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Et kulturskift
Lars-Henrik Bech Hansen,
Dansk Skak Unions formand.

Skakken – ikke bare i Danmark, men i hele verden – er midt i et livsvigtig kulturskift.
Det betyder, at hvis skakken skal være et attraktivt tilbud til det moderne menneske, der
prioriterer sin fritid og vælger aktiviteter med kvalitet, er det nødvendigt at give skakken
spændende rammer og flytte den ud, hvor den er synlig og præsentabel.
Dette er godt i gang med DM-stævnerne og XtraCon-Skakliga afslutningerne, vore
internationelle turneringer og fine arrangementer som opvisningen i Nyborg, hurtigturneringen på Slottet Fuglsang og Unicef-lynskakken på Hovedbanegården.
Skakken er i fremdrift, ikke mindst i Norge, hvor energien, der skabes via Magnus
Carlsens eventyrlige resultater, sikrer, at skak er synligt – og synligt på en måde,
vi kan være stolte af.
Et af de højaktuelle steder, hvor skakken for alvor er brudt igennem, er på nettet,
og DSU arbejder på højtryk for at få modnet vores egen skakserver.
‘Skak.dk’ – oftest omtalt som ‘skakserveren’ – er for alvor nået ind i produktmodningsfasen, hvor børnesygdommene forhåbentlig er ved at være fjernet, og hvor nye faciliteter
så småt kan udvikles og afprøves. Samtidig er vi fra DSU’s side i gang med et styrke
organisationen omkring ‘skak.dk’. Der bliver her i efteråret nedsat et event-udvalg,
som skal have ansvaret for at koordinere turneringer og arrangementer på ‘skak.dk’,
og gruppen af turneringsadministratorer, som forsøges udbygget, samles ligeledes i et
forum, hvor erfaringer og koordinering kan varetages.
Turneringerne på ‘skak.dk’ relanceres her i årets sidste måneder, foreløbig med
ugentlige lynturneringer tirsdag og torsdag kl. 20.30 samt ‘efter skoletid’ turneringer
onsdag kl. 16.00. Forhåbentlig kan dette udvides til daglige turneringer samtidig med,
at deltagerkredsen kan vokse. ‘Skak.dk’ er DSU’s ‘klub’ på nettet, og medlemmerne vil
være kendt ved deres rigtige navne, så man ligesom i den vante skakklub ved, hvem
man er sammen med, og kan følge hinandens partier. Ydermere er ‘skak.dk’ til rådighed
døgnet rundt, og ud over at spille mod hinanden kan man også vise partier eller
analysere – privat eller offentligt. Og i nærmeste fremtid forsøger vi at kommentere
live-skak via analysebræt og chat. Prøv at kigge forbi ‘skak.dk’ en dag!
Lars-Henrik Bech Hansen
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Dialog med
Dansk Skoleskak
Dansk Skak Union og Dansk Skoleskak holdt dialogmøde lørdag d. 26.
september på Dansk Skoleskaks
landskontor i København.
Der var enighed om, at de to organisationer vil arbejde frem imod en
egentlig samarbejdsaftale, og på mødet blev følgende besluttet:
• DSU og DSS vil oprette
gensidige links på sine websites.
• De nordiske skole-, gymnasieog individuelle mesterskaber
skal fortsat varetages af DSS for
en løbende 3-årig periode.
• DSU vil kontakte 1. HK og 6.
HK med henblik på at finde
samarbejds- og modtagerklubber
for spillere og forældre i
forbindelse med DSS’s projekt
‘Bring Minoriteterne i Spil’.
• Samarbejdet om leder- og
udviklingskurser bør styrkes,.
• Samarbejdet om pige- og
kvindeskakken bør styrkes.
På mødet blev desuden vendt en række emner, bl.a. udveksling af information på organisationernes websites, kalenderkoordinering, skaklejre, skakserveren ‘skak.dk’, forældresamarbejde, salg af skakartikler,
gensidige observatørposter i organisationerne, Tjele Efterskole.

Foto: tr.

Skak for verdens børn – Fredag den 25. september spillede seks
danske topspillere lynskak på Københavns Hovedbanegård til fordel
for Unicef. Lars Bo Hansen, Evgenia Hansen (billedet), Allan Stig
Rasmussen, Jakob Vang Glud, Nicolai V. Pedersen, Nikolaj Mikkelsen
og Mads Andersen tog imod udfordringer fra tilskuerne, som skulle
betale 20 kr. til Unicefs børnefond for et parti. For hver gevinst, det
lykkedes udfordrerne at opnå mod topspillerne, donerede en række
sponsorer desuden 200 kr. hver til Unicef.

Elitetræning
med Artur Jusupov
I weekenden 25.-27. september samlede landstræner Lars Bo Hansen
tolv elitespillere (tre stormestre, otte
IM'ere samt stortalent FM Mads Andersen) til fællestræning i K41’s lo-

Arrangører søges:

Nordiske mesterskaber 2011
Nordisk Skak Forbund søger arrangører til sine tre NM-turneringer i 2011:
Åben række, Kvinder og Seniorer. Interesserede arrangører kan byde på én,
to eller tre turneringer, men NSF anbefaler, at de spilles samlet om end i
adskilte grupper. NSF yder ikke økonomisk støtte til turneringerne.
Bud skal indeholde oplysning om: Hvilke(n) turnering(er) / Arrangørens
navn / Turneringsdatoer / Spillested / Type (schweizer eller alle-mod-alle) /
Præmier / Eventuelle økonomiske tilbud til deltagerne / Hotel-faciliteter og
priser / Oplysninger om live-dækning af partier / Andet som skønnes vigtigt.
Bud skal senest 1. maj 2010 være modtaget af: Johan Sigeman, c/o
Advokatbyrån Sigeman & Co, Anna Lindhs Plats 4, SE-211 19 Malmø,
Sverige. Reglement for turneringerne kan downloades fra:
www. sjakk.no/nordisk/
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kaler i Valby. Arrangementet var et
led i det initiativ, landstræneren har
igangsat for at udvikle den danske
elite, og formålet var, ud over det
rent skaklige udbytte, at skabe rammer for, at elitespillerne i Danmark
kan arbejde mere sammen og udfordre hinanden til at nå et højere niveau.
Til at lede fællestræningen var engageret den tyske stormester Artur
Jusupov, i perioden 1986-1992 nr.
3 på verdensranglisten efter Kasparov og Karpov, og nu anerkendt som
en af verdens bedste trænere. Temaet
for fællestræningen var denne gang
‘komplekse midtspil’, og i praksis
foregik træningen ved, at Jusupov
havde udvalgt nogle komplekse stillinger, som deltagerne skulle spille
mod hinanden, med begge farver,
hvorefter man diskuterede og analyserede stillingerne til bunds. Flere tilsvarende arrangementer er planlagt
til 2010.

Danmark til
EM for landshold

Jens Ove Fries Nielsen
DM i hurtigskak

Mens Skakbladet var i trykken deltog Danmarks landshold i Europamesterskabet for hold i den serbiske
by Novi Sad, 21. - 31. oktober:
1. GM Lars Bo Hansen (2574)
2. GM Sune Berg Hansen (2552)
3. GM Allan Stig Rasmussen (2535)
4. GM Lars Schandorff (2501)
5. IM Jakob Vang Glud (2476)

Dansk Skak Union og Læseforeningens Skakklub var 10. oktober i
Odense vært for Danmarksmesterskabet i hurtigskak.
Lidt usædvanligt var det anden
gang på et år, der blev spillet om
samme DM-titel, men da den første
turnering i februar gav ligestilling
mellem Lars Bo Hansen, Allan Holst
og Mads Boe, og DSU fremover ønsker turneringen afholdt om efteråret,

www. eurons2009.com/

valgte man altså at spille endnu et
2009-DM i stedet for at vente til efteråret 2010.
DM-gruppen med 24 deltagere
sluttede: 1. IM Jens Ove Fries Nielsen, Viborg, 6 (af 7), 2. IM Jakob
Vang Glud, Helsinge, 6, 3. IM Steffen Pedersen, Sydøstfyn, 5½, 4-5.
WIM Ellen Hagesæther, Frem og
Michael Jørgensen, Helsingør, 4½.
Og denne gang fik omkampen en
vinder: Jens Ove Fries Nielsen, der
dermed er DM i hurtigskak 2009.
ANNONCE

Verdensmesterskab i ZHEZZ
14. og 15. november 2009

Hjemmeside: www.zhezz.dk

Skakken skinner nu brugbart i en helt ny dimension,
hvor der vil blive afholdt to verdensmesterskaber i
Zhezz i Uetersen, Tyskland. Zhezz mangler stadig et
partnerskab i Danmark, hvilket så harmonerer fint
med at tyskerne viser fremtiden for Zhezz.
1: Lørdag d. 14. november: VM i 2 mands Zhezz
2: Søndag d. 15. november: VM i 4 mands Zhezz
Pokaler og pengepræmier og ved min. 60 spillere, vil
være mellem kr. 20.000 og kr. 10.000.

Regler: http://zhezzregler.zhezz.dk
2-mands Zhezz er ‘Science fiction skak’ i 3D.
4-mands Zhezz er ‘en Science fiction verdenskrig i
3D, dog er man nødt til at forholde sig til dialogen
parterne imellem. Det giver bogstavelig talt spillet en
dimension mere, hvor dialog og samarbejde på
ejendommelig vis er ligeværdig med de mere
individuelle skak-kompetencer.
Ganske enestående for Zhezz opstår en helt ny
verden, når spillerne i samarbejde bygger sort/hvide
felter op i et 3D-landskab ved hjælp af nogle klodser
på spillepladen. En ny brik er indført og hopper
længere end en almindelig springer (3x2 eller 2x3).
Brikker ‘som springer’, kan bevæge sig i bjergene og
skifte niveau. Andre brikker må blive i det nederste
plan og se bjerglandskab af klodser som uigennemtrængelige forhindringer. Zhezz er en ægte og
visionær kærlighed til skakken, som kan give ‘nye’
en mulighed for at få en underholdende indgang til
skakkens fantastiske nuancer.

Det er gratis at deltage i Zhezz-VM. Lørdag morgen
kører der en ‘danskerbus’ til Uetersen og tilbage
søndag aften til København igen. Denne indbydende
tur frem og tilbage vil koste 100 kr. Det er muligt, at
der kan være flere opsamlingssteder hen og ned
gennem Jylland. Man kan vælge at overnatte i bussen
eller i ‘Rollespilshuset’. Du kan også lige nu vælge at
betale kr. 400, så får du ud over turen også øjeblikkeligt tilsendt et nyt Zhezz-spil. Så kan du på forhånd
øve dig og endvidere deltage i korrespondance Zhezz
på nettet. Bare send en mail.
Efter første turnering lørdag d. 14. nov. er der
mulighed for være med i ‘rollespil’ på engelsk, ellers
kan man jo spille almindelig skak, eller forskellige
typer spil under Zhezz: www.zhezz.dk/zhezz.html.
Tilmelding og andre bestillinger, kontakt:
Kenneth Jørgensen, email: kenneth@prochess.dk
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Helsinge-æraen slut
Af Thorbjørn Rosenlund
Mens registreringen af hold til divisionsturneringen og XtraCon-Skakligaen var i fuld gang, indløb den
triste meddelelse, at suveræne Helsinge, de seneste ni års danmarksmester, måtte trække sig fra turneringen. I alle årene har klubformand
Allan Rasmussen været igangsætteren bag holdet, men nu gør hans
helbredsmæssige situation det umuligt at fortsætte arbejdet, og ingen
anden i klubben mente at kunne løfte
opgaven.

Ændrede chancer
Dermed fik den længste sejrsrække
i divisionsturneringens 47-årige historie sin afslutning, og en ny vinder
skal findes. Kun to af XtraCon-Skakligaens ti klubber har tidligere vundet mesterskabet: Århus/Skolerne,
som fusionerede før sæsonen 200708 og tog mesterskaber i 1991, 1992
og 1993 henholdsvis 1986, 89, 90
og 94, samt K41, der blev dannet af
Kampklubben og SK 1941 i slutningen af 80’erne. Kampklubben vandt
den allerførste turnering i 1962-63,
og i K41’s klublokaler i Valby kan
man se beviset for endnu fem mesterskaber i 1966, 77, 87, 88 og 96.
Historisk store bedrifter fortæller
naturligvis ikke meget om klubbernes aktuelle styrkeforhold, men med
en andenplads i sæsonen 2008-09 må
Århus/Skolerne være favoritter sammen med Jetsmark og Brønshøj.
Jævnbyrdigheden er dog stor i frævær af Helsinge, som vandt sit seneste mesterskab med en afstand på
10½ point til forfølgerne.

1999-2000. Klubben har derefter
vundet hver gang, ofte med stor margen og kun en enkelt gang efter omkamp, mod Skolernes Skakklub i
2002-03.
Andre klubber er før Helsinge nået
lysende til tops for så at slukkes pludseligt. Gistrup Skakforening vandt
2. division 1996-97 og blev danmarksmestre i sin første sæson i 1.
division. Året efter blev holdet nr. 2,
men så var energien og ambitionerne
væk, og Gistrup trak sig ud af divisionsturneringen. SK 1934 vandt
DM to gange i træk, 1998-2000, deltog derefter tre gange, det sidste år
med afbud og store problemer, hvorefter klubben valgte at trække holdet.
Klubskakken står og falder med
ildsjælene, og selv om man kunne
have ønsket sig, at Helsinge havde
sikret en slags arvefølge, er der al
mulig grund til fra dansk skaks side
at være taknemlig for det, Allan Rasmussen skabte i Helsinge.
XtraCon-Skakligaen 2009-2010
i lodtrækningsorden:
1. Århus/Skolerne
2. Skakklubben K41
3. Brønshøj Skakforening
4. Nordkalotten
5. Aalborg Skakforening
6. Nørresundby
7. Sydøstfyn
8. Næstved Skakklub
9. SK 1968
10. Jetsmark Skakklub

Komet-klubber

Spilledatoer, Xtracon-Skakligaen:
7.-8. nov., 6. dec., 9.-10. jan., 31.
jan., 21. febr., 13.-14. marts.

Helsinge Skakklub rykkede op i 1.
division (omdøbt til Skakligaen i
sæsonen 2004-05) i sæsonen 199899 og debuterede med en 3. plads

Spilledatoer, 1. og 2.division:
8. nov., 22. nov., 6. dec., 10. jan, 31.
jan., 21. febr., 7. marts.
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Foto: tr.

Allan Rasmussen, Helsinge – med ni holdmesterskaber i træk satte han og klubben en
rekord, der næppe vil blive overgået.

Karpov - Kasparov
25 år efter den første af deres i alt
fem VM-matcher mødtes Anatolij
Karpov og Garri Kasparov til et venskabeligt opgør 21.-24. september i
Valencia, Spanien. Fire partier hurtigskak plus 8 partier lynskak. Kasparov vandt de to første hurtigpartier, tabte tredje og vandt det fjerde til
samlet 3-1 sejr. Karpov kom foran
1½-½ i lynskakken, men tabte derefter fem partier i træk, før en remis
i 8. parti lukkede festen med 6-2 til
Kasparov. Thomas Hauge Vestergård fulgte de to eksverdensmestre
fra ringside i Valencia og skriver om
matchen i Skakbladet nr. 9.
www. matchkarpovkasparov.com

NH Chess Tournament
Peter Heine Nielsen skulle have skrevet om turneringen ‘Experienced’
versus ‘Rising Stars’, hvor han spillede en af sine bedste turneringer og
blev topscorer for det erfarne hold
foran bl.a. Peter Svidler. Men en træningslejr med verdensmesteren Viswanathan Anand som led i forberedelserne til VM-matchen med Veselin Topalov i Sofia til næste år kom
desværre i vejen. Redaktionen og
Peter Heine Nielsen håber, at det lykkes til nr. 9.
www. nhchess.com/

Taktik
Løsninger side 36

Tag stilling
1. Sort trækker!
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v/ Bent Kølvig

3. Hvid trækker!

2. Sort trækker!
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Slå springeren?

Slå en bonde?

Slå springeren?

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!
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Slå g-bonden?

Slå løberen?

Slå f-bonden?

7. Hvid trækker!

8. Hvid trækker!

9. Sort trækker!
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Slå a-bonden?

 
   
   
   
   
  
  
 

Slå g-bonden?
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Slå tårnet?
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Fotos: Cathy Rogers

Største Grand Slam sejr:

Magnus Carlse
2. Pearl Spring Nanjing
28. sept. - 9. okt. 2009

1

Elo

1. Magnus Carlsen, Norge

2772

1

2. Veselin Topalov, Bulgarien

2813

½

3. Wang Yue, Kina

2736

½

4. Teimour Radjabov, Aserbajdsjan
5. Dmitry Jakovenko, Rusland
6. Peter Leko, Ungarn

8
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2009 /8/328

2757
2762
2742

3
2
1

½
½
0

2
6

1

5

1

4

5
6

3
2

3

½

½

½

½
½
½

½
3

4

4

2

4
5

½

0

6

4

1
5

1

½

½

½
0
3

5

1

½

½
½

2. cyklus

½

6

2

2

1

1

6

6
4

6

3

5
4

½

½
½

½

½

½

½

0
5

½

3

½

2

3

1

4

8

½

1

½

0

7
2

½
½

1
1

6

5

1

6

5

3

4
3

1
0

0

10

½

1

½

½

½

0
1

9

½
4
2

½
5

½

2

6

1

2

6

1

5
4

½
½
0
3

½ 4

Pearl Spring Nanjing:

Seks superstormestre iført turneringens
farvestrålende brokadejakker og klar til start.
Fra venstre: Topalov, Magnus Carlsen,
Jakovenko, Leko, Radjabov og Wang Yue.

Af Ian Rogers
Med en præstation, der gør det svært
at finde dækkende superlativer, dominerede Magnus Carlsen Pearl
Spring Grand Slam turneringen i
Nanjing og sluttede 2½ point foran
verdensrangslisten nummer 1, bulgareren Veselin Topalov.
Iklædt sin kinesiske brokadejakke – flot rød i samtlige partier –
lagde den 18-årige nordmand sig i
spidsen fra start med overbevisende
gevinster mod Peter Leko og Topalov, og siden blev føringen aldrig
udfordret. Indtil tre runder før slut
havde ingen af de øvrige faktisk scoret over 50%!
Magnus Carlsens åbningsspil var
skarpt og varieret, åbenbart inspireret

af støtte og råd fra Kasparov, hans
ny træner. Samtidig var han som altid beslutsom og koncentreret, og
ratingpræstation er blandt de højeste nogensinde i en topturnering.

Kasparov som coach
Selv tøvede han ikke med at give
Kasparov en god del af æren for resultatet:
‘Det er ingen hemmelighed, at jeg
ikke havde nogen sekundant med til
turneringen. Kasparov har trænet
mig og givet mig kommentarer og
gode råd via Skype. Det har været af
stor værdi. Han har hjulpet mig med
åbninger og psykologi. Det er min
fornemmelse, at det, at mine kon-

kurrenter kendte til samarbejdet, i sig
selv betød en fordel, for nogle af dem
håndterede det dårligere end andre.’
‘Kasparov og jeg har arbejdet
sammen i 2009, og vi er begge meget tilfredse med resultaterne. Jeg
ved ikke, om samarbejdet vil fortsætte i 2010. Økonomien spiller selvfølgelig ind, men det kræver også en
stor indsats af både ham og mig. Det
er nødvendigt, at vi begge har tiden
og energien. Men det fungerede nu,
og vi er begge motiverede til at fortsætte.’
Som kommentar til præmiechecken på 80.000 Euro for sejren i Nanjing, den største lønudbetaling i hans
karriere, sagde Carlsen:

en
pts.

plac.

pr.rat.
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1

3002

5½

2

2789

4½

3

2733

4

4-6

2693

4

4-6

2692

4-6

2696
Magnus Carlsen vinder over verdens Veselin Topalov i 2. runde.

2009 /8/329

9

... NANJING PEARL SPRING

Om Grand Slam
Grand Slam kombinerer en række
af verdens top-turneringer, bl.a. Wijk
aan Zee og Linares.
Nanjing var den første turnering i
2009/2010 cyklussen, som desuden
vil omfatte turneringer i London,
Sofia og muligvis Bazna.
Vinderne af hver Grand Slam turnering kvalificerer sig til en Grand
Slam Masters finale.
To af de største turneringer har
besluttet at holde sig ude af Grand
Slam, nemlig Dortmund og Tal Memorial i Moskva (bliver formentlig
den stærkeste turnering i 2009).

Kinesisk brokade
Til hver spiller fremstillede et berømt
Nanjing-væveri, der i svundne tider
leverede tøj til de kinesiske kejsere,
to brokadejakker, idet spillerne havde valgt et design, de så var forpligtet
til at bære under hele turneringen.
Magnus Carlsen valgte en spektaku-

10
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lær rød, som i Kina betyder held,
Jakovenko valgte blåt, de øvrige fire
mere diskrete farver. På spørgsmålet
om, hvordan han havde det med at
spille turneringsskak i kejserligt kinesisk outfit, svarede Carlsen: ‘Jeg
er nok ikke den rigtige at spørge om
tøj, men under partierne er det afgørende for mig, at det føles bekvemt
– og det gør de her jakker.’

Carlsen versus Fischer
Magnus Carlsens sejr i Nanjing får
skakhistorikerne til spørge sig selv,
om der nogen sinde har været en
større præsation af en 18-årig? Kun
én spiller og kun ét resultat tåler sammenligning: Bobby Fischers sejr i
interzoneturneringen i Stockholm
1962, 2½ point foran de 22 øvrige
aspiranter til en VM-match mod
Mikhail Botvinnik.
Både Carlsens og Fischers turneringssejre blev opnået nogle måneder før deres 19-års fødselsdag, og
begge turneringer sendte et klart signal om, at her var en kommende
verdensmester.
Det skulle tage Fischer yderligere
ti år at nå skakkens trone, men få
tror, at Carlsen skal bruge mere end
den halve tid for at erobre VM.

Præstationen i tal
Magnus Carlsens resultat i Nanjing
var i sandhed utroligt:
• Carlsen vandt dobbelt så mange
partier som alle de øvrige tilsammen.
• Carlsen præstationsrating lå over
3000, og på FIDE’s Elo-liste passerede han 2800.
• Carlsen vindermargen er den største i en superturnering siden Garri
Kasparovs sejr i Linares 2001.
• Carlsen vandt over samtlige fem
konkurrenter og slog verdens nr. 11,
Dmitry Jakovenko, to gange.
• Carlsen scorede 5 af 5 med hvid og
var kun i alvorlige vanskeligheder I
to partier, mod Jakovenko i 4. runde
og Wang Yue i 8. Runde, og begge
gange vendte han situationen til gevinst.

Spillerne mødtes ofte i hotellets bordtennisrum, hvor Magnus Carlsen viste god stil.

2. runde

‘Jeg spekulerer ikke så meget på
penge. Jeg går i banken og ved, at de
er dér. Jeg har aldrig brugt ret mange
penge, men de er rare at have, til
engang at købe et hus eller noget.’
Den norske presse dækkede den
unges stjernes triumf ganske tæt,
men Carlsen var alligevel forsigtig,
da det blev antydet, at han er mere
berømt end Ole Gunnar Solskjær,
den tidligere Manchester United angriber:
‘Jeg har ingen anelse om, hvilke
kriterier det er baseret på,’ sagde
han.‘Det er sandt, at skak er meget
populært i mange lande, så overalt i
verden ved de fleste mennesker,
hvem Kasparov er. Det kunne selvfølgelig været sjovt, hvis lige så
mange kendte mit navn.’
Nanjing var Magnus Carlsens første sejr i en Grand Slam turnering,
efter at han har været tæt på flere
gange. Dermed er han kvalificeret
til Masters-finalen, sandsynligvis i
Shanghai i september 2010 i forbindelse med World Expo. Skulle det
lykkes ham at gøre det lige så godt
som i Nanjing, vil mange flere snart
komme til at kende hans navn.

Magnus Carlsen
Norge (2772)

Veselin Topalov
Bulgarien (2813)

Kongeindisk / E90
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6
5. Sf3 0-0 6. h3
‘Kongeindisk kom som en overraskelse,’ indrømmede Carlsen.
6... Sa6 7. Le3 e5 8. d5 c6 9. g4 Sc5
10. Sd2 a5 11. a3!?
Indledningen til en højst usædvanlig plan. Hvid spiller næsten altid 11.
Le2 med ideen at spille h4-h5.
11... Sfd7
Et logisk men alligevel nyt træk med
den dobbelte positionelle trussel 12...
a4 og 12... f5, men Carlsen viser, at
der kun er grund til at hindre den
ene.
12. Tg1!
Et træk, der overraskede det kinesiske kommentatorhold, da det tillader Sort at lamme Hvids bønder på
dronningfløjen.
‘Men hvis jeg spiller 12. b4, har han
12... axb4 13. axb4 Txa1 14. Dxa1
Sa6. Nu må jeg dække min b-bonde
med noget i retning af 15. Db2, og
så spiller han 15... c5!, hvorefter hans
springer kommer til enten b4 eller
c5’, forklarer Carlsen. ’12. Tg1 er et
nyttigt træk, da jeg på Lf8 kan
skubbe bonden til g5.’
12... a4

12... f5?! fungerer ikke efter 13. gxf5
gxf5 14. exf5, fordi 14... Txf5? 15.
Txg7†! taber for Sort.
13. Dc2 Sb6 14. 0-0-0 Ld7
Kongeindisk-ekspert Radjabov var
ikke imponeret af Topalovs håndtering af sin yndlingsåbning. ‘Topalov
spillede temmelig dårligt og rodede
planerne sammen’.
15. Kb1 cxd5 16. cxd5 Tc8 17. Lb5!?
Lxb5 18. Sxb5


 ^
   
   
  
 
   
  
 

18... Dd7?
Et ukarakteristisk slapt træk af Topalov, hvorefter han er uden modspil. I stedet synes 18... Se6! at give
rimelige chancer, f.eks. 19. Lxb6 (19.
Dd3 bliver udmærket besvaret med
19... Sf4) 19...Dxb6 20.Dxa4 Sd4!
(20...Sc5 21.Db4 Sd3 22.Sc4! Dxf2
23. Dc3 Txc4 24. Dxd3 Dc5 25. Tc1!
er i overkanten for Hvid) 21. Sxd4
exd4 22. Sb3, og nu kan Sort skabe
typiske kongeindiske trusler 22... d3!
23. Td2 Tc2!
19. Sc3 Lf6
Trækket, Carlsen havde forudset
længe i forvejen. Men Sort havde
simpelt hen ingen aktive planer, da

19... f5 er godt Hvid efter 20. gxf5
gxf5 21. Lh6 Tf7 22. exf5.
20. g5 Ld8 21. h4 Sa8?
‘Jeg gætter på, at bondetabet skyldes, at han glemte, at springeren er
udækket i hjørnet,’ sagde Carlsen.
‘Men han står allerede skidt.’
22. Lxc5 Txc5 23. Dxa4 Dc8 24. Tc1
Sb6 25. Dd1 Dh3 26. Df3! Dd7
Dronningen bliver fanget efter 26...
Dxh4? 27. Tg4 Dh2 28. Th1.
27. Dd3 Kg7 28. Tc2 f6 29. gxf6† Txf6
30. h5 Txf2 31. hxg6
‘Måske vandt 31. Sb3 også,’ sagde
Carlsen. ‘Jeg kiggede på 31... Txc2
32. Sxc5 Txc3 33. Dxc3 dxc5 34.
Dxe5† Lf6 35. h6† Kf7, men kunne
ikke finde en klar gevinst.
31... h6
31... hxg6 taber efter 32. Txg6†!
Kxg6 33. Dg3†, men nu skal Carlsen bare en springer til f5 for at bryde
Sorts forsvar ned.
32. Sd1! Txc2 33. Sxf2 Tc8 34. Sg4 Lg5
35. Sf3 Sc4 36. Sxg5 hxg5

  
 
  
  
  
  
   
 
 


Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

37. Se3
‘Efter partiet nævnte Topalov, at jeg
kunne have spillet 37. Dh3! Truslen
er 38. Dh7†, så han må spille 37.
Th8, som bliver besvaret med 38.
Dxh8†!! Efter 38... Kxh8 39. Th1†
har jeg 40. Sf6†, hvis han går til g8,
og på 39... Kg7 vinder jeg dronningen tilbage med 40. Th7†,’ forklarer Carlsen. ‘Men 37... Se3 vinder også let.’
37... Sxe3 38. Dxe3 Da4 39. Dxg5!
Dxe4† 40. Ka1 Te8 41. Tc1! 1-0

Giro 8 06 43 93

www. chess-pearlspring.com/www/
chess_pk/2009/en/

Danskere i den
internationale
skaksommer
Edinburgh Quality Chess
Jacob Aagaard har succes med sit
skotske forlag Quality Chess, som
ifølge boganmelderne lever op til
sit navn. Nu har Quality Chess
også sponseret en IM-turnering,
og Aagaard havde inviteret to spillere fra sit gamle fædreland med i
feltet. IM Nikolaj Mikkelsen præsterede 7 point af 9, normalt nok
til at vinde, men GM Colin McNab
nåede helt op på 8 point. Efter de
to var der et spring ned til FM Neil
Berry, Skotland, med 5½ point på
tredjepladsen. Stortalentet Mads
Andersen fik en effektiv gang træning mod ældre og stærkere modstandere og sluttede på 8. pladsen
blandt de ti deltagere med 2½
point.
www. chessedinburgh.co.uk/
chandler.php

First Saturday Budapest
Ungarn, 1.-13. august.
FM-B (11 delt.): 1. Zsusanna Kabai, Ungarn (2062) 7/10 ... Henrik Christensen, Haslev, 5, Leif
Jensen, Tølløse, 4½.
FM-C (14 delt.): 1. Richard Farkas, Ungarn (1818) 10½/13 ... Orla
E. Jørgensen, Skf. Odysseus, 4½.
www. firstsaturday.hu/

Vienna Chess Open
Østrig, 15.-23. august, (338) delt.
1. IM Samy Shoker, Egypten
(2448) 8/9 ... FM Tim Jaksland,
Hillerød, 6, IM Bjørn BrinckClaussen, Brønshøj Skf., 5, Carsten Erlandsen, Hillerød, 4½, Lars
Nilsson, Holbæk, 4½ og Peter
Svendsen, Hillerød, 3.
www. vienna-chess-open.at/
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XtraCon 4 – Skovbo 2009
1-2

GM Sarunas Sulskis, Litauen (2568) 7
GM Kaido Kulaots, Estland (2575) 7
3-4 IM Mikkel Antonsen, Danmark (2438) 6½
IM Jakob Vang Glud, Danmark (2476) 6½
5-12 GM Normunds Miezis, Letland (2558) 6
FM Daniel Semcesen, Sverige (2465) 6
IM Thorbjørn Bromann, Danmark (2436) 6
GM Igor Rausis, Tjekkiet (2525) 6
IM Samy Shoker, Egypten (2488) 6
David Bekker-Jensen, Danmark (2338) 6
FM Jasmin Bejtovic, Bosnien-Herc. (2332)
IM Silas Lund, Danmark (2392) 6
13-15 IM Rasmus Skytte, Danmark (2399) 5½
Igor Teplyi, Danmark (2284) 5½
GM Mikhail Ivanov, Rusland (2459) 5½
16-29 IM Axel Smith, Sverige (2424) 5
Bo Jacobsen, Danmark (2321) 5
Gabriel Battaglinie, Frankrig (2360) 5
Peter Skovgaard, Danmark (2256) 5
IM Ole Jakobsen, Danmark (2344) 5
IM Simon Bekker-Jensen, Danmark (2415) 5
FM John Rendboe, Danmark (2246) 5
FM Karsten Larsen, Danmark (2327) 5
Thomas Flindt, Danmark (2166) 5
Henrik Mølvig, Danmark (2171) 5
Alexander Rosenkilde, Danmark (2180) 5
Dara Akdag, Danmark (2188) 5
Jørgen Hvenekilde, Danmark (2163) 5
Rune E. Andersen, Danmark (2026) 5
I alt 67 deltagere, 9 runder.

Skakfo
til Skov
Af Thorbjørn Bromann
Skovbo Skakklub fylder i år 50 år,
og det fejrede man bl.a. med en gentagelse af sidste års åbne GM-turnering (se Skakbladet nr. 9 / 2008), der
allerede er ved at have etableret sig
som Danmarks næststærkeste skakturnering.
Turneringens hovedsponsor er ITfirmaet XtraCon, der har Skovbospilleren Henrik Mølvig som direktør. Mølvig er selv en ganske stærk
spiller, hvilket han beviste ved at
udspille GM Ivanov med de sorte
brikker i 6. runde.
Med XtraCon som hovedsponsor
og en masse lokale sponsorer kunne
man på forhånd garantere en præmiesum på minimum 30.000 kr. med
en 1. præmie på 10.000 kr. De flotte
præmier og udmærkede forhold for
titelholdere tiltrak denne gang fem
GM’ere og ni IM’ere.

Stor præmiesum
www. skovboskakklub.dk/
turnering.php
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Egentlig var det meningen, at der
skulle have været yderligere et par
stormestre med i turneringen, men i
sidste øjeblik gik et par indgåede aftaler desværre i vasken. Derudover
kunne arrangørerne godt have tænkt
sig lidt flere spillere i bunden, men
ellers var der fin tilfredshed med feltets 67 deltagere.

Med XtraCon som
stærk sponsor udbyggede

olk
vbo

Skovbo Skakklub sin
internationale open.

XtraCon 4:
Foto: Thomas Vestergård.

GM Kaido Kulaots – delt sejr i XtraCon EMT for andet år i træk.

Turneringsformen med ni runder
over to weekender var igen en succes. De tre fridage midtvejs i turneringen udnyttede klubben til bl.a. at
arrangere træningssamlinger med
stormestre, showmatch på stort bræt
i butikscentret, stafetskak og spisning i anledning af jubilæet. På den
måde udnyttede man at have stormestre på besøg i byen, samtidig med
at flertallet af de resterende spillere
gik på arbejde i dagtimerne.

Håb om fortsættelse
Turneringen blev igen i år spillet i
Borups Gamle Rådhus. En af hovedmændene bag turneringen, Hans
Andersen, havde lavet store flotte
sponsorskilte, så man ikke var i tvivl
om, hvem der sponsorerede turneringen. Netop Hans lagde igen i år et
kæmpe arbejde i turneringen, og man
kan kun håbe på, at han har mod på
at være med til at arrangere turneringen igen, hvis der er opbakning fra
sponsorerne.
Efter turneringen vil klubben lave
en evaluering og afgøre, om turneringen skal fortsætte til næste år. Der
er i hvert fald mange af dette års deltagere, der håber på en gentagelse!
Køges borgmester, Marie Stærke,
bød deltagerne velkommen og kun-

ne åbne turneringen ved at rykke den
topseedede og forsvarende mester
Kaido Kulaots e-bonde to felter frem.
For at give bedre chancer for titelnormer var der indført seedningssystem i de to første runder. Det fungerede generelt godt, bortset fra at
de fleste danske normjægere kiksede
i en af de første runder. Normalt kan
man i disse opens nå at spille sig
varm, inden man møder topspillerne,
men her skulle man altså være klar
fra start.
Blandt taberne i de første to runder var bl.a. IM’erne Jakob Vang
Glud, Mikkel Antonsen, Rasmus
Skytte, Simon Bekker-Jensen, Silas
Lund og undertegnede, mens spillere som IM Ole Jakobsen, Bo Jacobsen, Lars Meyer og Peter Skovgaard alle fik en god start på turneringen med nogle fine skalpe.
Efter 2. runde ophørte seedningen,
hvilket gav nogle spøjse parringer.
På bord 2, som var blandt de 7 liveborde, sad den talentfulde skovbospiller Casper Christensen og fik sig
en spændende oplevelse mod GM
Miezis på trods af nederlaget. Helt
nede på bord 26 mødtes IM Mikkel
Antonsen og Igor Teplyi (2284 i Elo).
Ikke lige den nemmeste parring, når
man har ½ point efter 2 runder.

Håb om fortsættelse
Efter den første weekend førte
GM’erne Kulaots, Sulskis og Miezis
turneringen sammen med overraskelsen Peter Skovgaard. Skovgaard
tabte dog i 5. runde mod Miezis,
mens Bo Jacobsen spillede sig ind i
topkampen med en stærk sejr med
sort over FM Semcesen (2465). GM
Ivanov fik ørerne i maskinen mod
endnu en Skovbospiller:

GM Mikhail M. Ivanov
Rusland (2459)


  
   
  
   
  
  
 

FM Lars Meyer
Danmark (2268)

Stilling efter Sorts 23... Lxc3. Lars
har presset stormesteren fra starten
af partiet og afgør nu partiet med sikker hånd:
24. Txc3!
2009 /8/333

13

... XTRACON 4

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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GM Sarunas Sulskis

25. Sxe5†! Kf6 26. Sg4† Kf7 27. Tc1!
Sort opgav. Efter 27... Dxb2 har
Hvid flere muligheder som vinder.
28. Tc7† Ke8 29. Se6 er en af dem.
1-0
Undertegnede kom til at stå lidt dårligere mod GM Miezis, men efter et
par tvivlsomme træk af stormesteren
fik jeg chancen:

Litauen (2568)

IM Samy Shoker

GM Normunds Miezis

Egypten (2488)

Letland (2558)

Kongefianchetto / B 07
1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Sc3 d6 4. Lc4 Sf6
5. De2 Sc6 6. e5!?
Sulskis er kendt for at spille godt i
kaotiske stillinger. Her går han direkte efter en ‘skæv stilling’ med tre
lette officerer for dronningen.
6... Sxd4 7. exf6 Sxe2 8. fxg7 Tg8 9.
Sgxe2 c6
Stillingen er spillet mange gange før,
men her er 9... Txg7 mere normalt.
Nu får Hvid mulighed for at dække
sin bonde, hvilket kommer til at
præge resten af partiet.
10. Lh6 Da5 11. h4
Spillet forholdsvis hurtigt.
11... b5 12. Ld3 b4 13. Se4 Lf5 14. 00 Tc8?
14... De5!? var nok bedre.
15. Tfe1 d5 16. Sg5 Lxd3 17. cxd3 f6
18. Sxh7
Typisk Sulskis. 18. Se6 Kf7 19. S2f4
var også glimrende for Hvid.
18... Kf7 19. Sf8 e5 20. d4 Te8 21. dxe5
Txe5 22. Sd4 b3?
22... Dc5 havde nok været et bedre
forsøg.
23. Txe5 fxe5 24. Sxc6 Dxa2
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IM Thorbjørn Bromann
Danmark (2432)

Stilling efter Sorts 20... Txd8.
21. Lxb5!
Dette havde Miezis fuldstændig
overset. Nu falder Sorts stilling helt
sammen.
21... Kb6 22. Lf1 Ld3 23. Lxe5 fxe5 24.
Lxd3 Txd3 25. Kc2 Td8 26. Txe5 Ld6
27. Tf5 Te8 28. Kd1 Td8 29. Ke2 Lxh2
30. Txf7
Og Hvid vandt nemt efter de yderligere 25 træk, som stormesteren
skulle bruge til at fordøje nederlaget.
1-0
Mikkel Antonsen spillede sig ind i
den absolutte top med følgende parti:

Mikkel Antonsen
kommenterer:

8. runde

I 6. runde begyndte stormestrene
Kulaots og Sulskis for alvor at vise
styrke. Samtidig spillede IM Jakob
Vang Glud og IM Mikkel Antonsen
sig ind i topkampen med sejre over
henholdsvis IM Rasmus Skytte og
IM Silas Lund.
I 7. runde var IM Antonsen meget
tæt at slå GM Sulskis, men en kreativ redning fra litaueren sikrede det
halve point. Samtidig spillede Vang
Glud sig op på 1. pladsen med en
sejr over Bo Jacobsen.
I 8. runde skete der ting og sager.
Godt nok spillede Jakob Vang Glud

og Kulaots en kort remis, men i de
resterende toppartier blev der kæmpet for sagen. GM Sulskis spillede
flere underholdende partier i turneringen. Følgende parti var yderst
publikumsvenligt og gav anledning
til en hel del løftede øjenbryn undervejs:
8. runde

Lars var næppe i tvivl her. Sort er
helt væk på de sorte felter.
24... bxc3 25. Dxc3 c4 26. e4 La8 27.
Lf4
Hvids sorte løber afgør det hele
27... Kh7 28. Ld2 Dd6 29. De3 Te5 30.
Dh6† Kg8 31. Lc3 Tce8 32. Lxh5!
Smart!
32... De7 33. f4 Dh4 34. Lxe5 Txe5 35.
fxe5 1-0

IM Simon Bekker-Jensen
Danmark (2415)

IM Mikkel Antonsen
Danmark (2428)

Grünfeldindisk / D 81
Jeg havde fået en dårlig start på tur-

Foto: Thomas Vestergård.

23. d7 Txc3 24. d8D Te3† duer ikke
for Hvid.
23... Dd8!
23... Df6 24. Sb5 og Hvid får rokeret.
24. Se4?
Den afgørende fejl. Computeren siger, at 24. Kd2!? kun er lidt bedre
for Sort.
24... Tc2 25. Td2 Dc8!
Simon havde regnet med trækgentagelse efter 24... Tc1† 25. Td1 Tc2
26. Sf6† Kh8 27. Txc2 Dxc2 28. Dd2
Df5 29. Dh6 Db1† 30. Kd2 Dd3†
Og Hvid opgav.
0-1
XtraCon 4 i Skovbo havde den rigtige atmosfære af international open med dramatiske
partier, hvor de udenlandske titelholdere som oftest kunne give opvisning, men hvor der
også var plads til positive danske overraskelser.

neringen med tab mod en velspillende Bo Jacobsen og remis mod
Peter Skovgaard.
Gode gevinster mod Igor Teplyi, Ole
Jakobsen og Silas Lund havde dog
fået mig tilbage i turneringen, og
inden partiet mod Simon BekkerJensen i 8. runde havde jeg god selvtillid.
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Db3
dxc4 5. Dxc4 Lg7 6. e4 0-0 7. Le2
Simon spiller en moderne udgave af
den russiske variant mod Grünfeld:
Man venter med udviklingen af
springeren til f3, hvilket, bl.a. skulle
være rettet mod 7... a6.
7... Sc6 8. Le3?!
Her er det dog bedre at udvikle springeren til f3.
8... Sg4
Godt nok, men 8... e5 var bedre.
Ideen er bl.a. 9. d5 Sd4 10. Ld4 exd4
11. Dxd4 Te8 12. Dd3 Sd7 med godt
spil for Sort.
9. Lxg4 Lxg4 10. h3
Tillader en lille kombination. Om det
giver fordel er dog tvivlsomt. Det
naturlige 10. Sge2 ville være besvaret med 10... Dd6 med ideen 11...
Db4.
10... Sxd4! 11. Lxd4
11. hxg4 Sc2† 12. Ke2 Sa1 er bare
godt for Sort.

11... Le6 12. Sd5 Lxd4 13. Dxd4 c6 14.
Td1 cxd5 15. exd5 Ld7 16. Se2
Der er fremkommet en stilling i nogenlunde balance.
16... e5!
Udnytter, at Hvid endnu ikke har
rokeret, og får Hvids dronning væk
fra det dominerende felt d4.
17. Dd2 La4 18. b3 Lb5
Her tilbød jeg remis, da stillingen
efter 18. 0-0 Dd6 19. Tfe1 Le2 er
lige.
19. Sc3!?
Modigt spillet af Simon, da Hvid en
tid afstår fra at få rokeret. Stillingen
er dog nok stadig i dynamisk ligevægt.
19. Sc3 La6 20. d6 Dh4 21. a3 Tad8
22. Dd5
22. De3 er bedre.


^
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Inden sidste runde førte GM Sulskis
med et halvt point foran GM Kulaots,
IM Vang Glud, IM Antonsen og
undertegnede. På topbordet forsøgte
Vang Glud at nedkæmpe Sulskis,
men måtte til sidst nøjes med remis.
Kulaots havde hele tiden en lille fordel mod undertegnede og vandt forholdsvis sikkert. Mikkel Antonsen
kunne med en sejr med sort mod IM
Semcesen spille sig op på en delt 1.
plads, men måtte nøjes med remis
efter hård kamp.
Dermed kunne GM’erne Sulskis
og Kulaots dele de to øverste præmier mellem sig. Sulskis spillede
spændende og publikumsvenlig
skak under hele turneringen og havde egentlig fortjent at tage sejren
alene, da han også havde klart bedste korrektion. Kulaots spillede på
den anden side meget professionelt
og scorede altså 7 point uden at anstrenge sig voldsomt. Både Jakob
Vang Glud og Mikkel Antonsen
kunne være fint tilfredse med den
flotte delte 3. plads, selv om drømmen om GM-norm må vente til næste gang.
Endnu en velgennemført XtraCon-turnering i Skovbo var overstået. Vi er mange, der håber på en
ny af slagsen i 2010!
På turneringens hjemmeside kan
man se slutstillingen samt downloade samtlige partier fra turneringen.

22... Tc8 23. g3
2009 /8/335
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Aarhus Chess Summer:
Fotos: Gert Medom Madsen

Eva Repkova
stærkest
www. chesshouse.dk/
IM Eva Repkova, Slovakiet – sikker sejr i Århus.

Af Thorbjørn Rosenlund
Aarhus Chess Summer var allerede
ved at blive en tradition, da Chess
House efter fire turneringer i træk
2002 til 2005 måtte holde en pause.
Økonomien i den århusianske klub
med egne lokaler på Silkeborgvej
havde i en periode fået det vanskeli-

Aarhus Chess Summer 2009

1

2

3 4

5

6

7

8

1

9 10

pts

1. IM Eva Repkova (SVK)

2428

 0 ½ 1

1

1

+ ½ 1

7

2. Jakob Vang Glud (DEN)

2462

1  ½ ½ ½ 0

1

1

6

3. IM Rasmus Skytte (DEN)

2396 ½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 1 1

4. IM Klaus Berg (DEN)

2432

0 ½ ½  1 ½ 1 ½ ½ 1

5½

5. IM Jens Kristiansen (DEN)

2435

0 ½ ½ 0  1

5

6. WGM Bella Igla (ISR)

2235

0

0

1

1 ½

1 1

4½

1 ½  0 ½ 1

3½

2249

0

0 ½ 0

8. FM Mads Andersen (DEN)

2336

–

0 ½ ½ 0 ½ 1  ½ 0

9. FM Eric Peterson (SVK)

2248 ½ 0

IM-norm 6 pts. WGM-norm 5 pts.
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2292

5½

1 ½ ½ 0  ½ ½ 1 ½

7. WIM Ellen Hagesaether (NOR)

10. Jackie Andersen (DEN)
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ne opnå støtte, men enden blev, at
Chess House og klubbens venner
stod alene med udgifterne.
Ambitionsniveauet var en allemod-alle IM-turnering suppleret
med en kandidatklasse. I 2003, hvor
den islandske GM Hannes Stefans-

gere, men da klubben i 2008 igen
havde positiv egenkapital, blev det
besluttet at genoplive den internationale sommerturnering. Med i
overvejelserne var også, at Dansk
Skak Unions Støtteforening havde
antydet, at IM-turneringer igen kun-

0 ½ 0

0 ½ 0 0

3

0 ½ ½  ½

2½

1 ½ 

2½

0 ½ 0

IM Rasmus Skytte – ubesejret.

neringsaktivitet. Feltets eneste mandlige udlænding, FM Eric Peterson,
er gift med Eva Repkova, og de to
følges gerne til europæiske turneringer. Også for Ellen Hagesæther var
Aarhus Chess Summer et familieanliggende, for hendes kæreste Alf
R. Andersen deltog i kandidatklassen, hvor han scorede 5½ point på
tredjepladsen.
Vinder i denne gruppe blev Poul
Rewitz med 8 point af 9. Han vandt
otte partier i træk efter førsterundenederlaget mod Lars Aaes Nielsen,
der sluttede på andenpladsen med 7
point.

Jakob Vang Glud
kommenterer:

9. runde

son vandt, var topgruppen ved Aarhus Chess Summer en stormesterturnering, men formålet er først og
fremmest at præsentere de lokale topspillere mod jævnbyrdige udlændinge.
Tre af de fire gæster, danskerne
skulle prøve kræfter med, var kvinder. Men det blev opgaven ikke lettere af, skulle det snart vise sig.
Eva Repkova fra Slovakiet lagde
ud med at besejre Jackie Andersen
og Klaus Berg samt den norske WIM
Ellen Hagesæther. I 4. runde vandt
hun uden kamp over Mads Andersen, der var sløj. Det var den unge
Skanderborg-spiller også lidt dagen
efter, men han kæmpede sig til brættet og vandt over Ellen Hagesæther i
50 træk.
Efter et par remiser fortsatte Eva
Repkova med sejre over IM Jens
Kristiansen og den israelske WGM,
Bella Igla, og var dermed vinder af
turneringen før sidste runde. Her
spillede hun dog for passivt og tabte
til Jakob Vang Glud, der var turneringens ratingfavorit, men havde satset for hårdt mod Bella Igla i 5. runde
og tabt.
Rasmus Skytte holdt sig ubesejret, men udgjorde aldrig en trussel
mod Repkova (remis i 20 træk med
hvid i 6. runde), og Klaus Berg har
endnu ikke fundet topformen efter
en længere periode med nedsat tur-

Jakob Vang Glud
Danmark (2462)

Eva Repkova
Slovakiet (2427)

Dronninggambit / D42
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 c5
En mindre overraskelse. Jeg havde
set, at hun havde spillet dette engang.
Jeg troede dog, at hun havde skiftet
til 3... Sf6.
4. e3
4. cxd5 cxd4 5. Da4† Ld7 6. Dxd4
exd5 7. Dxd5 Sc6 er sikkert bedre
for Hvid, men ikke noget, jeg havde
lyst til at kaste mig ud i. Folk, der

Poul Rewitz – vinder af B-gruppen.

spiller varianter som denne, spiller
som regel også disse stillingstyper
rigtig godt!
4... cxd4 5. exd4 Sf6 6. Sf3 Le7
6... Lb4 er en anden og mere populær mulighed.
7. cxd5 Sxd5
Med remistilbud. Repkova havde
allerede sikret sig turneringssejren,
men jeg var nødt til at vinde for at
ende i toppen. Desuden ville jeg selvfølgelig gerne have ram på hende,
eftersom hun havde banket næsten
alle andre i gruppen.
8. Ld3 Sc6 9. 0-0 0-0 10. Te1 Lf6 11.
Le4 a6?!
Her afviger Repkova fra teorien.
Trækket er spillet før, men f.eks. 11...
Sce7 er en langt mere udforsket
mulighed.
12. a3 Dd6
12... Sxc3 13. bxc3 Ld7 14. Dd3 g6
er spilllet før, men her bør Hvid også
stå bedst.
13. Dd3 g6 14. Lh6 Td8

 ^ 
   
   
   
   
  
  
  

15. Lxd5
Jeg havde en idé om, at dette var en
god plan. Hensigten er selvfølgelig
på længere sigt at få en god springer
mod Sorts dårlige hvidfeltede løber,
men i denne stilling har Sort formentlig nogle aktive muligheder, der gør
situationen uklar.
15... exd5 16. Lg5 Lxg5 17. Sxg5 Df6
17... f6 18. Sf3 Lf5 19. Dd2 Te8 var
nok en bedre løsning.
18. Sf3 Le6 19. Se5 Tac8 20. Sxc6 Txc6
Nu var jeg ret godt tilfreds. Sort har
nok mere eller mindre udlignet, men
jeg mente, at denne stillingstype passede klart bedre til min spillestil end
til hendes. I min forberedelse havde
2009 /8/337
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jeg bedømt hende til at være en meget aktiv spiller, der ofte vandt sine
partier på en god omgang tricks. I
denne stilling handler det mere om
sejt forsvar fra Sorts side.
21. Te5 Tc4 22. De3 Td6
Hun vil spille aktivt! 22... Tdc8 23.
Sxd5?! Lxd5 24. Txd5 Tc2 med lige
spil.
23. Td1 Dd8 24. h3 Db6 25. Dd2 Dc7
26. h4!
Standard, men godt.
26... b5?
Et godt tegn på, at hun ikke følte sig
hjemme. Her skulle der bare spilles
26... h5 uden at tænke!
27. h5 f6 28. Te3
Nu er stillingen pludselig ret kritisk.
Hvid har en masse trusler lurende,
og Sort har ikke rigtig opnået noget
på dronningfløjen.
28... Dd7 29. Tde1 g5 30. De2 Kf7 31.
Dd3 Kf8

  
 
 ^  
   
  
  
  

  




32. h6!
Bonden er selvfølgelig i potentiel
fare på h6. Sort får dog aldrig tid til
reelt at angribe den, og den er derfor
konstant generende for Sorts konge.
32... Tc8 33. De2?
Jeg havde faktisk set offeret på e6
allerede her, men var ikke helt sikker på om det var afgørende. Jeg
valgte derfor at forsøge at give mig
selv flere muligheder. Dronningtrækket er ikke dårligt, men kvalitetsofferet er bare noget bedre!
33... Te8 34. Dc2
34. Sxd5 var den idé jeg sad og fiflede med, men igen: Jeg var ikke sikker på at fordelen var tilstrækkelig
til gevinst, og besluttede derfor at
forsøge at komme tilbage til den tid-
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ligere mulighed! 34... Txd5 35. Txe6
Dxe6 36. Dxe6 Txe6 37. Txe6 Kf7
38. Txa6 Txd4 er uklart.
34... Tc8

  
  
 ^  
   
   
   
 
  

Yes!
35. Txe6! Txe6 36. Txe6 Dxe6 37. Dxh7
Nu er h-bonden rigtig stærk!
37... Ke8!
I en svær stilling finder hun det klart
bedste forsvar. 37... Dg8 38. Df5 Te8
39. Dxf6† Df7 40. Dxg5, og antallet
af bønder afgør. 40... Te1† 41. Kh2
Dxf2 42. Sxd5 med klar fordel.
38. Dg6† Kd7?
Men en dårlig opfølgning, 38...Ke7!
39.h7 Df7 skulle spilles. Pointen er,
at 40. Dh6 Th8 41. Sxd5† Ke6 42.
Dh3† Kd6 43. Dg3† Ke6 44. Dc3
Txh7 45. Dc6† Kf5 46. Dc2† Ke6
47. De4† Kd6 48. Sxf6 er godt for
Hvid, men ikke fuldstændig klart.
39. h7 Kd6 40. g3 Tf8 41. Dg7 De8 42.
Kf1
Da jeg spillede det, syntes jeg selv at
dette var genialt.
42... Dd8 43. Sd1 f5?
Nu er det helt slut. 43... Ke6 ser skørt
ud og taber nok også.
44. Se3 f4 45. Sf5† Kc6 46. Se7†
Her kunne hun godt have opgivet,
men valgte i stedet at fortsætte alt
for mange træk. Resten behøver ikke
kommentarer.
46... Kb6 47. Sg6 Te8 48. h8D Txh8
49. Dxh8 Dd6 50. Se5 fxg3 51. fxg3
Ka5 52. Dc8 Dh6 53. Dc7† Ka4 54.
Dc2† Ka5 55. b4† Kb6 56. Dc5† Kb7
57. Dxd5† Kc7 58. Kg2 g4 59. Dd7†
Kb6 60. Sxg4 Dd2† 61. Sf2 De3 62.
Dd6† Kb7 63. d5 Dxa3 64. Dc6† Ka7
65. Dc5† Kb7 66. d6 1-0

Svensk
Fire dages skakfest på
Nordøstfyn gav flot PR
for skakspillet.
Af Svend Novrup
Emanuel Berg gav Sverige lidt revanche for nederlaget for 350 år siden, da de svenske besættelsesstyrker i 1659 efter invasionen ved Kerteminde og slaget ved Nyborg blev
kastet ud af Fyn, og Danmark efter
to svære år atter var sikker på at bestå som uafhængig nation.
Begivenheden fejres efteråret igennem på Nordøstfyn, og et af
højdepunkterne har været fire dages opvisning 3.-6. september mellem Emanuel Berg, årets svenske
mester og nordisk mester 2007, og
Peter Heine Nielsen, regerende nordisk mester og Danmark højest ratede spiller nogensinde.
De dystede i fire forskellige skakdiscipliner, de to første med deltagelse af andre spillere. Torsdag mødtes de i finalen i en lynturnering på
Sortekilde Kur- og Kulturcenter i
Kerteminde. Peter Heine Nielsen
vandt den 1½-½. Fredag vandt
begge samme sted samtlige partier i
en urmatch mod fynske spillere.
Lørdag forsøgte de sig i en disciplin, der aldrig før er set på det plan
i Danmark, da de spillede mod hinanden på seks brætter samtidig i Riddersalen på Nyborg Slot med resultatet 3-3 efter hård kamp.
Riddersalen var igen en malerisk
ramme, da de søndag som afslutning
spillede en mere traditionel match
over to partier. Det første sluttede
remis, mens Peter Heine Nielsen

revanche efter 350 år

Foto: Niels Erik Nielsen.

Peter Heine Nielsen og Emanuel Berg i utraditionel landskamp: 6 partier på én gang. Denne del af matchen sluttede 3-3.

spillede forkert i voldsomme komplikationer i andet parti og tabte.
1½-½ i svensk favør – men med
knap så voldsomme konsekvenser
som i 1659.
Medieopmærksomheden var usædvanlig stor og rakte fra diverse
internetsider over ugeblade til TVglimt og et tre kvarter langt program
på Radio Fyn om 350-året i almindelighed og skakdysten i særdeleshed. Den blev styrket af, at de to
skakmestre fredag eftermiddag spiste de første eksemplarer af danskeog svenskeisvafler i Vaffelhuset i
Kerteminde (Svenskeis: Blåbær/
mango med blå guf – Danskeis:
Jordbær/vanille med rød guf). Indimellem har skakmestre hårde bijob.

Her følger med hjælp fra spillerne
og Niels Erik Nielsen det danske
gevinstparti fra den usædvanlige
simultanbegivenhed lørdag.

GM Peter Heine Nielsen
GM Emanuel Berg
Holandsk / A87
Riddersalen, Nyborg Slot
1. d4 f5 2. g3 Sf6 3. Lg2 g6 4. Sf3 Lg7
5. 0-0 0-0 6. c4 d6 7. Sc3 De8 8. b3 h6
9. Lb2 g5 10. d5 Sa6 11. Sb5 Ld7 12.
Sbd4 c5 13. dxc6 bxc6 14. Dc2 Se4
15. Sd2 Sxd2 16. Dxd2 f4 17. Da5 Sc5
18. b4 Se6 19. Sxe6 Lxe6 20. Lxg7
Kxg7 21. b5 cxb5 22. cxb5 Tc8 23.
Tac1 Txc1 24. Txc1 Df7 25. Dxa7 Lxa2
26. Tc7 Kf6





^ 
  
   
  
   
   
  
  

27. Dd4† Kg6 28. Le4† Kh5 29. Dd3
g4 30. b6 d5 31. Lg2 Lc4 32. Dd4 Df5
33. Txe7 fxg3 34. Te5 gxf2† 35. Kf1
Lxe2† 36. Kxe2 Te8 37. Txe8 f1D† 38.
Lxf1 Dc2† 39. Ke1 Dc1† 40. Kf2 Dc2†
41. Le2 Df5† 42. Kg3 Kg5 43. Te5
1-0
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Dansk sejr i Sverige:

Satsning gav bonus
Af Jakob Vang Glud

Sultne og unge IM’ere
Ud over de ‘sædvanlige’ svenske
deltagere som IM Moberg, Wengholm, FM Carlhammar og IM Svensson var feltet pyntet med en del unge
spillere: Jeg selv, FM Nithander, IM

SS Manhem Chess Week IM 2009

1

2

3 4

Jakob Vang Glud
Danmark (2462)

Magnus Carlhammar
Sverige (2352)

Dronninggambit / D37
1. c4 e6 2. d4 d5 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 Le7
5. Lf4
En moderne og meget interessant
variant. Jeg har selv spillet en denne
stilling en del gange med sort, men
har egentlig altid bedst kunne lide

5

6

7

8

9 10

pts

 ½ ½ ½ 1

1

1

1

1. IM Jakob Vang Glud (DEN)

2462

1 1

7½

2. FM Victor Nithander (SWE)

2422 ½  1 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1

6½

3. FM Atila Gajo Figura (GER)

2436 ½ 0  ½ ½ 1 ½ 1

1 ½

5½

4. IM Bengt Svensson (SWE)

2389 ½ 0 ½  ½ 1 ½ ½ 1 1

5½

5. IM Karl Johan Moberg (SWE)

2277

0 ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ 1

4½

6. IM Silas Lund (DEN)

2412

0 ½ 0 0 ½  1

0

1 1

4

7. FM Magnus Carlhammar (SWE)

2428

0 ½ ½ ½ ½ 0  0

1 ½

3½

8. Anton Frisk Kockum (SWE)

2255

0

1  0 ½

3½

9. Juri Holvason (EST)

2118

0 ½ 0 0 ½ 0

2175

0

10. Anders Wengholm (SWE)
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chancer også tages! Generelt har jeg
desuden en tendens til at synes utrolig godt om mine egne stillinger under partierne, og sikkert derfor tillod
jeg mig også i denne turnering at
vove mig ud på nogle vilde spor i
forsøg på at vinde. Dette skete for
eksempel allerede i 1. runde, hvor
jeg måtte afvige en trækgentagelse
med et dårligt træk:

Atila, Holvason og den svenske Frisk
Kockum. Nithander har længe været over 2400, og spiller også klart
dertil. Det var derfor ikke overraskende, at han bragede igennem
og scorede sin 3. og sidste IM-norm.
Frisk Kockum kom godt fra start,
men måtte senere i turneringen erhverve sig en stribe nuller. Han blev
sikkert træt, og det energirige spil i
starten blev byttet ud med små og
dumme fejl. Silas Lund havde debut
med sit nye navn, men endte en
smule skuffende med 4 point af 9.
Spillet ville bare ikke fungere så
godt, som det plejer fra hans side.
Mit eget spil var generelt baseret
på vilde beslutninger. Åbningerne er
endnu ikke helt polerede, så af og til
er det lidt op ad bakke fra start. Jeg
havde hjemmefra besluttet mig for,
at jeg ville forsøge at lave mange
point — og derfor måtte eventuelle

1. runde

I dagene 1. til 9. august deltog Silas
Lund og jeg i den årlige IM-turnering i Göteborg. Arrangøren af turneringen var Mats Eriksson, der flere
gange har stået for sådanne arrangementer. Spillestedet var Manhem
Skakklubs spillelokaler, som er et
hyggeligt og bestemt velfungerende
sted for skakturneringer. Der er masser af plads til både turneringspartier
og analyser, og en hyggelig kantine
er at finde nær indgangen. Turneringslederne har også en god krog,
hvor de kan sørge for alle de praktiske ting som rundelægning, partiindtastning osv.
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0 ½ 0

0

0

1  1

0 ½ ½ 0 

3
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Foto: Zdenko Naglic.

Jakob Vang Glud havde stor succes med skarpt og gevinstsøgende spil – her med sort
mod Juri Holvason, Estland.

Hvids stilling. Så hvorfor ikke forsøge?
5... 0-0 6. e3 c5 7. dxc5 Lxc5 8. a3 Sc6
9. cxd5
Hovedvarianten er 9. Dc2 Qa5 osv.,
men 9. b4 Sxb4!? er interessant!
9... Sxd5 10. Sxd5 exd5 11. Ld3 Lb6
12. 0-0 d4 13. e4 Lg4 14. h3 Lh5 15.
Te1!?
En idé, jeg fandt ved brættet. Min
modstander havde spillet frygtelig
hurtigt i åbningen, og jeg var ikke
helt inde i alle varianterne. 15. Te1
så ud som en god praktisk beslutning, som ville sætte min modstanders egen hjerne på arbejde. 15. g4
Lg6 16. Sd2 f6 er spillet en del gange
og er nok en smule bedre for Hvid.
15... f6 16. Tc1 Tc8
Efter 16... Se5!? 17. g4 Sxd3 18.
Dxd3 Lf7 har Hvid terræn og blokade, men Sort har løberparret.
17. Lc4† Lf7 18. Dd3
18. Lxf7† Txf7 19. b4 er muligvis
en mere præcis måde at gøre tingene
på. Hvid har ideer med b5, og Sorts
normale plan med afbytning af de
sortfeltede løbere giver et godt felt
på c5 til Hvids tårn. F.eks. 19... Lc7
20. Lxc7 Tcxc7 21. Db3 fulgt af Tc5
med hvid fordel.

18... Lc7 19. Lxc7 Txc7 20. Lxf7† Tfxf7
21. Tc5 Tfe7! 22. Tec1 Tcd7 23. b4
Heromkring var jeg godt tilpas.
Hvid har god kontrol over Sorts fribonde, og kan skabe spil på begge
fløje.
23... Te8 24. Sd2?!
Et led i en forkert plan. Rigtige var
24. Dc4†! Kh8 25. b5 Sa5 (eller 25...
Se7 26. e5!) 26. Dd3, hvor pointen
er, at springeren er temmelig deplaceret, og at Hvid herefter har mulighed for at aktivere sin egen springer efter et e5-gennembrud. 26...
b6!? 27. Tc8 Dxc8 28. Txc8 Txc8
29. e5 er uklart, men nok bedst for
Hvid.
24... De7 25. f4 a6 26. h4 De6
Her siger min elektroniske hjælpehjerne, at stillingen er lige.
27. h5 h6 28. Kf2
Min idé var ret simpel. Kongen op
på f3 og så g4. Herefter ville jeg bytte
damer på c4 og lægge pres på d4 til
sidst. Dette er dog ikke så nemt.
28... Dg4 29. Db3† Kh8 30. Df3 De6
31. Kg3 d3 32. Dg4 Df7
Sort undgår dronningeafbytningen,
da dette gør d-bonden markant svagere. Får Sort først sin dronning ind
i Hvids stilling, vinder han forment-

lig direkte. De følgende træk er derfor en strategisk kamp om aktiviteten. Jeg ville vinde dette parti, og
vælger derfor bevidst nogle risikable træk.
33. Dg6 Dg8 34. Kh2 Ted8
Truer 35... Da2!
35. T5c4 De6 36. T1c3 Se7 37. Dg3 f5
38. e5 Df7 39. Df3 Sc6 40. Dh3 Sa7
41. a4 b5 42. axb5 Sxb5 43. Tc1 Sd4
44. Tc8 Sc2 45. Tc6




^  
 
  
   
   
   
  
   

45... Sd4
En kikser i tidnød. 45... Td4 gav sort
fordel.
46. Txa6
Hvid fordel.
46... De7 47. Tc4 Se2 48. Tac6 Td4 49.
Tc7 T4d7 50. Txd7 Dxd7
Lige igen.
51. Dh4
Sort fordel.
51... Ta8 52. b5 Da7 53. De1 Df7 54.
g3??
Jeg spillede dette træk, fordi jeg ville
vinde. Ingen af os så Sorts simple
gevinst herefter – så fair nok. Der
hustles! 54. Dh4 er lige.
54... Dxh5† 55. Kg2 Df7??
2009 /8/341
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55... Dg4! vinder nemt. Truslen er
56... Ta1!
56. Db1 Dd5† 57. Kh2 Tb8 58. b6 Da5?
59. Dxd3
Av, springeren er fanget.
59... Sxg3 60. Kxg3
Nu er det vundet, men stadig en smule problematisk i konstant tidnød.
60... Dxb6 61. Td4 Dg6† 62. Kf2 Kh7
63. Dh3 Tb2 64. Dc3 Ta2 65. Dg3 Db6
66. De3 Dg6 67. Td6 Dh5 68. Dg3 g5
69. fxg5 Dxg5 70. Td7† Kg6 71. Dg2
Kh5 72. Df3† Kg6 73. Td6† Kf7 74.
Dd5†
Et kompliceret parti som endte positivt i kraft af vilje og lidt held.
1-0

3. runde

Det vovede spil fortsatte, og meget
skæve stillinger endte konstant godt
for mig. Et godt eksempel er mit parti
mod IM Moberg, der ofte havner i
en meget vild tidnød:

Jakob Vang Glud
Danmark (2462)

34... Dc4! 35. Tff2 Dxd4 36. Sd5
Te1 37. c7 Tc8 38. h4 med kompensation.
35. Tff2 Dxb4 36. Sd5 Dxa5 37. c7
Dxd5??
Moberg havde slet ingen tid.
38. Lxd5 Tc8

 
 ^ 
   
   
   
   
  

  


39. Txf7 Txf7 40. Le6! 1-0

Elo-gruppen
Peter Grove, ungdoms-DM 2008,
var blandt de ti deltagere i Manhem
Chess Weeks halvåbne Elo-gruppe.
Den var spændende at følge, og

Karl Johan Moberg

skønt Peter tabte i 1. runde til en ung
og lovende svensk spiller, kom han
godt igen og endte i toppen på trods
af endnu et nederlag i sidste runde,
mod gruppevinderen Fransson.
Slutstilling i toppen: 1. Lennart
Fransson, Sverige (2033) 6½, 2.
Arash Abdollahzadeh, Iran (2097)
6, 3. Peter Grove, Danmark (2149)
5½.

Godt skakliv
Jeg fik indtrykket af, at skakken i
Göteborg fungerer temmelig godt.
De har mange spillere, fine lokaler
og sågar også en skakbutik lige rundt
om hjørnet. Turneringer er der masser af, og folk sidder ivrige og analyserer nærmest hele dagen.
Vi tre danskere boede under turneringen på spillestedet i to små rum
(ganske udmærket, i øvrigt), og fik
derfor lov til at følge den svenske
skakkultur på tæt hold. Det giver en
god atmosfære, som får tankerne til
at fokusere på skakken i stedet for
alt muligt andet. Denne gang på en
positiv måde!

Sverige (2277)

Engelsk / A 20
1. c4 e5 2. g3 Sf6 3. Lg2 c6 4. d4 Lb4†
5. Ld2 Lxd2† 6. Dxd2 d6 7. Sc3 0-0 8.
e3 De7 9. Sge2 e4 10. h3 h5 11. 0-0
Lf5 12. f4 exf3 13. Txf3 Se4 14. De1
Sxc3 15. Sxc3 Lg6 16. Dd2 Sd7 17. Tf4
Tae8 18. Te1 Dg5 19. Kh2 Da5 20. b3
Te7 21. Te2 Db6 22. b4 Dc7 23. a3 Tfe8
24. e4 Sb6 25. c5 Sc4 26. Da2 b5 27.
cxb6 Sxb6 28. Td2 Dd7 29. a4 De6 30.
Dc2 Dd7 31. a5 Sd5


^ 
   
   
  
   
  
  





32. exd5!!? Lxc2 33. dxc6 De6 34. Txc2
Db3
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Foto: Zdenko Naglic.

Afslappet skak før det hele går i gang – med rød/hvid T-shirt Peter Grove, med blå
Jakob Vang Glud, i hvidt Silas Lund og forrest Victor Nithander, Sverige, der gjorde
sin IM-titel færdig med en andenplads i turneringen.

Fotos:
Sydøstlolland Skakklub.

Jonny Hector
– og skak på
Slottet Fuglsang.

Hurtigskak

... i fornemme rammer

Af Jan Andersen
De fleste skakspillere forbinder nok
hurtigskak med klasselokaler på
kommuneskoler eller sportshaller,
men i Sydøstlolland Skakklub fik
man i vinters ideen til at afholde en
hurtigskakturnering i nogle helt andre rammer.
Klubben er en lille skakklub uden
synderlige midler med blot 15 medlemmer, så disse gik derfor allerede
i foråret, anført af klubbens formand
Jens Peter Petersen, i gang med at
søge penge i diverse fonde og lave
aftaler med lokale sponsorer. Målet
var at lave en helt ekstraordinær hurtigskakturnering, der flyttede skakken ud fra klasselokalerne og som
samtidigt havde en volumen, der
kunne tiltrække stærke spillere udefra til Lolland Falster.

Stor opbakning
Det lykkedes at rejse betydelige midler dels fra Guldborgsund Kommune, dels fra Døllefjelde-Musse
Fonden, fra Slottet Fuglsang samt
fra Spar Lolland. Derudover valgte
også Maribo Skakklub og Nordfalster Skakklub at støtte arrangementet. Det blev derfor muligt at leje
Fuglsang Slot på Østlolland til begivenheden.
Slottet er utrolig smukt – bygget i
rennæssancestil i 1869 – og placeret

midt i en næsten 700 år gammel park
med voldgrav og gamle og meget
sjældne træer. Alle de mange værelser på slottet fremstår fuldt møbleret
med originale møbler, kunstgenstande og andet interiør fra den tid.

Skak på slottet
Den 12. september blev det derved
muligt at spille hurtigskak under
kæmpemæssige prismelysekroner,
omgivet af guldalder-malerier og
overdådigt interiør, hvor deltagerne
sad på guldbelagte stole ved smukke
borde med en vidunderlig udsigt
gennem de store vinduer. Virkelig
omgivelser, der for alvor kunne matche det ædle spil. Desværre optrådte
arrangementet ved en fejl ikke på
DSU’s hjemmeside, så kun 40 deltagere havde fundet vej til turneringen, heraf de fleste fra Sjælland.
Deltagerne blev budt velkommen
med korsang, idet det anerkendte
vokalensemble Voci Fluenti sang
korværket ‘The Angel Cried’ af Naji
Hakin. Derefter bød det lokale folketingsmedlem Lennart Damsbo (S)
officielt velkommen.
Syv runders hurtigskak kun afbrudt af en gratis frokost. Feltets
stærkeste spiller, og dermed favorit,
var GM Johnny Hector, der kom
planmæssigt fra start med fire gevin-

ster, men dernæst måtte afgive to
remiser til henholdsvis Max Nielsen
og Ulrik Rath. Dette medførte, at
netop Max Nielsen nåede op, således at han og Jonny Hector måtte
dele de to hovedpræmier på henholdsvis 5.000 kr. og 2.000 kr.
Ud over disse præmier var der to
præmier på henholdsvis 1.000 kr. og
500 kr. i hver af de fire ratinggrupper.
Vinderne af 1. præmien i de fire
grupper blev: Gruppe 1 (over 2000):
Ulrik Rath, gruppe 2 (1700 - 1999):
Morten F. Jensen og Bjarne Nielsen,
gruppe 3 (1500 - 1699): Aage Hansen, gruppe 4 (under 1500): Erik
Levin Hansen.
Arrangementet blev afsluttet med
gratis champagne. Skulle man ikke
have vundet kontante præmier ved
turneringen, så skulle det alligevel
være sikkert, at alle fik en usædvanlig oplevelse med hjem.
De positive tilbagemeldinger fra
deltagerne gør, at Sydøstlolland
Skakklub vil forsøge, om det er
muligt at gentage hurtigskakturneringen igen til næste år i samme rammer. Jungletrommerne skulle så forhåbentlig lokke flere deltagere til
arrangementet.
www. 2-hk.dk/sls/
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NM for seniorer:

Nordisk mesterskab
for +60-årige mænd
Af Pouelsten Holm Grabow
Nordisk turnering for Seniorer blev
afholdt for 6. gang og ser nu ud til at
være kommet i faste rammer efter en
stor indsats af nordmanden Per
Ofstad, der da også, sammen med
Bjørn Johansen, var primus motor i
arrangementet, der denne gang fandt
sted i Frederikstad i Norge. Alt fungerede meget tilfredsstillende, om
end der dog lige er det med prisniveauet. Nordmændene kan jo ikke

gøre for, at det er billigere at tage til
VM i Italien end at tage til NM i
Norge, men måske var det derfor, at
der kun var fire danskere blandt de
40 deltagere.
GM Heikki Westerinen, Finland,
blev en sikker nordisk mester igen.
Førstepræmien på 4.000 svækkede
norske kroner samt friplads ved VM
i 2010 var fuldt fortjent. Det er ikke
ofte, der scores 8 af 9 mulige, og vi

andre måtte så fordele de øvrige præmier. Jeg blev dog placeret lige uden
for præmierækken, hvilket jeg ikke
håber skal blive en tradition.
Der skulle også være afholdt Nordisk mesterskab for kvinder (ingen
aldersbegrænsning), men pga. for få
tilmeldinger blev det ikke til noget,
måske er der for få kvindelige skakspillere, eller også vil de ikke spille
med de ‘gamle’.

Foto: Pouelsten Grabow.

Danmarks deltagere i NM for +60-årige – fra venstre Erik Asmund, Peter Nielsen, Ernst J. Jessen og Pouelsten Holm Grabow.
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Ægte nordisk spiller

GM Heikki Westerinen
Finland, (2315)

Gunnar Finnlaugsson
Island, (2104)

Fransk / C 19
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. e5 c5
5. a3 Lxc3† 6. bxc3 Se7 7. Sf3 Ld7 8.
a4 Da5 9. Ld2
Her spilles også Dd2 med ideen La3.
9... Sbc6 10. Le2 f6 11. 0-0 0-0-0 12.
c4 Dc7
Altsammen teori som nok er kendt
af begge spillere.
13. cxd5 Sxd5 14. c4 Sde7 15. exf6
gxf6 16. dxc5 e5 17. a5 a6 18. Dc1
Sf5 19. Te1
Nok ikke det mest præcise, men absolut spilleligt. Fra lille fordel til
Hvid er stillingen nu i ballance.
19... Scd4 20. Sxd4 Sxd4 21. Ta3 Lc6
22. Lg4† Kb8 23. Lh3 h5 24. Le3 h4
25. Lxd4 Txd4 26. Td1




















^


  
^  
   
  
  
Remis på Heikkis forslag.

GM Heikki
Westerinen –
genvandt NM
for seniorer.
Foto: Calle Erlandsson.

Nordisk Mesterskab for seniorer 2009
19. - 27. september i Frederikstad Norge
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
21.
23.
26.

GM Heikki Westerinen, Finland, (2315) 8 / 46,5
Nils-Äke Malmdin, Sverige, (2282) 6½ / 48,0
Per Ofstad, Norge, (2173) 6½ / 45,5
Leif Svensson, Sverige, (2192) 6½ / 44,0
Gunnar Finnlaugsson, Island (2104) 6 / 46,5
Ingvar Gummesson, Sverige, (2122) 6 / 41,0
Pouelsten Holm Grabow, Danmark, (2204) 5½ / 47,0
Ernst J. Jessen, Danmark, (1777) 4½ / 35,5
Peter Nielsen, Danmark, (1894) 4 / 39,0
Erik Asmund, Danmark, (1777) 4 /36,5
I alt 40 deltagere. 9 runder.

www. sjakk.net/nordisk-2009/

Stillingen er klart fordelagtig for
Sort, måske endda vundet. En variant kunne se sådan ud: 26... Thd8
27. Txd4 Txd4 28. g3 De7 29. Lf1
Dxc5, 30. De3 hxg3, 31. fxg3 f5 32.
Td3 Txc4 33. Dxc5 Txc5 med klar
sort fordel.
½-½

Efter 44 års pause
Erik Asmund stod for det bedste
danske enkeltresultat med remis i 1.
runde. Erik var et talent i begyndelsen af 50’erne, men holdt en pause
på 44 år fra 1956 til 2002, pga. af
arbejde og tillidsposter inden for
DBU, bl.a. som formand for SBU.

Siden 2002 har Erik deltaget i ikke
mindre end 49 ratede turneringer, og
her i turnering nr. 50 spillede han så
følgende parti:
1. runde

6. runde

Gunnar Finnlaugsson er en rigtig
nordisk spiller, født på Island, uddannet i Danmark 1969 - 1983, hvor
han var et kendt ansigt i danske skakkredse. Efter en kort retur til Island,
har han nu været bosat i Lund i Sverige gennem mange år. Gunnar har
ikke spillet meget skak i denne periode, men er nu gået på pension og
er begyndt igen, og spiller en rigtig
god skak, se bare her mod selve GM
Westerinen, endda med sort:

Erik Asmund
Danmark (1777)

Leif Svensson
Sverige (2192)

Engelsk / A 34
1. c4 c5
Symmetrivarianten er ikke egnet til
at få fordel med, men klassen gør sig
vel gældende på distancen.
2. Sc3 Sf6 3. g3 d5 4. cxd5 Sxd5 5. Lg2
Sc7 6. d3 e5 7. Ld2
2009 /8/345
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... NM FOR SENIORER
på dette tidspunkt, at Leif ved EM i
Slovenien blev placeret som bedste
skandinav.'
½-½

9. runde
For at opnå de normale 5½ af 9 skulle
jeg vinde i sidste runde. Min modstander, Matts Andersson, Sverige,
fortalte mig efter partiet, at han havde
holdt en lang pause fra skak, mens
han arbejdede meget og havde kone
og børn, men efter at være blevet
pensionist var han begyndt igen. Det
samme mønster kender jeg selv, da
jeg i perioden 1978-95 ikke spillede
koordineret skak af samme årsager.

Erik Asmund – tilbage som aktiv spiller
efter 44 års pause og god præstation
ved NM i Norge.

9. runde

Foto: Pouelsten Grabow.

Pouelsten Holm Grabow
Danmark, (2204)

Matts Andersson
Sverige, (1984)

Dronningbondespil / D 02
Mere almindeligt er 7. Le3, som også
spilles senere, med lille hvid fordel.
7... Sc6 8. Lxc6†!
Rigtigt og modigt spillet. Den letangribelige dobbeltbonde er noget
svagere end den manglende løber i
kongestillingen.
8... bxc6

  ^
   
   
   
   
  
  
 

9. Sf3 f6 10. Dc2 Le7 11. Le3 Se6 12.
Se4 0-0 13. 0-0 Db6 14. Tfc1 Ld7 15.
b3 Sd4 16. Sxd4 cxd4 17. Ld2 Tfc8 18.
Sc5 Lxc5 19. Dxc5 Dxc5 20. Txc5 Kf7
Eriks Kommentar: ‘Her tilbød den
sympatiske svenske mesterspiller
remis. Måske står jeg faktisk en
smule bedre end han, men efter at
have fulgt flere af Leifs slutspil senere i turneringen er jeg glad for, at
jeg accepterede. Jeg vidste jo også
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1. Sf3 d5 2. d4 Lg4 3. Se5 Le6 4. c3
Så skal vi selv til at tænke.
4... c6 5. Db3 Db6 6. Lf4 Sd7 7. Sd2 g6
8. Sxd7 Lxd7 9. e4 dxe4 10. Sxe4 Dxb3
Efter lidt upræcise træk fra Sort, er
Hvids fordel lille men tydelig: Bedre
udvikling, og Sort er på vej til at få
en dårlig løber (d7).
11. axb3 Lg7 12. Sc5 Lc8?
Bedre 12... Sf6 13. Sxb7. Så er det
‘kun’ en bonde.
13. Le2?
13. Sa4, og ingen parader mod 14.
Sb6. Man ser ikke alt.
13... Sf6 14. Le5 0-0 15. b4 Sd7 16.
Lxg7 Kxg7 17. Sd3 Te8 18. f4 Sb6 19.
Kf2 a6 20. Sc5 Sd7 21. The1 Sxc5 22.
bxc5 h5 23. Lc4 e6?
Så kan løberen ikke blive meget dårligere.
24. b4 Ld7 25. Le2 Tab8 26. Lf3 Kf8
Sort kan nu bare vente på, om Hvid
kan finde en gevinstplan.
27. Te2 Te7 28. c4 Tbe8 29. Tae1 Lc8
30. g3 f5?
Så blev løberen alligevel lidt dårligere.
31. Te3 Kf7 32. Te5 Kf6 33. T1e3 Kf7
34. Ke2
Så kan kongen om nødvendigt vandre til b6.

34... Td8?
Gør pinen kort.



^

 
  ^
   
   
  
   
  

  
35. d5 cxd5 36. cxd5 Tde8 37. Kd3
exd5 38. Lxd5† Kf6 39. Txe7 Txe7 40.
Txe7 Kxe7 41. Kd4
Efter at have sikret sig, at der var
gjort 40 træk, hentede min modstander kaffe og tog madpakken op spiste og drak et kvarters tid. Lidt ærgerligt, for vi var klar til at køre hjem.
De andre to fra Danmark havde spillet remis og gik og ventede, men så
endelig...
41... Kf6 42. h4 opgivet. 1-0

Island næste gang
Næste turnering er om to år, og Gunnar Finnlaugsson vil prøve at få den
til Island, til sin fødeby, hvor man
også kan besøge den tidligere verdensmester Robert Fischers grav, og
jeg håber, at mange danskere vil se
stort på prisen og valfarte til Island.
Jeg har endnu ikke selv været der,
men der skal være utrolig smukt.
Mange er begyndt at spille skak
efter at have holdt en lang pause.
Måske er det lettere at få nye medlemmer til DSU, hvis der blev gjort
en indsats over for medlemmer, der
meldte sig ud i 60’erne og 70’erne.
Det kan gøres relativt billigt, og der
kan tilbydes gratis medlemskab af
DSU det første år, så der kun skal
betales kontingent til den lokale forening. Prisen pr. nyt medlem vil vel
være på ca. 600 kr. Prisen pr. nyt
medlem, der er kommet til som følge
af den ‘nye’ skakserver ligger vel i
omegnen af 50.000 kr., hvis prisen
for serveren er 1 mio. kr. og vi har
fået 20 nye medlemmer på den
konto.

v/ Steffen Pedersen

Det er ikke noget personligt, men
det bliver endnu en gang den unge
italiener/amerikaner, Fabiano Caruana, der må en tur til skafottet. Denne
gang slipper han sådan set fint fra
åbningen, men en alvorlig taktisk
brøler giver partiet en brat afslutning.
Modstanderen er Levon Aronians
faste sparringpartner, Gabriel Sargissian, der som oftest er godt forberedt med nogle systemer, der ikke
sådan lige væltes omkuld.
Fra Europa Cup 2009 i Ohrid:

Gabriel Sargissian (2678)
Fabiano Caruana (2662)
Benkögambitten / A 59
1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 b5
Benkögambitten er et relativt sjældent syn på absolut topplan. Det er
de færreste, der bryder sig om at give
en bonde uden direkte mærkbar
kompensation eller i det mindste
taktiske forviklinger. For os almindelige dødelige er det fortsat en åbning, hvor Hvid skal vise god forståelse for at behandle stillingen rigtigt, mens Sorts standardtræk er lidt
nemmere at udføre. Derfor er det
også interessant at se, hvordan en
meget stærk stormester, der har dybde i sine forberedelser, håndterer
stillingen.
4. cxb5 a6 5. bxa6 g6 6. Sc3 Lxa6 7.
Sf3 d6 8. e4
Den gamle hovedvariant er stadig

en af Hvids foretrukne spillemåder.
En anden populær fortsættelse er
fianchetto-opstillingen med 8. g3
Lg7 9. Lg2 Sbd7 10. Tb1!, der har
den finesse at kunne besvare 10...
Sb6 med 11. b3. Ellers er 10. 0-0
Sb6 11. Tb1 Lc4! generende.
8... Lxf1 9. Kxf1 Sbd7 10. g3 Lg7 11.
Kg2 0-0 12. h3
Sådan gjorde man tidligere helt
automatisk for at forhindre manøvren Sg4-e5. De senere år har Hvid
dog oftest spillet 12. Te1 Det fører
tit til samme stillinger, men somme
tider kan h3 spares helt. Og 12... Sg4
13. Sd2 Sge5 14. De2 Sb6 15. f4
Sed7 16. a4! er fordelagtigt for Hvid.
Sargissian vælger alligevel helt at
undgå denne mulighed.
12... Da5
Sort har et væld af opstillinger, han
kan forsøge. En interessant mulighed er 12... Ta6 13. Te1 Da8, der
gør klar til at stille det andet tårn i blinjen og desuden har anbragt tårnet
logisk foran dronningen. Derudover
har Sort øje for bruddet e7-e6 i centrum, hvor Sorts dronning i den forbindelse står godt placeret i den lange hvide diagonal. Af samme grund
er Hvids e5-fremstød mindre attraktivt.
13. Te1 Tfb8

^  
   
   
  
  
   
  
 

14. e5!
Det mest direkte. Alternativt skal
Hvid spille en mere passiv opstilling med 14. Te2 Se8 15. Tc2, der
fastholder merbonden, men også
begrænser egne muligheder. Sort

har fint spil efter 15... Sb6 16. De2
Da6!
14... dxe5 15. Sxe5 Sxe5 16. Txe5 Tb7
17. De2
Alternativet 17. Df3 besvares ligeledes med manøvren Se8-d6, der
indtager en god blokadestilling. Sargissian forsøger at forstyrre dette ved
at true bonden på e7.
17... Db6
En indirekte dækning, idet Hvid
ikke kan spille 18. Txe7 Txe7 19.
Dxe7 pga. 19... Te8, men det er ikke
nødvendigvis Sorts bedste af den
grund, at Sort nu ikke direkte kan
omplacere springeren til d6. 17...
Dd8 kom stærkt i betragtning.
18. a4! Kf8
På 18... Se8 kan Hvid nu godt slå på
e7.
19. Ta3 Se8 20. Te3 Lh6??
Lidt naivt. Var Hvid tvunget til 21.
f4, ville der have været god fornuft
i at indskyde løbertrækket. Efter
20... Sd6 har Sort ganske rimelig
kompensation for bonden.

   
  
   
  
   
   
 

  
21. Te6! fxe6 22. Lxh6† Kg8
22... Sg7 23. De5.
23. Tb3!
Den afsluttende krølle. Efter 23...
Dxb3 24. Dxe6† Kh8 25. Df7 går
Sort forceret mat.
1-0

Følg med i topskak
i ind- og udland:

www.dsu.dk
2009 /8/347
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BENT LARSEN

Et perfekt
gitter
Bent Larsen 1967 (Palma de Mallorca).

I 60’erne blev der ikke eksperimenteret meget med betænkningstiden.
FIDE opfordrede faktisk til det, men
da man fire-fem år senere gjorde resultatet op, var der kun blevet eksperimenteret én gang. Det var en turnering i Rumænien, hvor man i stedet for 40 skulle nå 45 træk på 150
minutter.
Lynskak fandtes naturligvis, men
hvad var et time til hele partiet? Det
var selvfølgelig ikke alvorlig skak.
Men sådan spillede man i Risskov,
og det var en stor succes. I 1967 var
der 146 deltagere, hvoriblandt adskillige tyskere, to russere og en
svensker. Hvorfor lige 1967? Fordi
den vandt jeg med 100% Jeg vandt
også i 1964, men en tredje gang spillede jeg skidt.
Jeg har endnu programmet. Og
partilisterne!! Dette sidste er temmelig sensationelt, der var nemlig ikke
noteringspligt. Dette bekræfter for
mig, at det ikke var seriøst....
Men nogle af reglerne var helt alvorlige. Eksempelvis at når man havde trukket, skulle man trykke på uret
med samme hånd.
Det første jeg tænkte ved gensynet med partierne var: De er lange,
50 træk i gennemsnit.
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Et par stykker var nok blevet opgivet i træk nr. 41, hvis de havde
været ‘seriøse’. Men man scorer ikke
100% ved at spille skarpt på hurtig
gevinst. Faktisk var 7 af gevinsterne
velfortjente, mens 2 var resultatet af
stædighed, måske forbundet med en
smule held. Normalt havde jeg brugt
mindst tid til de første 15 træk, men
der var undtagelser.
I de første fire runder var der seedning, men gad vide, hvordan styrkerækkefølgen var lavet. Man havde
jo ikke rating! Man kaldte det også
seedning, at i de første fire runder
kunne tyskere ikke møde hinanden.
Dette står ikke i programmet, men
sådan var det.
Nr. 74 på listen havde lige til sidste runde chancen for at komme på
en delt andenplads. Det var den udmærkede mesterspiller Allan Suhr
Hansen fra Hurup. Han var da vist
underratet. Men han tabte altså til nr.
24, K. Pedersen fra Århus. Som dermed snuppede andenpladsen! K betyder store Karl, så nogen stor sensation er der ikke tale om.
Den største sensation var, at den
15-årige P.H. Sørensen fra Århus i
3. runde slog Salo Flohr. P.H. betyder Per Holst. Gad vide, om Per blev

forvirret af triumfen, for han sluttede på beskedne 4 point.

Axel Nielsen
Bent Larsen
Kongefianchetto / B06
1. d4 g6 2. e4 Lg7 3. c3 Sf6 4. Ld3 0-0
5. Se2 d6 6. 0-0 e5 7. Sd2
Det kostede fynsmesteren 5 minutter. Totalen er 9 mod 8. Fra nu af har
jeg altid bedst tid, men store forskelle
er der ikke tale om.
7... Sc6 8. h3 d5!

  ^
   
   
   
  
   
  


Sort tager initiativet.
9. dxe5 Sxe5 10. Lc2 dxe4 11. Sxe4
Sxe4 12. Lxe4 c6 13. Lf4 Le6 14. Dxd8
Tfxd8 15. b3 a5 16. Tad1 a4 17. c4 f5
18. Lb1 Kf7 19. Lg5 Txd1 20. Txd1 axb3

21. axb3 b5 22. f4 Sd7 23. cxb5 cxb5
24. b4 Sb6 25. Lh4 Ta1 26. Lf2 Lb3
27. Tc1 Sd5 28. Ld3 Txc1† 29. Sxc1
La4 30. Lc5 Sxf4 31. Lf1 Se6 32. Ld6
Ld4†
Må være rigtigt. Hvids konge skal
langt væk
33. Kh2 Ke8 34. Se2 Lf6 35. Sf4 Kd7
36. Lb8 Sxf4 37. Lxf4 Lc3 38. g4 fxg4
39. hxg4 Lxb4 40. Kg2 Kc6 41. Kf2 Lb3
42. Ke3 Ld5
Hvid tabte på tid. Stillingen er også
vundet ved omhyggeligt spil.
0-1

Derefter nr. 25:

I 2. runde kom jeg op mod nr. 31. En
stormester! Jeg håbede, at han ville
begive sig i tidnød, men nej! Efter
15. træk havde han brugt 25 minutter. Jeg 30! Til gengæld var hans stilling allerede tabt...

  ^
   
   
   
   
   
  



Fritz Sämisch
Bent Larsen
Bent Larsen / A85
1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. Sc3 e6 4. e3 Lb4 5.
Ld3 0-0 6. Sge2 d6 7. Dc2 c5 8. d5
Jeg var mere bekymret for 8. dxc5.
8... exd5 9. cxd5 Sg4! 10. Sg3 Df6 11.
f3 Se5 12. Le2 Sa6 13. 0-0 Sc7 14.
Td1 Ld7 15. e4 f4 16. Sf1 b5 17. Ld2
c4 18. Le1 Lc5† 19. Lf2 Lxf2† 20. Kxf2
Sa6 21. Td2 Sc5 22. Kg1 a5 23. Ld1 g5
24. h3 Tac8 25. Sh2 h5 26. Le2 Tc7
27. Tf1 Tfc8 28. Sd1 Scd3

 
^  
   
  
  
  
 
 



Hvid 52, Sort 48.
29. Sf2? Sxb2 30. Dxb2 c3 31. Db1
cxd2
Jeg husker ikke, om det er aufgegeben eller Zeit, men...
0-1

Bent Larsen
Frode Søby
Dronninggambit / D37
1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. Sf3 d5 4. d4 Le7
5. Lf4 c6?! 6. e3 Sbd7 7. a3 0-0 8. Ld3
a5 9. 0-0 dxc4 10. Lxc4
Sort har brugt 15 min. mod 5, men
gør nogle hurtige træk.
10... b5 11. Ld3 Lb7 12. Sg5!
Kostede over 5 minutter.
12... h6 13. Sge4 Sxe4 14. Sxe4 Sf6
15. Sxf6† Lxf6

16. Df3! De7 17. De4 g6 18. Lxh6 Tfd8
19. Dg4 Td5 20. Le4 Th5 21. Lf4 Kg7
22. Df3 e5
Sort er oppe på 43.
23. dxe5 Lxe5 24. Lxc6 Lxf4 25. exf4
Lxc6 26. Dxc6 Tah8 27. h3
40 mod 48. 8 minutter + to bønder,
det må da kunne lade sig gøre.
27... Tc5 28. Df3 Df6 29. Tfc1 Thc8 30.
De3 Tc4 31. Dd2 b4 32. axb4 axb4 33.
Txc4 Txc4 34. g3 Dc6 35. Te1
Hvid 51, Sort 55.
35... b3 36. De3 Da4 37. De5† Kh7
38. h4 Dc6 39. De3 Db7 40. h5 Tc2 41.
hxg6† fxg6 42. f5 Txb2 43. Dg5
Sort tabte på tid.
1-0
Fredagens sidste runde, fra kl. 19,
Hvid igen. Mod nr. 14.

Bent Larsen
Svend Hamann
Katalansk gambit / E04
1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. Sf3 d5 4. d4 c6
5. g3

Efter min mening en ukorrekt åbning! Det samme gælder 1. c4 c6 2.
Sf3 d5 3. g3, men skønhedspartiet
Tiger - Dreev i nr. 7 var imponerende. Sosonko har en god score med
gambitten, han er ellers sådan en forsigtig fyr.
5... dxc4 6. Lg2 Sbd7 7. a4 Lb4 8. 0-0
0-0 9. Dc2 De7 10. Sa2!
13 min. mod 11.
10... Ld6 11. Dxc4 e5 12. a5! Te8 13.
Sc3
Nu kan jeg godt lide Hvid. Uret siger 21-21.
13... exd4 14. Dxd4 Sc5 15. Lf4! Lxf4
16. Dxf4 Le6 17. Sd4 Sd5
En stor indrømmelse. Sort er nået op
på 29 minutter.
18. Sxd5 Lxd5 19. Lxd5 cxd5 20. Tfc1
Se6
35! Sort sætter sin lid til ‘remisofficererne’.
21. Sxe6 Dxe6 22. Tc7 Te7 23. e3 h6
Tiden er Hvid 31,Sort 45. Og fordelen er også meget stor på brættet.
24. Tac1 Txc7 25. Txc7 b5 26. Dd4 a6
27. Dc5 De5 28. b4 Te8 29. Td7 Df5
30. Dxd5 Db1† 31. Kg2 Te6 32. h4 Tf6
33. Td8† Kh7 34. Dd3† Dxd3 35. Txd3
Tc6

  
  
  
   
   
  
  
  





36. h5! g6 37. hxg6† Kxg6 38. Td4 h5
39. f4 Tc3
Hvid har endnu 7 minutter, Sort meget lidt.
40. e4 f6 41. Td6 Kg7 42. Txa6 Tb3 43.
Ta7† Kg6
43... Kg8 strander jo på 44. Tb7 Txb4
45. a6.
44. f5† Kh6 45. Tf7 Txb4 46. Txf6† Kg7
47. Te6
Her slutter partilisten, Hvid vandt. 4
af 4. 1-0
2009 /8/349

29

... ET PERFEKT GITTER

Lørdag morgen
Lørdag spilles tre runder, med start
kl. 9, 12.30 og 16. Jeg starter med
hamborgeren Wetzig. Han spiller
snedigt 1. d4 Sf6 2. Sf3 c5 3. c3!? e6
4. Lf4 cxd4 5. cxd4 Db6 6. Db3
Dxb3 7. axb3 Sc6 8. e3 Sd5 9. Lg3
Lb4† 10. Sbd2 d6. Altså ingen slavisk afbytningsvariant, og ingen
springer på c3. Men Wetzig er sej,
og han bruger mere tid end jeg. Han
opgiver i træk nr. 50. Han står som
39 og slutter på 5 point.
Derefter Anders Berggren fra Århus. Han er helt oplagt ‘underratet’.
Står som nr. 119, men slutter med
6½ point, lige uden for præmierne.

Anders Berggren
Bent Larsen
Uregelmæssigt / A46
1. Sf3 Sf6 2. g3 d6 3. d4 c6 4. Lg2 Da5†
Alt kan spilles.
5. c3 g6 6. Sbd2 Lg7 7. 0-0 0-0 8. e4
Dh5 9. Te1
Her begynder vi at bruge tid. Hvid
kommer op på 10 minutter, og jeg
straks derefter på 15.
9... Le6 10. De2 Sbd7 11. b3 Lh3 12.
Lh1 Tfe8 13. La3 a5 14. e5 dxe5
Det lugter langt væk af remis. Uret
siger 24-24.

100 år
Skakbladet
Vi har det hele.

Køber/Sælger
Skakbogsamlinger

TÅRNURET
altid på lager.

33 – 14 62 91

Skakhuset
Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk
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15. Sxe5 Dxe2 16. Txe2 Sxe5 17. dxe5
Sd5 18. c4
Hvad er der i vejen? Totalen stiger
til 34.
18... Sb4 19. Lxb4 axb4 20. f4 Ted8
21. Se4 Lf8 22. Kf2 h5 23. Ke3 e6

 ^ 
   
   
   
  
  
  

  
Her bliver partiet afgjort. Efter kun
to minutter (42) spiller Hvid...
24. c5 Ta5 25. Tc1? Tda8 26. Tcc2 Lf5
Og vinder. Men hvorfor sætter jeg
ikke noget grimt tegn ved 24. c5 ?
Fordi jeg har vanskeligheder med
gevinstføringen efter 24. c5 Ta5 25.
Sd6! Sidste nyt: 25... Txc5 26. Sxb7
Td7!!
27. Kd4 Lxe4 28. Lxe4 Td8† 29. Ke3
Lxc5† 30. Kf3 Ld4 31. Ted2 Td7 32.
Tc4 c5 33. Tcc2 Kf8 34. h3 Ke7 35. Tc4
Ta8 36. Tcc2 Th8
En finte. Meningen er, at Hvid skal
være i tvivl. Vil jeg lokke ham til at
spille h4 ?
37. Td3 b6 38. Lc6 Ta7 39. Ke4 Tc8 40.
Lb5 Tca8 41. Tdd2 Ta5 42. Lf1 h4!?
Sort har 12 min., Hvid 7.
43. g4 Lc3 44. Te2 Td8 45. Lg2 b5 46.
Ke3 c4 47. bxc4 bxc4 48. Lf1 Td1 49.
Kf2 Ta3 50. Te4 Td4!
Hvid har 3, Sort 5.
51. Txd4 Lxd4† 52. Ke2 Te3† 53. Kd1
Lc3 54. Te2 Tf3 55. Lg2 Txf4 56. Te4
Tf2 57. Te2 Txe2 58. Kxe2 Lxe5 59. Ke3
Kd6 60. Ke4 f5† 61. gxf5 gxf5† 62.
Ke3 b3 63. axb3 cxb3 64. Kd3 b2 65.
opgivet. 0-1
Derefter nr. 16, Sigfred From, Hoven. Jeg har slægtninge på de kanter. Sigfred er slægtning til opfinderen af Froms Gambit. Og altså lærer
i Hoven i mange år.

Jeg nægter at analysere! Noget gik
galt. 16. a5 spilles af frygt for, at Sort
ellers spiller a5 med remis!

Bent Larsen
Sigfred From
Kongeindisk / A41
1. c4 g6 2. Sc3 Lg7 3. d4 d6 4. Sf3 Sd7
5. Lg5 h6 6. Lh4 c5 7. e3 Sgf6 8. Dd2?!
a6 9. Le2 b6 10. 0-0 Lb7 11. Tfd1 0-0
12. Dc2 Dc7 13. d5 Se5 14. Sxe5 dxe5
15. a4 Se8 16. a5 bxa5 17. f3 Sd6 18.
Da4 Tfb8 19. Dxa5 Dxa5 20. Txa5 g5
Sort 33 min., Hvid 20.
21. Le1 Lc8 22. Tb1 e4 23. fxe4


^  
   
   
  
 
   
  
  

23... Lxc3! 24. Lxc3 Sxe4 25. Ld3 Sxc3
26. bxc3 Txb1† 27. Lxb1 Tb8 28. Ld3
Tb3 29. Txc5 Lg4 30. h3 Ld1 31. Lf5
Kg7 32. e4 Kf6 33. Tc6† Ke5 34. Tc7
e6 35. Lh7 Txc3 36. c5 exd5 37. exd5
Tc1
Med remistilbud!! Sort har 7 min.,
Hvid 8.
38. Kf2 Kxd5 39. Ke3 Lc2 40. Kd2 Tg1
41. Lxc2 Txg2† 42. Kc3 Tg3† 43. Kb4
Txh3 44. Lb3† Txb3† 45. Kxb3 f5 46.
Kb4 g4 47. Td7† Kc6 48. Td6† Kc7 49.
Txh6 g3 50. Tf6 opgivet. 1-0
Turneringsleder: Svend Eriksen, formand for Århus Skak Union. Men
ikke et ord om H.C. Nielsen, der
havde startet traditionen. Men hov,
han står der skam. Han er nummer
47 på listen, og scorede 4½ point.

Søndag morgen
Jeg bliver ved med at få de hvide!
Men det er da underligt, at jeg i begge
søndagspartier spiller med isoleret dbonde.



Avisfoto af Risskov-vinderne 1967:
Bent Larsen, Karl Pedersen og Mark Tajmanov.

Mod Erik Bang var jeg nær ved
tabe et halvt point. Tårnslutspilet må
da have været remis. I diagramstillingen havde vi ti minutter hver.

Bent Larsen
Erik Bang
Kongeindisk / E61
1. c4 g6 2. Sc3 Lg7 3. d4 Sf6 4. Lg5 h6
5. Lh4 c5 6. e3 0-0 7. Sf3 cxd4 8. exd4
g5 9. Lg3 d5 10. Le2 Sc6 11. 0-0 Lg4
12. Te1 dxc4 13. d5 Sb4 14. Lxc4 Lxf3
15. gxf3 Tc8 16. Lb3 Sh5 17. Dd2 Sc6
18. Tad1 Sd4 19. De3 Sxg3 20. hxg3
Db6 21. Kg2 Sxb3 22. Dxb6 axb6 23.
axb3 Tc7 24. Sb5 Tc5 25. Sc3 Tc7 26.
Te4 Td8 27. Tb4 Lxc3 28. bxc3 Txc3 29.
Txb6 Td7 30. b4 Kg7 31. d6 Txd6 32.
Tdxd6 exd6 33. Txd6 Tc6 34. Td5 Tb6
35. b5 Kf6











  
^   
 
   
  
  

  
36. f4! gxf4 37. g4 Ke6 38. Th5 Kd7
39. Tf5 Ke7 40. Kf3 Td6 41. Kxf4 Td2
42. Kg3 Tb2 43. Tc5 Kd7 44. f3 Kd6
45. Tf5 Ke7 46. Kf4 Ke6 47. Ke4 Tb4†

48. Kd3 Tb1 49. Kc4 Tf1 50. Kc5 h5
51. Txh5 Txf3 52. Kb6 Tb3 53. Tg5 f6
54. Tg7 Tb4 55. g5 f5 56. Txb7 Tg4
Her står der ikke flere træk, men jeg
har noteret, at Sort opgav i træk 62.
1-0
Derefter Tajmanov! Hvid igen, så
vidt jeg husker efter lodtrækning.
Han var kun et point efter. Jeg har
stor respekt for ham, Senere samme
år, i Havanna, forudsagde jeg min
egen turneringssejr og Tajmanovs
andenplads.

Bent Larsen
Mark Tajmanov
Halvmeraner / D46
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 c6
5. e3 Sbd7 6. Ld3 Lb4 7. a3
Det ville jeg næppe spille i dag, pga.
7... Ld6 med pointen 8. 0-0 0-0 9. e4
dxe4 10. Sxe4 Sxe4 11. Lxe4 e5!?
12. dxe5 Sxe5 13. Sxe5 Lxe5 14.
Lxh7† Kxh7 15.Dh5† Kg8 16. Dxe5
Dd3!, og Hvid kan ikke vinde. Jeg
gjorde faktisk et forsøg mod Bisguier
i San Juan 1969, men kom ingen
vegne.
7... La5 8. 0-0 0-0 9. Ld2 dxc4 10. Lxc4
Lc7 11. La2 e5 12. h3!? exd4 13. exd4
Sb6 14. Lg5! Lf5 15. Se5 a5 16. Te1
a4?
Ideen må være Ta5, men der er ikke
tid.
17. Df3 Le6 18. Se4

  ^
   
   
   
   
  
  
   

– og vinder. Det var næsten for let.
Af en eller anden grund fortsætter
jeg med at give opvisning i tårnslutspil, men denne gang med tre merbønder.
18... Sbd5 19. Lxd5 Lxd5 20. Lxf6 gxf6
20... Lxe4 21. Lxd8 Lxf3 22. Lxc7!
21. Sxf6† Kg7 22. Dg4† Kxf6 23. Sd7†
Dxd7 24. Dxd7 Tac8 25. De7† Kg6
Sort har brugt 22 minutter, jeg 25.
26. Tac1 h6 27. Tc5 Tfd8 28. Txd5!?
cxd5
Jeg får ikke lov til 28... Txd5 29.
Te6†!
29. g3 Lb6 30. Dh4 Tc6 31. Te7 Tf6 32.
Txb7 Te8 33. Dxf6† Kxf6 34. Txb6† Kf5
35. Txh6 Ke4 36. Th4† Kd3 37. Tf4 Tb8
38. h4 Txb2 39. h5 Tb6 40. g4 Kc3 41.
g5 Kb2 42. Txf7 Kxa3 43. g6 Kb2 44.
g7 a3 45. Ta7!? Tb8 46. h6 a2 47. h7
opgivet. 1-0
Kl. 15.15: Præmieuddeling. Jeg husker ikke, om det foregik præcist.
Men meget kunne der ikke sløses,
hamborgerne ville jo hjem.
Slutstilling: 1. Bent Larsen 9, 2.
Karl Pedersen 7½, 3. Mark Tajmanov (USSR) 7, 4-7. Erik Bang, Jens
Kølbæk, Salo Flohr (USSR) og Eigil Pedersen 7. Bedste mand på 6½
point var V.J. Hansen, Århus. V.J.
betyder Victor Juul, landsholdsspiller og organisationsmand.
Men hvad skal vi sige om Risskovmodellen? Intet overraskende. Fejlprocenten stiger, men spillere i topform præsterer adskillige fine partier. De andre partier kan man bare
smide væk. Der er jo ikke noteringspligt. Man vinder ikke engang en
autograf.
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Juniorskak
Ungdomsspillere fra hele Europa
mødtes til EM i Italien.

Ungdoms-EM 2009
Fotos: Ivan Andersen

God dansk fight
Af Ivan Andersen
Årets Ungdoms-EM var henlagt til
den italienske ferieby Fermo. Landstræneren havde valgt at lægge de
danske pladser ud til fri afbenyttelse
af de højst ratede i hver aldersgruppe.
Efter lidt snak frem og tilbage endte
truppen med at bestå af tre mand plus
Jakob Aabling-Thomsen som træner
og undertegnede som delegationsleder. Det kan virke flot med to ledere til tre spillere, men nu var jeg

der alligevel, og konstruktionen viste sig også at fungere rigtig godt.
Jakob fik 100% ro til at koncentrere
sig om skakken, mens jeg agerede
Praktiske Gris.
Jakob Glibstrup stillede op i U18,
og jeg tror ikke, jeg generer Jakob
ved at skrive, at han var en anelse
rusten efter et år med rigtig meget
skolearbejde. Paradoksalt nok spillede han vel sit bedste parti i 1. runde,

hvor han tabte på tid mod den stærke
bulgarer Janev i et slutspil, der var
nemt remis. Jakob scorede blot et
halvt point i de første fem runder,
men efter hviledagen var rusten ved
at være banket af, og der blev sat
yderligere 2½ point ind på kontoen.
I U16 var Kristian Seegert med.
Han har tidligere gjort det fremragende ved disse turneringer, og han
startede da også som lyn og torden

Medaljetagere:
U18 – Drenge (101 deltagere):

1. Samvel Ter-Sahakyan, Armenien (2480) 7½
2. Davis Recuero Guerra, Spanien (2460) 7½
3. Davit Benidze, Georgien (2437) 7
U16 – Drenge (101 deltagere):

1. Gil Popilski, Israel (2392) 8
2. Robin Van Kampen, Holland (2383) 7
3. Dmitriy Danilenko, Ukraine (2290) 7
U14 – Drenge (122 deltagere):

1. Kamil Dragun, Polen (2232) 7½
2. Anton Siagodnik, Hviderusland (1906) 7½
3. Ivan Bukavshin, Rusland (2404) 7
U12 – Drenge (105 deltagere):

1. Evgeny Zanan, Rusland (2111) 7½
2. Guillaume Lamard, Frankrig (2101) 7½
3. Balazs Csonka, Ungarn (2062) 7
U10 – Drenge (81 deltagere):

1. Benjamin Gledura, Ungarn (2007) 7
2. Evgeny Shtembuliak, Ukraine (2021) 7
3. Francesco Rambaldi, Frankrig (–) 7
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U18 – Piger (55 deltagere):

1. Olga Girya, Rusland (2266) 8
2. Keti Tsatsalashvili, Georgien (2255) 8
3. Inna Agrest, Sverige (2120) 6½
U16 – Piger (73 deltagere):

1. Katarzyna Adamowicz, Polen (2121) 7½
2. Meri Arabidze, Georgien (2217) 7
3. Lisa Schut, Holland (2212) 7
U14 – Piger (78 deltagere):

1. Marsel Efroimski, Israel (2066) 8
2. Filiz Osmanodja, Tyskland (1954) 7
3. Maria Leks, Polen (1899) 7
U12 – Piger (82 deltagere):

1. Cecile Haussernot, Frankrig (1995) 7½
2. Aleksandra Goryachkina, Rusland (1987) 7
3. Elise Bellaiche, Frankrig (1823) 7
U10 – Piger (66 deltagere):

1. Anna Vasenina, Rusland (1785) 8½
2. Aydan Hojjatova, Aserbajdsjan (–) 8
3. Agnieszka Dmochowska, Polen (1556) 7

9:

De tre danske spillere med deres træner, Jakob Aabling-Thomsen (længst til venstre),
derefter Kristian Seegert, Jakob Glibstrup og Mads Andersen.

med to flotte angrebssejre. Men derefter gik gassen desværre lidt af ballonen, og i de resterende 7 partier
blev det bare til 2 point.
Så hvilede de resultatmæssige forventninger på Mads Andersen i U14,
og som fjerdeseedet var der da også
noget at have forventningerne i. Spillemæssigt var Mads vel ikke helt
oppe at ringe i denne turnering, men
fighteregenskaber og gode praktiske
beslutninger gav alligevel det bedste danske resultat i mange år. Taktikken var fra start at stille sig tilfreds med små fordele og så slide
modstanderne op, og i modvind
skulle der kæmpes for den halve
uden at oversatse. Det lykkedes næsten perfekt med bare et enkelt (og
pokkers ærgerligt) nederlag i 8. runde der blev suppleret med 5 sejre og
3 remiser.

Mads Andersen
6. runde

kommenterer:

Irakli Beradze
Georgien (2137)

Mads Andersen
Danmark (2336)

Siciliansk / B22
1. e4 c5 2. c3
Eneste parti, der rent faktisk blev c3-

siciliansk, selv om flere af mine modstandere i turneringen ifølge basen
havde spillet det ofte.
2... Sf6 3. e5 Sd5 4. d4 e6 5. c4
Her var jeg allerede out of book. Jeg
havde regnet med de mere normale
varianter 5. Sf3 cxd4 6. cxd4 d6.
5... Sb6 6. dxc5 Lxc5 7.Sf3 d6 8.exd6
Dxd6!
Ikke en specielt svær beslutning at
tage. Min modstander virkede som
lidt af en taktiker, og det var i de
forrige runder gået helt fint med at
spille ‘kedelig’ skak. Desuden ville
remis ikke være katastrofalt for
turneringssituationen.
9. Dxd6 Lxd6 10. Sc3 Sc6 11. Sb5 Lb8
12. Le3 Sd7
Han beholder en lille fordel, hvilket
jeg godt var klar over. Det gode var
til gengæld, at min modstander så
ud til at kede sig noget, hvilket egentlig var planen med at spille på den
måde, som jeg gjorde. En bedre variant for Sort kunne i øvrigt være
12... Sb4 13. 0-0-0 Sxa2† 14. Kb1
Sb4, men jeg var lidt skræmt af hans
initiativ efter 15. Lc5.
13. 0-0-0 Ke7
Jeg syntes, det gav god mening at
stille kongen her, ikke mindst fordi
den forhindrer Hvids springer i at

hoppe ind på d6 og vinde løberparret.
14. Le2
Jeg havde regnet med, at løberen
skulle udvikles med g3 + Lg2 for at
holde e-linien åben for h1-tårnet.
14... b6 15. Sfd4 Sxd4 16. Sxd4
16. Txd4 virkede mere ubehageligt,
men jeg var usikker på, hvordan
Hvid beholdt initiativet efter 16...
Lb7 17. Thd1 Td8. Sort truer med at
befri sin stilling med træk som a6,
Le5 + Tac8, så Hvid må reagere,
hvilket ikke er så let, da 18. Sd6 strander på 18... Lxd6 19. Txd6 Lxg2 med
fordel til Sort.
16... Lb7 17. The1 Le5
Jeg var ikke begejstret for 17... Lxg2,
da jeg efter 18. Tg1 ikke ville fange
hans tårn med 18... Le4 19. Txg7
Lg6. Hvid har flere gode muligheder, lettest er nok 20. Lf3 med vindende fordel.
18. Lf1
Jeg var mere bange for 18. f4 Lf6
19. g4, og han har en lille fordel pga.
terrænovervægt på kongefløjen.
Teksttrækket taler for, at han nok
burde have udviklet løberen til g2.
18... Thd8 19. f4 Lf6

 ^  
   
   
   
  
   
  

 
20. f5
20. Sf5† var måske hans oprindelige plan, men jeg var glad for Sorts
stilling efter 20... Kf8 21. Sd6 Lc6,
da springeren på d6 bliver jaget væk,
f.eks. 22. b4 La4 23. Td3 Le7 med
Sf6 til følge.
20... e5 21. Sb5 Kf8
Får kongen ud af e-linien og er samtidig profylakse mod Sd6-planer, da
den nu bliver jaget hurtigt væk med
Le7 + Sf6.
22. b4 Lc6 23. Sd6 La4 24. Td2
2009 /8/353

33

... UNGDOMS-EM
Jeg havde regnet med 24. Td3 for at
tårnet skulle kunne gå til a3, og for
at det ikke skulle stå på samme diagonal som kongen.
24... Le7 25. c5 bxc5 26. bxc5 Sf6?!
En simpel regnefejl. Bedre var 26...
Tab8 for at få tårnet aktiveret. Senere ville det måske endda kunne gå
til b4, for at prøve at skabe lidt ravage.
27. La6 Sg4
Igen var 27... Tab8 bedre, men jeg
havde endnu ikke opdaget, at der var
problemer med teksttrækket.
28. Lg1!
Jeg havde troet, at han var nødt til at
spille 28. Se4?, og Sorts løberpar
dominerer efter 28... Sxe3 29. Txe3
Lc6.
28... Lc6
Problemet var, at 28... Lg5 strandede
på 29. Te4, og Sort kan ikke undgå
at tabe materiale. I stedet blev jeg så
nødt til at acceptere, at min aktion
havde været lidt en fiasko.
29. h3 Sf6 30. Txe5 Sd7
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Se4!, og Sorts stilling bør holde, selv
om Hvid bevarer et irriterende pres.
34... Sxa6 35. Txc6 Sb4 36. Tc7 var
ikke værd at prøve som Sort.
31... Kxe7 32. Te2† Kf8 33. g4?!
Heromkring er det som om, han begynder at spille stillingen lidt langsommere, end han har tid til. 33. Lc4
f6 34. Ld4 med en kompliceret stilling var en bedre måde at spille stillingen på.
33... Tab8
Nu får jeg omsider aktiveret mit tårn,
og Hvid begynder at få problemer.
34. g5 Tb4 35. Lc4 f6 36. gxf6 Sxf6
Endelig ikke 36... gxf6, da min
konge får problemer efter 37. Le3.
37. Lb3 Se4?!
Heromkring var vi ved at være lidt i
tidnød, så jeg troede i et kort øjeblik,
at jeg nu ville få byttet hans springer
på d6.
38. Kb2
Nu så jeg, at det ikke ville være en
god idé at slå på d6, da han så ville få
c5 til løberen og e7 til tårnet.
38... a5 39. a3 Tbb8
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40. Kc2?
Lige præcis i træk 40 laver han så en
stor fejl, hvorefter stillingen er tykt
vundet for Sort. 40. Sxe4 Ld5 var
ubehageligt, men stadig et klart bedre
forsøg.
40... Sxd6 41. cxd6

Danskernes EM-scorer:

34

^

 

   
   
  

  


31. Txe7!?
Et meget interresant træk, som jeg
overhovedet ikke havde regnet med.
Pludselig bliver alle Hvids officerer,
specielt springeren på d6, rigtig
stærke. Min plan var, at 31. Tee2
kunne besvares med 31... Lg5 32.
Le3 Lxe3 33. Txe3 Sxc5 34. Tc3

^

4

5

6

7

8

9

1 ½ ½ ½
1 0 1 0
1 ½ 0 1
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Mads Andersen – tæt på medalje.

Nu havde jeg heldigvis god tid til at
finde ud af, at ...
41... Tdc8
... vinder for Sort.
42. Le6
Bedste forsøg.
42... Lf3† 43. Kd3
43. Lxc8 Txc8† 44. Kd3 Lxe2† 45.
Kxe2 Tc6 var ikke særlig svært for
Sort.
43... Lxe2† 44. Kxe2 Tc3!
Letteste måde at vinde på. I første
omgang truer jeg noget med en liniemat med de to tårne.
45. Kd2
45. d7 Ke7 46. Ld4 Tb2† 47. Kd1
Td3† 48. Kc1 Txd4 49. Kxb2 Kd8
var let for Sort, da man vinder f- eller h-bonden.
45... Tc6 46. d7 Ke7 47. h4
47. Ld4 Txe6 48. fxe6 Kxe6 minder
om partiet, da 49. Lxg7 Kxd7 selvfølglig er håbløst for Hvid.
47... Txe6 48. fxe6 Kxe6 49. Ld4 g6
50. Lb6 Txb6 51. opgivet.
Man bemærker, hvorfor jeg gerne
ville tvinge hans
konge ind i d-linien.
0-1
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Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

Ruslan Scherbakov: ‘Angrebsspilleren skal ikke glemme, at han
prøver at overvinde modstanderens
oftest stærkere styrker – forsvareren har jo altid en ekstra officer i sin
forsvarskamp – kongen!’
(Chess Today, 18. februar 2009)
Povel Randén (1945 - 2006): ‘Jeg
tænker tilbage på Hoola [Bandoola
Band], fordi livet er blevet så stresset. Der er fuldt med unger og man
skal slå græsset. Man skal tænke på
skolen, det hele er så besværligt og
man har ikke et roligt øjeblik. Så
tænker jeg tilbage på, når vi sad i
turbussen og sang sange, havde politiske diskussioner, spillede skak og
læste!’
(‘Progg på väg – En film om
Hoola Bandoola Band’, 1996)
Martin Percivaldi: ‘Der gik ikke
lang tid, inden jeg begyndte at slå
min far i skak, og i dag kan jeg sagtens vinde over ham. Det er sjovt at
spille, og så er det en god sport for
hjernen, som jeg bliver klogere af.’
(Lokalavisen Frederiksberg, 20.
august 2009)
Viswanathan Anand: ‘I skak kan
selv de mindste fejl koste dig partiet. Er man træt, kan man nemt risikere at regne forkert. Jeg går i
træningscentret hver dag og det
hjælper mig til kunne koncentrere
mig i længere tid. Specielt når man
spiller en hård turnering, er det vigtigt, at man også har energi og kræfter i de sidste runder.’
(LatestChess.com, 10. maj 2007)

Larry Evans: ‘Jeg var Fischers sekundant i 1970 på Mallorca. Aftenerne før hver runde forberedte vi
os sammen på hans næste modstander. En session, der ofte varede tre
timer. Imidlertid vidste jeg aldrig –
og det gjorde Fischer heller ikke
selv! – hvad han ville spille, før han
sad ved brættet. Jeg kan godt lide
tanken om, at han varierede sit spil
og udvidede sit repertoire takket
være min indflydelse.’
(‘This Crazy World of Chess’,
2007)
David Nielsen: ‘I omklædningsrummet var folk selvfølgelig helt
oppe at køre, men da det kommer til
stykket, er begge hold mega nervøse, så det bliver aldrig en rigtig
fodboldkamp, men mere en skakkamp uden store chancer.’
(‘Sorte Svin’, 2008)

Aron Nimzowitsch.

Aron Nimzowitsch: ‘Kombinationsspillere! Forsøg skridt for skridt
at tilegne jer forståelsen af de vigtigste positionelle motiver og strategier! Og I andre, der er uvenner
med kombinationer! Bekæmp jeres
uvilje, studér dem; for kun en forening af kombinations- og positionsspil kan give jer den medgang,
de glæder og berusende øjeblikke,
som skakspillet er så rigt på.’
(‘Sahmatnyj Listok’, 1929,
gengivet i ‘Hilsen til Jens
Enevoldsen’, 1977)

Bent Larsen: ‘Den primitive logik:
dronningen går som løber og tårn,
må altså have samme værdi som
løber plus tårn – kommer her til sin
ret, og mere til. Med løber og tårn
kan der rettes dobbeltangreb mod et
punkt som g3, hvad nytter det så at
dække med dronningen?’
(’50 Udvalgte Partier
1948-69', 1980)
Fred Reinfeld: ‘Da de fleste kommentarer om Lasker blev lavet af
folk, der ikke forstod hans spil og
ideer, kom han ofte til at fremstå ret
dårligt i forskellige bøger og skakblade. Den generelle fornemmelse
var, at han typisk stod til tab og så
ellers ‘fuskede’ sig til en gevinst, at
han ikke kendte noget til åbninger,
at hans spillestil var kedelig og
mange andre fornærmelser af
samme skuffe.’
(‘Lasker´s Manual of Chess’,
1947)
Shaun Press: ‘John Nunn løste angiveligt alle 1001 opgaver i [Fred]
Reinfeld s ‘1001 Brilliant Ways to
Checkmate’, da han var junior, mens
Michael Adams arbejdede sig igennem de 300 stillinger i Irving Chernev´s ‘Practical Chess Endings’ tidligt i sin karriere. Jeg vil tro, at en af
grundene til, at jeg aldrig er nået så
langt, skyldes, at jeg er typen, der
hurtigt bladrer om bag i bogen for
se løsningen, fremfor selv at bruge
alt for meget tid på selv at finde løsningen.’
(Shaun Press Chessblog, 5. maj
2009)
Peter Dürrfeld: ‘Ivantjuk er for øvrigt en excentrisk person, der både
ved og uden for skakbrættet optræder dybt originalt. Blikke, kropssprog og vaner taler deres tydelige
sprog om, at han lever i sin helt egen
verden. ‘Han bor på planeten Ivantjuk’, har eksverdensmester Anatolij
Karpov ved en lejlighed hævdet.’
(Information, 26. maj 2008)
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 7.
1. Jonathan Tisdall
Judit Polgar
Reykjavik Open 1988. 31... Sxf3
32. Dxf3. 32. Te8† Ka7 33. De3†
Sd4. 32... T1h3! 33. De2 Da4†!
Tårnet vender tilbage til h1. 0-1.
2. Alexander G. Tjernin
Zsuzsa Polgar
Budapest 1993. 21... Tf3! Polgarsøstrene fik under opvæksten tusindvis af kombinationsøvelser at
løse. De kunne alle genkende mønstrene straks. 22. g3. Eller 22. Kh2
Dd6†! 23. Kh1 De6 24. Kh2 Txg2†!
etc. På tilsvarende måde ville 22.
Tfd1 Dg5 23.g3 Txg3†! vinde for
Sort.
22... Dh4 23. Kh2 Tgxg3! 24.
fxg3 Dxg3†. Men ikke 24... Txg3??
25. Tf8†! Kxf8 26. Df2†. 25. Kh1
Dxh3† 26. Kg1 Tg3† 27. Kf2 Dh4!
28. Th1. 28. Ke1 Txe3†. 28... Th3†.
0-1.
3. Flemming Fuglsang
Nils Michaelsen
Lyngby Open 1990. 43. Txc5! Men
ikke 43. bxc5 d3 etc. 43... d3?! Fortvivlelse. Men efter 43... Sxc5 44.
bxc5 ville den sorte løber ikke kunne
stille meget op: 44... Lb8 45. a6 d3
46. Kf3 g5 47. c6 g4† 48. hxg4 d2
49. Ke2 d1D† 50. Kxd1 h3 51. a7
Lxa7 52. c7, og Hvid kommer først.
44. Td5 Se5 45. a6. 1-0.
4. Aleksander Maksimenko
Masha Klinova
Wijk aan Zee III 2001. 27. Lxg5!
fxg5 28. Sxg5 Lf6. De hvide bønder står parat til at mase frem. Men
også officererne finder vej frem,
f.eks. efter 28...Tf6: 29. Se6 Sxe6
30. dxe6 Lxe6 (30... Sc7 31. Th7
Dg8 32. g5 Txe6 33. f6†) 31. fxe6
Sc7 32. Th7 Sxe6 33. Sd5† Kd7 34.
Sxf6† Dxf6 35. T1h6 Sf4† 36. Kf2
Df8 37. g5. 29. Se6!, og Sort opgav. 29... Db6 30. g5. 1-0.
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5. Leonid Stein
Viktor Korchnoi
Zoneturnering, Moskva 1964. 31.
Txf5! gxf5 32. Te3! Trækket, der
hæver kombinationen op over det
banale. Det plausible 32. Lxf5? Dg7
33. Dh4 Tfe8 34. Le4 vinder ikke.
32... Dg7 33. Dh4. Eller 33. Df4.
33... Da1† 34. Kh2 Tfe8 35. Tg3†
Kf8 36. Dh6† Ke7 37. Te3† Kd7
38. Lxf5† Kc7 39. Df4† Kc6. Den
rastløse konge kommer ikke i sikkerhed med 39... Kb6 40. Db4† Ka7
41. Dc5†.
40. Dc4† Kd6 41. Db4†. Her var
41. Td3†! bedre: 41... Ke5 42. Dxf7!
Tad8 43. Ld7! 41... Kd5. 41... Kc6
42. Le4†. 42. Td3† Ke5 43. Dd6†
Kxf5 44. Tf3† Kg5 45. Df4†. 45.
h4†! Kxh4 46. Dh6† Kg4 47. Tf4
mat. 45... Kh5 46. g4† Kg6 47.
Dxf7†. 1-0.
6. Vassili V. Smyslov
Victor A. Ljublinskij
17. Sovjet-M, Moskva 1949. 29.
Sxf7! Sxf7 30. Lb6!! En lidt uventet afledning. 30... Dxb6 31. Dxf7†
Kh7 32. h5! samt mat. 30... Dd7 31.
Lxd8 Kh7. Sort er bastet og bundet, endnu mere efter 31... Kf8 32.
Lb6 De8 33. Lc5† Kg8 34. Dg6!
32. Lxf7 Dxd8 33. Lg6†, og det
bliver to bønder til Hvid. 1-0.
7. Martin Fette
Jens Kristiansen
Lyngby Open 1990. Sort er faktisk
helt hjælpeløs, og Hvid kan roligt
lavere, fx med 43. Sg1! e.lign. og
vente på den obligate gedebuk. Men
det er altså tid til at slå til: 43. Txa6!
Tb3. Også 43... Tb2 kan medføre
hurtig hvid sejr efter 44. Taa8 eller
44. f5! 44. Taa8! g5(?). Mattruslen
kan ikke pareres ordentligt: 44... f5
45. exf6† Lxf6 46. Dxe6 etc. 45. f5.
Her ser vi igen en forsømt matvariant i en vunden stilling: 45. Tg8†!
Kh6 46. fxg5† Kh5 47. Sf4 mat!

Teksttrækket var dog effektivt nok,
for Mester Jens opgav straks. 1-0.
8. Jens Kristiansen
Carsten Høi
Forstædernes Bank GM, Taastrup
1990. Springeroffer på g6 er ikke til
mere end evig skak, da Hvid må
holde g2 dækket. Men med dækningstrækket 30. Tg3! ville Sort
ikke have haft noget forsvar. Også
et plausibelt træk som 30. h5! var
godt. I partiet kom det lige så stærke,
men mere spektakulære 30. Tc3!,
som baserer sig på overbelastningen af det sorte tårn: 30... Txc3? 31.
Dd8† Kg7 32. De7† Kh6 33. Sf7†
Kg7 34. Sg5† samt mat. 30... Lc6
31. Sxg6! h6. Modtages offeret,
jagtes kongen til døde: 31... hxg6
32. Dxg6† Kf8 33. Df6† Ke8 34.
Dxe6† Kd8 35. Dd6† Ke8 36. De5†
Kd8 37. Tg3. 32. Dg3 Kh7 33. Se7.
1-0.
9. Hans J. Hecht, Vesttyskland
Raymond D. Keene, England
13. Clare Benedict Cup, Brunnen
1966. Tyskeren havde lige anbragt
sit tårn på d5 for at tilstoppe den
farlige diagonal. Og det var en vellykket provokation, for modstanderen slog det. Afgørende fejl!
Med lidt omhu havde Sort haft
mulighed for at holde angriberen
stangen, dog ikke med 25... Tfe8?
26. Lxg6! fxg6 27. Dd3! etc., men
25... Sf5! var rigtigt: 26. Lxf5 exf5!
27. Lc3 Tae8 28. Dd3 f6 29. Dh3
Te7, selv om det hvide initiativ stadig ville være farligt.
Men i partiet der kom altså: 25...
exd5? Keene troede ikke på det, eller også opdagede han ikke, at Hvid
nu kunne ‘ofre’ damen. 26. Dh5!
Lxf2† 27. Kxf2 Se4†. 27... Dc5†
28. Kg2 dxc4† 29. Kf1 Lg2† 30.
Kxg2 Dc6† 31. Kg1 Dc5† 32. Kf1.
28. Sxe4 gxh5 29. Tg1† Kh7 30.
Sc5†. Bare væk! 1-0.

Problemskak
v/ Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Mat i 2 træk.









   
   
   
   
   
   
 
Mat i 3 træk.

13498. 1. Tb7. Sort har nu 33 svarmuligheder, og Hvid må gøre brug
af 11 forskellige træk for at sætte mat
i sit andet træk. Bemærk endvidere,
at Hvid kunne sætte mat i ét træk,
hvis Sort var i trækket (34 mulige
træk) i udgangsstillingen. Et sådant
overflødighedshorn var højt værdsat i ‘gamle dage’. Forførelser: 1.
Tb8? Db1!, 1. Lb4? Tb5!, 1. Lf8?
De7! Erich Brunner, 1924.
13499. 1. Da3 Dc4/Dxa3 2. Txe5†.
1... Lc4 2. Df3†. 1... Sc4 2. Lc6†.
1... ~ 2. Sb6†. Forførelse: 1. Se8?
Dc4! Mikhail Kuznetsov, 1985.
13500. 1. Se6 Se3 2. Dc7† Kd5 3.
Dd7†. 1... Kd5 2. Dd7† Ke4 3. Sc5†.
1... ~ 2. Dc5† Kd7 3. Dd5†. Forførelse: 1. De5? Te8! 1... Se5†?/Se4?/
Sb7? Kd5! Angel Zlatanov, 2000.
13501. 1. Te4 Te7 2. Txe7 fxe7 3.
Ta8 e8S 4. Ta7 Sc7‡. 1. Tg8 Te6 2.
Tg7 fxg7 3. Lc6 g8D 4. Lb5 Da8‡.
Christopher John Feather, (født 24/
3 1947) Chester, England.
13502. 1. Te1 Dxh2† 2. Lh3† Kg3
3. Txf3†. 1... f2 2. Sd5† Lxd5 3.
http://problemskak.dk/

















  
 
  
   
   
   






Mat i 2 træk.

  
   
   
   
   
   
   
   
Mat i 3 træk.

Ld7†. 1... Lg2 2. Sh3† Lxh3 3. Sg6†.
1... ~ 2. Dd2† cxd2 3. Sh3†. Vukota
Nikoletic, 1995.
13503. Løsning på studien af Dmitri
Petrov må desværre vente til nr. 9.
Det samme gælder hjælpematten af
Henry Tanner.

Djajas studie
Det er altid sjovt, når verdens stærkeste skakmestre må vride hjernen –
og somme tider forgæves – for at
finde løsningen i en tilsyneladende
enkel stilling. Slutspilstudien af Dragutin Djaja, Skakbladet nr. 7, er
omtalt i Donners bog ‘The King’,
og når den var blevet forevist under
skak-OL 1972 i Skopje, var de første fire træk i løsningen endda allerede gjort, skriver Donner.
I diagramstillingen side 43 i nr. 7
ser Hvids situation håbløs ud. Efter
f.eks. 1. Sf5† Kd8 2. Sxd4 a2 3. Sc2
Tb2 kan Hvid ikke stoppe den sorte
fribonde. Umiddelbart ser løsningen
heller ikke lovende ud: 1. Sf5† Kd8
2. Ta8† Kxd7 3. a7 Ta4 4. Tg8 Tba6.
Og nu lyder opgaven simpelt hen:

13506
C. Mansfield, 1917



13505
C. Sammelius, 1964





   
   
   
  
   
   
   
   
Mat i 2 træk.


13509
V. & M. Platov, 1909



13507
O. Würzburg, 1914
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H. Baumann, 1980

13504
G. Anderson, 1921


























   
  
   
   






Hvid trækker og vinder.

  
  
   
   
   
   
   
   
Hvid trækker ét træk
– og så er det remis!

Under GM-turneringen i Mainz i år
blev stillingen også vist til flere af
superstormestrene. Aronian anførte
straks løsningen, men han indrømmede at have set stillingen i Donners
bog. Ellers kneb det gevaldigt. Selveste Kasparov fortalte i telefonen,
at han fandt løsningen på et par minutter, men tilføjede, at han gættede
motivet, evig skak, fordi computerprogrammerne Rybka og Fritz havde
behøvet et helt minut. En dreven løser, den Garri. Og hermed er sløret
løftet for Hvids geniale træk: 5. Sh6!!
Fulgt af evig skak med tårnet i glinien. Prøv selv!
2008 /8/357
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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

Skakmølle Weekend-EMT
K
13/1 - 15/11. – I AS04 og KS’ lokaler
(ejd. hj. af Frejasgade 14 og Thorsgade 78). Bus 6A og 18. – Fre. kl.
19.00, lør./søn. kl. 11.00 og 16.30. –
5 runder i 6-mands grupper plus evt.
Monrad. 40 træk 2t + ½ time pr. spiller. – Røgfri. – Gr. 1 + 2 Elo-rates

Bliv dommer ...
Tag Dansk Skak Unions
dommerkursus 1 eller 2
Kursus 1 giver licens til aat
være dommer i turneringer.
Kursus 2 giver licens til at
lede holdkampe.
Fire lektioner pr. kursus
pr. brev eller mail.
Afsluttes med prøve.
Kursusafgift 100 kr.

§§

dommerkursus@skak.dk

38

2009 /8/358

hvis muligt. – Indskud 120 kr. (Elogr. 150 kr.) før 1. runde. – Præmier:
Alt indskud minus EMT/Elo-afgift.
– Fremmøde senere end 1 time efter
annonceret starttidspunkt medfører
tab. – Turneringen indgår i AMS,
AS04, KS GP-turn. – Tilmelding
senest lør. 7/11 til Jacob Printzlau,
tlf. 60 63 00 45, email: formand
@AS04.dk, (evt. via ksu-hj.side). –
Max. 30 deltagere.

Hurtigskak i Indslev
H
14/11. – Indslev Skakklub inviterer
til 7 runders hurtigturnering lørdag
den 14/11 2009 fra kl. 10.00 - 18.30.
– Spillested: Indslev / Tårup Forsamlingshus, Æblegyden 19, 5592 Ejby,
(tæt ved motorvejen). – Betænkningstid: 25 min. pr. spiller pr. parti. – Spillerne bliver inddelt i klasser efter
rating, og så vidt det er muligt i 8 mands grupper. – Hvis der er tilslutning for det, arrangeres en special
klasse for seniorer (fyldt 60 år før 1.
januar). Hvis dette ønskes, så giv besked ved tilmelding. – Indskud: 125
kr. for alle. – Præmier: Øverste
gruppe: 1. pr. 1000 kr., 2. pr. 600 kr.
Øvrige grupper: 1. pr. 600 kr., 2. pr.
400 kr. Derudover sponsorpræmie til
3. pladserne. – Morgenbrød kan købes fra kl. 9.00 (rundstykker bestilles
forud). Kantinen tilbyder bl.a. varm
mad til 30 kr. (25 kr. ved tilmeldingen). Desuden de sædvanlige lette
måltider, samt kaffe, øl og vand til
rimelige priser. – NB: Der er rygeforbud og mobilforbud. – Tilmelding
senest torsdag den 12/11 2009 med
navn og rating til Andrew Velarde,
tlf. 64 88 18 32, email: formand
@indslev-skakklub.dk, eller Poul Jacobsen, tlf. 63 44 00 13, email:
kasserer@indslev-skakklub.dk. IkkeDSU-medlemmer er også velkomne
til at deltage. – Tilmeldinger vil løbende blive opdateret på hjemmesiden www.indslev-skakklub.dk. –
Husk at forudbestille middag til favorable 25 kr!! Husk også at anføre,
hvis du ønsker at spille i seniorgruppe.
ØBRO Nytår 2009
K
27/12 - 30/12. – Skakforeningen
ØBRO og MainframeSupport ApS
indbyder til ØBRO’s årlige nytårsturnering 27.-30. december 2009 i
klubbens egne lokaler: Rosenvængets
Allé 31, 2100 Kbh. Ø. – Turneringen
afholdes som en ægte FIDE-Schwei-

zer med én stor gruppe, som Elo-rates.
– Præmier: Garanteret 1. præmie på
7.000 kr! Deling ved ligestilling. –
Øvrige præmier og ratingpræmier afhænger af deltagerantallet. – Program: Hver af dagene den 27., 28. og
30. dec. spilles to runder kl. 13-18 og
19-24. Den 29. dec. spilles en runde
kl. 19-24. – Betænkningstid: 40 tr./2
t. + ½ t. til resten. – Indskud: GM og
IM gratis. Andre 400 kr. Indtegning
og kontant betaling af indskud 27/12
inden kl. 12.30. – Tilmelding: Senest
17/12. Online på www.ksu.dk. Alternativt pr. email eller brev til: Ted
Sandbech, Brammingegade 2 st. tv.,
2100 København Ø, tlf. 20 10 37 03,
email: ted@adslhome.dk. – ØBRO’s
hjemmeside: www.oebroskak.dk.

LVS Nytår 2010
K
8/1 - 10/1. – Få de sidste tømmermænd væk ved at deltage i LVS Nytår
2010, hvor fem runder afvikles inden
for en weekend. – Spillested: Rustenborgvej 15 A, Lyngby. Der må ikke
ryges i spillelokalet. – Spilletider: 1.
runde fre. 8/1 2010 kl. 18.30, 2. runde
lør. 9/1 kl. 10.00, 3. runde lør. 9/1 kl.
15.30, 4. runde søn. 10/1 kl. 10.00, 5.
runde søn. 10/1 kl. 15.30. NB! Spillerne skal være ved brættet senest 30
minutter efter rundestart. – Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter
½ time + opsparet tid til resten af partiet. – Turneringsform: Max. 18 spillere. Flest mulige 6-mands grupper,
alle-mod-alle, nederste gruppe dog
eventuelt Monrad. – Indskud: 150 kr.
som kan indsættes på giro 741-4668
eller betales senest på første spilledag. – Præmier: Mindst 75% af indskuddet går til præmier. Ved pointlighed deles pengepræmier. Der foretages ikke korrektion. – Elo: Elo-rates
i det omfang, betingelserne er opfyldt.
– Tilmelding: Efter ‘først til mølle’
princippet til Jan Petersen, email:
jan-petersen@post.tele.dk, tlf. 45 89
13 37, senest tirsdag den 29. december 2009 kl. 12.00.
Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
Post Danmark Cup
1/11
Svogerslev EMT
13/11 - 15/11

Dansk Skak Unions 3. Senior-DM
11.-17. januar 2010
Chess House inviterer sammen med Dansk Skak Union mandlige og kvindelige seniorer i Danmark, der er
medlem af DSU, til deltagelse i Senior-DM. Berettiget til at deltage er mandlige spillere, der er fyldt 60 år,
og kvindelige spillere, der er fyldt 50 år, senest den 1. januar 2010.
Tilmelding og indskud: Thomas Vestergård, email: thv@vip.cybercity.dk, tlf. 24 64 28 62. Eller online
på www.chesshouse.dk. Oplys navn, fødselsdato, klub, DSU- og Elo-rating, telefon og gerne email.
Af pladsmæssige hensyn vil kun de 32 tilmeldte spillere, der har højeste DSU-rating, kunne deltage i
mesterskabet. Tilmelding senest den 4. januar 2010. Indskud 250 kr. skal betales ved første rundes start.
Registrering: Mandag den 11. januar kl. 13.30-14.00.
Spillested og -tid: Chess House, Silkeborgvej 41 gennem porten, 8000 Århus C. Der er rygeforbud
indendørs. 1. runde starter kl. 14.00, øvrige runder starter kl. 11.00.
Turneringsform: Mesterskabet afvikles som en koordineret EMT i én stor åben gruppe med 7 spillerunder efter Schweizer-systemet. Betænkningstiden er på 90 minutter til de første 40 træk plus 30 minutter
til resten af partiet. Herudover tillægges 30 sekunder pr. træk hele partiet igennem.
DM-titel og præmier: Vinder af turneringen er den spiller, som har opnået flest point. Ved ligestilling
anvendes almindelig korrektionsberegning. Ved fortsat ligestilling deles præmie og titel. Vinderen
erhverver titlen ‘Seniordanmarksmester’. Titel og tilskud kan kun vindes af spillere, der er registreret i
FIDE som repræsenterende Danmark. Præmier og ekstrapræmier:
• Nr. 1: 1.500 kr. + 5.000 kr. i rejselegat til deltagelse i Senior-VM • Nr. 2: 1.000 kr. + 3.000 kr. i
rejselegat til deltagelse i Senior-EM • Nr. 3: 750 kr. • Derudover 2 ratingpræmier a 750 kr. •
Fællesmiddag: Torsdag den 14. januar kl. 18.00. Pris 125,- kr. for 2 retter uden drikkevarer. Tilmelding
senest ved 2. rundes start.

K-skak

Computerfri Veteran-DM 2009
– i k-skak

K-skak landskamp
mod Italien
Med Italien er aftalt en landskamp
med startdato i første halvdel af Januar 2010. De kan stille med op til
30 spillere, så der skulle være mulighed for, at alle, der ønsker det, kan
komme med på vort hold. Der bliver
tale om spil på ICCF’s WebServer –
altså ingen brev eller email-brætter.
Der spilles på hvert bræt to partier –
et med hvid og et med sort. Der er
plads til spillere af alle styrker. Er du
interesseret i at deltage, så send en
mail til: krishan@dbmail.dk
Kristian Rohde Jensen,
landskampkoordinator

Hermed indbydes du til deltagelse i årets Computerfri Veteran-DM.
• Turneringen starter i begyndelsen af december.
• Vinderen modtager ud over titlen en præmie på 1.000 kr.
• Deltageberettigede er alle medlemmer af DSU, som i 2009 fylder
mindst 50 år, og som gennem tilmeldingen bekræfter at turneringen vil blive gennemført 100% uden hjælp af computeranalyse.
• Tilmelding til undertegnede senest den 20. november.
• Indskuddet er 100 kr. som indsættes på k-skakkens gironummer
495-0356 eller via PC-bank 9543 0004950356.
Peter Lindegaard
Emil Aarestrups Vej 10
8000 Århus C
Tlf. 86 19 17 25
Peter.lindegaard@stofanet.dk

http://kskak.dsu.dk/
start.html
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Besøg Dansk Skaksalg
Skaksæsonen er nu i fuld gang, og vi har nogle rigtig spændende
nye varer! Desværre er vores annonceplads for begrænset til, at vi
kan gøre opmærksom på alle de nye varer, så husk selv at kigge
forbi vores webshop på www.skaksalg.dk. Og for alle jer, der har
lyst til at snuse lidt på vores lager, vil vi slå dørene op på udvalgte
weekender i december – læs mere info på vores hjemmeside, når
julemåneden nærmer sig!

Bent Larsen:

Alle Figuren greifen an
Så er den her – Bent Larsens
nyeste bog fra Schachdepot Verlag.
Larsen kommenterer selv
udvalgte partier frem til 1973 og
som altid med bid, humor og gode
historier!
Dansk Skaksalg tilbyder denne flotte
bog i hardcover og hele 328 sider fyldt
med lækkerier til kun 250,- kr.

Fritz 12
Nærmere præsentation overflødig!
Vi tilbyder den nyeste og stærkeste Fritz med engelsk brugerflade til
kun 435,- kr.
Endelig tilbyder vi Lars Bo Hansens
nye bog fra Gambit:

Improve your Chess
– by learning from the champions
til kun 199,- kr.
Bogen er en general lærebog, hvor der
fokuseres på, hvordan skakspillere på
alle niveauer kan udvikle deres spil
gennem studier af mestrene.
Bogen bygger videre på terminologien i
landstrænerens forrige bog How Chess
Games are Won and Lost.

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

