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Påskens
nye mål
Dansk Skak Unions forretningsudvalg – forrest fra
venstre Lars Henrik Bech Hansen (formand) og
Tom Skovgaard (udvikling), bagest Kim SkaanningPedersen (ungdom), René Baarup-Christensen
(kasserer) og Chresten Nielsen (sekretær).
Foto: tr.

Påsken 2010 er ovre, og dermed også årets danmarksmesterskab, som blev vundet for første
gang af GM Allan Stig Rasmussen efter et overordentligt spændende og tæt opløb med den
regerende mester GM Sune Berg Hansen. Ca. 200 spillere deltog i DM-stævnets mange
turneringer, og Hillerød Skakklub fejrede sit 100 års jubilæum med et flot, veltilrettelagt og
professionelt afholdt påskestævne. Tak til Hillerød Skakklub!
For hele Dansk Skak Union er påsken med sit mesterskab, sine store møder, fremlæggelse
af planer og budgetter – og ikke mindst sine valg til ledelsen – en slags nytår. Tilbageblik
på det gamle – blev udviklingen som vi håbede? – og et blik fremad til kommende udfordringer og nye mål. Efter mit første år som formand er jeg glad for at kunne konstatere, at
vi har bjærget skakserveren videre mod en acceptabel drift, samt fået sat gang i de fleste af
de nye udvalg, så vi er tæt på, at den nye organisation kører efter hensigten. Det mål vil vi
nå i det kommende år.
Andre vigtige mål kommer til udtryk i forretningsudvalgets ny konstituering. Indtil påske
havde Lars Wisler Pedersen ansvarsområdet ‘IT’, hvor skakserveren lagde beslag på alle
kræfter. Han fortsætter nu uden for FU som driftsleder af serveren, hvilket baner vejen for
at ændre ‘IT’ til det mere bredspektrede ‘Udvikling’, en stor post som Tom Skovgaard får
ansvaret for efter i et år at have skullet løse andre opgaver, mens han også havde ansvaret
for ‘Ungdom’. Med nyvalg af Kim Skaanning-Pedersen, som allerede er kendt for sin
indsats med ungdomsskakken på Fyn, kan ungdomsarbejdet nu få fuld opmærksomhed.
Gennem et år har Chresten Nielsen haft opgaver for FU, og med hans valg til sekretærposten er der fremadrettet fokus på store opgaver med bl.a. skakhåndbog og pokalturnering.
Men valget gav samtidig anledning til et blik tilbage, der nåede meget længere end et år.
Ved påskens delegeretmøde forlod Henrik Knudsen nemlig FU efter en organisatorisk
indsats, der rakte over mere end et kvart århundrede. Henrik Knudsen blev på mødet
udnævnt til æresmedlem for sit store bidrag til, at Dansk Skak Union i dag står solidt
rustet til at møde fremtidens udfordringer.
Lars-Henrik Bech Hansen
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DØDSFALD
Hun vil af mange fra nær og fjern
blive husket og savnet. Æret været
Birthes minde.
Lars Wisler Pedersen

Birthe Brun
Grindsted Skakklub har med Birthe
Marie Brun Jensen mistet en af sine
største ildsjæle. Hun tabte kampen
mod kræften og døde i en alder af 64
år.
I det meste af tre årtier har hun sat
sit store præg på skakklubben i
Grindsted. Hun var ikke blot at finde
ved brættet, hvor hun elskede et godt
parti skak, hun var i en årrække også
aktiv i bestyrelsen, hvor hun i tidens
løb først var kasserer og siden hen
blev forkvinde.
Hun var også et fantastisk eksempel på, at jyden hun er stærk og sej.
Trods sygdom fortsatte hun ufortrødent sit virke i klubben og missede
ikke en eneste klubaften og holdkamp frem til efteråret 2009, hvor
hun måtte udgå af Høstturneringen
efter gevinst i sit allersidste parti.
Tankerne og medfølelsen går til
hendes mand, Gustav Brun Jensen,
også mangeårigt medlem af Grindsted Skakklub, samt familie og venner.

Bent Christensen
Aars Skakklub har igen mistet et af
sine medlemmer. Den 13. marts 2010
døde Bent Christensen efter nogen
tids sygdom i en alder af 53 år.
Bent startede sin skakkarriere i
første halvdel af 1970’erne, og det
viste sig hurtigt, at han havde en utrolig god skakforståelse. Han debuterede i Mesterklassen i 1977, og han
forblev mesterspiller lige til sin død.
I en årrække – i forbindelse med
arbejde på Aalborg-kanten – spillede
Bent i Nørresundby Skakklub, og det
var her, han nåede toppen af sin spillestyrke med rating omkring 2250.
Senere flyttede Bent tilbage til Aars,
og vi fik igen i mange år glæde af
hans skakkunnen.
Bents sunde og positionelle spillestil indbragte ham adskillige førstepladser, og i korrespondanceskak

Vassilij Smyslov
Eksverdensmester Vassilij Vasiljevitj
Smyslov, Rusland, er død 89 år gammel.
Artikel af Erik André Andersen og partier
udvalgt af Bent Larsen i Skakbladet nr. 5.
Partislutninger i Tag stilling samt et PS af
Bent Larsen i dette nummer.
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opnåede han at deltage i Landsholdsklassen.
Mens helbredet endnu tillod det,
var Bent altid klar til at give en hånd
med ved vore arrangementer, og han
var også sikker deltager i Himmerlandsturneringens mesterklasse,
hvor det blev til 32 turneringer i træk!
Vi vil i klubben huske Bent som
en god og hjælpsom klubkammerat
og ven. Han vil blive savnet.
Æret være hans minde.
Henning Larsen

Jens Iversen
Skakklubben Alssund, Sønderborg,
har mistet et trofast medlem og god
kammerat. Den 3. april 2010 døde
Jens Iversen efter nogle måneders
sygdom i en alder af 77 år.
Jens var en trofast deltager i klubbens turneringer samt i vore venskabskampe mod Haderslev Skakklub. Han ville ikke være fast holdspiller til holdkampene, men sagde
aldrig nej, når der var brug for en
reservespiller, og var heller ikke bleg
for at stille bilen til rådighed.
Han har også deltaget i nordiske
seniormesterskaber i hhv. Sønderborg, Helsingør og Norge, samt en
venskabskamp i Polen, hvor et af
vore medlemmer kom fra.
Jens var også en flittig deltager i
Vesterhavsturneringen. Vi drog så
fire mand af sted og brugte hans sommerhus på Fanø som hotel, og hver
gang spillede vi så en ‘Fanø-turnering’ og kårede en ‘Fanømester’.
Æret være Jens Iversens minde.
Broder Petersen

Foto: tr.

Foto: tr.

Rusland vandt hold-VM
Rusland har haft svært ved at fastholde tidligere tiders dominans i de
internationale holdkonkurrencer, og
hold-VM i Tyrkiet så længe ud til at
blive endnu en skuffelse. I 2. runde
runde tabte russerne sensationelt til
Grækenland, og selv om holdet runden efter tog sig sammen og besejrede USA, var amerikanerne, anført
af en uhyggeligt velspillende Hikaru
Nakamura , i spidsen efter 7 af 9 runder. Men i 8. runde fik russerne hjælp
af Armenien, som besejrede USA
bl.a. i kraft af en fin sejr til Levon
Aronian over Nakamura. I sidste
runde slog Rusland sejren fast med
3-1 over Israel, mens USA nøjedes
med 2-2 mod Aserbajdsjan.
Ruslands verdensmestre: Alexander Grischuk (2736), Dmitry Jakovenko (2730), Alexander Morozevich (2732), Evgeny Tomashevsky
(2705), Vladimir Malakhov (2716),
Nikita Vitiugov (2692).
De ti hold mødtes alle-mod-alle.
Rusland, Brasilien, Kina og Egypten var kvalificeret som kontinentalmestre, Armenien, Israel og USA
medaljevinderne fra OL i Dresden,
dertil arrangørlandet Tyrkiet samt
Aserbajdsjan og Grækenland inviteret af FIDE.
Slutstilling:
1. Rusland 15 mp. / 24 p.
2. USA 13 mp. / 21½ p.
3. Indien 13 mp. / 21 p.
4. Aserbajdsjan 12 mp. / 22 p.
5. Armenien 12 mp. / 20½ p.
6. Grækenland 8 mp. / 18 p.
7. Israel 7 mp. / 17 p.
8. Brasilien 4 mp. / 12½ p.
9. Egypten 3 mp. / 12 p.
10. Tyrkiet 3 mp. / 11½ p.
http://wtcc2009.tsf.org.tr/

Allan Stig Rasmussen
danmarksmester

Henrik Knudsen
æresmedlem

Ved DM i Hillerød blev der indskrevet et nyt navn i listen over danmarksmestre: Allan Stig Rasmussen.
Den 27-årige stormester fra nordjyske Jetsmark lagde ud i meget højt
tempo, men Sune Berg Hansen, femdobbelt forsvarende mester, fulgte
så godt med, at han frem til de sidste
træk i sidste runde kunne have fået
omkamp. I den dramatiske situation
overså Sune Berg Hansen imidlertid
en matchance mod Jakob Vang
Glud, som med remisen sikrede
klubkammeraen Allan Stig Rasmussen den første DM-titel.

Ved delegeretmødet i påsken blev
Henrik Knudsen udnævnt til æresmedlem af Dansk Skak Union for
en organisatorisk indsats af de store
og sjældne. Henrik Knudsen var allerede en aktiv skakleder på lokalt
plan, da han i 1980 blev indvalgt i
forretningsudvalget, hvor han var
juniorleder de følgende seks år. I en
lang periode frem til 2000 havde han
bl.a. ansvaret for uddannelsen af
turneringsledere, men så kaldte FU
atter, denne gang til den tunge kassererpost, som han bestred frem til
2008. De seneste to år har hans FUområde været organisation, og nu
valgte han altså efter 30 års virke at
tjekke ud – med ære!

Slutstilling:
1. GM Allan Stig Rasmussen 7
2. GM Sune Berg Hansen 6½
3. GM Jacob Aagaard 5½
4. IM Mikkel Antonsen 5
5. GM Lars Schandorff 4½
6. IM Steffen Pedersen 3½
FM Mads Andersen 3½
IM Thorbjørn Bromann 3½
9. IM Jens Ove Fries Nielsen 3
IM Jakob Vang Glud 3
I Skakbladet nr. 5 skriver DM Allan
Stig Rasmussen om turneringen.
www. skak-dm.dk/2010/

100 år
Skakbladet
Vi har det hele.

Køber/Sælger
Skakbogsamlinger

TÅRNURET
altid på lager.

Sejr i Thailand Open

33 – 14 62 91

GM Sune Berg Hansen vandt Thailand Open 2010 med 8 point af 9,
½ point foran GM Nigel Short, England. Vi håber at kunne bringe Sune
Berg Hansens egen beretning om den
imponerende sejr i Skakbladet nr. 5.

Skakhuset
Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk
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Foto: Thomas Hauge Vestergård.

Divi

Århus Skakklub / Skolerne vandt den nødvendige storsejr over K41 i sidste runde og blev danmarksmester i
holdskak 2010. Fra venstre: Finn Pedersen, Mads Boe, Jan Sørensen, Karsten Rasmussen (med sølvbowlen),
Rasmus Skytte, Tobias Christensen, John Rendboe og Poul Rewitz.

www. dsu.dk
+ 'Divisionsskak'

Hold
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2 K41
3 Brønshøj

4½
8
10

4 Nordkalotten
5 Aalborg
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9 SK 1968
10 Jetsmark

6

2010 /4/182

4
1

5

6

8
7

8

4

3½

5

2

3

5

6

3

5½

2

4. r.

6½

3

2

9

10

8

2

2½

5

3½
9

4½

8
9

9

6

5
5

1

10 3

4
3½

1

5. r.

7

3½

1

5½
7

4

4½
3

1½

4

0

5

2
6

2½

3

3. r.

7
4

3
1

2

6

6

4½

2½

1

5½
10

7

5
9

2. r.

4

5½
5

10

1

4½
2

3½
6

7½

7
2

8

2
7

1
2

3½

3

7

3½

4½
8

5

2½

7

5

1

4

4½
2½

9

pts.

5½

45½ 15

1 DM

45

12

2

44

13

3

4½

41

11

5

2

18½

2

28

5

8

38

12

6

2½

22

2

9 

3½

34½

7

7

5½

43½ 11

4

2½
6

5
9

4
7

3
7

3½
6

6

4½

10

3½
8

4½
4

9. r.

1

4

1½
5

2

6½

2

6

5

1

1

3

2

3½
6

6

6

9

1

4

10

3
2

5½

7

3½
2

1

3

8. r.

10

4½

10 3

3

5½

6

2½

4½

5
4

3

½

7. r.

9

6

7
8

6. r.

4

4
8

mp.

plac.

10 

sionsturneringen:

Århus Skakklub / Skolerne vandt sit
første hold-DM efter tæt kamp med K41.
Vinderne skriver historien ...

Fusionsklubben vandt
XtraCon-Skakligaen
Af Jan Sørensen
Århus Skakklub / Skolerne er et resultat af en fusion i foråret 2007.
Begge klubber har stolte traditioner
i holdturneringen. De seneste mesterskaber ligger dog tilbage til 1993/94
(Skolernes Skakklub) og 1994/95
(Århus Skakklub). Siden dengang er
det blevet til ti andenpladser (syv til
Skolerne, én til Århus Skakklub og
derpå to i fusionsklubbens to første
sæsoner.
Uden at det på nogen måde var et
afgørende formål med fusionen,
medførte den, at vi havde bedre muligheder for at udfordre suveræne
Helsinge, uden at det dog skabte reel
spænding om mesterskabet. Vi skal
vel helt tilbage til 2002/03, hvor
Helsinge efter omkamp blev danmarksmester foran Skolerne, for at
finde en turnering, hvor de nifoldige
mestre for alvor blev udfordret. Forud for årets sæson var der heller ikke
noget, der tydede på, at vi (eller andre hold end Helsinge) realistisk ville
kunne spille om DM.
Når man kigger på gennemsnitsalderen på Århus/Skolernes hold
kunne man også forledes til at tro, at
et af fusionens formål var at opnå et
mere dækkende navn for den ene af
fusionsklubberne – kan man hedde
‘Skolernes Skakklub’, når holdets

gennemsnitsalder er 43,7 år? Det er
ca. 16 år ældre end sidst Skolerne
vandt – for 16 år siden.

Helsinge trækker sig
Med udsigt til (endnu) en forudsigelig sæson, kom så nyheden, der medførte, at DM pludselig var en realistisk mulighed i 2009/10 – også for
en amatørklub som os: Helsinge
måtte trække sit hold.
For så vidt ikke overraskende, at
det skulle ske på et tidspunkt. Historien har vist, at det ikke er usædvanligt, at dette (mere eller mindre bogstaveligt) sker for ‘prof-klubberne’,
når økonomien/bagmanden ikke vil/
kan være med længere: Der har været tre mesterskabsklubber de seneste 12 år – alle tre har forladt den
bedste række uden at rykke ned.
Helsinges frafald var absolut motiverende for os, da vi nu pludselig
(igen) var en af de naturlige favoritter til DM.
Det var naturligvis lidt spændende, hvad der ville ske med Helsinges spillere. Både Jetsmark og
Brønshøj blev forstærket, men topbrætterne fra Helsinge skiftede ikke
til andre klubber, hvorfor styrkeforholdene ikke blev væsentligt forskubbet.

Af andre favorithold måtte man
regne med Brønshøj, Jetsmark og
K41. De øvrige klubber mangler
bredde, særligt når der er afbud. På
holdturneringens hjemmeside, hvor
der er mange interessante statistikker, kan man se, at Brønshøj var forventede vindere, da de havde en forventet score på 46,5 point mod 44
point til såvel K41 som os og 43,5
point til Jetsmark. Denne beregning
tager endda højde for, om man har
været heldige/uheldige at møde de
andre klubber i stærkeste opstilling.
Det skulle vise sig, at turneringen
blev lige så spændende som forventet – og først blev afgjort ved det
sidste parti i sidste rundes finalekamp
mellem Århus Skakklub/Skolerne
og K41.

K41 og uklar stilling
Da kampen K41 - Næstved som
følge af, at Næstved sent fik at vide,
at de skulle overtage Helsinges plads
i XtraCon-Skakligaen, var udsat og
først blev spillet efter 5. runde, var
det indtil 6. runde lidt svært at vurdere den øjeblikkelige stilling. Tages hensyn til resultatet af den udsatte kamp, som K41 vandt med 7-1,
førte K41 turneringen fra start til og
med 8. runde (en lille tilsnigelse, da
2010 /4/183
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... DIVISIONSTURNERINGEN
vi efter 7. runde førte med bedre
matchpoint end K41).
Vores problem igennem sæsonen,
set i forhold til de andre tophold, var
primært, at vi ikke formåede at slå
bundholdene rigtig stort. Vi tabte
kun én kamp i sæsonen – mod Nordkalotten i 4. runde. Det resultat må
holdlederen (undertegnede) nok tage
sin del af ansvaret for, da jeg mente,
at vi skulle tage færgen Århus-Odden uanset, at det ‘blæste lidt’, da vi
mødtes ved havnen – og stadig
kunne nå at ændre plan og køre over
Fyn. Flere på holdet gav udtryk for,
at de var lidt rundt på gulvet som
følge af sejlturen. At jeg vandt i 20
træk over Stellan Brynell, mente
Tobias blot bekræftede dette, da jeg
inden runden havde lavet et halvt
point i tre partier!
Efter seks runder så vores situation ikke så opmuntrende ud: Vi lå
nr. 3 efter K41 og Jetsmark, og vi
manglede de tre formodet stærkeste
modstandre (K41, Brønshøj og Jetsmark). En sejr på 5½-2½ i 7. runde
mod Jetsmark betød dog pludselig,
at vi lå med fornuftige chancer inden den sidste dobbeltrunde.

Spændende finale
Til den afsluttende dobbeltrunde
havde vi afbud fra Bo Jacobsen –
der i den ‘rigtige’ VM-turnus i Italien dog måtte sande, at top-5 placering i senior-VM ikke giver meget
respekt hos de unge (minus 51
ratingpoint var udbyttet).
En af vores styrker har altid været, at vi har gode reserver – det vidste sig igen at være rigtigt, da John
Rendboe i sikker stil lavede 1½ point
i finalerundernes to partier.
Stillingen inden dobbeltrunden
var, at vi havde samme brætpoint
som K41, men bedre matchpoint.
Jetsmark og Brønshøj var 2 brætpoint efter, og begge havde færre
matchpoint. Vi skulle møde de to
andre tophold, Brønshøj og K41,
mens Brønshøj og K41 skulle møde
henholdsvis Ålborg og Nørresundby
i deres anden kamp – hvor de måtte
forventes at vinde stort. K41 vandt
6½-1½ over Nørresundby i 8. runde,

8
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mens vi med hiv og sving fik 4-4
mod Brønshøj. Inden sidste runde
var stillingen derfor den, at vi skulle
vinde topkampen mod K41 med 5½2½ for at gå forbi dem.
Matchen startede ikke særlig heldigt for os, da vores førstebræt, Karsten Rasmussen, relativt hurtigt tabte
med hvid til Silas Lund – efter at
Karsten dagen i forvejen med sort
overbevisende havde vundet over
Brønshøjs Tiger Hillarp Persson. De
andre stillinger så dog lovende ud,
og efter tidkontrollen var stillingen
3-2 til os. Af de tre resterende partier
var Finn Pedersens ret klar remis
mod Kresten Schmidt, hvorfor vi
skulle vinde de sidste to kampe:
Undertegnede mod Andreas Hagen
og Tobias Christensen mod Casper
Rasmussen. Der er i øvrigt det pudsige, at begge K41-spillere har spillet i Skolernes Skakklub i mange år
(Casper endda mange år som initiativrig formand), og i sidste sæson
endda spillede i Århus Skakklub/
Skolerne! Mit parti havde længe
været klart vundet, og jeg vandt da
også hurtigt. Tobias havde ligeledes
klar fordel – og til en afveksling
endda også bedst tid. Afslutningen
følger her:

Tobias Christensen
Århus/Skolerne (2339)







^

















   
  
   
 
 
Casper Rasmussen
K41 (2383)

Vi kommer ind efter, at Sort netop
har spillet tårnet fra a7 til c7. Hvid
har været presset det meste af partiet
og har på dette tidspunk ikke meget
tid tilbage, mens Tobias har nogle
minutter mere. Stillingen er vanskelig for Hvid, men helt sikre var vi

naturligvis ikke, da meget kan ske i
gensidig tidnød. Hvids bedste chance er nok 56. Ld1, hvorefter det overraskende 56... Lxe2 er stærkt, f.eks.
57. Lxe2 (57. Kxe2 Ka3, og det
hvide tårn er i problemer) 57... Lc3†
58. Kd1 Td7 med ideen d4. Casper
ser i tidnøden ikke Sorts trussel.
56. Sd4? Lxd4 57. exd4, Txc2†!
Og Hvid opgav pga. 58. Kxc2 Ld3†.
0-1
Topscorere for Århus Skakklub/
Skolerne blev Mads Boe med 7/9 og
Tobias Christensen med 6½/8. Bedste præstationsrating stod Rasmus
Skytte for med en præstation på
2500. Dette var dog ikke nok til at
overgå Kresten Hagen, der for andetholdet(!) scorede 4½ af 5 svarende
til en præstationsrating på 2537!
Den afsluttende dobbeltrunde var
flot arrangeret af Aalborg Skakforening, som havde sørget for fine
forhold for spillerne (bl.a. fri vand
og kaffe) og live-dækning af de to
øverste brætter i alle 2 x 5 kampe.
En idé til kommende afslutninger,
hvis turneringsplanlæggerne igen
formår at ramme et finaleopgør i sidste runde, er at vise samtlige otte
partier fra den afgørende match fremfor toppartier fra alle de øvrige
kampe.

Århus Skakklub
/ Skolerne
Danmarksmestre 2010:
Karsten Rasmussen 4 / 9
Jan Sørensen 4 / 9
Erik Jelling 1½ / 2
Rasmus Skytte 5 / 7
Bo Jacobsen 3 / 5
Tobias Christensen 6½ / 8
Mads Boe 7 / 9
Finn Pedersen 4½ / 9
Jackie Andersen 3 / 4
Poul Rewitz 5 / 7
John Rendboe 1½ / 2
Bjørn Møller Ochsner ½ / 1

Foto: Thomas Hauge Vestergård.

13. Df4 Dxa2 14. Lb5† c6 15. Ld4 Lxd4
16. Dxd4 0-0
Giver bonden tilbage for at få kongen i sikkerhed. Hvids stilling er for
løs til at kunne holde sammen.
17. dxc6 bxc6 18. Lxc6 Tb8 19. Ld5


^

   
   
   
   
  
  


Jakob Vang Glud scorede 7½ af 9 for
Jetsmark, der er turneringens yngste hold,
og allerede et seriøst bud på en DM-vinder.

Rasmus Skytte
kommenterer:

1. runde

Vi fik en rigtig god start på sæsonen
med sejr over et stærkt mandskab fra
Sydøstfyn.

Sabino Brunello
Sydøstfyn (2505)

Rasmus Skytte
Århus / Skolerne (2400)

^







19... Da5!
Det eneste gode træk. Det oplagte.
19... Da1† 20. Kd2 Txb2† 21. Ke3
Da3† er ikke klart, da Sort efter 22.
Td3 bliver nødt til at bytte dronningerne.
20. The1 Tb4! 21. De5 Da1†
Opgivet, da Hvid mindst mister
dronningen for et tårn. F.eks 22. Kd2
Txb2† 23. Ke3 Te2†. 0-1

Kongefianchetto / B06
kommenterer:

Da Helsinge inden sæsonen trak sig
fra Skakligaen, var der lagt op til den
mest jævnbyrdige sæson i mange år.
At vi til sidst stod som marginal vinder, tilskriver jeg den indestængte
energi, der efter utallige andenpladser havde hobet sig op, og nu blev
frigjort!
Mit parti i den altafgørende sidste
runde var ikke smukt, men et rigtigt
kampparti.
9. runde

1. d4 g6 2. e4 Lg7 3. Sc3 d5!?
En sjældent variant, som bl.a. Poul
Rewitz fra holdet også har benyttet
med succes.
4. exd5 Sf6 5. Sf3
Brunello var tydeligvis allerede i
ukendt farvand, stærkere er 5. Lc4
5... Sxd5 6. Sxd5 Dxd5 7. c4 Dd6 8.
Le3 Sc6 9. d5 Se5 10. c5?!
Hvid puster sig for meget op, måske
et forsøg på at gendrive mit atypiske
åbningsspil.
10... Sxf3† 11. Dxf3 Dd7!
På vej mod a4, hvor den står rigtigt
godt.
12. 0-0-0?
Nu går det helt galt, bondeofferet 12.
Td1 fulgt af Le2 og 0-0 var den bedste chance.
12... Da4
Truer både bonden på a2 og bindingen Lg4, Hvid kan ikke dække begge
dele.

Mads Boe

Mads Boe
Århus/Skolerne (2315)

Karsten Larsen
K41 (2315)

Dronningbondespil / D00
1. d4 Sf6 2. c3
Ikke specielt ambitiøst, men solidt.
2... g6 3. Lg5 Lg7 4. Sd2 d5 5. e3 0-0
6. Ld3 c5 7. f4?

Et forsøg på at få en stonewall i hollandsk med fortræk plus to tjente
træk med den sortfeltede løber. Normalt spiller man jo med Hvid Lc1d2-e1-h4. Desværre står løberen dårligere på g5, fordi Sort hurtigt kan
skabe modspil i centrum.
7... Db6 8. Tb1
8. Db3 kan ikke spilles pga. De6
8... Sc6 9. De2
På 9. Sf3 ser Sg4 efterfulgt af f6 og
fremstød med e5 i centrum farligt
ud.
9... Sg4 10. Lh4?
Tænkte det var smart at komme f6 i
forkøbet for bagefter at spille h3.
Desværre ser offeret 10... cxd4 11.
exd4 Lxd4! 12. cxd4 Sxd4 13. Df1
e5 meget gunstigt ud for Sort.
10... f6 11. h3 Sh6 12. Lf2?
Rigtigt havde været 12. dxc5 Dxc5
13. e4, og Hvid har udlignet!
12... e5?
Ser spændende ud, men er en stor
fejl. Stillingsstrukturen er mere gunstig for Sort, hvis han i stedet spiller

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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35. Sg3
Undlader igen at tage en bonde efter
35. c5 Df6 36. Lxb7, da jeg hellere
vil have springeren med i spil.
35... b5 36. b3
Også godt var 36. c5 Dd8 37. Lb3
36... bxc4 37. bxc4 Scxd5
Et desperat forsøg, men Hvids fordel var stor.
38. exd5 a5 39. Se4
Afgørende fordel.
39... Dg6 40. d6 h5 41. Dxg5 opgivet.
Efter 41... Dxe4 42. dxe7, Dxe1† 43.
Kh2 får Hvid en ny dronning.
1-0

10
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Jan Sørensen
kommenterer:

6. runde

12... cxd4 13. exd4 Dc7 14. Df3 Dd6
med planen at gennemføre e5
13. dxc5 Dxc5 14. e4 d4 15. Sgf3 Le6
16. Sb3 Lxb3 17. axb3 Dd6 18. fxe5
fxe5 19. 0-0 Sf7 20. b4 a6 21. Tbd1
Tad8
Efter b5 og De6 kunne Sort forhindre, at Hvid fik løberen ind i den
gode diagonal.
22. Lc4 Kh8 23. Lg3 De7 24. Lh4
Spiller for at skabe svagheder på g4
og f5.
24... g5 25. Lg3 Sd6 26. Ld5 Sb5 27.
Tc1
Vil gerne bibeholde bondestrukturen
på dronningfløjen.
27... h6 28. Sh2 Sc7 29. Txf8† Txf8 30.
Tf1
Jeg overvejede også 30. Lxc6 bxc6
31. cxd4 exd4 32. Txc6 Sd5 33. Ld6
Sf4, men ville hellere beholde løberparret og presset.
30... Txf1† 31. Sxf1 Sb5 32. Le1 Dd6
33. Dg4
Også Sg3 så fristende ud!
33... Se7 34. c4! 34... Sc7

Jan Sørensen
Århus / Skolerne (2425)

Stellan Brynell
Nordkalotten (2472)

Fransk / C07
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 c5 4. Sgf3
For tre år siden spillede jeg 4. exd5
exd5 5. Lb5† mod Brynell i divisionsturneringen, hvilket blev remis
efter et omskifteligt parti.
4... a6 5. dxc5 Lxc5 6. Ld3 Sc6 7. 0-0
Sge7
Alternativet er 7... Sf6.
8. c3 0-0 9. De2 Sg6
Brynell har tidligere spillet 9... Dc7
10. Sb3 Ld6 11. Td1 Ld7 12. Le3!
med lille Hvid fordel.
10. Sb3 Ld6 11. Td1
Hvids idé er at spille nyttige træk,
inden han giver Sort den isolerede
d-bonde med exd5. Det er vanskeligt for Sort blive ved med at finde
nyttige træk, f.eks. er 11... Te8 12.
Lg5! generende, da 12... Dc7 ikke
går pga. 13. exd5, og tårnet er ikke
dækket på e8. Sort er derfor nødt til
12... f6 13. Le3, hvilket er lidt bedre
for Hvid, men bedre for Sort end
partiet. Sort vælger efter lang betænkningstid (lidt overraskende, da
Brynell altid har spillet fransk, og
stillingen i partiet er set før) at ophæve spændingen i centrum, men
stillingen er nu meget behagelig for
Hvid.
11... dxe4 12. Lxe4 Dc7 13. Le3 e5?
13... Td8 er mere fornuftigt for Sort.
14. Sg5!
Primitivt, men effektivt.
14... Sce7
14... h6 15. Sxf7 Kxf7, hvorefter 16.
Dd3 med dobbelttrussel på g6 og d6
er det simpleste.
15. c4 Sf5
15... h6 16. c5 Lxc5 17. Lxc5 hxg5
18. Lxg6 fxg6 (en bedre chance er at
give kvaliteten med 18... Sxg6) 19.
Ld6 Dd8 20. Tac1 er ikke godt for
Sort.
16. c5 Le7 17. Sxh7 Te8
17... Kxh7 18. Lxf5 Lxf5 19. Dh5†

Kg8 20. Dxf5, og Hvid har vundet
en bonde. 17... Sxe3 18. Sxf8 Sxd1
19. Sxg6 duer heller ikke for Sort.
18. Dh5?
Efter partiet var jeg meget godt tilfreds med mit spil og var af den opfattelse, at jeg ikke havde lavet egentlige fejl. Men en hurtig gennemspilning med Fritz viser, at Sort nu kan
udligne med 18... Sf4! 19. Lxf4 g6!
Dette mellemtræk havde vi begge
overset, og det er et godt eksempel
på, at man næsten altid får en chance,
selv om man har en dårlig stilling.
Det gælder bare om at være klar, når
den opstår, men det er stormestre
heldigvis heller ikke altid! Bedre for
Hvid havde været 18. Sg5 Sxe3 19.
Dxe3 Sf4, og nu enten 20. h4 eller
20. Sf3 med en ren merbonde.
18... Sxe3? 19. fxe3 Le6 20. Tf1!
Flere brikker med i angrebet. Det tog
lidt tid at finde trækket, da det ikke
er naturligt at forlade den åbne linie.
Nu kan Hvid slå to gange på g6, uden
at Sort har Lf7.
20... Sh8
Eller 20... Lxc5 21. Sxc5 Dxc5 22.
Tae1 med truslerne 23. Sg5 og 23.
Lxg6, f.eks. 22... Sf8 23. Sxf8 Kxf8
24. Lg6, og Hvid vinder. Heller ikke
20... Lxb3 går for Sort: 21. axb3
Dxc5 22. Kh1 med truslerne 23.
Lxg6 og 23. Txf7, og på 22... Dxe3
er der 23. Ld5.

 
   
   
   
   
   
  

 
21. Sf8
En fiks afslutning. Eneste mulighed
er 21. Lf6, hvorefter det mest effektive er 22. Sxe6 fxe6 23. Dh7† Kf7
24. Txf6 Kxf6 25. Tf1† Ke7 26.
Lxb7.
21... opgivet. 1-0

Og så dagen efter....

Bart Michiels
Erfurter SK (2462)




Jonny Hector – 9 af 9



Foto: Thomas Hauge Vestergård.



Om kunsten at vinde et skakparti
– eller mange ...
Af Jonny Hector
Årets Skakliga gik fint for mig. Jeg
plejer at sige, at mine turneringsresultater ligger stabilt med en præstationsrating mellem 2000 og 3000,
og denne gang var resulattet nærmere
det sidste af de to tal.
Hemmeligheden ved at vinde så
mange partier er en kombination af
flere ting, men mest er det et spørgsmål om praktisk skak.
• Vigtig er viljen til at forsøge at
vinde hvert parti, eller mere præcist:
at få det bedste ud af enhver stilling.
• Jeg spiller gerne lidt uortodokst og
forsøger at stille mine modstandere
over for så mange problemer som
muligt. Der er ofte en passende blanding af stærke og svage træk i mine
partier.
• Energisk spil – hvis modstanderen
slår det første angreb tilbage, kommer der straks efter et nyt igen og
igen. Og det gør ingenting, om det
kræver 100 træk at nå målet.
• I stedet for én kritisk stilling har
partierne måske 3-4 afgørende momenter.
Dette plus lidt utraditionelle åbninger og bestræbelsen på at bruge skakuret til at lægge pres kan give mange
point. Og så må man ikke glemme
den vigtigste del, en god portion
held.

Typisk spiller jeg den slags partier, hvor mine modstandere bagefter – og gerne med hjælp fra en computer – sidder og ryster på hovedet,
mens de undrer sig over, at de kunne
misse så mange gode chancer.
9 af 9 antyder dog, at det ikke bare
er tilfældigheder.
Før jeg kommer til partierne i
Skakligaen vil jeg give et eksempel
på, hvad jeg mener, og hvad der kræves for at vinde mange partier.
Først hvordan en remisstilling ser
ud. Her følger slutstillingerne fra
mine to første partier i årets Bundesliga:

Jonny Hector
SK Turm Emsdetten (2568)


























 
  
   

  






Bartlomiej Macieja
Wattenscheid (2617)

Stilling efter 84... Kxf3.






























 
 
  

Jonny Hector
SK Turm Emsdetten (2568)

Stilling efter 56... Kxe2.
I begge tilfælde har Hvid fjernoppositionen, men ... nå ja, så pyt med
det, lad os tage remis.
I det foregående nummer af Skakbladet (nr. 3, 2010) har Peter Skovgaard skrevet om BSF 75 år. Fra artiklen først et eksempel på, hvad jeg
mener, når jeg taler om praktisk skak.

Henrik Danielsen
BMS Skak (2495)

  
   
   
   
 
   
  

  
Jonny Hector
Nordkalotten (2570)

Her spillede jeg så 37. Dxd7, mens
computerne påpeger, at 37. Sd6 var
endnu stærkere. Og smukkere er det
også, men .... udbyttet af mit træk
var 1 point, og udbyttet af det mere
svært overskuelige 37. Sd6 kan umuligt være mere.
Ofte er det bedre at spille et stærkt
træk hurtigt end at lede efter det perfekte træk. Tidnød er noget, modstanderen har.
2010 /4/187
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Nikolaj Mikkelsen
BMS Skak (2380)

 ^
  
   
   
  
   
   
 



Jonny Hector
Nordkalotten (2570)

Nu fulgte 21. Se1, som Peter beskriver udmærket som ‘forrykt og fantastisk’.
Computerne giver den objektive
sandhed om stillingerne, men de giver ikke sandheden om partierne. 21.
Se1 fører til en dårlig stilling, men
samtidig er det den slags træk, der
vinder turneringer.
Eftersom ingen spiller er i stand
til at finde udelukkende bedste-træk,
sådan som computerne gør, kommer
man sandheden nærmere således:
Fritz bedømmer stillingen efter 21.
Se1 til –3 set fra Hvids perspektiv
(havde jeg forstået, at det var så meget, havde jeg ikke vovet at spille
videre), men nu har jeg 150 ratingpoint mere end Nikolaj. Det siger
ikke, at jeg er 150 point bedre, men
det er noget, som tynger eller presser ham, når han spiller. Lad os sige,
at stillingen da set fra Hvids side er
–2. Desuden har jeg allerede bedre
tid, og jeg vurderer, at de kommende
ti træk vil være nemmere at spille
for mig. –1,5. Yderligere er han presset af det faktum, at han for et øjeblik siden troede, at remisen var
hjemme. Selv om han i stedet får
gode gevinstchancer, er det en svær
omstilling, at partiet fortsætter. Og
det var mig, der bestemte, at det skulle fortsætte, ikke ham. Det sender

12
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budskabet, at uanset hvordan du bedømmer stillingen, så fortsætter jeg
spillet, fordi jeg regner med at kunne
slå dig. Nu tror jeg, at vi er nede på
en noget nær balanceret bedømmelse
af, hvem der har de bedste chancer i
det fortsatte spil.
Det er nu, man skal tage beslutningen om at acceptere en remis eller tage chancen og fortsætte, og det
er her, ens indstilling afgør, om man
kommer til vinde turneringer nu og
da, få 100% eller havner på hæderlige 3-5. pladser.
Hvad gælder stillingen mod Mikkelsen har jeg desuden mit trumfkort i behold: Jeg har meget bedre
chance end han for at få sat en springergaffel ind i tidnøden. Det er bare
at køre på.
Disse bedømmelser er svære at
foretage, hvis man ikke er en af de
to, der sidder ved brættet, og derfor
bliver kommentarerne ofte misvisende i forhold til det, der faktisk
foregår i partierne.
Computerne viser, hvem der burde
kæmpe for remis, og hvem som forsøger at vinde. Det stemmer bare ikke
altid.
Lidt senere i partiet skriver Peter
Skovgaard, at Sort har fået svært ved
at komme videre, og det er i en stilling, hvor jeg i hvert fald spillede på
gevinst, og hvor jeg tror, at der var
en rimelig chance for, at min modstander havde accepteret et remistilbud, hvis et sådant var kommet
hans vej forbi.

Skakligaen
Allerede da lodtrækningen til årets
XtraCon-Skakliga forelå, øjnede jeg
chancen for at tage mange point. Et
par stærke førstebræt-spillere var forsvundet ved nedrykning og udtræden. Desuden havde jeg i mine fire
partier med sort fået de tre lavestratede modstandere plus den højestratede. Muligvis kunne nogen i mellemlaget have fået den tanke at bruge
de hvide brikker til at forsøge at sikre
sin stilling. Det slap jeg for nu.
Efter 15 træk i 1. runde var det
dog tid at revidere drømmen om
100%, da jeg stod til tab eller i hvert

fald dårligt mod Jakob Aabling
Thomsen. Udvælger man passende
stillbilleder kan man faktisk se, at
jeg undervejs stod til tab i tre og
måske endda også i det fjerde af mine
sorte partier.
Vigtigst er jo dog, at filmen får en
lykkelig slutning.
Jeg har valgt at skrive lidt kommentarer til to af mine partier fra ligaen. Her kommer først et vigtigt
parti fra matchen mod Brønshøj.
3. runde

Det andet eksempel viser, hvorfor
det er svært at spille som en computer, men også problemerne ved, at
vi, som skriver om skak, har fået Fritz
& Co.

Tiger Hillarp Persson
Brønshøj Skak Forening (2576)

Jonny Hector
Nordkalotten (2572)

Slavisk / D12
Tiger er nok den spiller, jeg har mødt
flest gange i turneringspartier. Og der
er aldrig nogen af os, der lægger fingrene imellem.
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. e3 Lf5 5.
cxd5
Et nyt træk i vore partier, og en overraskelse for mig. Tiger har sædvanligvis en tung førsteserv, og det kan
let ske, at man bliver knust af ham
allerede i åbningen. Denne variant
har jeg dog intet imod at spille, og
jeg tænkte, at den ikke rigtig passede ind i hans normalt så skarpe
repertoire.
Jeg indså senere, at varianten er vanskeligere end som så...
5... cxd5 6. Db3 Dc7 7. Lb5† Sc6 8.
Ld2 e6 9. 0-0 Ld6 10. Lb4
Sort har svært ved at forhindre Hvids
plan om at afbytte de sortfeltede løbere og derefter etablere tryk i c-linien. Det Sort sætter spørgsmålstegn
ved, er snarere, om planen udgør
nogen fare for ham.
Det afgørende i fortsættelsen er, om
en af parterne kan opnå dominans i
c-linien, og her havde jeg måske længere fremme fejlbedømt nogle af de
mere brutale varianter.
10... 0-0 11. Lxc6 Lxb4 12. Dxb4 Dxc6
13. Se5 Dc7 14. Sc3 Tfc8 15. Tac1 a5
Hvids dronning står heller ikke godt.
16. Da3 h6 17. f3 b5 18. Se2?
Her mister Hvid c-linien og initiativet, rigtigere havde været at sende



Mikkel Antonsen – god turnering, men
overspillet af Jonny Hector.

hesten op i banen, formentlig med
18. Sxd5.
Efter 18... Dxc1 19. Se7† Kh7 20.
Txc1 Txc1† 21. Kf2 tænkte jeg, at
stillingen i det mindste altid ville
være spilbar for Sort, men jeg er ikke
længere sikker. At Tiger ikke spilede sådan er tegn på dårlig form og
deraf følgende usikkerhed. Ellers er
det et sjældent syn, at han bakker
med brikker, som har ret til at gå
fremad.
18... b4 19. Da4


 
   
   
   
   
  
  
  

19... Lc2!
Dette træk gør c-linien så kort for
Hvid, at det ikke er muligt for ham at
doble tårnene. Sort derimod kan
doble sine tårne, og c-linien er som
regel afgørende i den slags stillinger.
20. b3 Db7 21. Kf2 Tc7 22. g4
Hvid må prøve at få spil et eller andet sted, men med dronningen stå-

 
^  
   
   
   
 
   
  
Analyse.

29... Db8!! som i flere varianter truer
med at sende damen til h2, f.eks. 30.
Sc5 Txc5 31. dxc5 Dh2 mat! Efter
30. f4 Sc2 vinder jeg et eller andet,
eftersom Hvids Sc5 ikke længere
truer min dronning. Partitrækket er
dog heller ikke dårligt, ideen er 28.
Ta8.
28. a3 Sxb3 29. Dxb4 Da6 30. Sxh5
d4!
Blokerer for Hvids dronning, før den
slipper væk og bliver farlig. Nu findes der ikke længere noget brugbart
for Hvid, og Tiger affyrer sit sidste
skyts, før han går ned i flammer.
31. Sf6† gxf6 32. gxf6 Tb7 33. Tg1†
Lg6 34. h5 Txb4 35. hxg6 dxe3† 36.
Txe3 Tc2† 37. Kg3 Tb7 38. Txb3 Txb3
39. gxf7† Kf8 40. Td1 Txf3† 0-1
Det følgende parti mod Mikkel Antonsen er min favorit. Mikkel spillede ellers en udmærket turnering,
og var den eneste førstebræt-spiller
foruden mig, der sluttede med pluspoint på ratingkontoen.

7. runde

Foto: Thomas Hauge Vestergård.

ende på a4, føles det ikke så truende.
22... Tac8 23. h4 Se8 24. g5 h5 25.
Sf4 Sd6 26. Tce1
Inden tidnøden bliver alt for voldsom, undviger Hvid de taktiske finter med Lxb3, men c-linien...
26... Sb5 27. Dxa5 Sxd4
Denne gang er det mig, der kikser,
måske fordi jeg spiller for hurtigt.
Jeg så, at Hvids dronning var ilde
stedt efter 27... Sa3, men regnede
videre på 28. Sfd3 Lxd3 29. Sxd3
Sc2 30. Te2 Ta8 31. Sc5 Dc6 32.
Dxa8 Dxa8 33. Txc2 med Tiger-spil.
Midt inde i varianten findes dog en
meget bedre mulighed.

Jonny Hector
Norkalotten (2572)

Mikkel Antonsen
Næstved (2424)

Evansgambit / C52
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Lc5 4. b4!?
Jeg ved ikke, om Evans-gambitten
er god eller dårlig, men den er i hvert
fald sjov at spille. Hvid får initiativet, og prisen for det er en bonde.
Om det er prisen værd beror på, hvilke spillere der er indblandet. En pudsig ting er, at Sort kan vælge mellem
fire forskellige varianter, og at alle
fire i forskellige kilder angives som
lovende eller interessante. I andre åbninger er det klart, hvilken vej Sort
må følge, og det er blot at lære sig
varianterne. Sådan er det ikke her,
sortspillerne må selv tage stilling, og
desuden er det sjældent, at de får lejlighed til at prøve den valgte variant.
4... Lxb4 5. c3 La5 6. d4 d6
Godt nok en af de føromtalte fire
varianter, men for mig virker det som
et fejlagtigt valg. Efter Hvids næste
træk er 7... Dd7 bedst, og her står
dronningen ikke naturligt. Sort står
måske okay, men må spille unaturlige træk i fortsættelsen, og det passer ikke godt til en variant, der måske kun spilles én gang om året.
7. Db3 Dd7 8. Sbd2
Mere almindeligt 8. 0-0 eller 8. dxe5.
8... Sh6?
Nu er det blevet en bivariant i en sjældent spillet åbning, og Antonsen taber tråden eller sammenblander varianterne. Trækket Sh6 forekommer
her og der i varianten, men ikke nu.
Et nøgletræk for Sort i denne opstilling er 8... Lb6. Uanset hvad der sker
i centrum, er det vigtigt for Sort at
have muligheden Sa5 med gaffel på
dronning og løber. Det kan også senere være vigtigt at kunne spille Sge7
for at kunne rokere. Den mulighed
er også forsvundet nu, og Hvid har
klar fordel.
9. dxe5 Sxe5 10. Sxe5 dxe5 11. La3
Nu er kort rokade umulig, og den
lange rokade er langt væk med en
dronning på d7. De næste træk er
logiske, men de fører til Sorts undergang.
2010 /4/189
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11... c6 12. 0-0-0 b5 13. Sf3
Aldrig retirere.
13... Db7

  ^
  
   
   
  
  
  
 

14. Td5!!
Holder man sig til computernes vurdering, rækker det med ét udråbstegn. Men det er den slags træk, der
slår luften ud af modstanderen. Mikkel indrømmede efter partiet, at han
ikke havde set mit 14. træk, og at
han derefter var så lammet, at han
også missede mine næste to-tre træk.
Efter min mening er trækket smukt.
Hvis der havde stået en brik på d5,
havde trækket næsten været givet,
men netop fordi feltet er tomt, er det
svært at finde trækket, og effekten
er slående. Nu er partiet afgjort, og i
fortsættelsen falder hammeren hurtigt og tungt.
14... f6?
Ulempen ved mit seneste træk er
ifølge computerne, at Sort kan – og
skal – fortsætte med 14... .cxd5 15.
Lxd5 Dc7 16. Lxa8 Dxc3† 17. Dxc3
Lxc3. Dette er korrekt, selv om jeg
mener, at Hvids trods minusbonden
har klar fordel i slutspillet efter f.eks.
18. Lc5 a5 19. Td1 f6 20 Td6. Sorts
stilling er fortsat svær.
15. Txb5
Nu føltes det, som om der kun var
gode træk at vælge imellem. Pointen er, at efter 14... f6 svækkedes
feltet e6 i en variant som 15... cxb5
16. Lxb5 Ld7 17. De6† Kd8 18.
Lxd7 Dxd7 19. Td1.
15... Lb6 16. Sxe5 Dc7 17. Sxc6 Ld7
18. Se7!
En usædvanlig rute, men så forsvinder også håbet om Tc8 og efterfølgende Dxc3†.

14
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18... Df4† 19. Kb1 Ld8 20. Sf5
Med sine to løbere kan Hvid tillade
sig at hoppe rundt efter behag.
20... Dxe4† 21. Ka1 Lxf5 22. Ld5 De2
23. Lxa8 Le6 24. Ld5 opgivet.
14. Td5 gjorde partiet værd at mindes. 1-0
Til slut et par afgørende øjeblikke:

Daniel Semcesen
K41 (2460)





^
   ^
   
   
   
   
  

 
Jonny Hector
Nordkalotten (2572)

En springer på d6 er ikke nødvendigvis stærk, men den er for det meste
giftig, og takket være den har jeg
beholdt initiativet. Ikke desto mindre er vejen til gevinst at afbytte
springeren mod den lidt passive løber på c8. Fordelenes forvandlingsevne.
29. Sxc8! Txc8 30. e6!
Så afgør Hvids tunge officerer på eog f-linien.
30... Dg4 31. exf7† Kh7 32. Te2 d4 33.
De8 d3 34. Tef2 1-0

Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2518)











^



^













   
  

  
Jonny Hector
Nordkalotten (2572)

Sort, som har det vanskeligt både
med tid og stilling, har netop spillet
33... Kg8-f8 for at hindre springeren
på h4 i at komme til g6. Nu gør den
det alligevel, blot med lidt hårdere
metoder.
34. Sxf7 Txf7 35. Sg6† Kg8 36. Lxf7†
Kh7
Nu skal Sort bare klare tidkontrollen
for at få tid til at bedømme sin stilling og give op.
36... Kxf7 37. Sxe5† fulgt af 38.
Dxd4 var hovedvarianten.
37. Dxe5 Dxe5 38 Sxe5 1-0

Jonny Hector
Nordkalotten (2572)


 ^

   
  
  
   
  
  






^

Arne Matthiesen
SK 1968 (2311)

Her spillede min modstander:
17. Df4?
Han havde set 17... Dc4† 18. Kg1
og 17... Dd3† 18. Ke1, men misset
fortsættelsen i den ene variant. 17.
Dg3 eller 17. Dh5 var spilbare alternativer.
17... Dd3† 18. Ke1 Dxc3†! 19. bxc3
Sd3† 20. Kf1 Sxf4 21. g3
Hvid får en del af materialet tilbage,
men to springere er bedre end et tårn,
og to springere plus et tårn er meget
bedre end to tårne.
21... Sd3 22. Se6† Kxf7 23. Sd8† Txd8
24. Tb1 b6 25. Ke2 Sg4 26. f3 exf3†
27. Kxf3 Sde5† 28. Kf4 Tc8 29. The1
Kf6 30. Ke4 Ke6 31. Tb4 Txc3 0-1.
Stillingerne opstod i 6., 8. og 9. runde. Når man først har dem på brættet, er kombinationerne enkle nok.

Bjarne Sønderstrup klar til kamp for Aalborg.

Så gik den
ikke længere...
Af Bjarne Sønderstrup
Aalborg Skakforening måtte denne
gang, som ventet, forlade skakligaen.
En åreladning på fem spillere fra sidste års hold kunne vi selvfølgelig
ikke overleve, men der skal ikke lyde
nogen bitterhed i den forbindelse.
Sådan er vilkårene bare, og vi kan
kun glæde os over de fem år, vi fik
lov at lege med i toppen. Det er ikke
nogen hemmelighed, at det for os
har kostet en del penge at være med,
men det er primært penge, vi selv
har tjent ved DM-stævner og selv
har valgt at bruge på eksempelvis at
få et par udenlandske spillere (den
estiske GM Kulaots og polske IM
Luch) med i nogle kampe. Vi synes
selv, det har været et behageligt bekendtskab, og vi synes, det har været med til at give kolorit på vores
øverste klasse.
Aalborg Skakforening var for første gang med i den bedste række i
sæsonen 1963-64, året efter indførelsen af divisionsturneringen. Klubben deltog også i sæsonen 65-66,
men siden da skulle der altså gå 40
år, før vi rykkede op igen. Jeg husker personligt, hvordan jeg sammen

5. runde

Foto: Kjeld Mølbæk.

med min far Karl Sønderstrup fulgte,
når koryfæer som Torben Kjeldsen,
I.E.W. Gemzøe og Jørgen Nielsen
(som jo stadig spiller på holdet!)
analyserede dagens partier efter en
divisionskamp. Det var selvfølgelig
dér, min skakinteresse for alvor blev
grundlagt, og jeg skulle være et
skarn, hvis jeg ikke indrømmede, at
ambitionen om at skulle opleve klubben i den bedste række har levet lige
siden!
Min far undlod heller ikke at bryste sig af, at han dengang fik lov at
vinde et parti i 1. division. Så vidt
jeg husker, så var det mod Studenterforeningen, hvor han overlevede et
gevaldigt angreb fra Gert Sørensen
(nu Due Billing) og vandt på en fjern
fribonde.
Indtil i år havde jeg selv været med
på ligaholdet et par gange som reserve, og jeg havde stadig en sejr til
gode. Så mit ønske var selvfølgelig
blot at vinde ét parti. Det lykkedes
lidt heldigt i årets match mod Næstved, så presset var taget af mig til
næste runde mod Nordkalotten:

Bjarne Sønderstrup
Aalborg Skakforening (2021)

Peter Jacobsen
Nordkalotten (2188)

Engelsk / A14
1. c4 Sf6 2. g3 e6 3. Lg2 d5 4. Sf3 Le7
5. 0-0 0-0 6. b3 c5 7. Lb2 Sc6 8. e3 b6
9. d4 La6 10. Se5 Tc8 11. Sc3 cxd4
12. exd4 Lb7?
Her havde jeg ikke helt styr på
varianterne efter 12... Sxe5 13. dxe5
Sd7 14. Sb5. Nu får jeg bare et behageligt spil.
13. cxd5 exd5 14. Tc1 Te8 15. Lh3 Ta8
16. Se2 Sa5
En springer på randen...
17. Sf4 Ld6 18. Te1 Se4
Jeg havde den ære, at Curt Hansen
efterfølgende kommenterede partiet
i Jyllands Posten: Curt skriver:
‘Da Gary Kasparov som meget ung
deltog i sit første sovjetmesterskab,
undlod han i et af sine partier at lave
et chancerigt offer. Han forklarede
bagefter sine kolleger, at han ikke

helt kunne beregne konsekvenserne.
Mikhail Tal gav Kasparov det faderlige råd: først ofrer man, bagefter finder man den bedst mulige angrebsfortsættelse’. Jeg havde ganske rigtigt kun set ca. 5 træk frem, men jeg
er sikker på, at jeg bagefter ville have
ærgret mig, hvis jeg ikke havde indladt mig på det følgende angreb.

 
   
   
   
   
  
   
 

19. Txe4! dxe4 20. Sxf7! Kxf7 21. Dh5†
Kg8 22. Lf5 h6
Hertil havde jeg set, og vurderet det
som meget chancerigt. Men jeg tillader mig her efterfølgende at støtte
mig lidt til Curts analyser(!): ’22...
g6 23. Lxg6 Dd7 24. d5 og 23... De7
24. Se6 viser sig at være dødsensfarligt for Sort.’
23. Dg6 Sc6?
Igen Curt: ‘Her kunne 23... Df6 synes bedre, men 24. Dh7† Kf7 25.
Lg6† og 26. Sh5 eller 24... Kf8 25.
Sh5 Df7 26. d5 er ligeledes meget
vanskeligt for Sort.’ Bagefter var vi
i analyserne kommet lidt videre, idet
Sort tilsyneladende kan klare skærene i ovennævnte første variant efter 26. Sh5 Th8 27. Sxf6 Txh7 28.
Sxh7, og Hvids springer er fanget
på h7. Men den kære Fritz påstår
heldigvis stadig hvid fordel! Så ofrene ser ud til at være korrekte. I partifortsættelsen går det hurtigt:
24. Dh7† Kf8 25. d5 Se5 26. Le6 Df6
27. Lxe5 Dxe5?
Peter er en gentleman og tillader matten. 27... Lxe5 koster damen, og efter 28. Sg6† Dxg6 29. Dxg6 holder
Sort ikke længe. 28. Sg6 mat!
Nu havde jeg med to gevinster ligefrem overgået min far, og med hvilket parti! 1-0
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Op- og nedrykning
Sammen med Aalborg Skakforening
må Næstved Skakklub forlade XtraCon-Skakligaen. Også i sin debut i
rækken sidste år endte Næstved på
nedrykningsplads, men fik en chance
mere, da Helsinge trak holdet.
1. division gr. 1 blev vundet forholdsvis sikkert af BMS Skak trods
en svaghedsperiode i 5. og 6. runde.
Holdet er forstærket med GM Henrik Danielsen, som scorede 4 point
af 5 på førstebræt, men det var stamspilleren Nikolaj Mikkelsen på tredjebrættet, der for alvor trak holdet
frem ved at vinde alle syv partier.
1. division gr. 2 gav en overraskende, men helt suveræn sejr til den
tidligere så dominerende Nordre
Skakklub, der var 8 point foran Viborg før sidste runde. Dermed kunne
topseeede Team Nordea Skanderborg med en GM og tre IM’ere kun
spurte sig til andenpladsen hele 5½
point efter Nordre. Vejen til triumf
Hold

1. r.

1. division, gr. 1

6½

2 Hillerød

4 Øbro

2
5
7

7 Frem

1 Læseforeningen

1. division, gr. 2

1. division

8 BMS Skak

2

3 Viborg

6

3

5 Team Nordea Skb 4
6 Århus/Skolerne 2 4

8 Skødstrup
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1
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2
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Pts.

2
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4
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3½
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3
3

5

4½

6½

5½
5

1

3½

2

5

3

6½

6

7. r.

5½

5

7

2½

I Dansk Skak Union 48. divisionsturnering blev der i alt spillet 213
matcher og 1704 partier.
4 spillere gennemførte alle runder
med maksimum, nemlig foruden
Jonny Hector, Nordkalotten, med 9
af 9 i XtraCon-Skakligaen og Nikolaj Mikkelsen, BMS Skak, med 7 af
7 i 1. division gr. 1 også Sixten
Thestrup, Øbro, 7 af 7 i 1. division
gr, 1, og John Noe, Herning, 7 af 7 i
2. division gr. 3.
Yngste hold var Jetsmark I i XtraCon-Skakligaen med gennemsnitsalderen 27,1 år, mens ældste hold
var Evans II i 2. division gr. 2 med
næsten-seniorgennemsnittet 59,6 år.
Partierne fra XtraCon-Skakligaen
findes på turneringens hjemmeside.
6. r.
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2½
7

4
8

4½

5
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7

2

Lidt statistik
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1
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5
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3
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6
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1
6

7

2

8
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3½
5

4½
5

4½

4. r.

2

3
1

3

6
2

2

5

4
1

5

5
3

4

7

6

5

7 Nordre

16

1½

8

1½

3
7

6

3. r.

1
6

8

2

6
2

2 Esbjerg

4 Silkeborg

4½

3½
1

4

8

3

5 Furesø
6 Roskilde

2. r.
6

1 Helsingør

3 K41 2

Foruden nr. 7 og 8 i alle fire grupper rykker SK 1968 III ned fra gr. 4
efter omkampsnederlag 3-5 mod
Tønder fra gr. 3.

blev banet i 5. runde, da Nordre vandt
det indbyrdes opgør mod Team Nordea med 6½-1½ trods 3,75-4,25 som
forventet resultat.
2. division gr. 1 sendte Allerød
Skakklub op i 1. division efter en
uhyggelig tæt afslutning, hvor matchen mellem de to førende hold, Tåstrup og Frederiksberg, skulle ende
4-4 – og gjorde det.
2. division gr. 2 var turneringens
mest jævnbyrdige felt med kun 9
point mellem Køge Skakklubs 32½
point på førstepladsen og Nr. Aaby
Juniors 23½ i bunden.
2. division gr. 3 havde til gengæld
stor spredning mellem top og bund
– og mellem nr. 1, Herning, med 41
point og nr. 2, Evans, med 33 point.
2. division gr. 4 var uafklaret indtil langt hen i sidste runde, men med
4-4 holdt Kjellerup lige akkurat Jetsmark II bag sig, og da Randers manglede et halvt point i at nå op, blev
Kjellerup oprykker.
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Taktik
Løsninger side 26

Tag stilling
1. Sort trækker!
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3. Sort trækker!

2. Sort trækker!
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Kraftfuldt!

Tvingende!

Konsekvent!

4. Hvid trækker!

5. Sort trækker!

6. Hvid trækker!
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Dristigt!

Diagonalt!

Opfindsomt!

7. Hvid trækker!

8. Hvid trækker!

9. Hvid trækker!
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Veludviklet!

18

v/ Bent Kølvig
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Enkelt!
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Præcist!

v/ Henrik Mortensen

Kjeld Merstrand: ‘I de senere år
har der været bestræbelser på at gøre
mere ud af såkaldt seniorskak med
specielle arrangementer for medlemmer, der er over 60 år. Det kan
være udmærket, men det er bestemt
ikke noget, der kan vende den negative udvikling, og personligt så
jeg hellere, at man brugte kræfterne
på at skaffe nye og yngre medlemmer, ellers ender Dansk Skak Union
som en eksklusiv sammenslutning
for gamle originaler med en speciel
hobby.’
(Sagt på Viborg Skakklubs
generalforsamling, 28. maj 2009)
Bjørn Nielsen: ‘Kombinationsspil
er det egentlige, det oprindelige,
Urkraften i vort Spil; ‘Positionsspil’
er et Nødhjælpsbegreb, teoretisk en
Abnormitet, men i praktisk Henseende en uhyre værdifuld Nyskabelse.’
(‘Kan De kombinere?’, 1948)
Bent Larsen: ‘Jeg bruger i dag mere
tid som skakjournalist, end jeg bruger på at spille skak, selv om det
kan være vanskeligt at skille de to
ting ad.’
(Frederiksborg Amts Avis,
5. juni 1982)
Rashid Nezhmetdinov: ‘Der er
ikke noget mere gådefuldt end en
springer. Dens muligheder på et afgrænset område overgår enhver fantasi. Den beskrives undertiden som
en drage, som en kraft, der hverken
kan tæmmes eller holdes tilbage.’
(‘Super Nezh’, 2000)

Bent Larsen: ‘Jeg anså nu min stilling for at være vundet – og sagde
til Donner, at hvis jeg ikke vandt
det parti, ville jeg gøre alvor af at
søge læge.’
(’50 udvalgte partier 1948-69',
1980)
Susan Lalic: ‘Der kan komme masser af begivenheder i ens liv, hvor
det vil være nyttigt at kunne spille
skak. F.eks. hvis man er på besøg
på et hospital, hvis man spiller med
på et skakhold på sin skole eller på
sin arbejdsplads, eller hvis ens børn
spørger en, om man vil lære dem at
spille.’
(‘Your Chess Questions
Answered’, 1999)
Eugène Snosko-Borowsky: ‘Skak
er et forstandens spil, ikke hukommelsens.’
(‘So darfst du nicht Schach
spielen’, 1931)

Foto: C. Rogers.

Skakspillerne
sagde ...

Carsten Graff: ‘Efterhånden bevægede vi os ind i midtspillet, da det
pludselig så ud som om Mr. Paul
var i problemer. ‘Se!’ brølede jeg
og fik ham til at fare sammen. ‘Jeg
kan slå den firkantede brik ud af
skakbanen!’. ‘Den firkantede brik
er et tårn,’ sagde han og rynkede
panden helt om nakken. ‘Og det
hedder ikke en bane, men et bræt.’
‘O.k.,’ sagde jeg og slog tårnet. ‘Og
jeg kan gøre det med venstre hånd.’
‘Men så kan jeg jo bare...,’ sagde
Paul og stoppede, da han indså, at
det ikke var klogt at slå igen. ‘Hvis
ikke du kan tænke – hvordan kunne
du så regne det ud?’ Jeg kiggede op
fra mine papirer og trak på skuldrene. Få træk efter begyndte der at
ske mystiske ting. Pludselig var både
Paul og brættet indhyllet i en stor
røgsky. Et sted midt inde i skyen
kunne jeg høre, at flere af brikkerne
blev flyttet, og da skyen forsvandt,
var det ham, der stod bedst. Få træk
efter var jeg atter tilbage i spillet,
men en stor røgsky gled straks ind
over brættet. Med hånden for næsen bøjede jeg mig frem, stjal Pauls
dronning og stak den i lommen. Da
skyen gled bort, gloede vi begge
undrende på brættet og i tavshed op
på hinanden. Det hele så kaotisk ud
– flere af brikkerne stod mellem felterne, en bonde var rykket op i
askebægeret og Pauls konge væltet.’
(Carsten Graff,
‘Infoenza’, 1998)

Alexander Khalifman

Bjarke Kristensen: ‘Er skak kunst,
når det lykkes? Bent Larsen mente
det engang, og stemmer det, bør nogen søge om kunstnerløn til Peter
Heine Nielsen.’
(Weekend Nu, 9. november, 2001)

Alexander Khalifman om at vinde
og bagefter at skulle bruge 660.000
$: ‘Det ved jeg ikke, men min kone
er en fornuftig kvinde, der ikke vil
bruge det hele på en måned.’
(‘Interview with a grandmaster’,
2001)

Arne Dahl: ‘Kun en pensionist vil
have tid nok og kede sig tilstrækkeligt til at planlægge sådan noget. –
Jeg spiller faktisk skak, sagde Hultin. I Kulturhuset.’
(‘Elleve’, 2009)

Magnus Carlsen: ‘Jeg er overbevist om, at grunden til, at John Nunn
aldrig blev verdensmester, er, at han
er alt for klog til det.’
(Der Spiegel, 15. marts 2010)
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BENT LARSEN

Fejlbedømmelser
og vildfarelser
En smule optimisme er vel i orden.
Pachman sagde efter interzoneturneringen i 1964, at den gav mig halvandet point ekstra pr. turnering.
Men fejlvurderinger kan skyldes
dårlig forberedelse, og når man så
opdager, der er noget i vejen, er det
svært at bevare koldblodigheden og
få det bedste ud af situationen. Der
er også forskellige opfattelser af
spørgsmål omkring isolerede bønder eller løber mod springer.

München 1958
Fejlene begynder på en måde i 4.
træk. Jeg forstår jo meget bedre varianterne efter 4. Dc2.
Om det er stillingsvurderingen,
der svigter, er lidt svært at svare på.
Snarere er der en fejl i variantberegningen omkring nr. 13. Da jeg
i 20. træk flygter ind i den ‘blokerede sikkerhed’ ved jeg godt, jeg står
næstbedst. Men den solide bulgarske mester skal ikke høre noget remistilbud fra mig.

Bent Larsen
Oleg Neikirch
Nimzoindisk / E54
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3?!
c5 5. Ld3 0-0 6. Sf3 d5 7. 0-0 dxc4 8.
Lxc4 b6 9. De2 Lb7 10. Td1 cxd4 11.
exd4 Lxc3!? 12. bxc3 Sd5 13. Sg5?!
Dc7 14. Dd3 Sf6 15. Lb3 h6 16. Sf3
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Le4 17. De3 Sc6 18. c4 Sa5 19. Se5
b5 20. c5 Tfd8 21. Ld2
En af mulighederne er 21. Dg3 Kh7
22. Sg4, men selv om a-bonden indtil videre kan blokeres, holder det
nok ikke i det lange løb.
21... Sxb3 22. axb3 a5

 ^ 
   
   
   
   
  
  

 
Holdkammeraternes bekymrede
blikke kan jeg ikke rigtig huske. Men
jeg havde spadseret, og hvis en af
dem havde spurgt, havde jeg svaret
klart: – Mit eneste håb er hans tidnød.
Ganske anderledes var situationen
mod Ingi R. fra Island, da Eigil Pedersen rynkede på næsen og spurgte,
om jeg kunne holde det. Jeg bidrog
til Eigils skaklige udvikling med:
– Jeg står bedst!
Vistnok senere på aftenen uddybet
med, at jeg havde en dårlig løber,
men Hvid havde to. Det var overho-

vedet ikke en stilling for løbere! Og
jeg havde altså springerparret.
23. Dg3 Kh7 24. Le3 Lf5 25. Dh4 Sd5
26. g4! Lg6 27. g5 h5 28. Sxg6 fxg6
Mit eneste modspil på hele brættet
er mod e6.
29. Ld2 b4 30. De4 Ta6 31. Dd3 Dc6
32. Te1 Tf8 33. Te4 Tf5 34. Tae1 Sc7
35. h4 Ta8 36. Lf4 Sd5 37. Ld6 Te8 38.
Txe6 Txe6 39. Txe6 Sf4
Hjælp! Jeg vinder!
40. De4 Db5?! 41. Lxf4 a4








   
  
 
  
  
   
  

42. Dxf5! gxf5 43. g6† Kg8 44. c6 opgivet.
Jeg vil ikke pege på forstærkninger
for Sort. Det er nemlig ikke den historie, jeg her vil fortælle.

Zürich 1961
Det var ikke en af mine bedste turneringer. Lige før den uundgåelige
militærtjeneste. Men jeg var godt til-

Murray Chandler, new
zeelandsk stormester
som slog sig ned i
England. Redaktør af
British Chess
Magazine 1991-99 og
sammen med John
Nunn og Graham
Burgess grundlægger
af forlaget Gambit
Publications.

Foto: Frits Agterdenbos.

freds med et par partier. Også med
det følgende, selv om jeg muligvis
stod til tab efter mit 7. træk. Man
kan ikke være forberedt på alt. 7. h4
er en kolossal TN.
Lidt senere er alt i orden, og jeg
har en uhyggelig overvægt af centrumsbønder.
Christoffel var med i nogle turneringer, mens han var studerende.
Senere helligede han sig forsikringsbranchen, og der bliver man jo pensioneret temmelig tidligt. Så blev han
præsident for skakforbundet.

Martin Christoffel
Bent Larsen
Aljechins forsvar / B04
1. e4 Sf6?! 2. e5 Sd5 3. d4 d6 4. Sf3
Sc6?!
Risikabelt. Lothar Schmid holdt af
denne spas.
5. c4 Sb6 6. e6 fxe6
Sämisch slog med løberen og vandt!
I Flensborg 1947. Stærke centrumsbønder...
7. h4!!



  ^
   
   
   
  
   
  
  

Herefter bør Sort, efter nugældende
teori, spille 7... e5 og give bonden
tilbage. Det er efter min bedste overbevisning ikke helt tilfredsstillende.
7... Sd7(?)
Der var ikke noget i vejen med min
stillingsvurdering, og jeg var bange
for 8. h5! Turneringsbogen siger 8.
Sc3 Sf6 9. h5, også stærkt.
8. Sg5? Sf6 9. d5 exd5 10. cxd5 Se5
11. f4 Seg4 12. Ld3 c6 13. Sxh7
Hvad skal han gøre? Sort går selvfølgelig ikke med til Txh7 14. Lg6†.
Det svære er at vælge mellem a5 og
b6.
13... Da5† 14. Ld2 Dxd5 15. Sxf6† gxf6

Ind mod centrum! I det udvidede har
jeg nu fire mod én!
16. Lg6† Kd8 17. De2 f5 18. Lc3 Tg8
Noget så fint som et positionelt
kvalitetsoffer. Turneringsbogen siger, at Th6 var udmærket. Jeg er
mildest talt uenig.
19. Lh7 Tg7 20. Lxg7 Lxg7 21. h5 Dd4
22. Sc3 Dxf4
Fire mod nul! Og Hvid har ingen
rokade.
Mærkeligt nok vinder Sort uden at
mobilisere Ta8.
23. Th3 Ld4 24. Tf3 Dg5 25. Td1 Le3
26. Td3 f4 27. Lg6 Le6 28. Tdxe3 Sxe3
29. g3 Lg4

   
   
   
   
   
  
  

  
30. gxf4 Dh4† 31. Kd2
Eller 31. Df2 Lxf3!
31... Lxf3 32. Dxf3 Sc4† 33. Kc2 d5
34. Sxd5 Dh2† 35. Kc3 Sd6 36. Sb4
Sb5† 37. Kd3 Kc7 38. Kc4 Td8!! 39.
De3 Dxb2 40. Dxe7† Td7 41. opgivet.
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...FEJLBEDØMMELSER OG VILDFARELSER

Når man elsker løbere
– så elsker man selvfølgelig også de
dårlige. Karpov har haft tilbøjeligheder i den retning, Barejev og Short
meget stærkere. Det løser åbningsproblemerne, hvor Short dog har
erkendt, at for at spille fransk skal
man være indstillet på at gennemgå
mange lidelser. Stonewall og ortodoks dronninggambit kan også være
slemme.
I Hastings 1991 spillede jeg e4
mod Barejev, og han valgte som
ventet fransk. Uden angst for Lb4
gik min springer til c3, men den behagelige overraskelse kom i 4. træk,
Le7. Nå, men så stod jeg jo bedst!
Terrænfordel og den bedste løber.

Bent Larsen
Jevgeni Barejev
Fransk / C14
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. Lg5
Le7?! 5. e5 Sfd7 6. Lxe7 Dxe7 7. f4
0-0 8. Sf3 c5 9. Dd2 Sc6 10. 0-0-0
– Mere populært er 10. dxc5, jeg ved
ikke hvorfor, skrev jeg. Lad mig
uddybe: Jeg er ikke bange for 10...
c4.
10... cxd4 11. Sxd4 Sb6 12. De3 Ld7
13. Kb1 Dc5 14. h4 Tac8 15. Th3 Sa5
16. Sb3 Dxe3 17. Txe3 Sac4 18. Tf3 f6
19. exf6 Txf6 20. Sd4 Tcf8 21. Lxc4
Sxc4 22. b3 Sd6 23. Te3






^
   
  ^ 
   
   
  
 
 

Jeg er ikke sikker på, at jeg har spillet det bedste. Nu har jeg en lille fordel efter 23... Txf4 24. Sxe6, og slutspil med tårne og springere er en af
mine specialiteter, ifølge Bill Hartston for mange år siden. I stedet spiller Barejev helt vildt.
23... b5 24. a3 a5 25. g3 b4 26. axb4
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axb4 27. Sa2 Tb8 28. Kb2 Se4 29. Sf3
Le8 30. Sg5 Lh5 31. Sxe4 Lxd1 32.
Sxf6† gxf6 33. Txe6 Kf7 34. Te3 Lh5
35. Td3 Ke6 36. Td4 Tg8 37. Sxb4 Lf3
38. Td3 Le4 39. Te3 Kf5 40. Sc6
Her står der 1-0. Stillingen er endnu
ikke til at opgive, så vi læser: tid!
Fra samme turnering:

Bent Larsen
Murray Chandler
Engelsk / A37
1. Sf3 c5 2. c4 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7
5. 0-0 e6 6. Sc3 Sge7 7. d3 0-0 8. Lf4
d6 9. Dd2 a6 10. Lh6 Tb8 11. Lxg7 Kxg7
12. d4
Her må Chandler da være vågnet op!
Han har vel forestillet sig, at han var
ved at opbygge en pindsvinestilling,
men efter at Lg7 er forsvundet, er g6
en svækkelse, og der er også problemer på d-linien.
12... b6 13. Tfd1 Dc7 14. Tac1 Lb7 15.
d5!
Sådan!
15... exd5 16. Sxd5! Sxd5 17. cxd5 Se7
18. Dc3† f6
Meget grimt, men 18... Kg8 19. Sg5
er ikke kønnere.
19. Sg5 Lc8



^





^





  
 
   
   
  
 







Hvad nu? 20. Lh3 er tiltrækkende,
men med 20... h6 syntes jeg, at Sort
endnu kunne gøre modstand.
20. b4!? Sf5(?)
Det er ikke mange muligheder, Sort
har at vælge imellem. F.eks. 20...
Kg8 21. Se4 Kg7 22. bxc5 bxc5 23.
Sxc5! Dxc5 24. Dxc5 dxc5 25. d6
med tilbageerobring af officeren og
tilsyneladende vundet slutspil.

Men 20... h6 og 20... a5 gav endnu
visse chancer.
21. e4 Sh6 22. Se6† Lxe6 23. dxe6
Tfd8 24. f4 Sg8 25. g4 Dc8 26. f5 g5
Igen har vi en situation med langt
fremrykkede fribønder, der normalt
ikke kan blokeres effektivt.
27. Dg3 Dc7 28. Td2 Se7 29. h4 gxh4
Eller f.eks. 29... h6 30. Tcd1 Sc8 31.
Dh2 Th8 32. e5! fxe5 33. Txd6! med
afgørende angreb.
30. Dxh4 Sc6 31. g5 fxg5 32. Dxg5†
Kh8 33. f6 Tg8 34. Df4
Der er den igen: Dronningen bag
fribonden.
Men truslen i retningen d6-c7-b8
betyder selvfølgelig også en del.
34... Tg6 35. f7 Kg7
Kongen skal blokere!
36. Tf1 Kf8 37. Txd6 Sd4?
Mod 37... Se7 er 38. Dd2 knusende,
f.eks. 38... cxb4 39. Tc1.
38. e7† Dxe7 39. Txd4 opgivet.

Damehåndbold
Nu en lidt lettere genre, En time til
hele partiet. Sportslørdag i fjernsynet, 18/3 1985. Jeg er blevet 50, og
Curt er blevet stormester,

Curt Hansen
Bent Larsen
Siciliansk / B66
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 d6 6. Lg5 e6 7. Dd2 Le7 8.
0-0-0 a6?! 9. f4 Dc7 10. Le2 Ld7 11.
Sb3 Td8 12. Lxf6 gxf6 13. f5 0-0!?
Hvis dette er for farligt, skal jeg nok
flere træk tilbage og lede efter forstærkning. Men jeg var ikke bange!
I lignende stillinger var jeg jo vant
til at vinde, bl.a. mod Tal og Arnason.
Endvidere havde jeg en stor fordel.
Det var nok ikke gået op for mig.
Curt sad sådan, at han kunne følge
damehåndbold på en monitor! Han
kan godt lide håndbold, og så var
det oven i købet damer! Selv har jeg
aldrig spillet meget håndbold, der jo
er en dansk opfindelse. Jeg har slet
ikke spillet volley, men jeg kan nyde
at se på det, når det er de brasilianske
piger, der er på banen.

Debat
14. Dh6 Kh8
14... Se5 15. g4 er ikke betryggende.
15. e5!










^
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Av! Trækket gør en masse for Sc3
og Le2, måske også skumle planer
med Td4-h4.
15... dxe5 16. Se4 Sb4?
Helt vildt. 16... Tg8 ser ikke godt
ud, men andet var der ikke.
17. Ld3 Tg8 18. Sxf6 Tg7 19. fxe6 Lxe6
20. Lxh7 Lxf6 21. Le4† Kg8 22. Dxf6
Tc8

 
  ^
   
   
   
   
 

 


Curt havde spillet hurtigst og havde
over 10 minutter. Inspireret af nogle
meget kraftige kanonskud spillede
han 23. Sc5. Men skak er et meget
finere spil end håndbold. Efter 23.
Td2! havde jeg været kaput, tårnet
på g7 er jo ikke rigtig noget værd
mod Thd1.
23. Sc5?? Dxc5 24. Td8† Txd8 25.
Dxd8† Df8 26. Td1 Tg4 27. Lf3
Var 27. Df6 en chance? Nej! 27...
Txe4 28. Td8 Sxa2†!
27... Tg6 28. a3 Sc6 29. Dc7 Dc5
30. Dxb7 e4! 31. Le2 Txg2 32. Dxa6
De3† 33. Td2 Sd4 34. Da8† Kg7
35. Dd8 Tg1† 36. Ld1 Txd1† 37. Kxd1
Dg1 mat!

PS
Eksverdensmester Vassilij V. Smyslov fyldte 89 den 24. marts. Han
afgik ved døden to dage senere.
Minderne er mange. I Moskva 59
tillod jeg mig 1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3.
d4 cxd4 4. Sxd4 e6 5. Sc3 Lb4 6.
Sdb5 a6? 7. Sd6† Ke7. Det kan ikke
spilles, men det kunne det godt den
dag. Nogle træk senere havde Hvid
tabt en bonde uden kompensation.
En centrumsbonde. Situationen var
desperat. Så bestilte han te med sukker! Jeg så ham putte ikke mindre
end seks store klumper af dette
energifornyende sødemiddel i denne
meget traditionelle russiske drik.
Han holdt remis.
Laura kalder ham en caballero. En
gentleman. Håndkys osv. Et behageligt smil. Og en stor sanger!
Han var jo operasanger, men af
den russiske skole, der er meget anstrengende for stemmen. Man da han
var 50, viste den beundrede Caruso
sig for ham i en drøm:
– Du skal lægge din stemme om.
Gå over til den italienske skole! Det
vil ikke blive helt let, men du vil
opdage, at vi synger ubesværet, og
stemmen bliver bedre med årene.
Netop! Jeg tegner som vidne.

Vassilij V. Smyslov, verdensmester i
skak, operasanger – en caballero.

En overdrivelse?
Først et stort tillykke til Bent med
fødselsdagen fra mig også. Bent skriver i artiklen ‘1. oktober 1947’ under overskriften ‘En overdrivelse’:
‘I sæsonen 1951-52 vandt jeg klub-,
by- og amtsmesterskabet med maksimumpoint. Det siger legenden.
Men det er ikke helt rigtigt. I den
ærværdige Ålborg Skakforening,
vistnok provinsens ældste, fra 1879,
kan det tænkes, at man har protokoller og skemaer...’
Denne opfordring kan jeg selvfølgelig ikke sidde overhørig. For det
første må jeg lige påpege, at Aalborg
Skakforening staves med Aa (selv i
Århus er der nu kræfter, der arbejder
for den gamle staveform!) og at foreningen ganske rigtigt er provinsens
ældste, men fra 1889. Jeg har kigget
i protokollerne, og der nævnes Bent
første gang som vinder af 3. præmien i sommerturneringen 1950.
I den efterfølgende vinterturnering
endte Bent også på en delt 3. plads
med 15 kr. i præmie! Men da jeg
skal verificere ovennævnte opdager
jeg efter en del leden rundt, at der –
meget mystisk – er forsvundet et par
sider i protokollen! Næste gang Bent
bliver nævnt er fra generalforsamlingsreferatet 26/5 1952, hvor formand Tuxen fortæller, at Bent skal
rejse til sommer.
Så jeg kan desværre hverken beeller afkræftelegenden. Men jeg har
slået efter i min fars bog ‘Aalborg
Skakforening i 100 år’, og der skriver Karl: ‘Det sidste år han var i Aalborg, vandt han klubmesterskabet i
Aalborg Skakforening, amts- og bymesterskabet alt sammen med 100%
score’. Så jeg synes, at vi stadig skal
lade legenden tale sandt.
Bjarne Sønderstrup
Hvad protokollen ikke var i stand
til, kunne partilisterne! Ifølge Jan
Løfberg, der sammen med Jørn Erik
Nielsen og Erik André Andersen,
arbejder på et trebinds værk om Bent
Larsen, er det ganske vist: Legenden taler sandt, Bent Larsen vandt
samtlige partier. (Red.)
2010 /4/199
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v/ Steffen Pedersen

En stærkt besat åben turnering i Dubai blev vundet af Eduardo Iturrizaga fra Venezuela med 7 point af 9
mulige og bedst korrektion. Den 21årige sydamerikaner spillede en solid turnering uden tabspartier og
nåede helt frem på førstepladsen
blandt andet via en sejr over Parimarjan Negi i næstsidste runde.
Undervejs blev det også til følgende
fine miniature:

Eduardo Iturrizaga (2604)
Evgeny Sharapov (2498)
Engelsk / A15
1. Sf3 Sf6 2. c4 c6 3. Sc3 d5 4. e3 e6
5. b3 Sbd7 6. Lb2 Ld6 7. Dc2 0-0
Hvid har valgt en fleksibel spillemåde mod Sorts halvslaviske opstilling. Med 8. d4 kunne Hvid nu få en
mere kendt stillingstype, men hvor
Lb2 er spillet en anelse for tidligt.
Det har været kendt siden Korchnoi
- Beljavskij, Leon 1994. Sort reagerer hurtigt i centrum: 8... e5! 9.
cxd5 cxd5 10. dxe5 Sxe5 11. Le2
Sxf3 12. Lxf3 d4! med godt spil.
8. Tg1!?
Et hurtigt g4 er jo så moderne, og at
kombinere det med at holde diagonalen a1-h8 åben for løberen giver
god mening.

www.skak.dk
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8... e5
Hvids sortfeltede løber er en potentiel magtfaktor, så 8... De7 9. g4 La3
er et alternativ, om end jeg nok helst
vil have Hvid efter 10. g5 Se8 11.
Lxa3 Dxa3 12. h4.
9. cxd5
9. g4 e4 10. g5 Se8 11. Sd4 Se5 er
udmærket for Sort, der har fået skabt
sig mere terræn og mulighed for at
bringe sin hvidfeltede løber i spil –
i partiet når den aldrig med.
9... Sxd5 10. Se4 De7
Eller 10... Lc7 11. g4 Te8 12. g5
Sf8, og nu bør Hvid spille 13. Tc1!
for at imødegå 13... Lf5 (det besvares nu med 14. Sf6†!). Kongen står
rimeligt sikkert i centrum, og så
længe Sort ikke kan få udviklet sin
hvidfeltede løber, har han svært ved
at få spillet til at hænge sammen.
Derfor er 13... Kh8, der fornyer
ideen Lf5 nok bedst, men kongen
står ikke optimalt i hjørnet, når Hvid
kommer farende med h4-h5-h6.
11. a3 Lc7
11... f5 12. Sxd6 Dxd6 13. d3 evt.
fulgt af 0-0-0, hvorefter e4- og d4fremstød ligger i luften.
12. g4 S7f6 13. Sxf6†
13. g5 Sxe4 14. Dxe4 er muligvis
mere nøjagtigt, men Hvids dronning
står ikke specielt godt på e4.
13... Dxf6

  ^
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14. Ld3!?
14. Le2 er passivt men objektivt nok
bedre.
14... g6?
Lidt for forsigtigt. Sort har sikkert
blot set 14... Dxf3 15. Lxh7† Kh8
16. Le4 fulgt af Lxd5 og Hvid vinder officeren igen, men 16... Dh3!
17. Tg3 Dh4 18. Lxd5 Lxg4 er ikke
så dårligt for Sort. Hvids største problem er, at han ikke kan få rokeret.
Og så er der taktiske varianter som
19. h3 Lh5 20. Le4 f5! 21. Lxf5 Df6,
der gør, at Sorts stilling hænger fint
sammen.
15. Le4! De7 16. g5
Nu spiller Hvids angreb derimod
helt sig selv, mens Sort fortsat ikke
rigtigt kan få sin løber i spil.
16... f5?
Det er lidt for tidligt at blive panisk.
Hvid skal stadig vinde partiet efter
16... Ld6 17. h4 Ld7 18. h5 Tad8.
17. gxf6 Sxf6
17... Txf6 var selvfølgelig bedre,
men kønt er det ikke.

  ^
   
   
   
   
  
  
  

18. Lxg6! hxg6 19. Dxg6† Kh8 20.
Sxe5!
Så blev der åbnet for løberen!
20... Dh7 21. Sf7†
Der er mat i tre træk.
1-0

www.skak.dk

– Dansk Skak Unions server –

Juniorskak

27. Pige-DM
Af Helge Neesgård-Madsen
I 80’erne under den nu nedlagte
FTSADPOKS (foreningen til støtte
af pige- og kvindeskak) havde PigeDM mere end 100 deltagere. I dette
årtusinde har det ligget på en 50-60
stykker, dog var der sidste år kun
33, og i år nåede det en næste bundrekord på 31 deltagere. Det er synd,
for med turneringsarrangør Bjarne
Søndergaard i spidsen var det en
nærmest perfekt gennemført og særdeles hyggelig turnering i nordjyske
Jetsmark.
Og når der så, i alt fald for de ældre årgange, ud over DM-titlen også
er et nordisk mesterskab at spille om,
så burde mange flere deltage.

Vinderne
Gruppe A (født 1993 eller tidligere):
1. Emilie E. Christensen, Jyderup
Gruppe B (født 1994-95):
1. Amalie Lindestrøm, Esbjerg
Gruppe C (født 1996-97):
1. Thea Nicolaisen, Århus
Gruppe D (født 1998-99):
1. Freja Vangsgaard, Århus
Gruppe E (født 2000-01):
1. Helena Keitum, Nykøbing Falster
Gruppe F (født 2002 eller senere):
1. Signe Sørensen, Vestfjends
NM spilles besynderligt nok i andre
aldersgrupper. Til NM kvalificerer
vinderne af gruppe A, B og C sig.
Ligeledes nr 2 i gruppe A, samt den
højestratede fra 1994-96, samt fra
1997 eller senere.
http://jetsmarkskakklub.dk/

Skoleskak – nye venner, nye muligheder, her på Albertslund Rådhus.

Dansk Skoleskak
– succes i jubilæumsåret
Af Thorbjørn Rosenlund
Skoleskakken blev stiftet for 50 år
siden af den fremsynede sønderjyske skolemand og sekretær i Dansk
Skak Union Børge Borgaa og markerer sig her i jubilæumsåret mere
succesfuldt end nogen sinde. Konceptet blev for nogle års siden justeret fra at være en skole- og ungdomsafdeling af klubskakken til en
social og pædagogisk ungdomsorganisation med skakken som middel snarere end som mål. Dermed
blev optagelse i DUF (Danmarks
Ungdoms Fællesråd) naturlig, og
siden har det ene bemærkelsesværdige initiativ afløst det andet fra
en stadigt mere både entusiastisk og
professinel organisation. Sidste år
bevilgede Velfærdsministeriet 2,6
mio. kr. til projektet ‘Bring minoriteterne i spil’, som tilbyder skakundervisning og uforpligtende turneringer i skoler med mange socialt
tunge elever, og for nylig fik Dansk
Skoleskak overrakt Integrationsministeriets Mangfoldighedspris på
25.000 kr. for projektet ‘Den Store
Skattejagt’, der med 10 poster på
ruten fra Nørrebro til Rådhuspladsen
den 31. juli 2010 skal åbne unges

www.skak.dk – Spil skak online – www.skak.dk

øjne for skoleskakken og forhåbentlig få flere unge med indvandrerbaggrund engageret i frivilligt arbejde.
50-års jubilæet kulminerer lørdag
den 4. september med en skoleskakfestival på Rådhuspladsen i København, hvor der bl.a. bydes på en stor
multikulturel skoleskakturnering,
gigant-skak, skak med levende (flot
udklædte!) brikker, simultanskak og
officiel modtagelse på rådhuset.
Men allerede 13. marts var der landet over jubilæumsstævner, opvisningskampe og PR-events, og blandt
de mange positive resultater denne
dag var den synlige effekt af ‘Bring
minoriterne i spil’. København
Open, en af dagens store turneringer, blev spillet på Albertslund Rådhus, og arrangørerne kunne glæde
sig over, at 150 børn deltog – og af
dem hele 75 i begynderklassen. En
tredobling i forhold til året før. Det
opsøgende arbejde på skolerne
havde båret frugt, børn der ellers aldrig deltog i den slags fritidsaktiviteter havde havde taget turen fra
Nørrebro for at spille skak.
www. skoleskak.dk

– Dansk Skak Unions server
2010 /4/201
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Bøger

Bliv en bedre skakspiller

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 18.

Lars Bo Hansens seneste bog har til
formål, som titlen angiver, at inspirere læserne til at forbedre deres
spillestyrke ved at lære fra mestrene,
og hermed menes ikke blot nutidens
mestre, men også de gamle mestre.
Faktisk er bogen et langt stykke ad
vejen en skakhistorisk fremstilling,
hvortil kommer forfatterens betragtninger om sin egen læreproces med
at gå til de historiske kilder.
Bogen er opdelt i syv hovedafsnit:
1. Den romantiske æra, 2. Den videnskabelige æra, 3. Den hypermoderne æra, 4. Den nye dynamiske
spillemåde, 5. Universalitetens tidsalder, 6. Den kreative konkrethed og
7. Skak i fremtiden – transformationens æra. I hvert afsnit gør forfatteren
rede for de karakteristiske træk ved
æraen og/eller det fremherskende
paradigme, og der bringes en række
velvalgte partieksempler, som forsynes med udmærkede kommentarer.
Bogen virker umiddelbart nemt
tilgængelig og tiltalende, men den
er ikke for nybegyndere, snarere henvendt til den seriøse skakstudent på
et vist niveau. Det er en meget indholdsrig bog på næsten 200 tætskrevne og gennemarbejdede sider
med meget tankestof og mange betragtninger, som desværre ikke kan
ydes fuld retfærdighed i en kort anmeldelse.
Her er nogle enkelte diskussionspunkter: Forfatteren burde skelne
mere klart mellem de forskellige begreber, som ligger til grund for bogens syv hovedafsnit. Er det faser,
æraer, skoler eller paradigmer?
(s. 10). Man kan også diskutere, om
hypermodernismen er et samlet paradigme, eller om der snarere er tale
om Nimzowitsch’ system, hvilket
forfatteren synes at mene (s. 70 ff.).
Den historiske periodisering virker meget bastant, og der går på en
eller anden måde kludder i det, selv
om forfatteren er opmærksom på, at
der er tale om flydende grænser. For
at parafrasere bogens egen termino-
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logi kan man sige, at Tal var repræsentant for den nye dynamiske spillemåde (1945-1965), men han blev
effektivt stoppet i 1961 af Botvinnik,
som var repræsentant for den videnskabelige æra (1870-1920), og Botvinnik blev selv stoppet i 1963 af
Petrosjan, som var elev af Nimzowitsch og dermed repræsentant for
hypermodernismen (1920-1945).
Det hænger ikke sammen.
Forfatteren fremhæver, at mønstergenkendelse er vigtig, og der kan
på dette grundlag påpeges en lille
mangel i de ellers udmærkede partikommentarer. Partiet Spasskij Petrosjan (s. 126-127) fremhæves
som en positionel nedspilning af
Petrosjan, og 25. Ld3! betegnes som
et stærkt positionelt træk (uden taktiske sidespring). Men her er der faktisk mulighed for at genkende kombinationsmønstret 25... Lxd5 med
den eventuelle pointe e5-e4, hvilket
ikke nævnes af forfatteren.
Lad ikke disse indvendinger stå i
vejen for, at der er tale om en velskrevet, gennemarbejdet og indholdsrig bog præget af stor fortælleglæde. Der gives gode bud på forståelsen af skak i den nye computerdominerede tidsalder. Også det engelske sprog beherskes udmærket.
Der er endvidere parti- og åbningsindeks, litteraturliste og tegnforklaring.
Erik André Andersen

Lars Bo Hansen: Improve Your
Chess by learning from the champions. Gambit Publications, London
2009, 192 sider.

1. N. Gerasimov
Vassilij Smyslov
Moskva 1935. Allerede dengang
fandtes der 14-årige med kombinationstalent! 19... Td3! Eller med
trækomstilling: 19... Lh2† 20. Kh1
Td3! Pointen er naturligvis springerskakken på f2.
20. Dxb6 Txh3. Sort kan også
vinde med 20... Dxb6 21. Sxb6 Lh2†
22. Kh1 Txh3 etc. 21. Ld4 Lh2†
22. Kh1 Lxe5†, og da løberen også
får damen (23. Kg1 Lh2† 24. Kh1
Lc7†), opgav Hvid. 0-1.
2. Victor Davidovich Baturinsky
Vassilij Smyslov
Bymesterskabet, Moskva 1938. 16...
f4! 17. Le4. Hvid kommer næsten –
men også kun næsten – ud af sine
problemer med 17. gxh3 Sxf3 18.
Dxf3 fxe3 19. Se4 (eller 19. Sb3 Tf8
20. De2 Txf2 21. Txf2 exf2 22. Dxf2
Txh3) 19... Tf8 20. Dg4† Dxg4 21.
hxg4 Tf4 22. f3 Lh4 23. Sg3 Td2
24. Tae1 Ta4! 25. a3 Lxg3 26. hxg3
e2 27. Tf2 Txb2 28. Tfxe2 Txe2 29.
Txe2 Kd7! med overlegent slutspil
for Sort.
17... Lxg2†! 18. Lxg2 fxe3 19.
Le4 Txd2 20. Lxg6 Txd1 21. Lf5†
Td7 22. fxe3 Kd8 23. Lxd7 Kxd7.
Og det tog kun en halv snes træk
yderligere at vinde: 24. Tad1† Ke6
25. h3 h5 26. b3 g5 27. e4 g4 28.
hxg4 hxg4† 29. Kg2 Th3 30. c4 Sf3
31. Th1 Sh4† 32. Kf2 g3† 33. Ke2
Txh1 34. Txh1 g2. 0-1.
3. Jurij L. Averbakh
Vassilij Smyslov
Moskva 1939. 18... Lg2!! Den gamle
historie om en brik, der står i vejen
for (en af) sine egne. Nu vil Hvids
konge hurtigt gå til grunde efter 19.
Lxg2? Dxh2† 20. Kf1 fxg3. Nogenlunde det samme sker med 19. Sf3
Lxf3 20. Lxf3 Dxh2† 21. Kf1 fxg3,
f.eks. 22. Lc5 Sf5 23. Dc1 gxf2 24.
Sxf2 Sg3† 25. Ke1 Lh6.
19. h4 Lxh1 20. Kxh1 fxg3 21.
fxg3 Se3 22. Dxc7. 22. Dd3 Lxd4

23. Dxd4 Dxe2. 22... Dxd5 23. Sf3
Sxd1 24. Lxe7 Te8. 0-1.
4. Vassilij Smyslov
Alexander A. Kotov
Moskva 1943. Et forrygende angreb:
24. Sf5! gxf5. Afslag er utiltalende:
24... g5 25. Tf2 med elendig sort
kongefløj, eller 24... h5 25. gxh5
gxf5 26. h6, og Hvid vinder nemt.
25. gxf5 Sc7. Såvel 25... Sg5 26.
Lxg5 fxg5 27. Sxg5† Kh8 28. Se6
som 25... Tfe8 26. Tg1! Sf8 27.
Txg7†!! Dxg7 28. Tg1 er håbløst for
Sort.
26. Tg1 Se8? Her var 26... Tf7!
noget sejere. En sandsynlig følge: 27.
Lxh6! Lxh6 28. Tg6 Kh8 29. Txh6†
Th7 30. Tg1 med fortsat angreb. 27.
Tg6. Efter 27. Lxh6 Lxh6 28. Tg6
Dg7!, får Sort det svært, men kan
stadig spille.
27... Tf7 28. Tbg1 Kg8 29. Txh6
Kf8 30. Th7 Ke7 31. Dh5?! En
skønhedsplet. Skrappere var 31.
Tg6! Tc8 32. Sg5! med overbevisende kraft.
31... Kd6? For med 31... Tc8!
kunne Sort have åbnet en kattelem
for majestæten, selv om Hvid nok
vinder slutspillet efter afviklingskombinationen 32. Sg5! fxg5 33.
Lxg5† Kd6 34. Lf4† Ke7 35. f6†
Sxf6 36. Tgxg7 Sxh5 37. Txf7† Ke6
38. Txd7 Sxf4 39. Txb7.
32. Lf4† Se5. 32... Ke7 33. Tg6
Tc8 34. Sg5! 33. Lxe5†. Eller 33.
Sxe5! fxe5 34. Dg6† Kc7 (På 34...
Tf6 eller 34... Sf6 kan følge 35.
Lxe5† Kxe5 36. Dg3 mat!) 35.
Lxe5† Kc8 36. Lxg7 og vinder.
33... fxe5 34. f6! Sxf6 35. Dxe5†
Kc6 36. Thxg7. Sort fortsætter den
håbløse kamp, formodentlig i svær
tidnød. 36... Kb5 37. Sxd4† Kb6
38. b4 Tc8 39. Txf7 Dxf7 40. Dd6†
Tc6 41. Sxc6 Sxe4 42. bxc5†. 1-0.
5. Georgij M. Lisitsin
Vassilij Smyslov
13. Sovjetmesterskab, Moskva 1944.
23... Txc4!! 24. Dxc4. Der er intet,

der duer: 24. gxf4 Sxf4 25. f3 Tc3!!
26. Lxc3 Dxf3 og slut. 24... Se3! Mat
eller dame! 25. Df1 Sxf1 26. gxf4
Dxa2.
At Hvid fortsætter er lidt underligt. Sort kunne have taget h-bonden også. 27. Kxf1 Dd5 28. La3
Tb8 29. Lc5 b5 30. Tdc1 h5 31.
Kg1 h4 32. Tc3 De4 33. Ta1 b4 34.
Tb3 h3 35. Txh3 b3 36. La3 b2 37.
Lxb2 Txb2 38. Te3 Dxf4 39. Tf1
Txf2 40. Txf2 Dxe3. 0-1.
6. Vassilij Smyslov, USSR
Imre Koenig, England
Radio-landskamp 1946. 31. Sxg7!
Lxf2†. Modtagelsen af offeret med
31... Kxg7 32. Sf5† Lxf5 33. exf5
bekymrer med rette den ungarskfødte (Mirko Kenig) nyenglænder.
Der kunne nemlig følge 33... Td4
34. f6† Kh8 (34... Kg6? 35. Lf4†
Kxf6 36. Dg5 mat) 35. Lf4 Sg6 36.
Dh5† Kg8 37. Dxg6† Kf8 38. Dh5!
Ke8 39. Lxe5 etc.
32. Txf2 Dxc4 33. Se8 Sh7 34.
Sf6†. Også 34. Th2 og 34. Dh4 var
udmærkede træk. 34... Kg7? Bedre,
omend utilstrækkeligt, var 34... Sxf6
35. Lxf6 Td6 36. Dh4 Txf6 37. Dxf6
med hvid fordel.
35. Lh6†! Kh8. 35... Kxh6 36.
Sf5† Lxf5 37. Sg8 mat. 36. Sxd7
Dd4 37. Sxe5! med mattrussel på
c8. 1-0.
7. Vassilij Smyslov
Cenek Kottnauer
Staunton mindeturnering, Groningen 1946. Kottnauer var tjekke, født
i Prag, men fik i 1953 engelsk borgerskab. 18. Sc5!! dxc5. 18... Tc7
går ikke: 19. Sxd7 Dc8 20. Sf6† Ke7
21. Sd5† exd5 22. Lg5† f6 23. Te1†
Kf7 24. Ta7.
19. Lf4! Men absolut ikke 19.
Txd7?? Txd7 20. Ta8 Dxa8 21.
Dxa8† Ke7 med sort fordel! 19...
Ld6. 19... Dxf4 20. Dxb7 Ld6 21.
g3 De5 22. Ta8†. 20. Lxd6. Eller
20. Txd6 0-0 21. Txd7. 20... Tb6
21. Dxd7†. 1-0.

Vassilij Vasiljevitj Smyslov
(24/3 1921 - 27/3 2010)

8. Vassilij Smyslov
Salomon Mikhailovitj Flohr
17. Sovjetmesterskab, Moskva 1949.
Matangreb i slutspillet: 52. g6†!!
med tre-fire ubehagelige optioner for
Sort: 52... Kxg6 53. Tg8† Kf7 54.
Tbg1 samt mat. Eller 52... Kg7 53.
gxh7 Kxh7 54. Kf6 og der truer mat
både på h1 og – efter 54... e3 55.
Tb7† - på h8!
Salo Flohr, som oprindelig var fra
Tjekkoslovakiet, valgte den hurtige
død: 52... hxg6 53. Tb7 mat. 1-0.
9. Vassilij Smyslov
Anatolij S. Lutikov
27. Sovjetmesterskab, Leningrad
1960. 19. g4! blotter egen kongestilling, så det er et træk, der skal
beregnes nøjagtigt. 19... Sg7 20. Dh6
Tf8. Den kritiske variant er 20...
Lxg4 21. exf6 Dxf6 22. Sg5 Lxh2†
23. Kg2 Lf3† 24. Kf1! (eller 24.
Kh3!) samt indhug på h7.
21. Lxf8 Dxf8 22. exf6 Dxf6 23.
Sg5 Te8. Efter 23... Lf4 24. Dxh7†
Kf8 er den sikre gevinstvej 25. Sf3!
Lxg4 26. Se5 Lxe5 27. dxe5 De6
28. Lxg6 etc.
24. Dxh7† Kf8 25. Dxg6 Df4 26.
Sh7† Kg8 27. Sf6† Kf8 28. Dxg7†
med en rask familieskak til sidst!
1-0.
2010 /4/203

27

Problemskak









 
  
   
  
   
   
   
   



Mat i 3 træk.

Opgaveforklaring
13538. ‘Selvmat i 3 træk’ betyder,
at Hvid trækker først og tvinger Sort
til at sætte mat med sit 3. træk (6
halvtræk i alt).

Løsninger til nr. 3/2010
13528. 1. S5g4. Forførelse: 1. S3g4?
Dxf7! Eduard Yakovlevich Livshits,
russisk problemist (født 23/9 1938).
13529. 1. Sh2. Forførelser: 1. Ta1?
e3!, 1. Txd1†? exd1S!, 1. Td4? d5!
Piotr Ruszczynski, Polen, (født 29/
7 1951).
13530. 1. Dg7. 1... Kc8 2. Dg2! 1...
Ka6 2. Dxd7. 1... Ka7 2. c8L! 1. ~ 2.
c8D†. Ladislav Knotek, født i Prag,
(27/6 1892 - 23/2 1954).
13531. 1. Ld1 Kg6 2. Kg8†. 1... Ke4
2. Dc4†. 1... Kg5 2. De2. 1... Kf4 2.
Df2†. Mange charmerende matbilleder. Forførelse: 1... Dg2? Kf4!
Heinrich Friedrich Ludwig Meyer,
tysk-engelsk opgave- og skakforfatter (6/6 1839 Anderten ved Hannover - 15/1 1928 Letchworth, England). Udgav i 1882 ‘A Complete
Guide to the Game of Chess’, der
også har afsnit om løsningen og om
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Mat i 2 træk.

   
 
  
  
  
   
  
   
Selvmat i 3 træk (se tekst).

konstruktionen af skakopgaver. Den
blev genudgivet i 2008 som paperback!
13532. 1... Sg6 2. f8D Se5 3 d8S‡.
1. f8T! Sf7 2. d8L! Sd6‡. Milan
Radoje Vukcevic, Jugoslavien-USA
(11/3 1937 Beograd - 10/5 2003
Cleveland, Ohio). I 1955 spillede
han en match mod Bent Larsen over
seks partier. Resultatet blev uafgjort.
Han blev IM i 1958. I 1963 udvandrede Vukcevic, der var en fremragende videnskabsmand, til USA
og var kandidat til Nobel-prisen i
kemi. I skakken blev han i tiltagende
grad tiltrukket af opgaver og blev af
FIDE udnævnt til GM i skakkomposition. Han og Sam Loyd er de
eneste ‘problemfolk’, der er optaget
i US Chess Hall of Fame. Som vores
hjemlige Leif Schmidt var han betaget af skønheden i ‘The Beauty of
Bristol’, som han skrev en artikel om.
Vi har her i Skakbladet bragt den
oprindelige Bristol-opgave for adskillige år siden. I dødsåret 2003
udgaves ‘My Chess Compositions’,
som anbefales varmt.
13533. 1. Tg7† Kxh8 2. Th7† Kg8



   
   
   
   
   
   


13536
S. Eberle, 1955





13539
M. Havel, 1926

13537
W. Massmann, 1938







Mat i 2 træk.
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Casa & Speckmann, 1954













Mat i 3 træk.

   
   
   
   
   
   
  
   
Hvid trækker og vinder.

3. g7 Td8 4. Th8† Kxg7 5. Txd8 og
vinder. En meget beskeden studie af
Szaja Kozlowski, 1910- 43. Den
unge polak var kun 19 år, da han
forfattede opgaven. Som mange af
hans generation døde han tidligt og
nåede ikke at opleve talentet i fuld
blomst.

Seriehjælpepat


Günter Glass, 1980
Rekord-opgave





13538
V. Rudenko, 1962-63

13534
Bedoni & Michel, 1962

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









































Sort udfører 11 træk og derpå sætter
Hvid Sort pat i 1 træk. Sort må ikke
give skak i de 10 første træk. Begge
parter bidrager til at opnå patstillingen.
http://problemskak.dk/

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

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

Amager Forår
K
11/5 - 15/6. – Idræts- og Kulturhuset
Prismen, Holmbladsgade 71, 2300
København S. – 5 runder i 6 mands
grupper. Elo-rates hvis muligt. –
2 timer til hele partiet, start kl. 19.00
(30 min. forsinkelse tillades). – Indskud: 100 kr. – Tilmelding (hurtig!):
Til Jens Gade, tlf. 29 89 99 49, email:
jens.gade@atina.dk, eller online:
www.amsf.dk. – Amager Forår indgår i AMS / AS04 / KS Grand Prix.
ASK Knock-out 2010
H
15/5. – Allerød Skakklub indbyder til
8 runders hurtigskak lørdag den 15.
maj 2010. – Spillested: Engholmskolen, Rådhusvej 5, 3450 Allerød. –
Spilledag og tid: Knock-out: kl. 10.00
- ca. kl. 20.00 (indskrivning senest
kl. 9.30). – Turneringsform: Deltagerne opdeles i 4 ratinggrupper. De
16 højst ratede spiller en dobbeltrundig knock-out turnering (4 højstratede seedes). Det samme gælder de 16
spillere, der er nummer 17-32 i ratingordenen. – Der er altså to K.O.-grupper! Spillere, der slås ud af knock-

out grupperne, indgår efterfølgende i
øverste Schweizer-gruppe. De resterende deltagere (ratinggruppe 3 & 4)
spiller i nederste Schweizer-gruppe.
Alle partier afvikles med 25 min.
betænkningstid. Ved uafgjort match
i knock-out grupperne findes en afgørelse i et lynparti. – Præmier: Fire
præmier i begge K.O. grupper samt i
øverste Schweizer-gruppe. – Garanteret 1. præmie på 2.000 kr i øverste
K.O. gruppe og 1.000 kr i nederste
K.O. gruppe. – I ratinggruppe 3 & 4
går 100% af indskudet til præmier. –
Indskud: 125 kr. Betales før 1 runde.
Tilmelding: Senest den 13 maj kl.
16.00 til Lars Johansen, tlf. 25 16 07
77. – Email: spilskak@sport.dk. –
Gode kantineforhold forefindes på
spillestedet. – Sponsor: Advokatfirmaet Birger Hagstrøm, Frederiksberggade 2, 2., 1459 Kbh.K.

500 kr., 3. pr. 200 kr. Øvrige Mesterklasser: 1. pr. 1500 kr., 2. pr. 500 kr.,
3. pr. 200 kr. Basis-klasserne: 1. pr.
1000 kr., 2. pr. 400 kr., 3. pr. 200 kr.
(Ved ligestilling er korrektion afgørende). – NB: Mulighed for afbud til
1. runde (skolernes sommerferie).
Partierne afvikles så i vore klublokaler den 10/8. – Se hele indbydelsen
på www.skanderborgskakklub.dk. –
Tilmelding: Senest 1/8 til Bjarne
Tornbjerg, tlf. 86 21 34 25, email:
btornbjerg@forum.dk. Eller Bjarne
Berring Rasmussen, Mursejlervej 8,
8660 Skanderborg, tlf. 86 52 35 28
eller 40 75 21 54, email: berring
@rasmussen.mail.dk. Eller online på:
www.skanderborgskakklub.dk.

Skødstrup
Sommer EMT 2010
K
26/7 - 30/7. – Skødstrup Skakklub
indbyder til den 30. koordinerede
Sommer EMT i de gode lokaler på
Lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej
701, Skødstrup. – Der spilles 5 runder Monrad med færdigspil 5 hverdage i uge 30, den 26., 27., 28., 29. og
30. juli kl. 18.30 til 23.30. 2 timer til
40 træk, ½ time til resten. – Indskud
150 kr. – Placerings- og ratingpræmier. – Tilmelding senest 19. juli
til Willy Møller Nielsen, Bondehaven
30, 8541 Skødstrup, tlf. 86 99 24 61,
willymn@gmail.com.

3. Absalon turnering
7/5 - 9/5
Viborg Weekend EMT
7/5 - 9/5
Kronborgturneringen
13/5 - 16/5
Copenhagen Chess Festival
31/7 - 8/8 – Se næste side!

Skanderborg EMT 2010
K
4/8 - 15/9. – Herved indbydes til EMT
i Skanderborg med afvikling på følgende onsdage: 4/8, 11/8, 18/8, 25/8,
1/9, 8/9 og 15/9, alle dage kl. 18.30. –
Turneringsregler: Der spilles i 8mands grupper, evt. Monrad i nederste. Der spilles efter DSU’s regler for
koordinerede EMT. FIDE-regler, dog
accepteres 1 times for sent fremmøde.
– Betænkningstid: 40 træk på 2 timer
og derefter ½ time + opsparet tid til
resten. – Spillested: Niels Ebbesen
Skolen, Højvangens Torv 4, Skanderborg. – Røgfri spillelokaler. Rygning
skal foregå udendørs. – Deltagerbetaling: 150 kr., GM-IM-FM-WGMWIM-WFM er fritaget for betaling. –
Faste præmier: Mesterklasse I: 1. pr.
3500 kr., 2. pr. 500 kr., 3. pr. 200 kr.
Mesterklasse II: 1. pr. 2500 kr., 2. pr.

Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:

K-skak
Åbent Computerfrit
DM i k-skak 2010
Denne turnering er den eneste,
der er åben for alle.
• Anvendelse af computer til
analyse er ikke tilladt.
• Turneringen starter ca. 1. juni.
• Tilmelding senest 24. maj.
• Indskuddet er 50 kr. som
indsættes på k-skakkens
girokonto 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
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Politiken Cup

32. Copenhagen Open

Nordeuropas største og smukkeste skakfestival med deltagelse af mere end 20 GM og
mange andre titelholdere. Mulighed for at score IM- og GM-normer eller, som mange andre
allerede har gjort, spille sig på Elo-listen. I 2009 deltog mere end 300 spillere i festivalen.
Foruden 20 hovedpræmier er der to præmier i hvert af syv ratingintervaller, så alle har en
fair præmiechance. Spillere med max. rating 2000 har desuden mulighed for at vælge
Politiken Cups B-gruppe. Begge turneringer spilles på Konventum (det tidligere Lo-skolen)
i Helsingør med ideelle faciliteter og ud til den smukke Øresundskyst. Tilskuere har gratis
adgang, og foruden de to hovedturneringer afholdes lynskak, foredrag, simultanopvisninger
og en cup-turnering for børn under 14 år. For både deltagere og tilskuere er der mulighed
for at følge opvisningsmatchen mellem GM Peter Svidler og GM Peter Heine Nielsen.

Politiken Cup, åben gruppe
Lørdag 31. juli - søndag 8. august 2010
Præmier: • 1. pr. 15.000 kr. • 2. pr. 12.000 kr. •
• 3. pr. 10.000 kr. • 4. pr. 8.000 kr. • 5. pr. 6.000 kr. •
• 6. pr. 5.000 kr. • 7. pr. 4.000 kr. • 8. pr. 3.000 kr. •
• 9.-13. pr. 2.000 kr. • 14.-20. pr. 1.000 kr. •
Ratingpræmier: I hver af følgende ratinggrupper
(ved min. 10 deltagere i gruppen):
1000-1500, 1501-1700, 1701-1900, 1901-2050,
2051-2200, 2201-2300, 2301-2400:
• 1. pr. 3.000 kr. • 2. pr. 2.000 kr. •
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Åben for alle, uanset rating. Sidste år havde turneringen 307 deltagere med rating fra 1000 og op til 2689.
Allerede nu har top-ti i det kommende felt i Politiken
Cup 2010 et rekordgennemsnit på 2662.
Turneringsform: 10 runder FIDE-schweizer.
Betænkningstid: Følger FIDE's regler: 90 min. til
40 træk / 30 min. plus opsparet tid til resten + 30 sek.
tillægstid for hvert træk startende ved træk 1.
Indskrivning: Lørdag den 31. juli kl. 10.30-11.30.
Bemærk: Det er ikke nødvendigt at møde op til
indskrivningen, hvis man har en grøn markering for
tilmelding og betaling på turneringens hjemmeside,
inden indskrivningen starter.
Bemærk: I Politiken Cup har man lov til at komme
1 time for sent, før man taber på udeblivelse.
Starttidspunkter: Åbning lørdag den 31. juli
kl. 13.00, derefter 1. runde kl. 14.00. 2. og 3. runde
søndag den 1. august hhv. kl. 9.00 og 16.00.
4.-9. runde mandag den 2. august - lørdag den 7.
august kl. 13.00. 10. runde søndag den 8. august kl.
10.00. Præmieuddeling søndag den 8. august kl. 16.30.

Indskud:
GM, IM, WGM, WIM
Gratis
FM, WFM
600 kr.
Juniorer (f. 1990 eller senere)
600 kr.
Seniorer (f. 1950 eller tidligere) 600 kr.
Spillere med Elo
900 kr.
Spillere uden Elo
1.000 kr.

Gratis
500 kr.
500 kr.
500 kr.
800 kr.
900 kr.

Tilmelding:

Betaling af indskud:

Via mail til: organisator@politikencup.dk
Eller online på: www.politikencup.dk

Nordea-konto: (reg. nr. 2132) 5365 159 604
Fra Norge og Sverige: Se www.politikencup.dk

Spillested:

Skakfestival
i Helsingør
31. juli - 8. august 2010

Konventum, Lo-skolens
kongrescenter,
Gl. Hellebækvej 70
DK-3000 Helsingør

Politiken Cup, B-gruppe
Søndag den 1. august - lørdag den 7. august
Turneringen er åben for spillere med max. rating 2000
(både national og Elo skal være under 2000).
Turneringsform: 7 runder alle-mod-alle, 8-mands
grupper. Turneringen bliver ikke Elo-ratet.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter
30 minutter til resten af partiet. 5 timer i alt.
Indskrivning: Søndag den 1. august kl. 10.30-11.30.
Bemærk: Det er ikke nødvendigt at møde op til
indskrivningen, hvis man har en grøn markering for
tilmelding og betaling på turneringens hjemmeside,
inden indskrivningen starter.
Bemærk: I Politiken Cup har man lov til at komme
1 time for sent, før man taber på udeblivelse.
Starttidspunkter: Alle runder starter kl. 13.00.
Præmier (i hver gruppe): • 1. pr. 1.000 kr. •
• 2. pr. 500 kr. • Præmierne uddeles efter korrektion.
Indskud: 500 kr. Der vil i denne turnering kunne opnås
100 kr. i rabat ved betaling inden 30. juni.

Copenhagen Blitz 2010
Fredag 6. august 2010.
Starttidspunkt: Klokken 19.30.
5 min til hele partiet. Otte indledende grupper med
8-10 deltagere. De 2 bedste fra hver gruppe går videre.
Indskud: Alle deltagere: 100 kr.
Skal være betalt inden fredag den 6. august kl. 18.30.
Tilmelding: Indskrivningen slutter torsdag den
5. august kl. 19.30 på stævnekontoret.
Præmier (i finalerne): • 1. pr. 3.000 kr. • 2. pr. 2.000
kr. • 3. pr. 1.000 kr. • Desuden ratingpræmier i
sekundære grupper.

Simultan:
GM Peter Svidler spiller simultan fredag den 30. juli på
Københavns Hovedbanegård, og der vil blive gennemført flere simultaner med bl.a. GM Henrik Danielsen.

Hotel / Overnatning
Konventum råder over ca. 200 værelser, både enkelt
og dobbelt, som udlejes til festivalens deltagere til
rabatpris.
Værelserne er som udgangspunkt med morgenmad,
men fuld pension kan vælges til, hvis man ønsker
at prøve stedets gode køkken.
Værelsespriser:
Enkelt m/ morgenmad: 590 kr. pr. døgn
Enkelt m/ fuld pension: 890 kr. pr. døgn
Dobbelt m/ morgenmad: 355 kr. pr. person pr. døgn
Dobbelt m/ fuld pension: 655 kr. pr. person pr. døgn
Med sin unikke placering midt mellem skov og strand
er spillestedet en attraktion i sig selv.
Booking af værelser:
Konvemtum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør.
Hjemmeside: www.konventum.dk
Online reservation: www.politikencup.dk

CCF Børne Cup 2010:
Børn op til 14 år kan deltage i CCF’s børneturnering
lørdag den 7. august kl. 9.00-13.00, og de, der vil, kan
så bagefter følge toppartierne i Politiken Cup.
Grupper og præmier: Fire aldersgrupper: Født
1996-1997, 1998-1999, 2000-2001, og født 2002
eller senere. 6 runder med 15 min. pr. spiller.
Indskud 100 kr. CCF T-shirts til alle deltagere og
tre pokaler i hver aldersgruppe.
Tilmelding: Senest 5. august via www.politikencup.dk

Rabat ved betaling af indskud senest 1. juli !
Information: Lars-Henrik Bech Hansen +45 27 57 63 58,
eller på turneringens hjemmeside: www.politikencup.dk

Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

www.skaksalg.dk

Online-butik
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Til dig, der er med på noderne, introducerer
Quality Chess en ny serie af teoribøger, ‘The
Cutting Edge’, som undersøger de vigtigste
teoretiske slagmarker i øjeblikket, og kommer
med anbefalinger og forbedringsforslag.
Den første bog i denne nye spændende serie er:

The Cutting Edge 1 - The Open Sicilian 1
168 sider. Kun 209,- kr.
Fra samme forlag, specielt udviklet til spillere på
vej frem, der kan drage fordel af at skærpe deres
spil, har vi den spændende:

The Alterman Gambit Guide
Bogen omhandler: Evans Gambit, Panov
Angrebet, Morra Gambit, Philidor, Dansk
Gambit, Urusov Gambit, Morphy Angrebet,
Cochrane Gambit, Max Lange angrebet og
Milner-Barry Gambit.
440 sider. Kun 209,- kr.
Vi gør opmærksom på den fremragende DVD af
Davies, hvor han går i dybden med forståelsen
af fransk – det handler om planer, strategier og
strukturer. Fransk er et af de bedste valg til
åbningsrepertoiret, specielt hvis man ikke har
tiden til at studere den nyeste åbningsteori.
Soliditeten i åbningen betyder, at omdrejningspunktet bliver den positionelle forståelse.

French Defence Strategy:
One of the Best Choices a Player can Make
4 timers spilletid. Helt ny! Kun 250,- kr.
Og vi har endnu en DVD af Davies:

How to Beat Younger Players
– Prevent Painful Defeats
Det er et uomtvisteligt faktum, at vi er mange
voksne, der må kæmpe mod unge løver, som er
bevæbnet til tænderne med skarp teori. Her
kommer Davies med strategierne for at tage
kampen op, og om nogen har han erfaringen!
3 timers spilletid. Fra 2009! Tilbud: 199,- kr.
Dansk Skaksalg takker for et godt DM i Hillerød.
Husk at vi også er at finde til Politiken Cup !

PassportTM
Travel Chess Set
Kun 250,- kr.
Og så er det en
fornøjelse igen at
kunne tilbyde et prisog rejsevenligt analyseskakspil!
Bekvemt mål: 193 mm x 171 mm.

Telefontid:
man-fre kl. 16-18

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

