Rusland (2707)

80... a4 81. Lxb3
Det er vel remis?! Både og. Vi anede
det ikke, mens spillet stod på. Den
svenske skakblogger Lars Grahn beretter på Inte bara schack (netadressen: www.larsgrahn.blogspot.com),
at han frekventerede Nalimovs slutspilsbase og fik det interessante svar,
at Hvid sætter mat i 62 træk! Men
det er jo ikke godt nok i henhold til
50-træksreglen.
Spørgsmålet er, om det er nemmest at vinde eller holde slutspillet.
Indtil videre tror jeg på, at det er sværere at forsvare sig. Det var det i hvert
fald for Kuzubov. Med betænkningstiden – 90 minutter til 40 træk,
derefter en halv time til resten plus
30 sekunder pr. træk – sidder man
som oftest i konstant tidnød, når man
er ude omkring de 80 træk.

Sergei Tiviakov, Holland – sidste års
vinder nåede ikke helt op i år.

Malakhov vandt overraskende
hurtigt, fordi Kuzubov forsvarede
sig upræcist. Efter 109 træk var ukraineren trængt ind i hjørnet:

Yuri Kuzubov
Ukraine (2635)



   
   
  
   
   

  












Vladimir Malakhov
Rusland (2707)

Hvid spillede...
110. Kg5
... og Sort gav op pga. 110... Kh8
111. Kg6. 1-0
Senere fulgte et andet slutspil, som
man kan slå op i bøgerne: Tårn og
løber mod tårn. I 7. runde nåede Andreas Brühl – GM Lars Schandorff
frem til slutspillet efter 78 træk. Med
en løber i overvægt og ved pres på
klokken forsøgte stormesteren naturligvis at vinde. Efter 121 træk nærmede de sig remisen i henhold til 50træksreglen:

Peter Flermoen, Norge – juniorerne fra
nabolandet mod nord imponerede.

Lars Schandorff
Sydøstfyn (2510)

























   
   
   
 

Andreas Brühl
Tyskland (2360)

122. Tg8† Lg4 123. Ke1??
123. Te8 holder remis. Nu kan Sort
akkurat nå det.
123... Te2† 124. Kf1 Te7 125. Tg6
Heller ikke 125. Td8 holder pga.
Lh3†.
125... Td7 126. opgivet. 0-1
Der skal nok være en og anden som
har det svært med, at betænkningstiden spiller så væsentlig en rolle for
kvaliteten af forsvarsspillet, men i
konkurrenceskak har tiden altid været en faktor.
Ovenstående eksempler viser,
hvorledes slutspillene nu om dage
spilles helt i bund. Det kan derfor
anbefales at investere i slutspilsbøger
eller baser, der giver retningslinjer
for teknikken.
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Stormestrene
I hele optaktsfasen lå årets turnering
til at blive noget stærkere besat end i
2008. Men på den sidste officielle
ratingliste afleverede flere af topspillerne en del ratingpoint, og da der
samtidig indløb afbud fra et par
2600-folk, endte top-10-snittet i år
kun marginalt bedre end i fjor: 2651
mod 2646.
Hvad der dog er væsentligere end
et par ratingpoint fra eller til, er spillernes indstilling. Set med de øjne
havde arrangørerne en heldig hånd
med sammensætningen af feltet.
Topseedet var Vladimir Malakhov
med 2707. Den 29-årige russer havde sin kone med, og de så ud til at
nyde de smukke og fredelige omgivelser. Malakhov er en udpræget
positionel spiller – påvirket af landsmændene Karpov og Kramnik. Malakhov er ikke så kendt i den brede
offentlighed, fordi han trods sit fornemme Elo-tal akkurat falder uden
for de stærke lukkede turneringer.
Bedre bliver det ikke af, at han som
Sune Berg Hansen påpegede, har
svært ved at holde nerverne i ro i
afgørende situationer.
Peter Heine Nielsen har stille og

Evgeny Postny, Israel – ubesejret og en slutplacering i gruppen på 8 point.

roligt sneget sig op på 2680. Det er
jo ikke, fordi Heine spiller mange
lukkede turneringer, men han er en
flittig holdspiller i Danmark, Sverige og Tyskland, hvor han alle steder var med til at vinde den nationale skakliga. I øjeblikket koncentrerer han sig mest om sit arbejde som
sekundant for verdensmesteren
Anand. En hjælp som inderen værdsætter, og samarbejdet ser også ud

Ratingpræmier
2201 - 2300 (17 i gruppen)
1. Joachim Thomassen (Norge) 7/50
2. Mladen Gajic (Sverige) 7/44
2101 - 2200 (46 i gruppen)
1. Benjamin Arvola (Norge) 6½/50
2. Kassa Korley (USA) 6½/48
2001 - 2100 (50 i gruppen)
1. Peter Flermoen (Norge) 6½/41
2. Levi André Tallaksen (Norge) 6/48.5
1901 - 2000 (41 i gruppen)
1. Bjarni Jens Kristinsson (Island) 6½/40.5
2. Jacob Brorsen (Danmark) 6/45.5
1701 - 1900 (52 i gruppen)
1. Lars Meier (Tyskland) 5/46.5
2. Stian Johansen (Norge) 5/42
1501 - 1700 (23 i gruppen)
1. Mattis Olofsson-Dolk (Sverige) 5½/37.5
2. Mikkel Gaunø Østergaard (Danmark) 4½/38
1000 - 1500 (29 i gruppen)
1. Erlend Kyrkjebø (Norge) 5/40.5
2. Fredrik Beer Jacobsen (Norge) 5/40
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til at have en positiv virkning på
Heines styrketal. Selvfølgelig var
Heine nævnt blandt favoritterne.
Sergei Tiviakov fra Holland er en
gammel kending. Han er særdeles
aktiv og spiller mange åbne turneringer. Selv om han spiller op imod
150 turneringspartier om året, ser det
ikke ud til, at det ødelægger hans
koncentrationsevne, når han møder
de mindre ånder, som han banker

B-gruppen (10 deltagere):
1-2. Frans Smits (Holland) 6½
1-2. Stefan Myrenfors Sverige (Sverige) 6½
Kids Cup (13 deltagere):
U14: 1. Kristian Svane (Tyskland) 3
U12: 1. Sherington Amarapala (Norge) 5, 2. Astrid Botheim (Norge) 4,
3. Emil Nielsen (Danmark) 2, 4. Katinka L.H. Borregård (Danmark) 1
U10: 1. Gabriel Gyaljen (Danmark) 5, 2. Joakim Mörling (Sverige) 5,
3. Linnea M.H. Borregaard (Danmark) 3½, 4. Karl Åström (Sverige) 3,
5. Samuel May (Danmark) 2
U8: 1. Frederik Svane (Tyskland) 4½, 2. Jacob Jönsson (Sverige) 2,
3. Freja Svane (Tyskland) 0
Lynskak (96 deltagere)
Finale: GM Emanuel Berg (Sverige) - GM Alexej Dreev (Rusland) 2-1
3.-4. pladsen: IM Christian Jepson (Sverige) - GM Jon Ludvig Hammer
(Norge) 2-1
Bedste dansker blev Peter Skovgaard fra BMS Skak, der inden sidste
runde kunne have kvalificeret sig til semifinalerne, hvis han havde
besejret Christian Jepson.

Titelnormer
Ingen ikke-titelholdere opfyldte kravene.

med stor sikkerhed. Vandt Politiken
Cup sidste år og blev spået en ny
topplacering i Helsingør.
I alt deltog 20 stormestre og blandt
vinderemnerne nævnedes Gabriel
Sargissian og Alexey Dreev. Sargissian var OL-topscorer for de armenske guldvindere i Dresden sidste år.
Han har en meget ‘let’ spillestil. Ofte
ser det ikke ud af noget særligt, men
han evner at hive mange point ud af
ingenting.
Den 40-årige Alexey Dreev har
tilhørt verdenstoppen i mange år med
deltagelser i kandidatturneringen og
FIDE’s knockout-VM. De senere år
er han faldet noget tilbage på verdensranglisten – nu nr. 69. Tidligere
var han konstant blandt verdens 20
bedste. Tidligt blev det dog klart, at
Dreev ikke ramte formen i denne
omgang.
Blandt de 15 andre stormestre var
der flere gode bud, men afgørende
for, hvem der kunne gøre sig til slut,
var den forventede vinderscore. Med
307 deltagere var de fleste enige om,
at 8 point ikke ville være nok til en
delt førsteplads – der skulle formentlig 8½ til, så der kunne ikke fedtes
for meget med remiserne.
Den bare 16-årige inder Parimarjan Negi blev tildelt en outsiderrolle.
Hans samarbejde med Nigel Short
blev noteret og prist – det er måske
lige det, som denne unge mand har
brug for. Negi blev stormester allerede i en alder af 13 år, uden at han
siden har gjort synlige fremskridt.
Hans optræden i Nordsjælland lover imidlertid godt for den videre
færd frem.
Vi bør også lige vende de øvrige
danske stormestre. Sune Berg Hansen imponerede ved DM i Silkeborg,
hvor han introducerede sin pokerteoretiske indgang til skakspillet. I
månederne op til Politiken Cup arbejdede han på at forfine antagelserne.
Den nyudnævnte stormester Allan Stig Rasmussen udviser en mægtig energi under partierne. Han arbejder kolossalt i beregningsfasen og
er ikke typen, der kobler fra ved at
forlade brættet. Som stormester er

Allan Stig trådt ind i en lille, eksklusiv klub herhjemme. Bortset fra Davor Palos korte medlemskab har
klubben ikke fået tilgang de seneste
år. Derfor hilses Allan Stigs fortsatte
medgang velkommen.
Lars Schandorff har i længere tid
haft svært ved at vinde fordelagtige
stillinger – også mod klart ringere
modstandere. Sådan noget er sædvanligvis for kostbart i schweizerturneringer, men på anden side har
han en helt særlig soliditet, så han
kun sjældent taber.

Nordisk Mesterskab
Som i 2007 talte Politiken Cup også
denne gang som Nordisk Mesterskab, men ser man bort fra den store
norske og svenske deltagelse, er det
vel ved at være tid til at revidere fremtidstankerne for et af verdens ældste
skakforbund. I hvert fald var deltagelsen fra Island, Færøerne og Finland så sparsom, at hele ideen med
at afholde et fællesnordisk stævne er
ved at fordufte.
Fra svensk side blev indbydelsen
dog taget særdeles seriøst. Svenskerne sendte toppen af poppen:
stormestertrioen Emanuel Berg, Tiger Hillarp-Persson og Evgeny
Agrest. Alle med styrke til at stå som
endelig vinder af titlen med en kontant belønning på 5.000 kroner. De
danske stormestre og en anden
svensk stormester Jonny Hector samt
Jon Ludvig Hammer var selvklart
også med i kampen om den hæder.
Hvad nok de færreste nu om dage er
klar over, tæller listen over vindere
af Nordisk turnering så fornemme
navne som Aleksande Aljechin,
Aron Nimzowitsch, Milan Vidmar
og Rudolf Spielmann.

Målsætning
Ethvert kursus eller foredrag om det
at sætte sig et mål går på, at man skal
fortælle omgivelserne om målet. Det
kræver en vis grad af mod, og man
må ikke blive bange for at blive til
grin, hvis målet viser at være uopnåeligt.
Da Lars-Henrik Bech Hansen tidligt offentliggjorde målet om at

komme over 300 deltagere i Politiken Cup, kendte ingen endnu til
følgevirkningerne af finanskrisen.
Men hvor kongeriget Danmark og
ikke mindst hotellerne i eventyrlandet har måttet erkende, at prisniveauet for de fleste turister er
afskrækkende, lykkedes det Lars
Bech at få opfyldt drømmemålet. Det
holdt hårdt, og den magiske deltagergrænse blev kun akkurat brudt, men
det viser endnu en gang, hvor langt
man kan nå, hvis man tør stile højere
end gennemsnittet.
Endvidere skal man erindre sig, at
Politiken Cup kun er en del af
Copenhagen Chess Festival – om
end den væsentligste del. Der blev
også spillet også en B-turnering med
10 deltagere, der var foredrag med
den israelske stormester Boris
Avrukh, der var simultanspil med en
række stormestre, Kids Cup og
lynturnering. Altså en bred palet af
aktiviteter, som hver især er med til
at gøre CCF til noget særligt på disse
breddegrader. Men igen er det værd
at bemærke, at der skal hænder til
det hele. Skulle det endelig ske, at
der manglede lidt hjælp, holdt
organisationsfolkene sig ikke for
gode til at bede om assistance. Særligt turneringslederne med svenske
Anil Surender som styrmand er gode
til at supplere og bistå hinanden.
Oven over det hele sad Lars Bech
i kommandocentralen og kunne med
en vis tilfredshed konstatere, at han
aldrig har lavet så lidt under Politiken Cup. Det skal nok være rigtigt,
men det store arbejde har han jo også
lagt i planlægningsfasen.

Topstriden
I ovenstående har jeg bestræbt mig
på ikke foregribe begivenhedernes
gang for meget, men i en tid hvor
enhver skakinteresseret kan følge
med i skakturneringer over hele kloden, er slutresultatet næppe den store
hemmelighed.
Den svenske GM Jonny Hector –
bosiddende i Helsingør – er altid
velspillende i Politiken Cup, og
denne udgave var ingen undtagelse.
Efter seks runder var han ene mand
2009 /7/285
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tilbage med maksimum. Sejrene blev
opnået med det traditionelt ultraskarpe spil som er så tiltalende for
publikum.
Peter Heine og Vladimir Malakhov tog i 6. runde en hurtig remis
og lå sammen med en håndfuld andre spillere med 5½ point i kølvandet på Hector, blandt andre Tiger
Hillarp-Persson, der netop i 6. runde
leverede det helt store cirkusnummer, som sendte Alexey Dreev ud i
mørket. Straks efter turneringen blev
partiet af kommentator Per Andreasen valgt som vinder Quality Chess’
skønhedspræmie, og det er kommenteret af Hillarp-Persson nedenfor.
I 7. runde meldte unge Negi sig

ind i kampen, da han forholdsvis
enkelt nedkæmpede Peter Heines
Caro-Kann. De svenske kamphaner
Tiger og Hector spillede med de sorte
brikker præcis samme skarpe variant: 1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. c4 c6 4. e3
Lf5 5. Sc3 e6 6. Sh4 Le4 7. f3 Lg6 8.
Db3 b5!? Malakhov pakkede hurtigt Hector sammen, mens Tiger i et
spændende parti vandt både modigt
og heldigt over Kuzubov.
Malakhov gik alene i spidsen, da
han i 8. runde kom hurtigere til Tigers konge end omvendt. Med 7½
point havde Malakhov et halvt point
ned til Negi på andenpladsen, mens
en hel stribe lå på 6½, blandt andre
Peter Heine efter sejr over Jens-Ove

Fries Nielsen og Sune Berg, der gav
den 13-årige Peter Flermoen en lektion.
I næstsidste runde sluttede Malakhov og Negi fred efter bare ti træk.
Det gav forfølgerne en gylden mulighed for at nå op. Peter Heine havde
de sorte brikker mod Evgeny Agrest,
og det parti sluttede også remis i en
fart. I de andre partier blev der kæmpet. Sune Berg forsøgte ihærdigt,
men uden held at nedkæmpe den
bundsolide Sargissian, og partiet
mellem GM Evgeny Postny og Tiger Hillarp endte også remis efter
hård kamp. Dermed var GM Boris
Avrukh ene om at udnytte chancen,
da han slog Hammer.

Tiger Hillarp-Persson

6. a4
Nu er det slut med Hvids fleksible
træk, så er det tid til at være mere
konkret: at angribe c4-bonden. Først
gør jeg b7-b5 mindre attraktivt.
6... Sa6!?
På det seneste har Sort testet to andre interessante alternativer: 6... b6
7. Se5 Lb7 8. Sa3 Lxa3 9. Txa3 Dd4
10. Sf3 Dd6 11. d3 cxd3 12. Txd3
De7 13. Se5 gav Hvid fin kompensation for bonden i Miroshnichenko Beliavsky i det østrigske holdmesterskab 2008; 6... a5 7. Sa3 Sa6 8. Sxc4
Le7 9. d4 0-0 10. b3 Sb4 11. Sfe5
Dc7 12. Lb2 Td8 13. e3 b6 14. De2
Lb7 15. Tfd1 i Tomashevsky Sjugirov, Budva 2009, er et godt
eksempel på en katalansk stilling,
hvor Hvid har fået det, han ønsker.
Dreevs træk er logisk, men det ændrer ikke ved stillingsbedømmelsen
(lille fordel for Hvid).
7. Sa3!
Efter 7. Dc2 b5 så jeg ingen metode
til at udnytte Sorts mystiske opstilling. Han fortsætter med Sb4 og –
hvis jeg flytter springeren fra f3 –
Sfd5 med okay spil. Sa3 føles mere
logisk, fordi Lxa3 svækker de sorte
felter alvorligt – mere alvorligt end i
almindelige katalanere, hvor Sorts cbonde står tilbage på c7.
7... Lxa3

Hvis Hvid får lov til at slå med springeren på c4, kommer stillingen til at
ligne den ovennævnte i Tomashevsky - Sjugirov.
8. bxa3!? Sc5

kommenterer:

6. runde

Skønhedspræmien
Tiger Hillarp-Persson
Sverige (2596)

Alexey Dreev
Rusland (2660)

Katalansk / A13
1. c4 c6 2. Sf3 d5 3. g3 dxc4
Ikke noget dårligt træk, men jeg kan
ikke lade være med at føle mig tilfreds, når Sort så let opgiver centrum.
Hvad er nu ideen med at have spillet
c6? Ah – at spille b5 senere. Men det
behøver jeg vel ikke at tillade?
4. Lg2 e6
Dette er mindre fleksibelt end det
‘normale’ 4... Sf6, hvor en mulig
fortsættelse er 5. 0-0 Sbd7 6. a4 a5
7. Dc2 Sb6 8. Sa3 Le6 9. Sg5 Lg4
10. Sxc4 Lxe2 11. Se5 Lh5 12. b4,
hvilket førte til uklart spil i Radjabov
- Smeets, Corus A, Wijk aan Zee
2009.
5. 0-0 Sf6
5... b5 er ikke særlig godt her. I stillinger, hvor Hvid allerede har placeret sin d-bonde på d4, er det mere
end rimeligt, men her kommer Hvids
angreb med a4 og b3 alt for hurtigt:
6. a4 Lb7 7. b3 cxb3 8. Dxb3 med
initiativ.
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Og min modstander tilbød remis.
Antagelig fordi han indså, at noget
var gået galt for ham, og fordi han
håbede, at jeg ikke var tilstrækkelig
bekendt med stillingstypen til at vide
det. Jeg regnede endda på 8... Db6
9. Dc2 Db3 10. Dxb3 (10. Ta2!?
Rybka, er måske stærkere) 10... cxb3
11. Tb1 Sc5 12. a5 (12. d4 Sxa4 13.
Txb3 0-0), som jeg troede var klart
bedre for mig pga. truslen d4, men
Rybka kommer op med 12... e5! 13.
Sxe5 Le6 som ikke er helt klart, selv
om Hvid står en anelse bedre efter
14. f4 (eller 14. d3).
9. Tb1

Eric Brøndum
9. runde

kommenterer:

IM Nikolaj Mikkelsen
Danmark (2399)

Eric Brøndum
Danmark (2122)

Richter-Veresov / D 02

Alexey Dreev, Rusland – ikke helt oppe
på sit sædvanlige niveau.

IM Nikolaj Mikkelsen havde ingen stor turnering, og her bliver han
kørt over af veteranen Eric Brøndum
i næstsidste runde.

Jeg ville undvige 9. Lb2 Da5 10. Se5
Dxa4, selv om Hvid også her har
udmærket kompensation.
9... Da5
Efter 9... c3!? er det bestemt interessant at spille træk som Dc2 eller Tb4,
men jeg havde tænkt mig det enkle
10. d4 Sce4 11. Dc2, hvor det er
vanskeligt at se, hvordan Sort skal
fastholde sin forpost på e4 uden at
slå knuder på sig selv: 11... 0-0 12.
Td1 h6 13. Se5 Dd5 14. Tb4! og i og
med at d-bonden er garderet, har Sort
intet godt forsvar mod f4 fulgt af e4
og Dxc3 (14. f3? Sd2 15. Lxd2
Dxd4†).
10. Tb4 c3!?
Dreev forsøger at forringe min bondestruktur så meget, som han kan,
og på samme tid give sin springer
forpostfeltet c5. Jeg var primært opmærksom på varianter i stil med 10...
Sd5 11. Txc4 Sb6, hvor ét af mange
gode alternativer er 12. Tg4 0-0 13.
Lb2 (13. d3!? e5 14. Th4) f6 14. Lc3
Da6 15. Lb4 Dxa4 16. Dxa4 Scxa4
17. Lxf8 Kxf8 18. Th4 Kg8 19. Se1
e5 20. f4 med fordel for Hvid.
11. dxc3 0-0 12. Dc2!
Her står damen fint. Den kan ikke
trues, den garderer c3 og kaster et
lystent blik mod h7.
12... Sd5
Efter partiet kritiseredes dette træk

1. d4 d5 2. Sf3 c6
Klar til en skarp slaver?
3. Sc3
Nej tak. Vi tager en ‘blød’ Veresov.
3... Sf6 4. Dd3 Sbd7 5. Lg5 Da5 6. Ld2
Her er 6. 0-0-0 b5 lige det spil, Sort
kan ønske sig.
6... Dc7

af mange, men så dårligt er det ikke.
Det er ikke helt enkelt at forklare,
men måske beror det på, at springeren er et taknemligt angrebsmål på
f6, mens den er sværere at komme til
på e7. Alternativet må være noget i
stil med 12... Te8 med ideen e6-e5.
Dette ser bedre ud, men Hvid har et
kraftigt initiativ efter 13. Th4 (truer
Lg5) h6 (13... e5 14. Lg5 Scd7 15.
Sd2 h6 16. Sc4 Dc7 17. Lxh6 gxh6
18. Txh6 Kg7 19. Dd2 Sf8 20. Txf6
Kxf6 21. Dh6† Sg6 22. f4 Ke7 23.
f5 Lxf5 24. Txf5 er også livsfarligt
for Sort) 14. Lxh6 gxh6 15. Dd2!
Kf8 16. Dd6†! Te7 (16... Kg7 17.
De5) 17. Txh6 Scd7 (17... Sce4 18.
Th8† Kg7 19. Dxe7 Kxh8 20. Sd2
og Hvid vinder) 18. Th8† Kg7 19.
Dxe7 Kxh8 20. Dxf7 med klar fordel for Hvid.
Ovenstående varianter giver en fornemmelse af, at 12... Te8 er en kende
for langsomt, når Hvid indstiller sig
på at ofre på h6. Et interessant alternativ er 12... h6 13. Td1 (13. Th4!?
Td8, eller 13. e4!? og Sort kommer
til at fortryde, at han har spillet h6,
når Hvid fortsætter med e5 og Tg4...)
13... Sd5 14. Se1! (14. e4?? Sxb4
15. cxb4 Dxa4).
13. e4 Se7
Ikke 13... Sxb4? 14.cxb4! Dxa4 15.
Dxc5.

Selvfølgelig. Nikolaj fortalte, at en
tidligere modstander her havde spillet Db6 og tabt. Forståeligt, for efter
min mening har dronningen ingen
fremtid her.
7. e4 dxe4 8. Sxe4 Sxe4 9. Dxe4 Sf6
10. De5
Lidt af en overraskelse. Nikolaj er
normalt en særdeles skarp og kreativ spiller, men her vælger han det
sikre for så at køre en lille slutspilsfordel (terræn og majoritet på D-fløjen) i hus.
10... Dxe5† 11. Sxe5 Lf5
Så kom løberen uden for kæden.
Altid rart i en Caro-Cann struktur.
12. 0-0-0 e6 13. b3?

14. e5?!
Noget taler for, at jeg først burde
placere min løber på d6, inden jeg
vandrer alt for sorgløst videre med
e-bonden: 14. Lf4!? Td8 15. Se5 Sg6
16. Sc4 Da6 17. Td1 fører til klar
fordel for Hvid og er derfor bedre
end det, jeg spillede.
14... Dc7 15. h4!?
Det føles vældig naturligt for mig at
spille den slags træk – i særdeleshed
fordi Sort kan glemme alle defensive ideer som indbefatter en springer på g6, eftersom denne med lethed tvinges bort med h4-h5. Hvad
jeg imidlertid ikke opfattede under
partiet, men som jeg indså efterfølgende, er, at Sorts bedste forsvarsidé omfatter en springerplacering på
f5(!) og ikke g6. Med dette in mente
var det formentlig bedre at spille 15.
Td1.
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En ny overraskelse – denne gang af
de mere positive. Ungdommeligt vovemod eller undervurdering af modstanderen er de floskler, man plejer
at tilføje et sådant træk, men et er
sikkert: felterne c3 og a3 svækkes.
13... Td8!
Skaber lidt ravage i den hvide stilling, f.eks. joken 14. c3?? La3 mat!
14. La5 La3† 15. Kb1 b6 16. Lc3 0-0
17. Lb2?!
Bedre er 17. Ld3, hvorefter der ikke
er meget på færde.
17... Ld6
Heromkring er det så, at jeg plejer at
tilbyde remis! Det har igennem de
seneste år kostet tonsvis af dyrebare
ratingpoint og ofte efterladt mig med

15... Sd5?
Denne gang er det derimod ikke så
smart at gå til d5 med springeren.
Meget bedre var 15... h6!, fordi Hvid
skal være betydelig mere listig end i
partiet. Den eneste klare vej jeg kan
finde indebærer, at Hvid skal ofre
for at komme videre: 16. Td4! (16.
Tg4 Sf5 og Hvid kører fast) Sf5 (16...
Td8 17. Txd8† Dxd8 18. Td1 Ld7
(18... Dc7 19. Dd2 Sd5 20. c4 Sb6
21. a5 Sbd7 22. Lb2 (22. Dc3)) 19.
Le3 Sa6 20. Dd2 Sd5 21. Lxh6 gxh6
22. Dxh6 Df8 23. Dg5† Dg7 24. c4)
17. Tfd1! Sxd4 18. Txd4! Td8 (18...
Kh8 19. Lf4 Td8 20. Dd2 Txd4 21.
cxd4 Sd7 22. Lxh6 med initiativ for
Hvid) 19. Lxh6 gxh6 (19... Txd4 20.
cxd4 gxh6 21. dxc5 Dd8 22. Dc1
Kg7 23. Df4 Dd1† 24. Kh2) 20.
Tg4† Kf8 21. Dh7 Ke7 22. Dxh6
Tf8 (22... Sd7 23. Dg5† Ke8 24. Tf4
Sf8 25. Dg8 med klar fordel for
Hvid) 23. h5 Dd8 24. Dg7 og Sort er
forsvarsløs, når Hvid kombinerer
truslen mod Sorts konge med h-bondens march mod h8.
16. Te1 b6
Jeg anvendte mindre end et minut
på at analysere stillingen efter 16...
Sxb4 17. axb4 Sd7 18. Sg5 g6, og
selv om siliciummonsteret slippes fri,
er der ingen klar fordel for Hvid her,
men efter min mening ser 19. h5 (19.
Lf4!? eller 19. a5!?) 19... Sxe5 20.
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Eric Brøndum (til højre) analyserer med Jørgen Hvenekilde. Deres væddemål om ikke at
tilbyde remis hjalp Brøndum til at vinde angrebspartiet mod Nikolaj Mikkelsen.

Lf4 f6 21. Se4 De7 22. Sxf6† Txf6
23. Lxe5 Tf5 24. hxg6 hxg6 25. Lh3
knusende ud.
17. Td4
Dette viser sig at være helt okay, men
under partiet ærgrede det mig noget,
at jeg ikke i stedet spillede 17. Tg4,
som gør det næsten umuligt for Sort
at spille f5.
17... f5?
Dreev mister tålmodigheden. Bedre
chancer for at holde partiet gav 17...
La6 18. Sg5 g6, og skønt Sorts stilling ser ubehagelig ud efter f.eks. 19.
h5! Tad8 20. hxg6 hxg6 21. g4 Td7
22. c4 Sf6 23. Txd7 Sfxd7 24. Lb2,
er det langtfra så slemt som i partiet.
18. exf6 gxf6!?
Hverken 18... Sxf6 19. Lf4 eller 18...
Txf6 19. Sg5 g6 20. c4 Se7 21. Lf4
holder for Sort. Nu brugte jeg lang
tid i håbet om at finde noget forceret. Til sidst indså jeg, at Sorts tårn i
alle varianter skal tvinges væk fra
sidste række.
19. Lh6 Tf7
Eneste træk, eftersom jeg ellers kan
fortsætte med Tg4†.
20. c4!
Nu går partiet ind i den konkrete fase.
Ved at jage Sorts springer får jeg
kontrol over feltet f4 og åbner d-linjen for tårnet. Herefter gjaldt det bare
om at regne på detaljerne.

20... Se7 21. Dd1?!
Her forpassede jeg det enkle 21.
Tg4† Kh8 22. Sg5 med direkte gevinst.
21... Sg6?
Nu taber Sort omgående. Bedre var
21... Ld7 22. Tg4† Kh8 23. Lf4!
Dd8, og her opstår samme taktiske
tema som i partiet: 24. Se5! Tf8 25.
Sxd7 Dxd7 26. Dxd7 Sxd7 27. Txe6,
og Sorts stilling falder sammen. Nu
findes der mere end én måde at vinde
på. Jeg kunne godt lide Se5-ideen.
22. Td8† Sf8

  
  
   
   
  
   
   

 
23. Se5! Lb7
23... fxe5 24. Txf8† Txf8 25. Dg4†
Kh8 26. Lxf8 La6 27. Lxc5 bxc5
28. Dxe6 er også håbløst for Sort.
24. Txa8 Lxa8 25. Sxf7 Kxf7 26. Dh5†
Ke7 27. Dg4 Scd7 28. Lxf8† opgivet.
1-0.

en underlig ‘flad’ fornemmelse. Thi
som en klog mand engang har sagt:
man kan jo ikke bygge et slot, hvis
man stopper, når fundamentet er lagt!
I den konkrete situation var der to
faktorer, der afholdt mig fra et remistilbud: 1) Et væddemål med Jørgen
Hvenekilde gående på, at hvis man
tilbød remis, ville det koste 100 kroner – og værre – give ham håneretten
fremover! 2) Modstanderen kan jo
sige nej tak, hvorefter man sidder og
føler sig lidt dum.
18. Sc4?! Se4!
Nu har sort fået fat.
19. Sxd6 Txd6 20. Te1 Sxf2 21. Tg1 Tfd8
Sort har vundet en bonde og står selvfølgelig bedst, men at Hvid taber i

Parimarjan Negi
Vinderen af Politiken Cup, Parimarjan Negi, er født 9. februar 1993, og
blev i 2006 udnævnt til stormester
som den næstyngste gennem tiderne:
13 år og 142 dage. Magnus Carlsen
var fem dage ældre, da han fik titlen,
og kun Sergey Karjakin fra Ukraine
var yngre, 12 år og 7 måneder, da
han satte sin rekord i 2002.
Negi var ubesejret i Politiken Cup,
men spillede alligevel skarpt og underholdende, også mod de allerbedste. I 7. runde gik det ud over det
danske topnavn:

Peter Heine Nielsen
Danmark (2680)
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Parimarjan Negi
Indien (2590)

17. Sg6! Te8 18. Sxe7† Dxe7 19. d5!
Dd6 20. dxe6 Txe6 21. Df3 Se5 22.

syv-otte træk er ganske unødvendigt.
22. Te2 Sd1!?
Næppe bedre end det ordinære 22...
Sg4, men det indeholder dog en lille
giftighed.
23. La1 c5 24. g4 Lg6 25. Lg2??




 ^  
   
  
  
 
  






^



Dxb7 Tb8 23. Da7 Sc6 24. Dxa4 Sd4
25. Dc4!
Præcist forsvar.
15... Sd5 26. Txe6 Dxe6 27. La5 De5
28. Te1 Se2† 29. Txe2 Dxb2† 30. Kd2
Dxa3 31. Dxd5!
Nu spadserer kongen i sikkerhed.
Dxa5† 32. Ke3 Td8 33. De5 Da3† 34.
c3 Dc1† 35. Kf3 Td3† 36. Te3 Dd1†
37. Kf4 Td6 38. Sf5 Tf6 39. Kg3 1-0
Og sejren i sidste runde:

Emanuel Berg
Sverige (2610)
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Parimarjan Negi
Indien (2590)

16. Sd5! Dc8 17. Df2 f5 18. exf6 exd5
19. Lxd5 Ld6 20. Lf4 Dc7 21. Lxd6 Sxd6
22. De3† Kd8 23. De7† Kc8 24. Se6
Db6 25. f7 De3† 26. Kb1 De5 27. f8D†
Txf8 28. Txf8† 1-0

Overser Sorts fælde. Efter 25. dxc5
er der lang vej tilbage for Sort.
25... cxd4!
Game over!
26. Txd1 d3 27. cxd3 Txd3 28. Tde1
En venlighed fra Nikolajs side. Nu
får vi pointen med!
28... Txb3† 29. Kc1 Tb1 mat. 0-1.
Før sidste runde var stillingen: 1. Malakhov 8, 2-5. Negi, Avrukh, Emanuel Berg og IM Sethuraman (en
anden inder på blot 16 år) 7½. Peter
Heine og Sune Berg havde begge 7.
Topopgørene: Avrukh - Malakhov
og Negi - E. Berg. Gennem hele turneringen havde Malakhov udvist
stor sikkerhed, men Sune Berg havde

Politiken Cup 2009
Danmark 167 deltagere
Norge

55 deltagere

Sverige

46 deltagere

Tyskland

15 deltagere

Færøerne

6 deltagere

Island

5 deltagere

Holland

5 deltagere

Indien

2 deltagere

Spanien

2 deltagere

Israel

2 deltagere

Polen

2 deltagere

Rusland

2 deltagere

Skotland

1 deltager

Ukraine

1 deltager

USA

1 deltager

Litauen

1 deltager

Finland

1 deltager

Frankrig

1 deltager

Armenien

1 deltager

Bosnien

1 deltager
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jo forudsagt, at nerverne ville svigte
russeren til sidst. Avrukh fik et kraftigt angreb i h-linjen, og så var det
slut. Endnu hurtigere vandt Negi
over Emanuel Berg, der dermed også
snublede i kampen om NM-titlen,
som han vandt i 2007.
Fra tredje position benyttede Peter Heine Nielsen sig af muligheden
for at indskrive sig på den flotte NMliste. Han mødte inderen Sethuraman, der ‘bare’ skulle bruge en remis for at opnå GM-norm. Peter
Heine var imidlertid ubarmhjertig (se
partiet nedenfor).
Sune Berg havde muligheden for
at spille sig frem på en delt tredjeplads, men han fik snydt sig selv.

Peter Heine Nielsen
kommenterer:

Skarpt spil for NM-titlen

10. runde

Efter en fantastisk start på turneringen med 5/5 inkluderende en sejr
over den forsvarende nordiske mester Emanuel Berg, sendte 7. rundes
nederlag mod turneringsvinder Negi
mig tilbage i tabellen, og før sidste
runde var betingelserne for mig præcis som de forrige to år: kun en sejr
ville betyde succes. For min modstander var det anderledes. Remis
ville sikre ham den første GM-norm
og kort før rundestart gjorde han mig
opmærksom derpå. Men for at gøre
mig gældende i kampen om NM-titlen virkede sejr påkrævet. Jeg var et
halvt point efter Emanuel Berg, men
bedst korrektion gjorde det tilstrækkeligt at indhente ham. Derudover
var der mange på samme pointtal
som mig, der ikke måtte vinde, så
udgangspunktet var sejr for enhver
pris.

Peter Heine Nielsen
Danmark (2680)

S.P. Sethuraman
Indien (2455)

Dronninggambit / D37
1. d4 d5

18
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Sune Berg var i voldsom tidnød, da
man nåede denne stilling efter Ham-

mers 36. træk Td1-c1.
36... Kf7?!
Sort går direkte ind i kombinationen, men Sune regnede med, at han
havde en snedighed:
37. Sxd6† Txd6 38. Txc8 Dxc8 39. Dxd6
Så langt, så godt. Nu skulle Sune
høste frugterne:
39... Dc3
‘Sort har dækket alle skakkerne på
c7, d7 og e6, og truer på b3, e1 og
g3. Jeg troede, jeg vandt!’
40. Dc7†! opgivet.
Et kuglestød af de slemme. En skuffende afslutning for danmarksmesteren.
1-0

Lidt en overraskelse. Han plejer altid at spille 1... Sf6 og 2... e6, men
har dog også spillet klassisk dronninggambit på det sidste.
2. c4 e6 3. Sc3 Le7 4. Lf4 Sf6 5. e3
0-0 6. a3
Udeladelsen af Sf3 var en beslutning
over brættet, og begrundet med, at
jeg havde set ham efter 6. Sf3 (via
trækomstilling) 6... Sbd7 7. c5 spille
7... Sh5. Min idé er nu, at spiller han
6... Sbd7, besvarer jeg det med 7. c5
og efter 7... c6 8. b4 b6 9. Ld3 a5 10.
Sf3 er vi ovre i hovedvarianterne,
men hvor han ikke har haft mulighed for at spille sin specialvariant.
6... c6 7. Sf3 Sbd7 8. h3 b6
Hvem der narrede hvem er uklart.
Sort har spillet et solidt, men passivt
system, men mit a3 passer ikke særlig godt mod dette.
9. cxd5 Sxd5
9... cxd5!? virker passivt, men efter
engang at have set partiet Curt Hansen- Klaus Bischoff blev jeg imponeret over den sorte stillings soliditet.
10. Sxd5 exd5 11. Ld3 Lb7 12. Dc2 Sf6
Jeg forventede her at have en behagelig fordel. Vi har en Karlsbadstruktur hvor b6 + Lb7 ikke umiddelbart passer ind, og jeg har løberen på f4 i stedet for g5, hvilket er til
Hvids fordel. Men tingene hang ikke

umiddelbart sammen for mig, og de
mere klassisk logiske træk syntes jeg
ikke førte nogen vegne.
13. Le5!?
13. Sg5 var min første indskydelse,
ganske enkelt for direkte at overfalde
Sorts konge. Ideen var 13... g6?!
(13... h6!? 14. h4 Ld6 15. Le5 troede jeg var stærkt, men efter 15...
Te8 fører det ikke rigtig nogen steder) 14. h4 Sh5 fik mig til at forkaste
varianten. Måske forkert, da 15.
Le5!? Lxg5 16. hxg5 Dxg5 17. 0-0-0
fulgt af f4 og Txh5 giver et forrygende angreb. 13. b4 a5 14. Tb1 virker også naturligt for at hindre c5,
og igen med behagelig hvid stilling
til følge. 13. 0-0 var det naturligste
træk, men efter 13... c5 troede jeg, at
Sort stod glimrende i kraft af truslen
c4, såvel som at hængebønderne efter dxc5 bxc5 virker fine for Sort.
Måske man med 14. b3!? fulgt af
Tfd1 og Db2 som svar på Tc8 dog
beholder en bekvem fordel.
13... h6
Logisk, men tillader min plan.
13... c5!
Skak er simpelt, hvis man er en computer. Mit sidste træk forhindrede
kun optisk denne mulighed. 14. dxc5
bxc5 15. Lxf6 Lxf6 16. Lxh7† (16.
Dxc5 d4!) 16... Kh8 med fremragende spil for den ofrede bonde. Dels

Sune Berg Hansen
Danmark (2554)
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Jon Ludvig Hammer
Norge (2583)

Negi og Avrukh delte sejren med 8½
– inderen vandt på bedste korrektion. Negi lagde ikke skjul på, at sejren var meget vigtig for ham: ‘Nu
har jeg længe ligget lige under 2600,
men nu kommer jeg væsentligt over.
Det betyder meget for mig, at jeg
bryder de 2600 så markant’, sagde
Negi efter sejrsceremonien, som for
de nedre ratinggrupper endte med et
sandt norsk triumftog.
For danskerne generelt var der
ikke meget at juble over. Peter Heine
Nielsen vandt som en af de få i rødt
og hvidt nogle ratingpoint
Politiken Cup 2010 spilles fra 31.
juli til 8. august på Lo-skolen.

med Da5†, dels Tb8 og spil i b-linien. Det realistiske svar var 14. 0-0,
stadig med fin hvid stilling.
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14. g4!?
Yders logisk, jeg truer med at rive
hans kongestilling op med g5 og
vurderede mine chancer som glimrende.
14... Se4! 15. h4
15. Lxe4 dxe4 16. Dxe4 Dd7 vurderer vi begge som alt for farligt for
Hvid, men faktisk holder det en rimelig kontrol. 17. 0-0-0! De6 var
hans planlagte træk: 18. Dd3 Tfd8
19. e4, og jeg når altid at have d5
som svar på c5. Men Sort kan naturligvis spille bedre end dette og har
rimelig kompensation.
15... c5 16. Td1
Dette var måske bedre trækket forinden, for netop at forhindre c5. 16.

Jens Ove Fries Nielsen (forrest) diskuterer en variant med nordensmester Peter Heine
Nielsen og turneringens bedstplacerede kvindelige spiller, Viktorija Cmilyte, Litauen.

g5 var naturligvis planen, men jeg
frygtede 16... f6!, da det bliver Sort,
ikke Hvid der åbner linier til at angribe i. Dog holder jeg balancen i
komplikationerne efter 17. Lf4 fxg5
18. hxg5 Lxg5 19. Lxe4 dxe4 20.
Lxg5 hxg5 21. Se5 med tilstrækkelig kompensation.
16... c4 17. Lxe4 dxe4 18. Sd2
En stilling hvor hvert træk har enorm
betydning. Under partiet var jeg optimist, men i fred og ro hjemme med
computeren som guide er det klart,
at Sort står lovende. F.eks først 18...
f6!? som profylakse mod g5 for derefter at fortsætte som i partiet.
18... Dd5 19. g5 hxg5 20. hxg5 Lxg5
21. f3! f5 22. f4!
To gode træk, der nu har sikret mig
en superløber på e5, samt åbnet hlinien til mit kommende angreb.
22... Lf6


  ^
   
   
  
   
   
  
  

23. Sb1
Min favoritmanøvre. Også mod Izoria sendte jeg springeren til b1 fra f3.
Igen for at springeren til skulle ende
på c3, men her naturligvis mest for
at dronningen omgående kan komme med i angrebet.
23... De6 24. Dh2 Lxe5??
24... Kf7! 25. d5 Lxd5 26. Lxf6
Kxf6! havde jeg undervurderet, og
det havde ført til en interessant situation. Som resultaterne flaskede
sig, ville remis faktisk have sikret
mig NM-titlen, men det var ikke klart
på daværende tidspunkt. Jeg havde
formentlig gamblet mod en modstander i tidnød – med muligheden for at
det kunne være gået galt. 27. Dh4†
Kf7 28. Dh5† Ke7 29. Dg5† Kf7
30. Sc3 Lc6 31. Dh5† Ke7 32. Tg1
ville dog tvinge ham til at finde 32...
Dh6!, hvorefter Sort klarer sig fint.
25. dxe5
Da jeg nu også truer Td6 er Sort færdig.
25... Tad8 26. Txd8
Han opgav, da 26... Txd8 27. Dh8†
fulgt af 28. Dxd8 vinder et helt tårn.
Kort efter opgav Emanuel Berg,
hvorefter NM-titlen i realiteten var i
hus.
1-0

2009 /7/291

19

Arctic Chess Challenge 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.
43.

GM Monika Socko, Polen (2449) 7 / 43½
IM Ray Robson, USA (2491) 7 / 43
IM Marijan Petrov, Bulgarien (2479) 7 / 40½
GM Emanuel Berg, Sverige (2610) 7 / 38
GM Julian Radulski, Bulgarien (2539) 6½ / 42½
IM Luca Shytaj, Italien (2455) 6½ / 41½
GM Jon Ludvig Hammer, Norge (2583) 6½ / 40½
GM Allan Stig Rasmussen, Danmark (2536) 6½ / 40
GM Yuri Drozdovskij, Ukraine (2620) 6½ / 39
GM Igor Khenkin, Tyskland (2634) 6½ / 38½
GM Vadim Malakhatko, Belgien (2570) 6 / 41½
GM Sarunas Sulskis, Litauen (2559) 6 / 40½
GM Bartosz Socko, Polen (2656) 6 / 38
Nicolai Getz, Norge (2219) 6 / 38
GM Matthew J. Turner, England (2517) 6 / 38
WGM Natalia Zdebskaja, Ukraine (2412) 6 / 37½
IM Torbjørn R. Hansen, Norge (2440) 6 / 36½
IM Bjørn Tiller, Norge (2371) 6 / 34½
FM Frode Olav Olsen Urkedal, Norge (2333) 6 / 34½
Pål Røyset, Norge (2239) 6 / 34½
IM Aleksandar H. Wohl, Australien (2387) 6 / 34½
IM Gerard Welling, Holland (2363) 6 / 34
WFM Katrine Tjølsen, Norge (2160) 6 / 32½
Donaldo Paiva. Mozambique () 6 / 31
IM Nikolaj Mikkelsen, Danmark (2399) 5 / 31½
120 deltagere.

www. arcticchess.org/
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Lidt no
nordpo

Tromsø vil være vært for skak-OL
og varmer op med international
turnering i midnatssol.

Af Allan Stig Rasmussen
Overskriften er stjålet fra Politiken,
hvor Sune Berg forsøgte at beskrive,
ca. hvorhenne Tromsø ligger. Dér er
de nemlig begyndt at afholde en årlig open, der efterhånden har vokset
sig både ret stor og stærk.
Det sker formentlig mest af alt,
som et led i bestræbelserne på at få
skak-OL dertil i 2014. Således havde
de f.eks. inviteret højt profilerede Susan Polgar dertil (som gæst), brugte
en kendt græsk turneringsleder, P.
Nikolopoulos, og fik Sven ‘Sjakkfantomet’ Nilssen til at skrive både
(imponerende!) spillerportrætter og
yderst fyldige runderapporter! Derudover var der inviteret en stor flok
sydafrikanske spillere med.
Fra Danmark deltog dog kun Nikolaj Mikkelsen og overtegnede,
seedet som henholdsvis. nr. 29 og 9,
efter bl.a. fire 2600+ spillere. Egentlig lidt underligt, at der ikke var flere,
der fulgte trop – også selv om Norge
selvfølgelig er dyrt at leve i (250 kr.
for en pizza), og deres juniorer giver
anledning til evig ratingsorg. For ud
over at man kan opleve helt lyse
nætter, er det altså et rigtig flot sted,
og der bliver arrangeret en masse
aktiviteter undervejs, som burde friste. Der var både fiske-, byvan-

Foto: ACC Tromsø.

rd for
olen
Arctic Chess Challenge:
Ray Robson, USA – 14 år og amerikanernes bedste bud på en Fischer.

Overlevelsestur
Nikolaj og jeg delte et værelse på
Scandic Hotel, der derimod ikke
imponerede voldsomt. Intet køleskab og kun én facilitet: en trampolin! Til gengæld var der en fremragende udsigt fra værelset og kort
afstand til spillestedet (noget jeg har
lært at sætte pris på, efter årets Politiken Cup), eftersom det også var på
hotellet! Dér nød vi alt fra knækbrød
til melon, grovbrød, rå pasta og ...
ja, knækbrød. Så der var lagt op til
en overlevelsestur på flere fronter.
Det måtte Nikolaj såmænd også
straks sande, da han i første runde
tabte til en lille nordmand på 1800.
Det ‘må’ selvfølgelig ikke ske – men
gør det alligevel jævnligt, mod netop
norske juniorer. For lige at gnide salt
i såret, blev det efterfølgende offentliggjort på alverdens store skaksider.
Nikolaj løb i det hele taget ind i en
del skuffende resultater, særligt med

de sorte brikker, og det blev aldrig
rigtig hans turnering. Ratingtallet er
nu så lavt, at det er svært at sige, om
det er mest ubehageligt for hans
kommende modstandere eller ham
selv, for styrken er på et ganske andet niveau!
Resultaterne ved brættet og kostkuren til trods formåede Nikolaj dog
at holde et humør, jeg næppe ville
have været i stand til at matche, hvis
vi havde byttet roller. Hatten af for
det!
For eget vedkommende gik det
skaklige heldigvis fornuftigt, og bestemt langt over forventet i lyset af
at jeg spillede skræmmende ringe i
Politiken Cup lige inden. Særligt 4.
rundes parti var en fornøjelse at
spille:
4. runde

drings-, båd- og bjergture, lyn- og
fodboldturneringer – og sidst, men
bestemt ikke mindst, et fremragende
barbecueparty hjemme hos hovedarrangør Jan Sigmund Berglund med
masser af lækker mad, f.eks. laks og
jordbær!

Allan Stig Rasmussen
Danmark (2536)

Heikki Westerinen
Finland (2362)

Spansk / C 99
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6
Det er ikke noget, Westerinen normalt spiller. Han har et mindre lager
af småtvivlsomme varianter, så jeg
havde ellers set frem til at møde en

af dem. Af samme grund var jeg allerede nu både nysgerrig og spændt
på, hvilken variant han mon havde
på menuen til mig, hvis jeg spillede
hovedvarianten?!
4. La4 Sf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3
d6 8. c3 0-0 9. h3 Sa5 10. Lc2 c5
Ganske almindelig spansk Chigorin!
11. d4 Dc7 12. Sbd2 cxd4 13. cxd4
Lb7!?

  ^
   
   
   
  
   
  
 

Så var jeg næsten allerede out-ofbook. Både Sc6, Td8 og Ld7 er mere
almindeligt nu om dage. Okay, jeg
har selvfølgelig set teksttrækket før,
og kom da også i tanke om et par
konkrete varianter og nogle planer,
og ikke mindst er jeg generelt glad
for Hvids stilling. Så jeg fortsatte
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med de træk, jeg fandt mest naturlige, og hvad der velsagtens også må
anses for at være hovedvarianten –
og derfor formentlig hovedkulds ind
i min modstanders forberedelse:
14. d5
Giver god mening at lukke centrum,
og lade Sorts hvidfeltede løber bide
i granit, nu hvor den er gået til b7.
14... Tac8 15. Ld3
Virker lidt mere tiltalende end 15.
Lb1. Den største ulempe er:
15... Sd7 16. Sf1 f5!?
Jeg har dog svært ved at tro på, at det
er helt sundt for Sort, og efter lidt tid
fandt jeg, hvad jeg stadig anser for at
være den rette plan.
17. exf5! Lxd5
Så vågnede løberen op igen, men på
bekostning af en svækket kongestilling.
18. Sg5 Lxg5
Nødvendigt.
19. Lxg5 Sb6?
Første gang Westerinen reelt tænkte
sig om – og straks fejler han. Nu er
der mere redundans i springerne, og
hans kongestilling bliver yderligere
udsat.
20. Se3
Hvorfor ikke tage en ekstra brik med,
når det er gratis?
20... Lb7

 ^
   
   
  
   
   
  

 
21. f6!
‘Chess is timing’, sagde Fischer, og
nu hvor jeg har fået en ekstra brik
med i angrebet, alt imens Sort har
fjernet endnu en, er tiden inde til at
slå til.
21... gxf6 22. Lh6 Tf7
Utroligt nok er først dette træk en
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nyhed, ifølge min base!
23. Lf5 Te8 24. Le6?!
Går efter det sikre, nemlig at indkassere lidt materiale, men faktisk var
24. Tc1 De7 25. Lb1! endnu stærkere. Jeg havde mere overvejet 25.
Lg4 – og også det er såmænd noget
stærkere end partitrækket.
24... Kh8
Jeg havde ellers håbet lidt på 24...
De7?? 25. Sf5 Dxe6 26. Dg4† Kh8
27. Lg7† med mat i næste. 24... Txe6
er for resten heller ikke godt, pga.
25. Dg4† Kh8 26. Dxe6 og her fanger 26...Lc8 vel at mærke ikke dronningen, da Hvid har 27. De8† Tf8
28. Dxf8 mat!
25. Lxf7 Dxf7 26. Sf5!
En god plan i en stilling, der hurtigt
kunne tippe, hvis Hvid spillede lidt
skødesløst, f.eks. 26. Dg4 Tg8 27.
Dh4 Sac4 og Sort er ovenpå.
26... Tg8 27. g4 De6
Det er vigtigt, at 27... Dh5 kan besvares med 28. Kh2! Dxf5 29. gxf5
Tg2† 30. Kh1 Tg3† 31. f3 Lxf3†
32. Dxf3 Txf3 33. Kg2! (33. Te3
Txe3 34. Lxe3 Sd5 er uklart) 33...
Txf5 34. Tf1 med afgørende fordel.
28. Dd3 Sac4
Forsøger naturligt nok at aktivere en
brik, der ellers er helt ude af spil.
29. b3 Sb2?
Det er helt skidt. 29... e4 var nødvendigt, selv om det svækker de sorte
felter og begrænser Lb7.
30. Dg3 Dd5 31. Kh2
Nu er resten nærmest et spørgsmål
om smag, for der er pludselig mange
veje til Rom.
31... Sc8 32. Tac1 Lc6



   
  
  
  
   
  





33. Txc6







Monika Socko, Polen – vandt Arctic Chess
Challenge foran bl.a. ægtemanden,
turneringens ratingfavorit Bartosz Socko.

Ikke ligefrem computerens anbefaling, men simpelt og rigeligt.
33... Dxc6 34. Tc1 Sc4
Springeren var alligevel fortabt på
b2.
35. bxc4 bxc4 36. f4!
Sømmer kisten til. Sort ville jo nok
gerne have skubbet sine bønder frem
i samlet flok, men det bliver ikke
muligt nu, og samtidig bliver det
nemmere for Hvid at komme til den
sorte konge.
36... exf4 37. Dxf4 d5 38. g5 Db6 39.
Sd4 Tg6 40. Te1 Dd6 41. Te8†


 
 
  
   
   
   
   
   






41. opgivet.
Desværre, næsten – for jeg havde
egentlig håbet på at få lov til at besvare 41... Tg8 med 42. Lg7†! Kxg7
43. Sf5†
1-0

Mit eneste tab indløb et par runder
senere, med hvid mod det 14-årige
stortalent Ray Robson (2491) fra
USA. Måden det skete på var i typisk medievenlig stil, og eftersom
det var mod USA’s topkandidat til
at blive en ny Fischer, betød det naturligvis, at jeg måtte lide samme
skæbne som Nikolaj og se partiet
publiceret på – om muligt – endnu
flere hjemmesider. Der er åbenbart
også visse ulemper ved at være blevet GM’er ...
Slutresultatet blev en 8. plads (delt
5. plads), og fik indhentet ca. det,
der røg i Politiken Cup – dog kun i
Elo-rating, for jeg havde på forhånd
frabedt mig turneringen danskratet
pga. formkrisen i Politiken Cup.

De der gjorde det bedre
Der var masser af overraskelser undervejs i turneringen især i skikkelse
af norske juniorer, der tog point fra
den ene stærke spiller efter den anden. Nicolai Getz var den, der imponerede mest, både med sit glimrende
spil, og ikke mindst en ca. 2500-præstation (IM-normen var sikret allerede inden sidste runde), sine ‘kun’
2219 til trods.
Der var flere andre, der også lavede norm, bl.a. to af mine modstandere, Ray Robson og Luca Shytaj
(2455), der begge fik første indskrivning i GM-titlen. Robson endte endda også på en delt førsteplads, sammen med Emanuel Berg (2610) og
Marijan Petrov (2479) – og måske
turneringens største overraskelse,
Monica Socko (2449), gift med turneringsfavoritten Bartosz Socko
(2656). Han blev kun nr. 13, mens
Monica blev udråbt som vinder af
turneringen, på bedst korrektion.
Ellers lidt af et særsyn, at en kvinde
vinder en relativt stærk open, men
det var bestemt helt fortjent!
Turneringen var helt igennem
vældig godt organiseret, og jeg kan
klart anbefale andre at deltage i den,
særligt hvis man – som jeg – har lidt
hang til vand og bjerge, eller blot
ønsker at kombinere skak med ferie! Det er i hvert fald ikke utænkeligt, at jeg selv vil forsøge at
komme derop igen næste år.

Danskere i den
internationale
skaksommer
Sveins 2. Minneturnering
Norge, 19.-23. juni, 62 deltagere.
1. GM Jon Ludvig Hammer, Norge
(2566) 8/9 ... Mads Andersen 6, GM
Carsten Høi 6, Lars-Henrik Bech
Hansen 5, FM Per Andreasen 4½,
Sigfred Haubro 3½.
sveins2minneturnering.blogspot.com/

Villa de Benasque
Spanien, 3.-12. juli, 469 deltagere.
1. GM Mihail Marin, Rumænien
(2583), 9/11, 2. GM Kiril Georgiev, Bulgarien (2645) 9/11 ... IM
Nicolai Vesterbæk Pedersen 7/11
og IM Ole Jakobsen 6½/11.
www.openbenasque.com/Open.htm

Artemis Cup
Leros (græsk ø), 11.-19. juli, 72 delt.
1. GM Evgenij Miroshnichenko,
Ukraine (2696) 7/9 ... WIM Marie
Frank 4½/9.
www.leroschess.gr/home.aspx

Ikaros 2009
Grækenland, 11.-19. juli, 175 delt.
1. GM Robert Kempinski, Polen
(2601) 7½/9 ... Dennis Rej 5½, Kurt
Klifoth 5, Erling Nilsson 5 og Martin Skovsø Nielsen 4½, alle fire fra
Valby Skakklub.
www.chess.gr/ikaros/

Rethymno Open 2009
Grækenland, 12.-10. juli, 182 delt.
GM Adam Tukhaev, Ukraine (2534)
7/9 ... IM Bjørn Brinck-Claussen 6.
www.daor.gr/index.php?chessen

14th Open Balaguer
Chess International
Spanien, 13.-22. juli, 86 deltagere.
1. GM Eduardo Iturrizaga, Venezuela (2555) 8/10, 2. GM Kiril
Georgiev, Bulgarien (2645) 8, 3. IM
Nicolai V. Pedersen 7½ (foran bl.a.
syv stormestre).
www.openbalaguer.org/

Czech Open 2009
Tjekkiet, 16. juli - 2. august.
GM-gruppen (295 delt.): 1. GM Anton Korobov, Ukraine (2623) 8/9
... Henrik Holmsgaard 4½.
B-gruppen (339 delt.): 1. IM
Nikolay Tolstikh, Rusland (2374)
8/9 ... Henrik Christensen 5½, Leif
Jensen 5, Martin Knudsen 3½, Michael Marshall 2½.
www.czechopen.net/

Andorra Open
Andorra, 18.-26. juli, 156 deltagere.
1. GM Romain Edouard, Frankrig
(2597) ... Mads-Holger Jacobsen
4½, Henrik Mortensen 4½ og Jørgen Holmstrøm Nielsen 3.
www.escacsandorra.com/

XXIV Villarrobledo Int. Rapid
Spanien, 25.-26. juli , 130 deltagere.
1. GM Arkadij Naiditsch, Tyskland
(2697) 7½/9 ... 33. Nicolai V. Pedersen 5½. 30 stormestre, flere fra
verdenstranglisten.
www.ajedrezenvillarrobledo.es/

Open Int. Agosto 2009, Milano
Italien, 31. juli - 5. august, 22 delt.
1. Gazmir Cani, Italien (1899) 6/7
... Esben Christensen 3½/7, Rune
Egede Andersen 3/7. Begge Brønshøj Skakforening.
www.scacchisticamilanese.it/tornei/
agosto09/princ/

SS Manhem Chess Week IM
Göteborg, 1.-9. august.
IM-gruppen (10 delt.): 1. IM Jakob
Vang Glud 7½/9, 2. Victor Nithander, Sverige, 6½ ... 6. IM Silas Lund
(tidligere Esben Lund) 4.
Elo-gruppen (10 delt.): 1. Lennart
Fransson, Sverige (2033) 6½/10 ...
3. Peter Grove 5½.
www.ssmanhem.se

13th Hogeschool Zeeland
Holland, 1.-8. august, 247 delt.
1. GM Michal Krasenkow, Polen
(2631) 8/9 ... Niels Erik Andersen
4, Jan Mouritsen 3½.
www.hztoernooi.nl/index_en.html
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EM

Senior-EM 2009
Udvalgte resultater (9 runder):

EM 2009, +60 årige mænd:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
17
19
51

GM Vitaly Tseshkovsky, Rusland (2573) 7 Guld
GM Butnorius Algimantas, Litauen (2443) 6½ Sølv
IM Anatoly Shvedchikov, Rusland (2396) 6½ Bronze
GM Oleg Chernikov, Rusland (2395) 6½
GM Jan Plachetka, Slovakiet (2370) 6½
FM Valentin Sorokin, Rusland (2319) 6½
Vojko Srebrnic, Slovenien (2212) 6
IM Valantin Bogdanov, Ukraine (2395) 6
IM Walter Witmann, Østrig (2274) 6
IM Alexander Zakharov Rusland, 2422 (5½
IM Vladimir Onoprienko, Rusland (2318) 5½
GM Nikolai Pushkov, Rusland (2496) 5½
Leif Svensson, Sverige (2165) 5½
Pouelsten Holm Grabow, Danmark (2188) 5½
Per Ofstad, Norge (2158) 5½
John Zachariassen, Danmark (1968) 3½

l alt 64 deltagere, heraf 5 GM, 7 1M og 12 FM.

EM 2009, +50 årige kvinder:
1 WGM Ludmila Saunina, Rusland (2293) 7½ Guld
2 WFM Larisa Khropova, Rusland (2060) 6 Sølv
3 WIM Tamara Sorokina, Rusland (2143) 5½ Bronze
9 deltagere alle-mod-alle (8 partier).

EM 2009, hurtigskak (åben +60 år / +50 år):
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
14
17
21
24
26
27
35

GM Vitaly Tseshkovsky, Rusland (2573) 7 Guld
IM Anatoly Shvedchikov, Rusland (2396) 7 Sølv
GM Nikolai Pushkov, Rusland (2496) 6½ Bronze
FM Boris Gruzmann, Rusland (2236) 6½
GM Butnorius Algimantas, Litauen (2443) 6
IM Zvonimir Mestrovic, Slovenien (2324) 6
IM Alexander Zakharov, Rusland (2422) 6
IM Vladimir Onoprienko, Rusland (2318) 6
GM Oleg Chernikov, Rusland (2395) 6
Franc Gazvoda, Slovenien (2030) 6
IM Walter Witmann, Østrig (2274) 5½
Pouelsten Holm Grabow, Danmark (2188) 5
WGM Ludmila Saunina, Rusland (2293) 5 Guld
FM Erling Kristiansen, Norge (2218) 5
WFM Larisa Khropova, Rusland (2060) 4½ Sølv
WIM Tamara Sorokina, Rusland (2143) 4½ Bronze
John Zachariassen, Danmark (1968) 4½
Per Ofstad, Norge (2158) 4

l aIt 50 deltagere, heraf 5 GM, 6 IM og 5 FM.

www. chess-results.com/
tnr23228.aspx?lan=1
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Turen gå
til Sloven

To danske +60 årige i s
Af Pouelsten Holm Grabow
Ved DM i januar vandt jeg et lident
tilskud til EM for +60 årige, så ned
og låne bogen ‘Turen går til Slovenien’, for at læse lidt om landet og
Rogaska Slatina, hvor mesterskaberne skulle afholdes. Det viste sig
at være en af Europas ældste kurbyer, så det gav jo nogle ekstra muligheder.
Overraskende få danskere har benyttet sig af muligheden for at spille
Senior-EM. Jeg selv deltog sammen
med Jørgen G. Nielsen sidste år, og
tidligere har Jørgen Hvenekilde og
Ole Jakobsen (med en fornem 4.
plads i 2004) forsvaret de danske
farver.
I år var vi kun to danskere, John
Zachariassen fra Næstved og Deres
udsendte, og vi besluttede at leje en
bil i Budapest og køre det sidste
stykke til Slovenien. Jeg havde fundet et Bed & Breakfast til 17 Euro
pr. dag, så turen var billigere end,
hvis jeg var taget til Politiken Cup i
Helsingør, og dér havde jeg nok tabt
rating ligesom de fleste andre danskere (ser de for meget cykelløb?),
og så var turen til Ungarn og Slovenien en meget større oplevelse for
mig.

EM med nyt system
Turneringen i Rogaska Slatina var
det 9. EM for seniorer, men som
noget nyt blev der spillet både al-

for seniorer:
Fotos: Pouelsten Grabow

år
nien

tærkt felt
John Zachariassen og Pouelsten Grabow forbereder sig i den slovenske sommersol.

mindelig skak – opdelt i herrerække
og kvinderække – og hurtigskak i
en fælles række. I den traditionelle
skak var betænkningstiden 90 minutter til 40 træk + 30 minutter til
resten med 30 sekunders tillæg pr.
udført træk fra træk 1, og i hurtigskakken 25 minutter + 10 sekunder
pr. træk.
Om det var det ændrede system,
der var årsagen, vides ikke, men i
hvert fald var deltagerantallet en del
mindre end sidste år i Schweiz, og
foruden den regerende europamester
GM Mark Tseitlin (Israel) savnedes
topnavne som GM Miso Cebalo
(Kroatien) og GM Borislav Ivkov
(Serbien). Foruden seniorskakkens
store superstjerne Viktor Korchnoi
(Schweiz). Men feltet var stærkt nok
endda.

EM i hurtigskak
50 damer og mænd, viste det sig, 16
titelholdere, 42 østeuropæere, så det
var med nogen spænding, vi satte os
til brættet til 1. runde, førstedagen
gav da også kun 50% til både John
og mig, John var meget tilfreds, og
jeg kunne glæde mig over at spille
remis med GM Chernikov.
Andendagen startede forrygende,
jeg fik tre pinde i træk, så pludselig
var jeg på en delt 6. plads, mellem
en masse titelholdere og østeuropæere. Men en afslutning med kort

rokade gjorde, at jeg endte lige uden
for præmierækken med 5 point af 9.
I sidste runde fik jeg en 2030-mand
og kom til at stå bedst, men satte så
en kvalitet i slag. Det var i øvrigt den
eneste grove fejl i de 18 partier, jeg
spillede.
Der findes ikke partimateriale fra
hurtigturneringen, da der ikke er noteringspligt, men de følgende partifragmenter skrev jeg ned efter hukommelsen. Først min afslutning
mod den senere dobbelte europamester WGM Ludmila Saunina i 6.
runde:

WGM Ludmila Saunina
Rusland (2293)


^




   
   
   
   
   
 
  
Pouelsten Holm Grabow
Danmark (2188)

Sort har haft øje på bonden på e2 et
stykke tid, og man skal ikke forhindre modstanderen i at udføre en dårlig plan. Det bedste træk er 1... Se6

med en lille fordel for Hvid. Efter...
1... Sxe2
... spillede jeg:
2. Se7†
Måske er 2. Sf6 endnu mere præcist.
2... Kh8??
Hvis 2... Kh7, så 3. Df5† Kh8 4. Td7
med flere trusler.
3. Td8† Txd8 4. Dxb2
Og jeg vandt i ca. 10 træk.
1-0
Følgende slutspil i 7. runde fik mig
til at tænke på den gamle landsholdsspiller E. Verner Nielsen, der i sin
bog ‘Træk af Kampklubbens Historie’ har beskrevet en lignende situation.

Sead Kozarecnin
Kroatien (2206)


































   

  






Pouelsten Holm Grabow
Danmark (2188)
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EM for mænd +60 år

1. runde

Efter en fridag var vi så klar til den
mere alvorlige del af festen. 64 mænd
med et ratinggennemsnit på 2150,
5 GM’ere, og 19 IM/FM’ere kunne
nok virke lidt frygtindgydende. Vi
var seedet som nr. 29 og 56.
Runde 1 er jo, som bekendt, top
mod bund, og Leif Svensson, Sverige, seedet som nr. 33, sad således
over for topseedede GM Vitaly
Tseshkovsky, Rusland (rating 2573).
Leif viste os senere partiet:

GM Vitaly Tseshkovsky
Rusland (2572)

Leif Svensson
Sverige (2165)

Spansk / C 78
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0-0 b5 6. Lb3 Lb7 7. d3 Lc5 8.
Sc3 d6 9. a3 h6 10. Se2 0-0 11. Sg3
d5 12 exd5 Sxd5 13. Se4 Lb6??
Her fortalte Leif, at han havde haft
denne stilling mod en anden GM og

26

2009 /7/298

holdt remis med 13... Le7, så han
var bange for, at modstanderen
havde luret ham, men Le7 er det rigtige træk, for...

  ^
   
   
   
   
  
 


14. Lxh6! Sd4?
14... Sa5 er lidt bedre.
15. Sxd4 gxh6 16. Dg4† Kh8?
16... Kh7 er bedre.
17. Dh5 opgivet. 1-0
At Leif i de efterfølgende 8 runder
scorede 5½ og i sidste runde passe-

rede mig på korrektion var godt gået,
så han blev ‘desværre’ bedste skandinav.
John Zachariassen spillede en
række gode partier, men til at begynde med kneb det lidt med koncentrationen, og han satte ca. 1½
point over styr. Efter et lille kursus
gik det meget bedre, og John tabte
således ikke i de sidste fire runder.
En af de missede chancer:
2. runde

Her havde jeg planlagt 1. Tc8, der
let vinder, men så så jeg mat i to med:
1. Tg5???
Desværre kun halvmat efter ...
1... Tg3
Da klokken var mange, fulgte der
med raske fjed:
2. Txg3 hxg3 3. Ke2 Lc6 4. Le6 g2??
Uden denne fejl vandt det vist ikke.
5. Kf2 Ke8 6. Lh3 Kd8 7. Lxg2 Lxg2 8.
Kxg2 Kd7 9. Kf3 Kxd6 10. Kf4
Og Hvid har oppositionen. Sort fortsatte ufortrødent.
10... Ke6 11. Ke4 Ke7 12. Ke5 Kd7 13.
Kf6 Ke8 14. e4 Kf8 15. e5 Ke8 16. Ke6
Her prøvede min modstander tricket
med at løfte kongen og genplacere
den på e8. Nu kunne jeg jo ikke foretage samme manøvre med kongen
på e6, for så ville det være remis ved
trækgentagelse, så jeg løftede forsigtigt hånden frem for at se om han
ville opgive. I stedet gik han vredt
sin vej, en tendens jeg finder lidt
kedelig, men det synes at være normalt for østeuropæere, når de taber.
John fik 4½ af 9, hvilket lovede
godt for hovedturneringen.

Klaus Nickl
Østrig (2150)

John Zachariassen
Danmark (1968)

Dronninggambit / D 35
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. cxd5
Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 c5 7. Tb1 Le7
8. Lb5† Sd7 9. Sf3 0-0 10. 0-0 Sf6
Ca. hertil går min teorividen.
11. Ld3 cxd4 12. cxd4 Se8
Nok nyt for modstanderen, altid godt
at få ham ud af hans vante mønstre.

E. Verner Nielsen i ‘Træk af Kampklubbens historie’:
Landsholdsspilleren, revisor Per
Møller fortalte mig følgende:
Ors. Poul Meyer, som var en flittig gæst i Industriforeningens
skaklokaler, var en aften kommet
i slutspil med ‘unge’ Pritzel også
kaldet ‘den evige student’, der i
parentes bemærket kun levede og
åndede for skak og efterhånden
nåede den høje alder af 93; det
var nok skakken, som holdt ham
‘ung’. Der var kun tre brikker tilbage på brættet, nemlig, foruden
de to konger, en bonde, som var
i Meyers favør og ikke kunne
standses, idet Meyer havde oppositionen. Men Pritzel var naturligvis en gammel ræv, og her,
hvor han altså manglede et tempo,
løftede han så som en sidste
chance sin konge højt op fra brættet for efter en lille kunstpause at
smække den tilbage på det felt,

Pritzel: – Trækgentagelse!

den lige var kommet fra, foregivende at have gjort et træk.
Meyer, der heller ikke var tabt bag
af en vogn, gjorde det samme,
hævede sin konge højt op fra
brættet og knaldede den ned på
det felt, hvor den netop havde
stået. Hvorpå Pritzel rejste sig og
frejdigt erklærede: ‘Remis ved
trækgentagelse!’

Leif Svensson, Sverige– bedste nordiske deltager, her mod Boris Gruzmann, Rusland, med Per Ofstad, Norge, på nabobrættet.



27... Txe5??
27... f6 vinder omgående, f.eks. 28.
Dg4 Tg8 29. Sg6 hxg6 30. Dh4†
Dh5.
28. Dxe5 Dxe5 29. Txe5 Ld6 30. Tee7
Lxe7 31. Txe7 remis.
Slutspillet kan ikke vindes.
½-½
I 5. runde var der topopgør mellem
de to topseedede GM’ere fra Rusland. Man skulle tro, det blev en
hurtig remis, men nej:
5. runde

13. Db3 b6 14. Lf4 Lb7 15. Tbc1 Kh8
Ventetræk, og kongen væk fra diagonalen mod dronningen
16. Tfe1 Lf6 17. Da4 Le7
Lidt ubeslutsom, vi venter.
18. Lb5 Sd6 19. Lc6 Lxc6 20. Tc6 Dd7
21. Lxd6?
Bedre 21. Se5 Db7 for at komme ud
af bindingen.
21... Lxd6 22. Dc2?
Bedre 22. Db5 med truslen 23. Txb6.
22... Lc5!
Så er der fordel for Sort.
23. d5 exd5 24. Se5 Dd8 25. exd5 Dxd5
26. Tc7??
26. De4 er bedre – så er det ‘kun’ en
bonde.
26... Tae8 27. Df5??

GM Vitaly Tseshkovsky
Rusland (2573)

GM Nikolai Pushkov
Rusland (2496)

Fransk / C 11



^ 
   
   
 
   
   
  
   

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. Lg5
dxe4 5. Sxe4 Sbd7
Jeg spillede engang denne variant
jævnligt, men efter et tabsparti ved
NM i 1973 bestemte jeg, at jeg aldrig mere ville anvende den, meeeen
derfor kan den jo være god nok?!
6. Sf3 h6 7. Sxf6† Sxf6 8. Le3 Sd5 9.
Ld3 Ld6 10. Dd2 Df6
Mere almindeligt 10... Ld7 med ca.
lige spil.

11. 0-0-0 Ld7 12. c4 Sxe3 13. fxe3 c5
14. Kb1 0-0
Rokaden kunne måske udskydes lidt
endnu.
15. h4 cxd4?
Der skulle vist spilles 15... Tad8 eller 15... Lc6 set i bagklogskabens
klare lys.
16. Sg5 De7?
Her er 16... La4 17. b3 hxg5 18. hxg5
Dxg5 19. Lh7 Kh8 20. bxa4 g6 21.
Lxg6 Kg7 22. Le4 Th8 en mulighed
for at hænge på for Sort.
17. Lh7† Kh8

  ^ 
   
   
   
  
   
  

 
18. Dxd4 Lc6 19. Dxd6 Dxd6 20. Txd6
hxg5 21. hxg5
Hvids fordel er normalt stor nok for
en GM'er til at vinde på teknikken.
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21... Tfd8 22. Txd8 Txd8 23. Le4† Kg8
24. Lxc6 bxc6 25. Kc2 Td7 26. b4 Tb7
27. a3 a5 28. Kc3 axb4 29. axb4 e5
30. Td1 Kf8 31. Td6 Tc7 32. g6 fxg6
33. Txg6?
Bedre Te6, men ‘alt’ vinder.
33... Kf7 34. Td6 Ke7 35. c5 Tc8 36. g4
Tc7 37. g5 Tc8 38. Kd3 Tb8 39. Ke4
Txb4† 40. Kxe5 Tg4 41. Kf5 Tc4 42.
Txc6 opgivet. 1-0

4. runde

Jeg spillede selv en god hovedturnering. Jeg spiller mange remiser, og
når jeg så får chancerne, ser jeg dem
ikke altid. Det skete både i 4. og 9.
runde, så med lidt mere koncentration havde jeg nået præmierækken.
Her skal vi se en vild remis:

Ivan Bratko
Slovenien (2229)

Pouelsten Holm Grabow
Danmark (2188)

Fransk / C 13
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Le7
5. Lxf6 Lxf6 6. e5 Le7 7. Dg4
Her holdt min paratviden op.
7... g6
Her spilles mest 0-0.
8. h4 h5 9. Df4 c5 10. dxc5 Lxc5 11.
0-0-0 Ld7
Ikke 11. Sc6?? Se4.
12. Sf3 De7, 13. Sg5 Sc6
Endnu en gang: Hvis modstanderen
har en dårlig plan, så lad ham blive
ved den.
14. Th3


15. Dxe5
15. Sce4 er også en mulighed efter
15... dxe4 16. Sxe4 Sg4 17. Sxc5
Lc6 18. Tc3 0-0 19. f3 Df6 med lige
spil.
15... f6 16. Sxd5
Det havde jeg ikke regnet med. Jeg
troede, der skulle spilles f.eks. 16.
Dg3 fxg5, 17. hxg5 med sort fordel.
16... exd5 17. Dxd5 fxg5 18. Tc3
Måske er 18. Dxb7 bedre her og i
næste træk.
18... Lb6 19. Ld3 Lf5?
20... Lg4 er en bedre gevinstchance,
f.eks. 20. Lxg6† Kf8 21. f3 Td8 22.
Dxg5 Dxg5 23. hxg5 Txd1† 24.
Kxd1 Le6.

  ^
   
   
  
   
   
 
 

20. Lxf5 gxf5 21. Db5† Kf8 22. Dxf5†
Kg8 23. Tcd3 Tf8 24. Dg6† Dg7 25. De4
Th6 26. Td7 Dg6 27. Dd5† De6
Og remis efter yderligere et par skakker. Min modstander var nede på de

Ludmila Saunina, Rusland
– dobbelt europamester.

sidste minutter, men der er jo 30 sekunder tillægstid pr. træk. ½-½
Jeg undrer mig stadig over, at ikke
flere +60 årige spiller ‘seniorskak’.
Jeg synes, det er meget sjovere spillemæssigt som socialt, man møder en
masse spændende mennesker og kan
hygge sig mellem runderne, når der
ikke skal seriøse forebredelser til. Jeg
kan dog høre i min øresnegl, at der
skal mange danskere til VM i Italien
til november, så forhåbentlig slår vi
rekorden fra sidste år. EM for hold i
februar 2010 er en anden mulighed
for at begynde karrieren. Vi skulle
gerne have mindst tre hold af sted
næste gang.

  ^
   
   
   
   
   
 
  

14... Sxe5
Det havde min modstander ikke fået
med.
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Pouelsten Grabow med sort mod Dragomir Vucenovic, Schweiz, i 8. runde.

v/ Steffen Pedersen
Ved NH-turneringen i Amsterdam
var Peter Heine Nielsen i storform
for ‘veteranerne’ En af de rigtige
veteraner, Alexander Beliavsky, så
længe ud til at have det svært mod
de yngre kræfter. Han lavede blot
1½ point i de første seks partier, inden rutinen viste sig. Den 56-årige
slovener vandt derefter de næste tre
partier og sluttede sammenlagt på
50%. Et nemt point i 7. runde satte
ham i gang:

Alexander Beliavsky (2662)
Fabiano Caruana (2670)
Dronningindisk / E 12
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. a3
En overraskelse for den unge italiener. Beliavsky plejer at spille 4. g3.
4... La6 5. Dc2 Lb7 6. Sc3 c5 7. e4
cxd4 8. Sxd4 Lc5 9. Sb3 Le7
Blev af Beliavsky betragtet som en
grov fejl efter partiet, hvilket nok er
en overdrivelse. Mere normalt er 9...
Sc6, og nu for eksempel 10. Lg5 h6
11. Lh4 Sd4 12. Sxd4 Lxd4 13. Ld3
Db8 14. Lg3 Le5 med nogenlunde
lige chancer.
10. Lf4 d6?
Dette er til gengæld noget uforsigtigt og bringer Sort i vanskeligheder. 10... Sh5 11. Le3 d6 12. Le2
Sf6 er spilbart, om end en anelse
bedre for Hvid, da Sort endnu ikke
er kommet helt på plads i sin ‘pindsvine-opstilling.’
11. Td1

  ^
   
   
   
 
   
 

 

11... 0-0?
Og herefter er Sort vel nærmest uden
chancer. Præcist hvad, Caruana har
overset, er svært at sige. Sort får ikke
meget for bonden efter 11... Sbd7
12. Lxd6 Lxd6 13. Txd6 0-0 14.
Le2 Dc7 15. Td1 Se5 16. 0-0 a6 17.
Sd2, men han kan forsøge 11... Sc6.
Nu er 12. e5? Sh5! ikke det rigtige.
Hvid kan dog bruge det andet
bondefremstød: 12. c5. Nu bliver det
faktisk lidt kompliceret efter 12...
e5 13. Lg5 (13. Le3! er solidt og
godt) 13... bxc5 14. Sxc5 Sd4! 15.
Txd4 exd4 16. Sxb7 Dc7 (16...
Db6? 17. Lxf6 Lxf6 18. Sd5 er ikke
godt) 17. Da4† Kf8 18. Dxd4 Dxb7
19. Lc4. Hvid står bedst, da Sorts
brikker endnu ikke koordinerer,
men Sort har dog en kvalitet i overskud.
12. e5 Sh5 13. Le3 Lg5 14. Dc1
Der var heller ikke noget i vejen med
14. Txd6.
14... Lxe3 15. Dxe3 Sc6 16. Txd6
Med en tyk merbonde og klokkeklar gevinststilling. Caruana kunne
roligt have opgivet, men prøver et
par træk endnu.
16... Dh4
Problemet er jo, at Sh5 stadigvæk
står så dårligt, at Sort ikke kan lade
som ingenting med et træk som 16...
De7, fordi Hvid så spiller 17. Le2.
Nu vil han trods alt forsøge at fremtvinge g3, før han sætter damen på
e7, da det måske kan give en smule
modspil i den lange diagonal.
17. Td7!

Ikke kun et angreb på løberen, men
det tager også et retrætefelt fra den
sorte dame.
17... Tab8 18. g3 Dg4 19. h3
19. Le2 var faktisk en tand mere
præcist, men Beliavsky har i situationen næppe bekymret sig meget
om den slags. Hvids stilling er under alle omstændigheder overvældende. Pointen er dog, at Hvid kan
rokere efter 19... Dg6. Og på 19...
Dh3 følger 20. Txb7! Txb7 21. De4,
der ud over springeren på c6 også
truer 22. Lg4.
19... Df5?
Indrømmet, Sort har ikke mange
chancer efter 19... Dg6 20. Lg2, men
det skulle alligevel have været forsøgt. Efter 20... Sd8 21. Lxb7 Txb7
22. Txb7 Sxb7 spiller Hvid 23. g4,
medmindre han altså er tilfreds med
at være en bonde foran og blot
rokerer. I en praktisk situation skal
han dog lige vurdere, om han vil gå
ind i 23. g4 Dc2 24. Sd2 Td8 25.
gxh5 Sc5 26. Ke2 Td3.

 ^
 
   
  
  
   
   

  


^

20. Txb7! Txb7 21. Lg2
Enkelt og stærkt.
21... Tc7 22. Lxc6 f6
22... Txc6 23. Sd4.
23. Le4 Dxe5 24. f4 Dd6 25. Sb5 1-0

Følg med i topskak
i ind- og udland:

www.dsu.dk
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IM'erne blev
passeret

Horsens Skakforening havde
sportslig og organisatorisk succes.

Horsens Lang Weekend
Af Lars A. Meyer
Efter nogle års pause valgte Horsens
at genoplive ‘Den Lange’, og det
kom ikke til at foregå i stilhed.
Med rundhåndet støtte fra HM
Entreprenør A/S kunne man tilbyde
nogle fantastiske præmier, og Hotel
Opus sponsorerede overnatning til
titelholdere (IM’ere) og favorable
tilbud til alle andre, mens Proprint
A/S tog sig af program m.m.
Og så skal der lyde et tillykke til
Horsens Skakforening, der nu har
fået sit eget vartegn, nemlig en flot
springerskulptur, lavet af kunstneren og skakspilleren Kaj Rugholm.
Organisatorisk var ‘Den Lange’ en
succes, og under hele turneringen var
der fokus på service, hygge og kammeratskab, så en stor tak til Tim &
co. for et glimrende arrangement!
Trods tidspunktet lige efter Politiken Cup og en rimelig kort tilmeldingsfrist lykkedes det at få 44 tilmeldinger, med tre IM’ere i spidsen.
De tre, Nicolai V Pedersen, Karsten
Rasmussen og Klaus Berg, lå styrkemæssigt mindst et niveau over os
andre og var naturligvis forhåndsfavoritter, og som dark horse havde
jeg Paul Rewitz, der var i topform
efter sin flotte præstation i Århus kort
forinden. Ellers antog jeg, at feltets
mange unge spillere ville profitere
af den intensive turneringsform med
syv runder på fire dage.

Hårdt i starten
Som det ofte er tilfældet i opens er
de første runder præget af mange favoritsejre og få overraskelser, dog
imponerede Lasse Holst fra Holbæk
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med 1512 i rating voldsomt med sine
2/2 og 3/4 mod modstandere med
over 2000 i snit.
Nogle afgørende slag fandt sted i
4. runde hvor Nicolai V. Pedersen
vandt et dramatisk parti over Karsten Rasmussen og dermed også fik
bragt sig selv i en meget favorabel
position, ikke mindst da Klaus Berg
efter at have spillet et godt parti fejlede fælt og måtte indkassere et nul
mod Poul Rewitz. Sidst men ikke
mindst fik jeg en remis mod Jakob
Aabling-Thomsen efter at have stået
til tab i omkring 40 træk!
I 5. runde spillede Nicolai V. Pedersen og Poul Rewitz remis i et langt
parti, hvor Nicolai til sidst måtte
kæmpe for den halve, mens jeg fik

en hurtig gevinst mod John Rendboe, der efter en for ham klart fordelagtig åbning overså noget simpelt. For øvrigt var der det pudsige,
at jeg efter 5. runde havde optrådt på
livebræt fire gange, alle fire med
sort!! Fejlen var, at Bjørn Laursen
og undertegnede endnu ikke har opnået tilstrækkelig med rutine til at
tjekke farvefordelingen inden man
starter partiet ...

Afgørende runder
I 6. runde lykkedes det mig at vinde
over en træt Nicolai V. Pedersen efter et udmærket parti, hvor Nicolai
dog kunne have ofret tårn for evig
skak langt henne i partiet. Poul Rewitz vandt et meget omskifteligt parti

Horsens Lang Weekend 2009:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

FM Lars August Meyer, Skovbo (2264) 6 / 26.75
Poul Rewitz, Århus/Skolerne (2253) 6 / 26.5
IM Karsten Rasmussen, Århus/Skolerne (2439) 5½ / 21.5
IM Nicolai Vesterbæk Pedersen, Aalborg (2445) 5 / 22.5
IM Klaus Berg, Skanderborg (2425) 5 / 20.75
Niels Kristian Kragh, K41 (2081) 5 / 19
FM John Filip Rendboe, Århus/Skolerne (2221) 5 / 15.5
FM Jakob Aabling-Thomsen, Brønshøj (2275) 4½ / 20.5
Morten Topholm, Læseforeningen (2143) 4½ / 18.25
Jacob Abildlund Brorsen, BMS (1970) 4½ / 15.5
Christian Grubert, Jetsmark (2030) 4½ / 13.5
I alt 43 deltagere.

www. horsensskakforening.dk/

Lars A. Meyer, som til daglig
passer Dansk Skaksalg sammen
med Christine Jensen, blev en
overraskende vinder af ‘Den
Lange’ i Horsens. På billedet
møder han med sort Jakob
Aabling-Thomsen, som to runder
senere spillede turneringens
skønhedsparti.

d:

Foto: Horsens Skakforening

mod Morten Topholm, og da Karsten Rasmussen og Klaus Berg spillede remis, var situationen den, at
Rewitz og undertegnede førte med
5½/6 inden sidste runde foran Jakob,
Nicolai, Klaus og Karsten alle med
4½.
Vi valgte en fredelig løsning og
sikrede os dermed en sensationel delt
turneringssejr foran alle favoritterne.
Karsten Rasmussen vandt et spændende parti over Jakob AablingThomsen og tog dermed 3. pladsen,
da Klaus og Nicolai efter et meget
spændende parti endte med at dele
pointet.
Jakob Aabling-Thomsen spillede
en række spændende partier og kunne med en smule mere held sagtens
havde blandet sig i præmiekampen.
Heldigvis havde arrangørerne udsat
en skønhedspræmie, som Jakob
vandt for følgende parti.

Jeg var nu ude af min bog. Hovedvarianten fortsætter her med Se2.
10. Le3 Sh6 11. Dd3 hxg4?!
11... cxd4 12. Lxd4 Dd7 13. f3 hxg4
14. fxg4 0-0-0 15. 0-0-0 havde været en lige stilling, selv om jeg vil
mene, at den er nemmere at spille for
Hvid, der kan angribe Sorts dobbeltbonde via g-linjen, og bonde-e6 fra
h3.
12. Dxg6† Kd7
Her står kongen ofte sikkert i den
lukkede Caro-Kann. Hvid kan blive
nødt til at bruge drastiske midler for
at angribe den sorte konge.
13. 0-0-0 De8
Sort forsøger at bytte damer for at
minimere Hvids angreb.
14. Dd3 c4 15. De2 Dg6
Hvid har beholdt damerne på brættet, men til gengæld er det lykkedes
for Sort at lukke stillingen
16. Lg2 Sf5

Jakob Aabling-Thomsen
6. runde

kommenterer:

Jakob Aabling-Thomsen
Brønshøj (2344)

Niels Christian Kragh
K41 (2140)

Caro-Kann / B12
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Sc3 e6
5. g4
Der er forskellige forsøg på at få fordel mod Caro-Kann. Dette er en af
de skarpeste, der er blevet spillet på
højeste niveau af bl.a. Shirov.
5... Lg6 6. Sge2 c5 7. h4 h5 8. Sf4 Sc6
9. Sxg6 fxg6

   ^
  
  
   
   
   
 
 

17. Sxd5!
Hvid ofrer sig igennem den sorte
bondekæde, der beskyttet kongen!
17... exd5 18. Lxd5 Sxe3 19. fxe3

19. Dxe3 Dh6 og Sort får sin ønskede dronningafbytning.
19... Le7 20. e6† Kc7 21. Dxc4
Hvid har et mægtigt angreb med de
tre bønder for officeren
21... Taf8 22. Lxc6!
Hvid skiller sig af med den gode
hvidfeltede løber for at gøre plads til
de angribende brikker samt skabe
svage felter omkring Sorts monark.
22... bxc6 23. d5 c5 24. d6†! Lxd6 25.
Txd6!
Hvid skærer igennem Sorts stilling.
Efter dette træk spiller Hvid trods et
tårn i undervægt med tårn og dame
mod kongen – sådan et angreb kan
den sorte konge ikke overleve uden
forstærkninger.
25... Kxd6 26. Td1† Ke7 27. Dxc5† Kf6
28. Dd4† Kxe6 29. Dd7† Ke5 30. Dd4†
Trækgentagelsen pga. tidnød 30...
Ke6 31. Dc4† og tårnet kommer med
og afgør partiet 31. Dd6† Kf7 32.
Tf1† Df6 33. Txf6† gxf6 34. Dd7†
ville have været en anden gevinstplan. Her skal jeg dog lige føre en af
mine bønder ned, før gevinsten er
sikker.
31... Ke5 32. Td5† Kf6 33. Td6† Kf5
34. Df4 mat! 1-0
Det er allerede planlagt, at Horsens
Lang Weekend 2010 finder sted fra
d. 22. juli til 25. juli 2010. På klubbens hjemmeside, hvor også alle
livepartier og fotos fra 2009-turneringen kan findes, vil der blive lagt
information i god tid.
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BENT LARSEN

Strengt subjektivt
Det er muligvis en fortsættelse af
Skeptisk læser. Og det er i hvert fald
en dybtfølt protest mod alt det vrøvl,
der i årenes løb er skrevet om at søge
sandheden. At søge er udmærket,
men man skal ikke tro, man finder
den fulde. Se nu det sidste parti i Jens
Enevoldsens Lærebog i Skak, Midtspillet. Copyright Jens Enevoldsen
1943. Alfred Christensen var kendt
for sin stædighed, men han var delvis meget moderne med benoniagtige åbninger, samt Farajowich.
Gammeldags kongeindisk var han
mindre god til, det var dér, Petrosjan
og jeg forstod hinanden:
I min ungdom var det nemt
at være original. Man skulle
bare sende Le2 til a4
Vi kendte begge Petro - Lokvenc,
Wien 1954. Overdommer Szabo
havde en let opgave, da man nåede
frem til bedømmelsen. Men afslutningsmiddagen blev en smule forsinket.
I 20’erne troede mange, at meningen med kongeindisk var a5-b6-c7d6-e5 og en springer på c5. 1939 er
lidt sent, og 1954 er komisk.

Jens Enevoldsen
Alfred Christensen
Kongeindisk / E87
Næstved 1939
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6
5. f3 Sbd7 6. Le3 e5 7. d5 0-0 8. Sge2
a5 9. Dd2 b6?
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Spørgsmålstegnet sætter jeg. Jens
kommenterer, at med sine sidste træk
har Sort forsøgt at besværliggøre et
gennembrud fra Hvids side på D-fløjen. Men nu kaster Hvid masken:
10. g4 Se8 11. Sg3 Sc5 12. Tg1 f6
Sort beslutter sig til at holde spillet
lukket. Javel. Jeg har et spørgsmål.
Eller rettere en tre-fire stykker. Hvor
vil han spille aktivt? Hvor skal Se8
søge en fremtid? Hvad med den
tykke bonde på g7?
13. 0-0-0 g5 14. Le2 Tf7 15. Th1 h6
16. h4 Sd7 17. Th2 Sf8 18. Tdh1 Sg6
Her sætter jeg et diagram. Dengang
skulle man ikke overdrive det, og
partiet må nøjes med et eneste ‘foto’,
af slutstillingen.

  
  
   
  

  
   

  
19. hxg5 hxg5??
– Det er muligt, at fxg5 frembyder
bedre forsvarsmuligheder ...
Ja, det tør siges. Feltet f6 forbedrer
fremtidsmulighederne for fem sorte
officerer. Her var Hvids sidste chance
for at spille et træk, som han allerbedst kunne have brugt allerede i 17.
Træk: Sg3-f5! Hvis Sort slår den,

skiller han sig af med den eneste lette
officer, der kan kaldes god. Samt
tager feltet g6 fra Sc5! Den bliver
dermed også reduceret til at være en
prydplante.
20. Ld1 Lf8 21. La4 Sg7
– Her havde Sort planlagt Tg7, men
opgav sit forehavende pga. følgende
variant: 22. Sf5 Lxf5 23. exf5 Sf4
24. Lxe8 Dxe8 25. Se4 Kf7 26. Th6
Le7 27. Lxf4 exf4 28. Dh2 med afgørende trusler.
BL 2009: En smuk variant. Afbytningen af den stærke La4 for den
elendige krikke på e8 er en illustration til den kendte sandhed, som
mange store skaktænkere har formuleret sålunde:
Det er ikke spørgsmålet,
hvad der byttes, men hvad
der bliver tilbage.
22. Lf2 Te7 23. Sf5 Lxf5 24. exf5 Sf4
25. Lc6 Tb8 26. Se4 Se8 27. Th8† Kf7
28. Le3 Lg7 29. T1h7


^

 
  ^
   
 
 
  
   
   

29... opgivet.



Foto: Cathy Rogers.

træk, og det er der ikke tid til.
14. Kf1! a4 15. Kg2 Sb6
Eller 15... Da5 16. g4.
16. b3 Lb4 17. Dd3 Kd7 18. Se2 axb3?!
Ikke godt, men Hvid er klar til c4.
19. axb3?! Txa1 20. Txa1 Dc7 21. c4


  ^
 
   
   
  
 
  
   


Alexander Motylev, Rusland – vandt Karpov-turneringen i Poikovsky med 7 point af 9.

– De eneste træk, Sort har til sin rådighed, er Tc8 og Tb8 ... Der foreligger her en fuldstændig blokade på
fuldt bræt.
– Der kan siges mange gange mere
om dette emne. Niemzowitsch har
skrevet en hel bog om blokaden. Men
emnet er for specielt til at vi vil brede
os mere over det. Og hermed vil vi
slutte gennemgangen af midtspillet,
idet vi endnu en gang minder læserne om, at der er meget mere end
det, der står i denne lille bog. Her er
kun løftet en flig. Det var også kun
hensigten.

  ^
   
   
   
   
   
  
  


Tempotab

Marjanovic
Ciocaltea
Kongefianchetto / B15
Istanbul 1980

Det følgende parti er meget nøjagtigt spillet af Hvid. Men det er ikke
nogen klar gendrivelse af Sorts åbningsspil! I 13. træk troede han, at
han havde god tid. Hvad trækker
Hvid her?

1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Sc3 c6 4. f4 d5 5.
e5 h5 6. Le3! Sh6 7. Sf3 Lg4 8. Le2 e6
9. Dd2! Sf5 10. Lf2 Sd7 11. g3 Lf8 12.
h3 Lxf3 13. Lxf3 a5?
Diagramstillingen. Rigtigt var 13...
b5. Ciocolteas 13... a5 er et luksus-



Her kommer sammenbruddet. Men
21... Le7 22. c5 Sc8 23. b4 er heller
ikke lysteligt. Læg mærke til trafikproblemet på e7! Konge, løber og
begge springere har brug for at stå
oven på hinanden, men det er forbudt i reglerne.
21... Ta8 22. Txa8 Sxa8 23. cxd5 exd5
24. Lxh5
Marjanovic angiver, at 24. Lxd5
også vinder. Jeg synes dog bedre om
slag på h5, eller det også kæmpestærke 24. g4!
24... Sg7 25. Lxg6
Ikke det eneste.
25... fxg6 26. Dxg6 Kc8 27. f5 Dd7 28.
e6 De7 29. f6 Dxe6 30. Sf4! opgivet.
En smuk afslutning.

Eneste chance
Et imponerende parti. Og ‘selvfølgelig’ er 6... Sd4 dårligt. Men stop!
Hvad skal Sort spiller her?


  ^
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... STRENGT SUBJEKTIVT

Campora
Acosta
Firspringerspil / C49
Salta 1987
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Sc3 Sf6 4. Lb5
Lb4 5. 0-0 0-0 6. d3 Sd4 7. Sxd4 exd4
8. Se2 d5 9. e5 Sg4 10. c3 dxc3 11.
bxc3 La5 12. d4 Dh4 13. Lf4 Sh6 14.
Dd2 f6 15. Ld3 Sf5 16. exf6 Dxf6 17.
Le5 Df7 18. f4
Vi kom til diagrammet. Sorts spil
minder om Perlis - Aljechin 1911,
men der var indskudt 8... c6 9. La4.
Acosta spiller bedre end Aljechin.
Men her viser han, at han ikke ved,
hvad det drejer sig om. Trækket, det
eneste, er 18... h5! Springeren på f5
skulle han ikke opgive, så at sige
uden sværdslag.
18... Sd6 19. f5 Sc4 20. Lxc4 dxc4 21.
Sg3 c5 22. f6 g6 23. d5 Td8 24. d6 Te8
25. Df4 Ld7 26. Tae1 Lc6 27. Dh6 Tad8
28. Sf5!
Slut. Måske var der mere modstand
med 27... Te6.
28... gxf5 29. Txf5 Kh8 30. Tg5 Tg8 31.
Tg7 Txg7 32. fxg7† Kg8 33. Tf1 Dxf1†
De sidste 9 træk sparer vi. 1-0.

Ikke en Maroczy
For et par numre siden nævnte jeg
Krabbe fra Uglev og Sc2 Lxc3†.
Dette her ligner, men er selvfølgelig
noget helt andet. Det er nemlig uden
e4.

Laxman
Yeager
Engelsk / A31
1. Sf3 c5 2. c4 Sc6 3. g3 g6 4. d4 cxd4
5. Sxd4 Lg7 6. Sc2
Jeg er på Sorts parti. Jeg vandt over
Bordell efter Sxc6 – bxc6 er en temmelig utrolig forbedring af stillingen.
Centrum! Mod Sc2 er det nemmeste
Da5†.
6... Sf6 7.Lg2 d6 8.Sc3 h5 9.h4
Her er der andre.
9... Sg4 10. 0-0
10. Dd2!?
10... Lxc3!? 11. bxc3 Da5?!
Interessant er 11... Dd7 eller 11...
Ld7 eller 11... 0-0.
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  ^
   
   
   
  
   
  


12. Sd4!? Dxc3 13. Sxc6 Dxa1 14.
Sxe7!
Sort bryder sammen. En sjov variant er 14... De5 15. Sd5 0-0 16. f4
De6 17. f5 gxf5 18. Txf5, eller 16.
f3 Sf6 17. f4 De6 18. f5.
14... Dxa2 15. Dxd6 opgivet.
Alt er håbløst, f.eks. 15... Da6 16.
Sc6!

Manglende filter
Sutovsky var sekundant for Kamsky. Gad vide, om det følgende parti
var en matchforberedelse. 5. dxe5 er
aldrig blevet anset for farligt for Sort.
Men Sutovsky havde en idé...
Ideer er altid gode. Men de bør
prøves. Denne her burde have været
filtreret fra, på værkstedet.

Sutovsky
Motylev
Russisk / C43
Poikovsky 2009
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. d4 Sxe4 4. Ld3
d5 5. dxe5 Sc6 6. 0-0 Lg4 7. h3 Lxf3 8.
gxf3 Sc5 9. f4 Dh4 10. Sc3 0-0-0 11.
Lf5†
Der var jo også 11. Dg4† Dxg4 12.
hxg4. Derefter har Sort valget mellem 12... h5 og 12... g6. 12... g5 er
tvivlsomt, og ligeledes 12... Sb4 13.
Lf5† Kb8 14. a3. Det hele har lidt at
gøre med en af mine praktiskregler:
Vær forsigtig med at give
den skak, du kan give
én gang.
11... Kb8 12. Dg4 Sd4 13. Td1 h5!
Nu er Hvid i overhængende tabsfare.





^















^



  
   
  

 






14. Dxh4 Sf3† 15. Kf1 Sxh4 16. Ld3
Le7 17. Se2 g6 18. Le3 Sxd3 19. Txd3
c5 20. Tad1 d4 21. Lc1 Sf5 22. Sg3
Kc7!! 23. Sxf5 gxf5 24. Tg3 Thg8 25.
Tdd3 Kc6 26. c3? Txg3





^





  
  
   
   
  ^
   
 

27. fxg3 Kd5 ser fælt ud. Læg mærke
til denne mulighed, Hvid mangler
hele tiden et tempo. 26. c4 havde
heller ikke lukket butikken. Eller
havde det? I hvert fald er problemet
ikke helt let for Sort. F.eks. 26... Lh4
27. Txg8 Txg8 28. a4 Tg6 29. Ld2
Te6 med planen f6.
27. Txg3 Lh4 28. Td3
Han finder sig fromt i det hele. 28.
Tg7 dxc3 29. Ke2 taber muligvis,
men Hvid fighter!
28... c4! 29. Txd4 Txd4 30. cxd4 Kd5
Som Ulf siger: Man skal tænke i stillinger.
31. Ke2 Ld8 32. Kd1 Lb6 33. Kc2 Kxd4
Og hvorfor ikke 34. f3 ... pga. 34...
La5 med ideen Le1-f2-e3!
Men hvorfor blev Hvids Konge ikke
på e2. Jah, ser du, så var det blevet
løberen, der slog på d4!
34. a4 Ke4 35. Kc3 Lxf2 36. Kxc4 Le3!
37. opgivet.
Tilfældigvis taber Hvid alle væddeløb med mange hestelængder.

Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

Arthur Kogan: ‘Hvad er retfærdigheden i skak? At en stormester med
et ratingtal på 2650 knap nok har til
saltet på et æg, mens nr. 300 på verdensranglisten i tennis lever som en
konge!?’
(‘Closetgrandmaster.blogspot.com,
30. maj 2008)
Alfred Christensen: ‘En ægte
Skakspiller undskylder aldrig i
mindste Maade et Nederlag. Naar
man tænker nøje over Sagen, er der
nemlig intet at undskylde. Man kan
være syg, være uoplagt, komme i
Tidnød, lave en Brøler, som man
sjælden ser i sit ellers sikre Spil
o.s.v., men disse Faktorers Tilstedeværelse bevirker jo netop, at man
ikke spiller vedkommende Parti saa
godt som Modstanderen. Altsaa har
man fortjent at tabe! Har man tabt,
bør man roligt takke for Partiet og
komplimentere Modstanderen for
hans Spil (derved gør man i Virkeligheden paa en smuk Maade sit
Nederlag mindre!), og kan man ikke
det, saa skal og maa man i det mindste tage Nederlaget høfligt og værdigt. û Skakspillet skulde vel nok
være en kultiveret Optræden værd!’
(‘I Caissas Tjeneste’, 1943)
Mikhail Golubev om Mikhail
Podgaets: ‘Jeg kan tage fejl, men det
var min klare opfattelse, at Podgaets
kendte dele af Karpovs åbningsrepertoire, bedre end Karpov selv
gjorde. Over en længere periode var
Karpovs åbninger hans primære
beskæftigelse.’
(Chess Today, 15. maj 2009)

Joh. P. Sørensen: ‘At foretage noget Skibsarbejde var umuligt i Solen midt paa Dagen. Vi sad eller laa
og dasede, hvor der var en Smule
Skygge. Et Par sad og spillede Skak,
saa man var ved at blive Idiot af at
se paa det; de kunde sidde i Timer
uden at sige et Ord eller flytte en
Brik. Et andet Hold paa 4, hvoraf
jeg var den ene, spillede Bluff (Poker) om Tændstikker, og Tiden gik.’
(’30 aar paa Søen’, 1933)
Nana Ginnerup: ‘Skak er et sjovt
spil, fordi det er strategisk, og jeg
har altid elsket at løse strategiske
opgaver. Skak er både avanceret og
helt enkelt. Nogle gange kan et parti
vare en time eller mere, og andre
gange er det hele afgjort efter to
minutter. Det uforudsigelige i det
fascinerer mig.’
(Frederiksberg Bladet,
31. marts 2009)
Arne Dahl: ‘Man kommer ikke
uden om at ofre nogle bønder, tænkte han. At vinde de store partier kræver altid nogle ofre. Tilsyneladende
tab.’
(‘Op til toppen af bjerget’, 2000)
Greg LeMond: ‘Cykling er min
store passion. Det er en krydsning
mellem skak og løb.’
(Ekstra Bladet, 6. juli 2009)
Michael Kuttner: ‘Skak er skånselsløst, sagde den britiske spiller
Nigel Short engang. – Du er nødt til
at være parat til at dræbe mennesker.’
(Berlingske Tidende,
19. januar 2008)
Martin Schmidt: ‘Skak og film har
ofte fungeret godt sammen, egentlig sært når man tænker på, hvor stillestående et spil, skak er, og hvor
hurtigt filmmediet til tider kan
være.“
(‘Festskrift til Leif C. Schmidt’,
2007)

Flemming Dickow: ‘Eftersom det
jo er muligt at sidde derhjemme og
spille skak, opstår paradokset i
dansk skak: Skakkens største konkurrent er... skak!’
(DSU’s debatsider, 4. juli 2009)
Yasser Seirawan om, hvad der
fascinerer ham ved skak: ‘Det at
være fuldstændig ansvarlig for sine
egne træk. Jeg kan ikke bebrejde
andre end mig selv. Jeg betragter
kombinationerne som skakspillets
hjerte. De fylder mig konstant med
beundring og glæde.’
(Chessbase.com, 28. august 2008)
Fred Reinfeld: ‘Når vi møder de
store skakmestre, bliver vi ofte skuffede over deres snæversyn, deres
begrænsninger, deres småtskårenhed. Lasker var bestemt ikke den
type, han levede ikke kun for skakken.’
(‘Lasker’s Manual of Chess’,
1947)

Sune
Berg
Hansen
Foto: C. Erlandsson.

Sune Berg Hansen om et Lars
Schandorff fejltræk: ‘Lars dog! Mod
en ung mand med aggressive intentioner skal konerne naturligvis i æsken, når chancen er der: 11. Dxd8!’
(Politiken, 16. november 2008)
Hans-Joachim Hecht om sine deltagelser ved Skak-OL: ‘For mig
manglede der altid noget, hvis man
ikke til hver en tid kunne gå til spillestedet.’
(Karl nr. 3, 2008)
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SCID – udmærket og
gratis alternativ til ChessBase
Af Jens Hornsgaard
De fleste skakspillere kender ChessBase som den førende skakdatabase
på markedet. Men færre ved, at der
findes et gratis alternativ, som er
ganske anvendeligt for de fleste. Programmet hedder SCID og kan downloades i versioner til Windows, Mac
og Linux (se net-adresserne nederst
næste side.

Installationen bør ikke volde problemer, og så mangler der blot det
vigtigste, nemlig en stor samling partier. Den kan også findes på SCID’s
hjemmeside og indeholder 4,2 million partier fordelt på 5 filer. SCID
har nemt ved at smelte filerne sammen til en stor database og efter
maximalt en times arbejde har man

nu en velvoksen skak-database upand-running.

Arbejdet med SCID
I dag skal jeg spille sort imod GM
Mark Hebden. Ved at få SCID til at
udarbejde hans ‘Player Report’ kan
jeg se, at han er en svoren tilhænger
af kongegambit. På brættet spiller jeg

Et overblik over mulighederne i SCID’s træ-funktion.
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SCID’s bræt og brikker
med varianter til højre.

trækkene 1. e4 e5 2. f4 exf4 3. Sf3
og slår databasens træ-funktion til.
Den angiver hurtigt alle forekommende svartræk i stillingen, hvor de
mest hyppige er g5, d5, d6 og Le7.
Hmm, hvad skal jeg vælge? SCID
fortæller mig nu, at g5 scorer bedst
for Sort og desuden, at de stærkeste
spillere vælger dette træk, så jeg fortsætter 3... g5 4. h4 g4 5. Se5 Sf6
6. Sxg4 Sxe4
Jeg kan nu få SCID til at lave en
liste med alle 49 partier med denne
stilling. Jeg falder over fire partier
med Mark Hebden og spiller dem
igennem og har nu et overordnet
kendskab til ideerne i denne stilling
og Hebdens spillestil. Men er der en
nyhed i varianterne, som kan forbedre Sorts spil?

Indbyggede engines
SCID har flere skakprogrammer indbygget. En af disse engines hedder
Toga, og den reklamerer med et
ratingtal på 2600. Jeg sætter den til
at tygge løs på stillingen, og den
kommer snart op med ideen 7. d3

Sg3 8. Lxf4 De7† 9. Le2 Tg8!? Det
ser lovende ud, og jeg er så småt ved
at være forberedt til dagens kamp.
Sådan kunne en typisk forberedelse til en kamp foregå med SCID
eller enhver anden skakdatabase.
Som en habil mesterspiller er det mit
indtryk, at yderligere fremgang er
meget vanskelig uden en velvoksen
skakdatabase til hjælp.

Discount-indtryk
SCID fungerer overordnet set udmærket og kan være til megen gavn,
men der går ikke lang tid, før man
indser, at der er et stykke vej op til
ChessBase. For det første kan brugergrænsefladen bedst betegnes som
gnidret. Der mangler meget ‘lækkerhed’ over skærmbillederne, og det
kan godt trænge til en opfriskning.
Der kan dog vælges nogle ganske
nydelige skakbrikker.
Et større problem er, at SCID har
flere irriterende fejl, som kan få programmet til at gå ned. Heldigvis er
de ret forudsigelige, og man lærer at
undgå dem. Men irriterende er det,

Programmet kan downloades fra...

http://scid.sourceforge.net/
Database med 4 mio. partier kan downloades fra...

http://sourceforge.net/projects/icofybase/

at træ-funktionen ikke virker, hvis
man spiller videre på stillingen, inden SCID er færdig med at beregne
træet.
Det er muligt at spille på den gratis skak-server FICS (og desværre
ingen andre) ved hjælp af SCID. Det
var dog ingen vellykket oplevelse,
og jeg vil anbefale at bruge andre
gratis-programmer til dette formål.
SCID er et meget sympatisk projekt, som fortjener at blive mere udbredt som et alternativ til ChessBase
for skakspillere uden en ledig tusse i
tegnebogen. Det er yderligere et plus,
at SCID i modsætning til ChessBase
findes i versioner til Mac og Linux,
og at der på nettet findes kæmpemæssige partisamlinger til fri download.
Udviklingen af SCID er blevet
genoptaget efter en længere pause,
og det bliver spændende at følge
kommende opdateringer. Blandt
andet fordi programmet efterlader et
noget ufærdigt discount-indtryk med
plads til forbedringer. Det forhindrer
mig dog ikke i personligt at have et
fint udbytte af programmet, og det
kan anbefales (med forbehold) til alle
ambitiøse skakspillere.

Programmørerne
SCID (Shane’s Chess Information
Database) er oprindeligt designet af
Shane Hudson, som med sin seneste
release af programmet, version 3.6.1.
i 2004, overlod til andre programmører at videreudvikle det. Blandt
dem Pascal Georges, som i dag står i
spidsen for projektet.
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Bøger

Tre store VM-matcher
Ny fremragende bog om de tre matcher mellem sovjet-rivalerne Botvinnik
og Smyslov giver et historisk indblik i mestrenes skakopfattelse.

Af Erik André Andersen
Med udgivelsen af bogen om de tre
matcher mellem Botvinnik og Smyslov i 1954, 1957 og 1958 er der
lukket et vigtigt hul i den vestligtsprogede VM-litteratur i tiden efter
Anden Verdenskrig.
Bogen udmærker sig ved, at næsten alle partierne er kommenteret af
Botvinnik, og eftersom der i 2004
på Olms forlag blev udgivet to bøger om Botvinniks matcher mod
Bronstein (1951) og Tal (1961), hvor
Botvinnik ligeledes har kommenteret de fleste partier, kan vi nu med
glæde konstatere, at stort set hele
Botvinniks æra som verdensmester
(1948-1963) er dækket med bøger
om hans VM-matcher forfattet af
ham selv og oversat til engelsk.
Botvinnik var en overordentlig
fremragende partikommentator. Der
var aldrig tale om overfladiske analyser, tværtimod rådede han allerede
i 1930’erne den stræbsomme skakspiller til at analysere og kommentere sine partier grundigt og dernæst
offentliggøre partikommentarerne,
så de kunne blive udsat for hård kritik.
Botvinnik var selv i stand til på
ypperlig vis at balancere sine kommentarer mellem beskrivende tekst
(især positionelle overvejelser) og
angivelse af præcise varianter. Navnlig i sine unge dage var han sagligheden selv. Senere tillod han sig at
brede sig lidt mere omkring partiernes ydre forhold og om modstanderens gode og dårlige egenskaber, og
han kunne heller ikke sige sig fri fra
lidt krukkeri ind imellem.
Botvinnik udgav allerede i samti-
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den matchbøger på russisk om 1954og 1958-matcherne. Den første af
disse blev også udgivet på tysk i en
fin udgave på Walter de Gruyters
forlag. Botvinnik udgav derimod
ingen bog om 1957-matchen, som
han tabte, men de sovjetiske matchbulletiner med kommentarer af sovjetiske stormestre blev oversat til tysk
og udgivet på Sportverlag i Berlin.
Det er dog ikke lige præcis disse
udgaver, der ligger til grund for det
foreliggende værk. Der er tale om
en blanding af de oprindelige udgaver og senere udgivelser.
For de fleste læsere vil det formentlig være lige meget, hvilke oprindelige udgaver der er tale om,
fordi bogen udgør en sammenhængende og meget læseværdig helhed.
Men i sandhedens interesse bør det
nævnes, at Botvinniks partikommentarer ikke blot er direkte oversættelser af de oprindelige kommentarer, men også er delvis hentet fra
senere udgivelser, nemlig en trebinds udgave af Botvinniks udvalgte
partier (1984-86).
Det gør efter min mening en stor
forskel, om partikommentarerne er
skrevet i samtiden eller er skrevet 30
år efter. De samtidige kommentarer
har ofte en friskhed og rummer detaljer, som senere i bagklogskabens
lys er redigeret væk. Desuden virker
det mærkeligt, at partier fra 1950’
erne, som uden andre oplysninger
må formodes at være – og i et vist
omfang også er – kommenteret i
samme periode, indeholder henvisninger til partier fra 1980’erne.
Denne forskel kunne udgiverne godt

have gjort opmærksom på, om ikke
andet så i en kort redaktionel anmærkning angående kildematerialet.
Forordet fra Botvinniks bog om
1954-matchen er udeladt, hvilket er
en stor mangel. I dette forord, som
også er gengivet i den tyske udgave
på Walther de Gruyter, beskriver
Botvinnik ikke blot matchens forløb, herunder de dramatiske skiftende føringer, men fremsætter også
en let fordækt anklage mod Smyslov
for at have spioneret imod Botvinnik
under hans forberedelser til matchen!
For så vidt angår 1957-matchen
er der derimod sket redaktionelle
forbedringer i forhold til de oprindelige russisksprogede matchbulletiner og den tilsvarende tyske udgave
på Sportverlag.
I syv tilfælde har man trukket på
Botvinniks kommentarer fra hans
partisamlinger, og desuden har Smyslov kommenteret fem af sine seks

M. Botvinnik: Botvinnik - Smyslov.
Three World Chess Championship
Matches 1954, 1957, 1958. New in
Chess, Alkmaar 2009, 287 sider.

Smyslov og Botvinnik,
1958, i deres tredje og
sidste VM.match,
som Botvinnik vandt.

gevinstpartier, herunder det superbt
gennemførte slutspil i 17. parti. Også
Smyslov var en glimrende partikommentator, men han var ikke så flittig
som Botvinnik, og hans skaklige forfatterskab var af meget mindre omfang.
I det foreliggende værk har oversætteren bidraget med et antal fodnoter, som i mindst ét tilfælde forekommer at være overflødig. Botvinnik skriver (s. 29): ‘Her var jeg
forberedt på at modtage dronningofferet, men i det velkendte parti
Denker-Botvinnik (radio match
USSR-USA, 1945) afstod jeg fra det,
fordi Sort allerede havde en klar fordel, og der var ingen grund til at give
partiet en uklar karakter.’ Oversætteren bemærker hertil, at det er en
mærkelig kommentar, eftersom der
ikke er tale om nøjagtig den samme
stilling. Men det skriver Botvinnik
jo heller ikke.
Et andet sted bringes imidlertid en
helt relevant oplysning om en russisk indforstået talemåde. Botvinnik
skriver (s. 253): ‘Indtil nu har begge
parter håndteret stillingen ekstraordinært fint, men nu kommer en længere „periode med problemer“, en
periode med gensidige fejl og uforklarlige overseelser.’ Oversætteren
gør her opmærksom på den skjulte

henvisning til en voldsom og ustabil
periode i Ruslands historie efter Ivan
den Grusommes død i slutningen af
1500-tallet, „smutnoje vremja“,
forvirringens tid. Botvinnik bruger
selv udtrykket smutnoje vremja i den
russiske udgave.
Hvordan forløb matcherne? Til
1954-matchen mødte Smyslov op
veltrimmet og velforberedt efter i
1953 at have vundet kandidatturneringen i Zürich/Neuhausen og ligeledes den stærkt besatte sovjetiske træningsturnering i Gagra. Men
hvad skete så? Botvinnik vandt de
to første partier, og efter en remis
vandt han endnu et parti. Det var
noget af en chokstart: tre points forspring efter kun fire partier. Men
Smyslov var altid bedst på den lange
distance, og efter 11 partier stod det
6-5 til Smyslov. Det var noget af et
come-back og må have været ret
deprimerende for Botvinnik.
Men så var det Botvinniks tur til
at tage sig sammen, og ved at vinde
fire af de næste fem partier bragte
han sig foran 9-7. Botvinnik mente,
at Smyslov i denne fase af matchen
havde hjulpet ham ved at spille for
aggressivt i stedet for at fastholde den
solide og afventende spillestil, som
havde givet gode resultater (det fremgår af det udeladte forord).

Til slut tog matchen endnu en drejning, idet Smyslov vandt to af de
sidste otte partier, medens Botvinnik
kørte træt og ikke vandt flere. I det
sidste parti tilbød Smyslov overraskende remis efter kun 22 træk, og
dermed endte matchen uafgjort 1212, hvormed Botvinnik ligesom tre
år tidligere mod Bronstein beholdt
sin VM-titel.
Matchen i 1957 var Smyslovs
stjernestund. Han spillede smukt og
harmonisk og præcist, og da matchen
stod på vippen i partierne 15-18,
holdt han fast, idet han reddede to
meget kritiske slutspil og selv scorede en gevinst. Sejren blev på 12½9½ (6-3 og 13 remis). Endog Botvinnik måtte anerkende, at matchen
‘blev overbevisende og fortjent vundet af Smyslov.’ (s. 277).
Men Botvinnik lagde mærke til,
at Smyslov efter at være blevet verdensmester skrev, at han ikke ville
hvile på laurbærrene, men ville sætte
sig nye store mål: ‘En vanskelig
kamp om den højeste skaktitel er
overstået. Men nye kampe, turneringer og matcher vil følge’ (citeret fra
Botvinniks erindringsbog, s. 197).
Var Smyslov nu ikke blevet lidt for
kæk? Var der ikke lige noget, han
skulle have overstået først? Botvinnik havde ret til en revanchematch,
og det besluttede han sig for.
1958-matchen startede næsten
præcis på samme måde som fire år
tidligere, derved at Botvinnik vandt
de tre første partier, men denne gang
formåede Smyslov ikke at indhente
ham. Slutresultatet var 12½-10½ (75 og 11 remis), men sejren kunne
2009 /7/311
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være blevet endnu større, hvis ikke
Botvinnik i et uhørt tilfælde af distraktion i det 15. parti glemte at
udføre de to sidste træk inden tidkontrollen og overskred betænkningstiden. Stillingen var sandsynligvis vundet, og i stedet for at bringe
sig foran 10-5 måtte han se Smyslov
reducere til 9-6.
Ligesom tidligere kørte Botvinnik
træt til sidst, og det var medvirkende
til, at han mente, at VM-matcherne
ikke burde være længere end 16 eller 18 partier. I oversigtsskemaet (s.
189) står anført, at Botvinnik vandt
det sidste parti, men det er forkert,
partiet endte remis.
I alle tre matcher var der mange
hårde kampe og lange slutspil. Det
var ganske vist ikke så underholdende, som da Tal kom på banen i
slutningen af 1950’erne, men der var
smukke angrebspartier, f.eks. Smyslovs gevinster i 9. og 14. parti i
1954-matchen.
Smyslov mente at have fundet
Botvinniks svage punkt i åbningen

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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og spillede næsten udelukkende 1.
e4. I 1954 havde Botvinnik en forkærlighed for det franske forsvar
(Winaver-varianten), som han klarede sig godt med. I 1957 vekslede
han mellem forskellige åbninger, og
i 1958 lancerede han til alles overraskelse Caro-Kann forsvaret, som

også tjente ham godt i matcherne
mod Tal og siden hen.
I de tre matcher på i alt 69 partier
vandt Smyslov sammenlagt med ét
point. I deres livslange duel fra 19401970 på i alt 98 partier vandt Botvinnik med fire point, 26-22 og 50
remis.

Anden litteratur nævnt i artiklen:
M. Botvinnik: Match for the World Chess Championship Botvinnik Bronstein, Moscow 1951. Edition Olms, Zürich 2004.
M. Botvinnik: Der Schachwettkampf Botwinnik/Smyslov 1954.
Walter de Gruyter, Berlin 1957.
H. Mohaupt und H. Machatscheck (Red.): Weltmeisterschaftsturnier 1957
Botwinnik - Smyslov. Sportverlag, Berlin 1957.
M. Botvinnik: Mattj-Revansj Smyslov - Botvinnik 1958.
Gosudarstvennoje Izdatelstvo ‘Iskustvo’, Moskva 1960.
M. Botvinnik: Return Match for the World Chess Championship
Botvinnik - Tal, Moscow 1961. Edition Olms, Zürich 2004.
M. Botvinnik: Schach-Erinnerungen. Walter Rau Verlag, Düsseldorf 1981.
M. Botvinnik: Analititjeskije i krititjeskije raboty I-III (1923-1970).
Fizkultura i Sport, Moskva 1984-1986.

Botvinnik - Smyslov og åbningsteorien
Botvinniks originale åbningsnoter
til VM-matchen er optrykt i selve
bogen. Et interessant historisk dokument, hvor man får et ægte billede af Botvinniks åbningsforberedelser til matchen.
En mulig, men nok urimelig
målestok er at se, hvordan åbningskoncepterne har klaret sig
siden da. Urimeligt, fordi det ikke
er, hvad skak går ud på. Jeg erindrer, da jeg første gang besøgte
Larsen og havde nogle konkrete
spørgsmål til en variant i CaroKann, han havde haft succes med,
men som jeg havde bemærket teorien dengang anså for tvivlsom
(hvilket den ikke gør nu). Det for
mig dengang overraskende svar
var: ‘Jeg prøvede at vinde et skakparti!’
Det lykkedes både for Larsen
og Botvinnik, men interessant er
det alligevel at måle datidens ideer

med nutidens viden. Botvinniks
åbningsbog har mange varianter,
som i dag måske nok anses for
antikverede, men som giver et
spændende indblik i Botvinniks
skakopfattelse.
Men der er også ideer som i allerhøjeste grad holder endnu:
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4.
e3 e6 5. Sf3 Sbd7 6. Ld3 dxc4 7.
Lxc4 b5 8. Ld3 a6 9. e4 c5 10. d5
c4 11. dxe6 fxe6 12. Lc2 Lb7 13.
0-0 Dc7 14. Sg5 Sc5 15. Le3
brugte Sargissian til at vinde et flot
parti mod Gustafsson efter 15...
h6 16. Sxe6! Sxe6 17. e5 med
kæmpe angreb. Ved OL i Dresden 2008 forbedrede Gustafsson
sit spil, og vandt et flot parti mod
Istratescu med ‘nyheden’ 15...
Ld6!!
Den er nævnt i Botvinniks notesbog anno 1957!
Peter Heine Nielsen

Suveræne Larsen
Bent Larsen: Alle Figuren Greifen
an, Schachdepot Verlag 2009, 326
sider.
40% nyt materiale står der på bogens bagside. Hvilket gjorde mig
nysgerrig, da jeg i Mainz så bogen i
turneringens skaksalg. Bogens første knap 200 sider er dog en oversættelse af ’50 udvalgte partier’. En
bog som jeg synes er fantastisk, og
som var fast rejsekammerat i alle
junior-årene, hvilket jo betyder, at
jeg – og formentlig mange andre –
kan den udenad.
Men når man kommer til bogens
sidste del, holder bagsiden hvad den
lover, 24 nye velkommenterede partier, mange kender man nok fra Eric
Brøndums glimrende værk om Larsen, men her med hans egne kommentarer og anekdoter. Larsen beretter bl.a. om sit parti mod Uhlmann,
hvor han i meraner-varianten introducerer den nyhed, som måske ikke
blot er den vigtigste åbningsnyhed,
men det største danske bidrag til
skakforståelsen. Botvinniks notesbog forkaster f.eks. varianten pga.
Sorts usikre konge, men nu er evalueringen vendt 180 grader. Nu er
der enighed om, at centrale brikker
og feltet d5 er langt vigtigere end
rokaderetten.
Anekdotisk er det over 50 sider
lange kapitel om Fischer fremragende. Man får et interessant billede
af den unge Fischer, krydret med
personlige oplevelser kulminerende
med, at Larsen som Fischers sekundant måtte læse højt af Tarzan-blade,
for at Fischer skulle indvillige i at
sidde med hovedet over et varmt

vandfad og indånde den nødvendige
medicin, men stadig ikke følte, at han
spildte tiden!
Ud fra et skakligt synspunkt er
kapitlet også interessant. Man ser to
meget stærke viljer, der mødes i deres første parti, hvor begge tydeligt
både i spil og kommentarer undviger
enhver mulighed for at modstanderen kan få noget remisagtigt, selv om
det for begge faktisk ødelægger deres stilling. Larsen afveg først, og
tabte et berømt parti. Men får senere
sine revancher, hvor hans forståelse
for Fischers ekstreme tiltro til løberparret tidligt i karrieren oplagt spillede en rolle.
Bogen er Larsen, når han er bedst,
og 40% er altså nyt materiale totalt
ukendt for mig. At skulle læse dette
på tysk gør i grunden ondt. Naturligvis skal et værk som dette også
forefindes på verdenssprogene, men
det er trist som dansker ikke at kunne
læse Larsens værk på dansk. Ikke på
grund af det skaklige, men fornemmelsen af at miste meget af det sproglige og humoristiske som følge af
mine manglende sproglige færdigheder på tysk føles frustrerende.
Larsens skaklige selvbiografi skal
naturligvis også udgives på dansk.
Peter Heine Nielsen

Spanske forsvar
Sabino Brunello: Attacking the Spanish, Quality Chess 2009, 280 sider.
En repertoire-bog fra Sorts synspunkt mod spansk. Atypisk, men tidligere forsøgt med succes fra Quality
Chess, foreslår Brunello hele tre sorte
varianter. Dels Schliemann (3... f5),
Marshall-angrebet, samt den popu-

lære Gajewski-gambit 9. h3 Sa5 10.
Lc2 d5!? Man bemærker måske, at
alle tre varianter taber en bonde, men
i hvert fald Marshall har et ekstremt
solidt ry, og fungerer godt på topplan for tiden. Alle varianterne er
godt researchet, og i de to mere
spektakulære varianter, Schliemann
og Gajewski, er forfatteren objektiv
og peger også på, hvorfor Sort har
haft problemer. Der er godt med egne
analyser, men varianterne er bygget
op om moderne teori, Schliemann
er f.eks. bygget om Radjabovs valg.
En flot debut af den unge italiener.
Peter Heine Nielsen

Midtspillet
Ivan Sokolov: Winning Chess Middlegames, New in Chess 2009, 286
sider.
Forfattere, der kun bringer mine tabspartier og gemmer en enkelt gevinst
i en note, skal ikke umiddelbart forvente sympati, men dette er en undtagelse. Sokolovs bog er fremragende og så endda om skakspillets
sværeste emne at beskrive, midtspillet. Bosnieren, der efter en kort
forretningskarriere igen er vendt tilbage til skakbrættet, fokuserer på
diverse bondestrukturer, der opstår i
1.d4 baserede åbninger og giver
instruktive eksempler (jeg taber i det
mindste instruktivt), der ikke kan
undgå at øge læserens spilforståelse.
Stoffet er komplekst, nogen begynderbog er det absolut ikke, men konceptet fungerer, og man fornemmer
Sokolovs tilstedeværelse og vilje til
at fortælle fuldt og helt om egne erfaringer
Peter Heine Nielsen
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Chris Feather, 2005

Mat i 2 træk.
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Hjælpemat i 4 træk.
To løsninger.









Mat i 3 træk.
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Selvmat i 3 træk.

13500
Angel Zlatanov, 2000

13499
Mikhail Kuznetsov, 1985



 
  
  
  
   
  
   




  
   
  
   
   
   
   
   
Mat i 4 træk.


13503
Dmitri Petrov, 1979
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13502
Vukota Nikoletic, 1995

13498
Erich Brunner, 1924

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









 

   
   
   
   
  






Hvid trækker og vinder.

Løsninger til nr. 6/2009

Victor Holst

Opgaveløsernes ratingliste

13492. 1. a8S f2 2. Sb6 cxb6 3. c7‡.
13493. 1. Kb3 a1S† 2. Kc3. 1... Kd2
2. Da5†. 1... Le4 2. Dxe4†. 1... ~ 2.
S(x)g1†. Forførelser: 1. Da5/Db4?
Kf3! Holst-temaet.
13494. 1. Te3 Lc8/Ld7/Lf5/Lg4 2.
Te7. 1... Lg8 2. Teh3. 1... L~ 2.
Txh7†. Forførelser: 1. Tc7? Lf7! og
1. Tf3? Lf5!
13395. 1. Db8 Lxb8 2. Tc7!! 1...
Kxg7 2. h8D†. 1... Le5 2. Kxe5. 1...
Ld6 2. Dxd6. 1... ~ 2. Te7. Forførelser bl.a. 1. Lf6? Le5!
13496. 1. Df7 T7xh6 2. Dxg7† Tf6
3. Dxf6†. 1... Le4 2. Db3 Tc5 3.
Dd5†. 1... ~ 2. Sf5† Txf5 3. Dxf5.
Forførelser 1. Db3? Tc5!
1. De6? Sf4! 1. Da1? Th1! En smuk
og vanskelig opgave,der blev optaget i FIDE albummet 1914. En velfortjent ære.
13497. 1. Lf5† (1. Lc6† fører kun til
remis) 1... Kd6 2. Td4† Ke7 3. Te4†
Kd8 4. Ld7!! e1D 5. Lb5! og vinder.

Victor Holst, komponisten bag opgaverne 13492-96, fødtes i Kalundborg den 16. august 1844. Den velbegavede unge mand blev uddannet
til skolelærer og fik ansættelse på Sejerø.
Det var vist ikke heldigt, så han
måtte flytte til hovedstaden, hvor han
bestred en stilling som bogholder.
For nogen er tal lettere at styre end
poge.
Fra 1906 til 1909 redigerede han
problemskakken i Skakbladet, men
måtte stoppe på grund af sygdom.
Helt til døden på Frederiksberg den
25. marts 1924 var han redaktør af
skakspalten i Illustreret Familie Journal og forfattede selv mange af opgaverne.
Både han og Jesper Jespersen måtte tilbringe deres sidste mange år på
stol og i seng (invaliditet), hvorfra
de glædede de mange opgaveglade
læsere med deres kompositioner og
problemartikler. Sammen med Niels
Høeg hævede de problemkunsten i
Danmark.

K-skak og opgaveløsning har også
ratinglister udarbejdet efter særlige
retningslinjer.
Her seneste liste over de dygtigste
‘nøddeknækkere’ pr. 1. juli 2009:

http://problemskak.dk/
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1. Piotr Murdzia (Polen) 2797
2. Georgy Evseev (Rusland) 2777
3. John Nunn (England) 2712
4. Arno Zude (Tyskland) 2700
5. Ram Soffer (Israel) 2692
6. Pauli Perkonoja (Finland) 2682
7. Jonathan Mestel (England) 2667
8. Boris Tummes (Tysland) 2665
9. Noam Elkies (Israel) 2663
10. Ofer Comay (Israel) 2648
De har alle FIDE-titlen GM i opgaveløsning. Nogle af dem er ‘kun’
moderate kampskakspillere!
Omvendt kan selv meget stærke
‘normale’ stormestre have det drøjt
med opgaver. Timman fortæller, at
en studie, der cirkulerede under skakolympiaden i Skopje i 1972, var ved
at drive mange erfarne folk ud af
deres gode skind. Opgaven var end-
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Hvordan holder Hvid
i trækket remis?

Der findes også hjælpematopgaver,
hvor Hvid indleder. Stadigvæk er det

sluttelig Sort, der sættes mat efter
selv at have bidraget til at muliggøre
det. Ved 'Hjælpemat i seks træk' skal
der her udføres 11 halvtræk, og fordringen kan også anføres således:
0.2.1.1.1.1.1.1.1.1.1.1

 
 
  
   
   
   
 
   


13500
Henry Tanner

13500
Dragutin Djaja

da ‘bare’ lavet af en ret ukendt jugoslav ved navn Dragutin Djaja.









Nullet betyder, at Sort ikke begynder, og totallet, at Hvid dernæst har
to træk, der fører til målet. Og ettallerne, at spillet derfra entydigt føres videre. Der er altså ikke et broget variantnet, som er almindeligt i
direkte matopgaver.
De to løsninger skal være beslægtede på en svært definerbar måde.
Tænk ikke over det i første omgang.
Ideen til nærværende opgave har
Henry Tanner fra en italiensk mester på området, nemlig Luigi Vitale
(1924 - 2003).
Løsninger i næste nummer.

Hjælpemat i 6 træk.

Julekonkurrencen 2008
Opgaverne har skjult sig i en computers indre med forfatternavne, årstal og løsninger, så jeg har også måttet løse dem, idet de aldrig er kommet ud i dagens lys igen! Jeg beklager den lange ventetid og takker for
løsernes tålmodighed.
Opgaverne var med vilje blandede, dvs. svære og lette mellem hinanden. Især Niels Lauritsen var imponerende sikker i år og den enesete, der løste opgave 1. Til lykke!
1. præmie 500 kr.: 1. Niels B. Lauritsen, Nordborggade 4, 1.th., 2100
København Ø.
2. præmie 250 kr.: Kai C. Bjørnskov, Birkevej 28, 6100 Haderslev.
Øvrige vindere i tilfældig rækkefølge:
7 præmier a 100 kr.: Simon Juhl,
Tranevænget 7, 5610 Assens – Kaj
Elkjær Larsen, Grev Schacksvej 3,
6270 Tønder. – Peter Mikkelsen,
Abildgaardsvej 143, 2830 Virum.
– Emil Koldill, Dalstrøget 90, 3.tv.,
2870 Dyssegård. – P.C.Pedersen,
Sandvejen 36, 2., 8600 Silkeborg.
– E. Damsbo, Chr.Richardtsvej 5 A,
7000 Fredericia. – Hans-Henrik
Vognsen, Rosenbakken 34, 6100
Haderslev.

Opgave 1. Remis
1. b6 Ka8 2. Te1! Sc4†! (2... Sxe1
taber) 3. Kb5 Sxb6 4. g7 Ka7 5. Kc6
Le7! 6. Txe7† Kxa6 7. g8D Sd4† 8.
Kc5 h1D 9. Kxd4 Da1†.
Opgave 2. Hvid vinder.
1. Lh7 Th8 2. d8D† Txd8 3. Kxd8
Kb7 4. Ke7 Kxb6. Eller 1. Lh7
Txd7† 2. Kxd7 Kb7 3. Ke7 Kxb6
4. Kf6 Kc6 5. Kg5 Kd6 6. Kxh4
Ke6 osv.

Skulle én og anden ønske mere detaljerede løsninger, vil de blive fremsendt efter anmodning.
Tak for mange gemytlige kommentarer og hilsener – og flotte analyser!
Hans A. Larsen

Opgave 3. Remis.
1. Txd5† Ke4 2. Tdd8 Txc7 (eller
2... Dxc7 3. Te8† Kf5) 3. Tab8 Da7
4. b6 Tb7 5. Te8† Kd4 6. Ted8†
osv.

100 år
Skakbladet

Opgave 4. Hvid vinder.
1. Te7 La5 (eller 1... Lc5 2. Th7†)
2. Lh8 Sb3† 3. Kxe2 a1D 4. Lxa1
Sxa1 5. Ta7 Lc3 6. Kd3 osv.

Køber/Sælger

Opgave 5. Remis.
1. Ld5 Tg3 (ikke 1. Lb3† Kc1!) 2.
Lxe4† Kd2 3. Lg2 Txc3 4. Le4 Tg3
5. Lg2 Tb3 6. Lb7 Tb1† 7. Kg2 Sf4†
8. Kh2 Sg6 9. Le4 Tb8 10. Lxg6
osv.
Opgave 6. Sort vinder.
1. Th4† Kxh4 2. Dxa8 Sg3† 3. Kf4
Sh5† 4. Kf5 Se3† 5. Ke5 Sg4† 6.
Kf5 Sg7†! og vinder.

Vi har det hele.
Skakbogsamlinger

TÅRNURET
altid på lager.

33 – 14 62 91

Skakhuset
Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk
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Juniorskak
Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 5.
1. Ales Pekarek
Curt Hansen
Bohemians Prague, 1989. Hvids
springer skal holde tårnet dækket
og kan derfor ikke klare andet. 24...
Sf4! og damen kan ikke dække både
springer og tårn. Game over. 0-1.

Sahl skaklejr 2009
Århus Skoleskak indbyder for 36.
gang til landets hyggeligste skaklejr
i efterårsferien på feriekolonien Sahl,
beliggende ved Vinderup i Viborg
amt, fra mandag d. 12. oktober til
fredag d. 16. oktober 2009.
På lejren er der plads til 48 deltagere i alderen 8-16 år, der som sædvanlig vil blive styret af en flok erfarne ledere.
Lejren vil byde på daglige skaklektioner i grupper efter spillestyrke,
lejrturnering, simultan, lynskak, teknikmærker, fodbold, bordtennis... og
meget, meget mere! Igen i år vil der
være pigeværelse på lejren.
Lejren afvikles med støtte fra Århus kommune og Dansk Skak Union.
Deltagerprisen for en uges oplevelser er 600 kr. Transport til Århus
betaler du selv, men bustransport
Århus-Sahl t/r er med i prisen.
Tilmelding skal ske senest mandag den 28. september til:
Jesper Skjoldborg
jesper_skjoldborg@hotmail.com
tlf. 24 62 61 10
... hvor du også kan høre nærmere.
Traditionen tro besættes pladserne
hurtigt, så skynd dig, hvis du vil være
sikker på en plads!
Ved tilmelding skal du opgive
navn, fødselsdato og år, adresse og
tlf.nr, skole/skakklub og hvem du
evt. gerne vil bo sammen med. Det
hele sendt af din far eller mor. Sammen med tilmelding skal de 600 kr.
indbetales på reg.nr. 3640 kontonr.
3640 217 626 med angivelse af navn.
Læs mere om lejren på:
www. aarhusskoleskak.dk/
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2. Smbat G. Lputian
Svetozar Gligoric
Sarajevo 1983. Næsten alle plausible træk fastholder fordelen, men
kun et af dem er direkte afgørende:
36... Txb5! med afsløring af dels
en overbelastet dame, der skal
dække Te1, dels en bonde, der beskytter kongen: 37. axb5 Dxe1! 38.
Dxe1 Ta8†. 0-1.
3. Otto Strobl
Saviely G. Tartakower
5. Trebitsch mindeturnering, Wien
1913. Leopold Trebitsch (18421906) var en af de desværre sjældne
rigmænd, der støtter skak økonomisk. I perioden 1909-38 spilledes
der i Wien i alt 21 Trebitsch-turneringer.
Den sorte løber er stærkt overbelastet, hvilket fremgår af: 21. Txb7!
Lxb7 22. Dh3† Kg8 23. Lh7† Kf7
24. Td7†. Nyd bare matsætningen
efter 24... Dxd7 25. Dxd7† Kf6 26.
Dd6†! etc. 1-0.
4. Antonio Angel Medina Garcia
Petar Smederevac
Hoogovens, Beverwijk 1965. 35...
Ta8! Der er lidt usikkerhed om,
hvorvidt Hvid opgav straks. Eller –
som anført i Schacknytt 1988 – først
efter trækkene 36. Txa8 Df1† 37.
Kb2 c3†. 0-1.
5. Max Euwe
Robert James Fischer
New York 1957. Det unge talent
skulle have træning, og ex-VM
Euwe spillede en lille match mod
ham. Resultat: 1½-½ til erfaringen.
I diagramstillingen fra det første

parti kunne han benytte sig af, at
den sorte konge havde brug for feltet e7. Derfor: 18. Lf5! Ke7 19. Sxe6
fxe6 (19... Th8 20.Sd8†!) 20. Sa4
Dd6 21. Sc5, og Sort er færdig.
Euwe valgte en anden vej med
18. a3! Springeren dækker d5. 18...
Sxc2. 18... Lxd4 19. axb4 Lxf2†
20. Kh1 Lxe1 21. Scxd5! Lxd5 22.
Txe1 Le6 23. Sxe6† fxe6 24. Tf1†
ville give samme slutfacit. 19.
Scxd5 Txd5 20. Sxd5. 1-0.
6. Alexander Motylev
Judit Polgar
Europamesterskabet, ECC Halkidiki 2002. Den hvide dame skal
beskytte løberen (og indirekte tårnet), så efter 29... Dd2† 30. Kf1 Lf4
31. Df3 Lg4! har hun ingen træk.
Judit valgte en smartere udgave med
trækombytning: 29... Lg4† 30. Kf1
Lf4! 0-1.
7. Craig W. Pritchett, Skotland
Ivan Morovic Fernandez, Chile
OL Malta. La Valetta 1980. Det er
livsnødvendigt for Sort, at Te7 dækker f7. Så 37. e6! afgør striden med
det samme, f.eks. 37... fxe6 38. Txe6
etc. 1-0.
8. Peter Bjarnehag, Solna SS
Peter Ryman, ASK Uppsala
Allsvenskan Div.2 Norra Sverige
1986. Baglinjen er i farezonen, og
efter kendte forbilleder udnytter
Hvid den sorte dames dækningsforpligtelse med 27. Db7!! Sort kan
ikke redde sig med 27... Ted8 28.
Dxd7 Txd7 29. Te8†. 27... Dxb7
28. Txe8† Lf8 29. Lxb7 Txe8 30.
Txe8 Kg7. Men der mangler jo en
brik. 1-0.
9. Efim P. Geller
Predrag Ostojic
Belgrad 1969. Her er det den hvide
dame, der forhindrer mat på f1. 28...
De4!! En meget elegant afledning.
Mat eller dronninggevinst. 0-1.

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

www. dsu.dk
+ 'Invitationer'

K
H
J
A

=
=
=
=

Koordineret turnering
Hurtig- og lynskak
Juniorturnering
Andre arrangementer

Efterårsturnering 2009
K
28/9 - 14/12. – Nykøbing Sj. Skakklub indbyder til 5 - 7 runders ratet
turnering med afbudsmulighed. Mandagene 28. september, 5. og 26. oktober, 2., 16. og 30. november, 14. december 2009. – Spillested: Pakhuset,
Vesterbros Torv, Nykøbing Sj., sidebygningen. Indgang fra Savværksvej
ved Badmintonhallen. – Betænkningstid: 2 timer 30 min. til hele partiet. – Spilletid: 5 timer, kl. 19.15 0.15. – Rundelægning: Tilpasset
Monrad (procentvis score, seedningsgrupper, farver). Afbud senest lørdag
kl. 10.00 før runden. – Præmier: Beskedne. – Indskud 50 kr. inkl. ratingafgift. – Tilmelding: Senest 2 dage
før første deltagelse til Villum Sejersen, mobil 30 34 03 44, email:
vse@privat.tdcadsl.dk.
Gelsted EMT 2009
K
29/9 - 8/12. – Turneringen spilles på
‘Holmegården’, Søndergade 80, 5591
Gelsted, syv tirsdage: 29/9, 6/10, 27/
10, 3/11, 17/11, 24/11 og 8/12 kl.

19.00-24.00. – 2 timer til 40 træk og
½ time + opsparet tid til resten. –
8-mands grupper, evt. Monrad-gr. nederst. Tilladt forsinkelse: 1 time. –
Indskud 130 kr. – 1. pr. 500 kr. – Tilmelding: Senest 22/9 til Chresten
Nielsen, tlf. 28 15 12 71, email:
sekretaer@fsu-skak.dk. – Se også
www.gelsted-skakklub.dk.

Taastrup Quick Weekend X K
2/10 - 4/10. – Taastrup Skakforening
indbyder i samarbejde med Skakklubben Borgen til koordineret EMT
i Olufsborg selskabslokaler. – Spilledage: 2/10 - 4/10 2009. – Tidspunkt:
Fre. kl. 18.00-23.00, lør/søn kl. 10.0015.00 og 15.30-20.30. – Præmier:
Garanteret 1. præmie på 1000 kr. i
hver anden gruppe valgt ved lodtrækning. 1. Præmie i øvrige grupper 600
kr. Dvs. mere end 100% af indskuddet minus EMT-afgift. – Spillesteder:
Hammeren 27, st. og Murskeen 1, st.
i selskabslokalerne. Kantinen er i
Hammeren 33, 2630 Taastrup. (Røgfri spillelokaler). – Spilleform: 5 runder i 6-mands grupper, sidste gruppe
evt. Monrad, Elo-rates. – Indskud:
120 kr. Dog 165 kr. i Elo-grupperne.
– Overnatning: Mulighed for overnatning tæt ved spillestedet for 50 kr.
pr. overnatning. – Tilmelding: Senest
28/9 (med overnatning kontakt Jan
Mose, helst i god tid) foregår helst
via www.taastrupskakforening.dk,
ellers til enten Jan Mose, tlf. 22 18 61
20, email: janmose@stofanet.dk, eller Alexander Rosenkilde, tlf. 22 67
67 97, email: alexander.rosenkilde
@mail.dk.
Den korte rokade
K
9/10 - 11/10. – Skakklubben Rokaden inviterer til EMT i weekenden
den 9.-11. oktober 2009. – Spillested:
Vorup Bibliotek, Bøsbrovej 16 (tæt
ved stoppested for rutebil fra Århus).
– Turneringsform: Der spilles i 6mands grupper + evt. Monrad-gruppe.
– Betænkningstid: 1 time og 45 min.
til 40 træk + ½ time og opsparet tid
til resten. – Spilletider: Fredag kl.
18.30 -23.00, lørdag kl. 09.30 - 14.00
og 15.00 - 19.30, søndag kl. 09.30 14.00 og 15.00 - 19.30. – Indskud:
200 kr. – Præmier (i alle klasser):
1. pr. 700 kr., 2. pr. 400 kr. – Tilmelding: www.skakklubbenrokaden.dk
eller Claus Andersen, tlf. 86 43 79 94,
email: macfreak@vip.cybercity.dk,

senest den 6. oktober. – Yderligere
informationer om turneringen kan ses
på www.skakklubbenrokaden.dk.

Skive Bymesterskab 2009
K
9/10 - 13/11. – Skive Skakklub indbyder til koordineret EMT følgende
fem fredage: 9/10, 23/10, 30/10, 6/11
og 13/11 med start kl. 19. – Spillested: Skivehus Skole, Rosenbakken
8, 7800 Skive. – Betænkningstid: 40
træk på to timer, derefter ½ time til
resten af partiet. – Turneringsform:
6-mands grupper alle-mod-alle, nederste gruppe evt. efter Monrad-systemet. Turneringen er ikke Elo-ratet.
– Indskud: 150 kr. – Præmier: 1. præmie i alle grupper: 500 kr. Øvrige
præmier vil fremgå af turneringsprogrammet. – Rygning: Ikke tilladt på
skolen. – Tilmelding: Lars B. Agger,
tlf. 97 40 63 30 eller 21 20 75 58, eller
Per Nielsen, tlf. 60 84 37 01, email:
sjeni.nielsen@gmail.com, senest søndag den 4. oktober.
Hurtigskak
for 3-mandshold i Køge
H
10/10. – Køge Skakklub indbyder til
8 runders hurtigskak for 3-mands
hold. – Spilledag: Lørdag d. 10.oktober 2009 med start kl. 9.30. – Spillested: Asgård Skole (ved tandlægen),
Norsvej 2, 4600 Køge (10-15 min.
gang fra Ølby Station). – Turneringsform: 3-mands hold + evt. reserve.
Holdene inddeles efter ratinggennemsnit i seedningsgrupper. Der spilles med 20 min. pr. spiller pr. parti. –
Indskud: 300 kr. pr. hold som betales
ved turneringsstart. – Præmier: 100%
af indskuddet. Ved 20 hold min. 2000
kr. i hovedpræmie og 3 seedningsgrupper. – Tilmelding: Navne og
ratingtal til Klaus Hestehauge på tlf.
56 14 70 85 eller via email på adressen: penny.lane@smilemail.dk senest
8.oktober 2009. – Der vil være en
kantine med mad og drikke til rimelige priser på spillestedet. – På Køge
Skakklubs hjemmeside vil tilmeldte
hold løbende blive opdateret.
Skakmølle
Efterårsferie-EMT 2009
K
10/10 - 15/10. – Spillested: AS04 og
KS’s lokaler Frejasgade 14, Kbh.N.,
(ejd. hj. af Frejasgade 14 og Thorsgade 78. Buslinie 6A og 18 er tæt ved).
– Spilledatoer: 10., 11., 12., 14. og
15. oktober, lør./søn. start kl. 14.00,
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... KOMMENDE TURNERINGER
hverdage start kl. 19.00. – Muligt i
runde 1-4 at fravælge én runde. Fravalg noteres med ½ point i pointstilling. Ved ulige deltagerantal kan
oversidderrunde forekomme. – Turneringen er røgfri og Elo-rates hvis
muligt. Fremmøde senest 1 time efter annonceret starttidspunkt. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter 20 min. pr. spiller til resten af
partiet, i alt 4 t. 40 min. – Indskud
120 kr. betales før 1. runde. Alt indskud minus EMT-afgift går til præmier. – Form: Én stor gruppe, 5 runder modificeret Monrad med seedning. Deltagerne inddeles efter rating
i 2-4 seedningsgrupper. Grupperne
forhåndstildeles rundelægningspoint.
Præmiegrupper følger seedningsgrupper. – Tilmelding senest fredag
2/10 til Jacob Printzlau tlf. 60 63 00
45, email: formand@as04.dk (evt. via

KSU-hjemmeside), max. 30 deltagere. – Turneringen indgår i AMS,
AS04, KS GP-turnering 2009 med
ekstra præmier.

Danske Bank EMT 2009
K
16/10 - 18/10. – Store sponsorpræmier! Hvidovre Skakklub indbyder i
samarbejde med Danske Bank Hvidovre til DB-EMT, en hyggelig opvarmning til HT, i weekenden d. 16.18. oktober i vores hyggelige klubhus, Biblioteksvej 60 A. – Sponsor
har udsat kr. 800 ekstra til vinderen
af gruppe A + 600 kr. til vinderen af
gruppe B + 400 kr. til vinderen af
gruppe C + 200 kr. til vinderen af
gruppe D samt materielle præmier til
3. pladserne. – Der spilles i max. fire
6-mands grupper, indplacering efter
styrke. 5 runder med i alt 4 timer pr.
parti. – Indskud kr. 125. – Oplysnin-

ger om turneringsregler, starttidspunkt, præmier m.m. på DSU’s eller
klubbens hjemmeside, eller på tlf. 20
32 45 71. – Først-til-mølle-tilmelding,
senest tirsdag den 13/10: Bjarne
Håkansson, tlf. 20 32 45 71, email:
formand@hvidovre-skakklub.dk.

Skakmølle hurtigskak
2-mands hold
H
24/10. – 6 runder Monrad. 25 min. pr.
spiller pr. parti. – Lørdag 24. oktober
2009 kl. 10.30. – Spillested: AS04 og
KS’s lokaler, Frejasgade 14, Kbh.N.,
(ejd. hj. af Frejasgade 14 og Thorsgade 78. Buslinie 6A og 18 er tæt ved).
– Turneringen er røgfri. – Indskud 250
kr. pr. hold. Præmier: 100% af indskud går til præmier (der vil være
ratingpræmier ved flere end 10 hold).
– Tilmelding senest søn. 18. okt. til
Jacob Printzlau, tlf. 60 63 00 45, e-

DM i hurtigskak 2009
Dansk Skak Union og Læseforeningens Skakklub indbyder herved til
det officielle DM i hurtigskak lørdag den 10. oktober i Odense.
Spillestedet: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, indgang G, 5200 Odense SV. Der er bus fra Banegården – ca. 10-15 minutter.
Turneringsform: Rundelægning efter schweizersystemet. Der spilles i to grupper. Spillere over 1900 i
dansk rating spiller om DM-titlen. Desuden vil der være en gruppe for spillere under 1900 i rating.
Betænkningstid: 30 min. pr. spiller pr. parti.
Turneringsstart: 1. runde sættes i gang kl. 10.00
Præmier: Præmierne følger placeringerne og kan ikke deles. Vinderen af DM-gruppen erhverver titlen
‘Danmarksmester i hurtigskak’. Titlen kan kun vindes af en spiller, der er registreret i FIDE som repræsenterende en del af rigsfællesskabet. Ved ligestilling om titlen spilles omkamp som lynskak. Ender omkampen uafgjort, afgøres placeringen efter korrektion.
DM-gruppen: 1. præmie: 4000 kr., 2. præmie: 2000 kr. Øvrige præmiers antal og størrelse bestemmes af
deltagerantallet: For hver 10 deltagere i ratingorden fra nr. 11 og nedefter (sidste gruppe mindst ti
deltagere) vil der være præmiegrupper med en 1. præmie på 700 kr og en 2. præmie på 300 kr.
B-gruppen (u-1900): 1. præmie 1000 kr., 2. præmie 500 kr. For hver 10 deltagere i ratingorden fra nr. 11
og nedefter (sidste gruppe mindst ti deltagere) vil der desuden være præmiegrupper med en 1. præmie på
700 kr og en 2. præmie på 300 kr.
Kantine: Med drikkevarer og smørrebrød forefindes på spillestedet.
Tilmelding: Online-tilmelding via www.lfskak.dk fra d. 1.9.2009. Det maksimale deltagerantal er 80.
Eftertilmelding: Kan foretages på spillestedet frem til kl. 9.30, såfremt der er plads, pris 175 kr.
Indskud: For spillere tilmeldt online via lfskak.dk senest 9/10 2009 kl. 19.00 koster det 125 kr.
Fremmøde og betaling af indskud: Senest kl. 9.30. – Vel mødt i Læseforeningen!
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K-skak
mail: formand@as04.dk. Oplys navn,
klub, rating og tlf. på de to spillere.
Derudover holdnavn og holdopstilling. Tilmelding kan også ske via ksuhjemmesiden www.ksu.dk.

Det åbne
Køge Mesterskab 2010
K
27/10 - 26/1. – Køge Skakklub indbyder til 7 runders koordineret turnering på tirsdage i klubbens lokaler i
kantinen, Asgård Skole, Norsvej 2,
4600 Køge. (tæt på Ølby Station). –
Spilledage: Tirsdage den 27/10, 3/11,
17/11, 1/12, 5/1, 19/1 og 26/1. Udsatte partier på torsdage. – Tidspunkt
og tid: Alle dage med start kl. 19.00
og med 2 timer til 40 træk + ½ time til
resten af partiet. – Turneringsform:
Der spilles alle-mod-alle i 8-mands
grupper. Nederste gruppe evt. Monrad. – Indskud: 125 kr., betales inden
start på 1. runde. – Præmier: Hele
indskuddet går til præmier og EMTafgift. – Tilmelding: Senest den 22.
oktober 2009 til Erik Carlsen på
email: e-carlsen@oncable.dk, evt. på
tlf. 56 66 08 76.
Køge Skakklub
Holdopvarmning 2009
K
30/10 - 1/11. – 5 runders EMT. Turneringen Elo-rates. – Spillested:
Asgård Skole (ved tandlægen), Norsvej 2, 4600 Køge. (ca. 15 min. gang
fra Ølby st.). – Spilledage: 30. oktober - 1. november. – Spilstart: Fre. kl.
18.30, lør./søn: kl. 10.00 og 15.30. –
Betænkningstid: 90 minutter + 30 sec.
pr. træk startende ved 1. træk. – Kommer en spiller mere en 15 minutter
for sent, er partiet tabt. – Spilleform:
Monrad med seedningspoint. For hver
200 ratingpoint over 1.000 tillægges
0,5 point ved start. (1.200 + 0,5; 1.400
+ 1 osv.). – Indskud: 100 kr. betales
ved 1. runde. – Præmier: Hele indskuddet minus EMT-afgift går til præmier. Der vil være præmiegrupper for
ca. hver 6. deltager. Præmier og
præmiegrupperne offentliggøres inden 2. rundes start. – Tilmelding senest 26. oktober til Jacob Kaaber:
jacobkaaber@hotmail.com eller pr.
tlf. 30 33 52 40. – Se tilmeldte mv. på
www.skaksnak.dk/indbydelser.html.
Post Danmark Cup 2009
H
1/11. – Alle skakspillere indbydes til
Skakklubben Posten’s 24. hurtigskakstævne, som afholdes søndag den 1.

november 2009 med start kl. 10.50 i
Bryggergårdens Fritidshjem, Angelgade 2, 1765 København V (2 min.
gang fra Enghave station). – Stævnet
afvikles over 6 runder Monrad, med
25 minutters betænkningstid, til hver
spiller, til hele partiet. – Det tilstræbes, at der spilles i 2 grupper med ca.
26 spillere i hver. Indskuddet er 100
kr. pr. spiller. – Præmiesummen i hver
gruppe er 2.200 kr. og fordelt som
følger: 1. pr. 1.000 kr., 2. pr. 600 kr.,
3. pr. 400 kr., 4. pr. 200 kr. Derudover kommer evt. ratingpræmier på
500 kr. og 300 kr. Som noget nyt vil
vi indføre 2 præmier på 300 kr. og
200 kr. til spillere under 13 år på
spilledagen (bevis medbringes). Ved
flere end 5 tilmeldte spillere under 13
år forhøjes præmierne. Obs: Kun én
præmie til hver, men man får naturligvis den bedste! – 1. runde starter
kl. 11.00. Imellem 2. og 3. runde er
der ½ times frokostpause, hvor der
kan købes smørrebrød, øl, vand og
kaffe. – Der bliver præmieuddeling
ca. kl. 17.50. – Indskud betales samtidig med tilmelding, og skal være
Skakklubben Posten i hænde, senest
d. 21. oktober 2009. Anfør fuldt navn
og rating ved tilmelding. Brug girokonto, bankoverførsel, eller check.
Skakklubben Posten, reg.nr. 1551
konto 2069326, v/ Benny Thorsen,
Duemosevej 2, 3200 Helsinge, tlf. 61
72 45 82, email: duemosen@mail.dk.
– Vel mødt og god fornøjelse!

Svogerslev EMT
K
13/11 - 15/11. – Svogerslev Skakklub
indbyder til turnering i weekenden
13.-15. november 2009. – Spillested:
Nordgårdsskolen, Svogerslev. –
Transportforbindelse: bus 602 eller
239 fra Roskilde Station. – Spilletider:
fredag d. 13. kl. 18.15 - 23.15, lørdag
d. 14. og søndag d. 15. kl. 10 - 15 og
kl. 15.30 - 20.30. – Der spilles i 6mands grupper. Nederste gruppe spilles eventuelt som Monrad. – Betænkningstid: 40 træk på to timer, derefter
½ time + opsparet tid til resten af partiet. – Indskud: 120 kr. Hele indskuddet fradraget EMT-afgift går til præmier. – Spillerne skal være til stede i
spillelokalet senest 30 minutter fra
spilletids start. – Tilmelding: Senest
onsdag den 11. november til Jan K.
Jensen, tlf. 51 26 95 89, email: jank24
@stofanet.dk, eller Henrik Autzen,
tlf. 46 38 31 01.

Indbydelse til DM 2009
• Alle med et ICCF-ratingtal kan
tilmelde sig, men da det
maksimale deltagerantal er 15,
kan det blive nødvendigt at
sortere nogle fra.
• Turneringen starter ca. 1/11, og
jeg skal have modtaget
tilmelding og indskud senest
den 15/10.
• Ud over titlen er der en præmie
på 2.000 kr. til vinderen og
1.000 kr. til nr. 2.
• Indskuddet er 100 kr. som
indsættes på k-skakkens
gironummer 495-0356 eller via
PC-bank 9543 0004950356.
Peter Lindegaard
Peter.lindegaard@stofanet.dk
http://kskak.dsu.dk/start.html

Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
Plus Office Cup – Holstebro
18/9 - 20/9
NM for seniorer
19/9 - 27/9
Det åbne ØBRO Klubmesterskab
21/9 - 16/11
Springeren Kolding EMT
22/9 - 27/9
Nordfalster Jubilæums EMT
29/9 - 3/11
Nordfalster Dags EMT
1/10 - 5/11
Ringkøbing Weekend-EMT
2/10 - 4/10

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

§§

dommerkursus@skak.dk
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.
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Her når efteråret nærmer sig, hvad er så mere hyggeligt end en kop
kaffe, et skakbræt og en rigtig god bog? Vi vil denne gang kræse lidt
for feinschmeckerne og åbne for Skaksalgets skattekiste.

Chicago 1926 - Lake Hopatcong 1926
Denne flotte hardcover fra Caissa er et
samlerobjekt udgivet i 2009. Den er kun trykt
i 600 eksemplarer, alle nummereret. Det er
lykkedes Dansk Skaksalg at skaffe tre
eksemplarer, så det er først til mølle. Bogen
omhandler turneringen i Chicago 1926, hvor
Marshall vandt foran Maroczy og Torre, samt
den dobbeltrundige turnering samme år i
Lake Hopatcong, hvor Capablanca vandt
foran Kupchik, Maroczy, Marshall and
Edward Lasker.
197 sider. Pris kun 450,- kr.

Karlsbad 1907
Ellers kan vi også tilbyde turneringsbogen fra Karlsbad 1907 i
samme flotte tryk. Bogen er et revideret genoptryk, hvor der er tilføjet
en del til analyse. Ud over det rent skaklige indeholder den også
mange sjove vinkler og historier.
Bogen er udgivet af Caissa i 2007 og forfattet af Marco & Schlechter.
451 sider. Pris kun 450,- kr.

Kasparov vs Karpov
Og så er Kasparovs tredje bog i serien
Modern Chess lige udkommet. Den omhandler tredje og fjerde VM-match mellem Karpov
og Kasparov i 1986-87. Bogen er i en lækker
hardcoverkvalitet og på hele 426 sider fra
Everyman til kun 329,- kr.
Sidst men ikke mindst slår vi et slag for ‘The
Best Of The Best 1000’ som er Informators
1000 bedste partier samlet gennem årene.
F.eks. finder vi Carsten Høis meriterende sejr
over Gulko. Bogen er i softcover og har hele
560 sider spækket med perle-partier.
Pris kun 325,- kr.

The Best Of The Best 1000

Vi gør opmærksom på, at
vores tilbud kun er gældende
indtil næste nummer af
Skakbladet.

Telefontid:
man-fre kl. 16-18

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

