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Strukturdebat
Lars-Henrik Bech Hansen,
Dansk Skak Unions formand.

Modernisering, tilpasning og effektivisering er på dagsordenen Verden over.
I en virkelighed med hastigt ændrede medlems- og brugerønsker samt nye fritidsvaner og familiemønstre er det bydende nødvendigt, at Dansk Skak Union agerer
beslutsomt. Først og fremmest ved at etablere ny medlemstilbud f.eks. på Internettet,
men også ved at vise sig parat til at ændre selve organisationen, så den matcher
medlemssituationen.

Foto: tr.

Der er derfor god mening i, at diskussionen om Dansk Skak Unions struktur er
taget op igen over det meste af skak-Danmark, og i det kommende år vil vi også i
hovedbestyrelsen indlede arbejdet med en modernisering af organisationen og den
geografiske inddeling. Ikke fordi vi vil stræbe mod en central løsning, hvor man
presser ændringer ned fra oven, men vi håber at kunne bidrage med inspiration til
arbejdet med de lokale ændringer, som flere og flere har indset nødvendigheden af.
Økonomien i små enheder har svært ved at skabe tilstrækkeligt med meningsfulde
aktiviteter og producere det nødvendige antal ledere til at sikre Dansk Skak Union
en handlekraftig organisation, der er parat at møde fremtidens udfordringer med
effektive løsninger.
På delegeretmødet blev jeg spurgt og gentog flere gange, at som forretningsudvalget
og hovedbestyrelsen ser fremtiden, vil Dansk Skak Union være organiseret i en
struktur med to østlige og to vestlige hovedkredse (her formentlig ved sammenlægning af 3., 4. og 5. hovedkreds, samt sammenlægning af 6., 7. og 9 hovedkreds).
I øst er opgaven for 1., 2. og 8. hovedkreds at finde den rigtige formel for inddeling
i kun to hovedkredse.
På det lokale plan er en af de vigtigste udfordringer i den nære fremtid at nå til
enighed om, hvordan holdturneringerne i nye og større hovedkredse kan tilrettelægges, så deltagerne uden ulemper i form af f.eks. øget transporttid får mest
mulig glæde af flere hold, mere fleksibilitet og jævnbyrdige grupper.
Det er på tide at få løsningerne på bordet. Vi kan ikke bare fortsætte uanfægtet,
men bør arbejde målbevidst henimod store hovedkredse med mange medlemmer,
økonomisk slagkraft og ledelsesmæssigt overskud til at få gang i flere aktiviteter,
end det med den nuværende struktur er muligt i dag. Situationen kræver handling,
og den skal starte nu.
Lars-Henrik Bech Hansen
2010 /5/211
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Mads Andersen tog
IM-norm i Liechtenstein

Aarhus/Skolerne
pokalmestre

Med 6 point af 9 i den stærke Liecthensteiner Schachopen opnåede 15årige Mads Andersen sin anden IMnorm. Den første norm kom i hus
ved DM 2009, og med en ratingpræstation på 2465 i Liecthenstein
virker det ikke uoverkommeligt at
klare både ratingkrav og endnu en
norm.
På de tre første pladser blandt de
112 deltagere kom stormestrene Rafael Antoniewski, Polen, og Sebastian Bogner, Tyskland, med 7½
point, samt Sergei Ovsejevitsch,
Ukraine, med 7.
Efter hjemkomsten stillede Mads
Andersen 29.-30. maj op til en lille
match på Sophiendal Gods ved
Skanderborg, hvor modstanderen
var ingen ringere end Peter Heine
Nielsen. Stormesteren skulle vinde
begge partier for at passere den magiske ratinggrænse på 2700, og det
gjorde han. Skakbladet har mere om
turnering og match i nr. 6.

Vinderen af XtraCon-Skakligaen,
Aarhus/Skolerne Skakklub, var også
sejrherre i eliterækken ved pinsens
pokalfinale i Nyborg. Den århusianske klub har dermed taget 'The double'. Bredderækken blev vundet af
Herning, juniorrækken af Mårslet og
seniorrækken af Randers. Reportage
og partier i Skakbladet nr. 6.

www. schack.li/

www. dsu.dk/

Sigeman-turneringen

Campomanes død

Sigeman-Chess i Malmø blev i år
spillet med seks deltagere, alle-modalle. Den kun 15-årige hollandske
stormester Anish Giri vandt overlegent 4½ af 5. Derefter fulgte: 2. GM
Jon Ludvig Hammer, Norge, 3½, 3.
GM Jonny Hector, Sverige, 2½, IM
Nils Grandelius, Sverige, 2½, 5. GM
Tiger Hillarp Persson, Sverige, 1½,
6. GM Pia Cramling, Sverige, ½
point.

Tidligere præsident for FIDE, Florencio Campomanes, Filippinerne,
døde 3. maj i en alder af 83 år.
Campomanes var en stærk skakspiller, mester for Filippinerne 1956
og 1960, og OL-deltager frem til
1966. Det var dog som skakpolitiker,
han vil blive husket.
I 1978 arrangerede han VM-matchen mellem Karpov og Korchnoi,
og som præsident for FIDE 19821995 havde han med sin politiske
snuhed og store karisma næsten diktatorisk kontrol med verdensforbundet. Han pegede selv på sin efterfølger, Kirsan Iljumzhinov, og fortsatte
i en repræsentativ rolle som ærespræsident.
Et mediemæssigt højdepunkt nåede han, da han i februar 1985 stoppede VM-matchen mellem Karpov
og Kasparov efter 48 partier og fem
måneders spil. Kasparov havde da
reduceret Karpovs 5-0 føring i gevinstpartier til 5-3. Matchindgrebet
inspirerede til arbiter-figuren i musicalen Chess.
I 2003 blev Campomanes idømt
knap to års fængsel for ikke at kunne
redegøre for et beløb svarende til en
kvart million dollars, men den filippinske højesteret frikendte ham i
2006.

www. sigeman-chess.com

Foto: Cathy Rogers.

Anand fortsat verdensmester
Viswanathan Anand, Indien, vandt VM-matchen mod Veselin Topalov,
Bulgarien, 6½-5½ og forsvarede dermed sin VM-titel.
Dan H. Andersen fulgte matchen i Sofia som skakjournalist og skriver
i Skakbladet nr. 6. Peter Heine Nielsen var med på Anands sekundanthold og kommenterer partierne.
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Foto: Cathy Rogers.

www. fide.com/

Taktik
Løsninger side 45

Tag stilling
1. Hvid trækker!
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2. Sort trækker!
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3. Hvid trækker
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Afbytning og hvad så?

Rigtig trækfølge!

Dame i nød!

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!

  ^
   
   
   
  
   
  
 
 



v/ Bent Kølvig
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Hvordan bryde igennem?

Sorte skyer!

Gensidige bindinger.

7. Sort trækker!

8. Sort trækker!

9. Sort trækker!


   
   
   
   
  
 
   
Et flot hestespand!
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Pas på baglinjen!
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Hvad drejer det sig om?
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Delegeretmød

Dansk Skak Unions
Forretningsudvalg

DANSK SKAK UNIONS delegeretmøde 2010 blev afholdt i FrederiksborgCentret søndag den 4. april.
DSU’s formand Lars-Henrik Bech
Hansen bød velkommen til delegeretmødet og bad forsamlingen rejse
sig og mindes de i årets løb afdøde
medlemmer: René la Cour, Anthon
Klitgaard, Hakon Sørensen, Bent
Christensen, Peder Villadsen, Villy
Anly Madsen, Børge Vistisen, Verner Jensen, Per Ryden, Egon Knudsen, Arne Østergaard, Ralph J.
Taylor, Fritz Justesen, Jens Christensen, Hans Krabbe, Søren Bennedsen og Berno Hansen.

Formand

Lars-Henrik
Bech Hansen

Kasserer

René BaarupChristensen

1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Steen Juul Mortensen, der blev valgt med akklamation.
Steen Juul Mortensen takkede for
valget og konstaterede, at delegeretmødet var korrekt indvarslet via indbydelse i Skakbladet nr. 2 og derfor
var beslutningsdygtigt.
Dirigenten påpegede, at der ved
mødet var 1531 stemmer til stede,
og skulle det komme til afstemning,
foreslog han Bjarne Sønderstrup,
Aalborg Skakforening, samt Aksel
Hansen, Holstebro Skakklub, som
stemmetællere. Forsamlingen tilsluttede sig disse.

Udvikling

Tom
Skovgaard

Ungdom

Kim SkaanningPedersen

2. Formandens beretning
Sekretær

Chresten
Nielsen

Fotos: tr
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Dirigenten gav ordet til Lars-Henrik
Bech Hansen, der havde inddelt beretningen i tre dele: Første del om
årets resultater, anden del om det
organisatoriske arbejde, for så at
slutte af med uddeling af hæderstegn
og initiativpræmier for det forgangne
år.

Resultater:
GM Sune Berg Hansen vandt i Silkeborg sit 5. danmarksmesterskab
foran GM Allan Stig Rasmussen og
GM Lars Schandorff. På en delt 4.
plads fulgte FM Mads Andersen og
Bo Garner Christensen, som begge
scorede IM-norm med resultatet.
K41 arrangerede Scandinavian
Open med GM Drozdovskij og IM
Haub som vindere med 8½ af 11
mulige point. IM Haub scorede samtidig en GM-norm.
Copenhagen Chess Challenge
blev en svensk triumf ved sejr til GM
Stellan Brynell og IM Daniel Semcessen, sidstnævnte lavede både IM
og GM-norm. Turneringen havde
med 70 spillere deltagerrekord.
DM for ungdom blev igen en stor
succes afviklet i Skanderborg. Danmarksmestrene: U8-gruppen: Kasper L Timmermann (Hinnerup),
U10: Martin Percivaldi (Hillerød),
U12: Jonathan Braüner (BMS), U14:
FM Mads Andersen (Skandeborg),
U16: Tobias Valentin Rostgaard
(Mårslet), U18: Dara Sevkan Akdag
(BMS).
Pokalturneringen var igen velbesøgt og et flot arrangement på Hotel
Nyborg Strand. Vinderne blev: Eliterækken: Sydøstfyn, Bredderækken:
Taastrup, ,Juniorrækken: Mårslet,
Seniorrækken: Randers.
Chess House i Århus arrangerede
en fin IM-turnering, med IM Eva
Repkova som suveræn vinder.
Politiken Cup var den eneste tilbageværende af de store sommeropens i 2009, og med 316 deltagere
var der igen ny deltagerrekord. Turneringen var også den stærkeste hidtil og blev vundet af GM Parimarjan

det 2010

• Strukturen til debat
• Nyvalg til forretningsudvalget
• Skakserveren bekræftet
Referater og regnskaber kan downloades fra:

www. dsu.dk

Henrik Knudsen æresmedlem

Efter 30 år i tillidshverv for Dansk Skak Union, heraf 16 år i forretningsudvalget, trak Henrik Knudsen sig tilbage til de
menige medlemmers rækker. Dér fik han dog kun lov at være i den korte tid, det tog delegeretmødet at nå fra valgene til
sidste punkt, hvor DSU-formand Lars-Henrik Bech Hansen under forsamlingens stående bifald på vegne af
hovedbestyrelsen kunne udnævne Henrik Knudsen til æresmedlem af Dansk Skak Union.

Negi (Indien) og GM Boris Avruk
(Israel) begge med 8½ point. Bedste
dansker blev GM Peter Heine Nielsen med 8 point, hvilket samtidig
indbragte ham titlen som Nordisk
Mester.
GM Peter Heine Nielsen blev topscorer for det erfarne hold i den meget stærke NH Chess Tournament i
Holland og med scoren 6½ af 10
bragte han sit Elo-tal meget tæt på

de 2700. Meget flot og klart det højeste tal, en dansker har haft.
Ved Ungdoms-EM i Fermo fik
Mads Andersen en flot 6. plads i U14
med 6½ point, mens Kristian Seegert
lavede 4 point i U16, og Jacob Glibstrup 3 point i U18. Mads’ resultat er
det bedste en dansk spiller har opnået i mange år og lover godt for
fremtiden.
Svend Novrup havde lavet en flot

skakfestival på Fyn med GM Peter
Heine Nielsen og GM Emanuel Berg
som gennemgående figurer. Festivalen fandt sted på Sortekilde i Kerteminde samt på Nyborg Slot. Lynskakken vandt Peter Heine Nielsen
men i hurtigskak fik Emanuel Berg
revanche. Det var et fint propagandaarrangement.
Skovbo skakklub arrangerede atter en international turnering, Xtra2010 /5/215
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con 4, med hele 67 deltagere. Turneringen blev velgennemført og var
en stor succes for de lokale arrangører. Den blev vundet på 7 point af
GM Sulkis og GM Kulaots fra henholdsvis Litauen og Estland. Derefter fulgte IM Mikkel Antonsen og
IM Jakob Vang Glud på 6½ point.
IM Nikolaj Mikkelsen blev nr. 2 i
en IM-turnering i Edinburgh med 7
point, mens FM Mads Andersen
måtte nøjes med 2½ point på 8 pladsen.
Nordisk mesterskab for Seniorer
blev genvundet af GM Heikki Westerinnen (Finland) med 8½ af 9. De
fire danskere klarede sig hæderligt
med Pouelsten Holm Grabow som
den bedste med 5½ point på 7. pladsen.
Ungdomshold-DM blev igen afviklet på Tjele og vundet af 6. HK
foran 1. HK.
Fredag den 25. september stillede
flere af Danmarks bedste spillere op
for UNICEF på Københavns Hovedbanegård, igen et godt propagandaarrangement og denne gang for et
godt formål. DSU takker topspillerne for at stille op i den gode sags
tjeneste.
Ved ungdoms-VM i Tyrkiet blev
FM Mads Andersen nr. 5 i gruppen
for 13-14 årige, og med scoren 8
point af 11 og nærmer han sig for
alvor medaljepladserne i sin aldersgruppe. De andre danske spillere scorede mere forsigtigt: Mads-Holger
Jacobsen 5½ point i samme aldersgruppe, Dara Akdag 4½ i U18, Kristian Seegert 5 point i U16, Tobias
Rostgaard 4½ point i U16, Jonathan
Brõuner 5 point i U12, Martin Percivaldi 5 point i U12.
GM Peter Heine Nielsen blev nr.
3 i BNbank Blitz i Oslo efter GM
Hikaru Nakamura (USA) og GM
Magnus Carlsen (Norge).
Juniorlandsholdet slog Næstveds
ligahold i forbindelse med en træningssamling i Næstved.
Øbro Nytår er blevet en stor turnering i år med 64 deltagere og blev
vundet af GM Jonny Hector, IM
Thorbjørn Bromann, IM Simon
Bekker Jensen, og FM David Bekker

8
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Jensen alle med 5½ af 7.
I Rilton Cup spillede både FM
Mads Andersen og Bo Jacobsen for
IM-norm i sidste runde, men kiksede
denne gang.
Senior-DM blev afviklet i Århus
med kun 16 deltagere, der dog fik en
fin turnering. Den blev vundet på
deling af Bo Jacobsen og FM Jørn
Sloth.
Danmark deltog med to hold ved
senior-EM i Dresden. Danmarks førstehold bestod af FM Jørn Sloth, FM
Jørgen Jørgensen, Jens Kølbæk,
Bent Sørensen og Poul-Erik Nielsen
og var seedet som nr. 10 blandt de
78 hold, men sluttede som nr. 19.
Danmarks andethold bestod af Poul
Erik Nørgaard Olesen, Hasso Schütze, Flemming Preuss, Peter Dürrfeld
og Helge Poulsen og var seedet som
nr. 56. Holdet sluttede som nr. 45.
Topscorer blev Bent Sørensen med
6 point af 8 mulige. Turneringen blev
overbevisende vundet af Rusland.
Århusmesterskabet blev vundet af
FM Arne Matthiesen foran FM Martin Matthiesen.
GM Sune Berg Hansen vandt den
stærke hurtigskakturnering Viking
Cup i Frederikssund.
GM Jonny Hector blev vinder af
Brønshøjs 75 års Jubilæumsturnering med hele 8 af 9, foran GM Tiger Hillarp-Persson med 7 point og
GM Henrik Danielsen med 6½ point.
Bedste dansker var IM Nikolaj Mikkelsen med 6 point.
Bjørn Møller Ochsner fra Århus
blev nordisk mester i skoleskak ved
at vinde gruppe B.
Hurtigskakturneringen som indgik i fejringen af Bent Larsens 75
års fødselsdag blev vundet af GM
Sune Berg Hansen med 5½ point af
6. foran bl.a. GM Jonny Hector og
GM Lars Bo Hansen.
IM Thorbjørn Bromann blev nr.
17 i Reykjavik Open efter undervejs
at have været helt i top med bl.a.
Gevinst over GM Ivan Sokolov, og
var tæt på GM-normen. FM Jacob
Carstensen snusede også til IM-normen, men tabte til Bromann.
Afslutningen i XtraCon-Skakligaen blev meget spændende, men til

Lars-Henrik Bech Hansen kunne som et
centralt punkt i sin første formandsberetning
indfri løftet fra sin tiltræden i fjor og melde
klart ud om skakserverens fremtid.

sidst vandt Århus/Skolerne foran
K41. Turneringen var meget jævnbyrdig i toppen hele vejen. Nordkalottens 1. bræt, GM Jonny Hector, skrev sig ind i dansk skakhistorie
med 9 point af 9 på topbrættet, en
meget flot præstation. I år var der
desværre ingen normer i turneringen.
Nye hold i skakligaen bliver BMS
og Nordre.
Organisatorisk:
En af de store opgaver for forretningsudvalget gennem det sidste år
har været at få den nye udvalgsstruktur til at fungere. Herunder at
få udvalgene bemandet og sat i gang
med arbejdet. Arbejdet har været
langstrakt og kompliceret, men det
ser ud til, at alle udvalgene nu er på
plads og klar til at udføre de vigtige
opgaver, som ligger til dem fremadrettet.
I påsken etableres endnu et udvalg,
omkring lederudvikling, der gerne
skulle være i stand til at vise de før-

ste resultater i løbet af nogle måneder. Håbet er, at DSU på egen hånd
samt med udvalgte samarbejdspartnere kan få sat gang i en egentlig
lederuddannelse, der består af andet
end dommerkurser.
Udvalgene har fået uddelegeret en
del rådgivende opgaver, og det har
været med til at lette arbejdspresset
på FU, så det ikke er alle sager, FU
behandler, før der skal træffes en
egentlig beslutning.
Unionens struktur står til debat i
disse år. Det faldende medlemstal
samt ændringer i det omgivende
samfund har gjort det nødvendigt at
se på tilpasninger i hovedkredsstrukturen. En udvikling der fra FU’s side
følges med i.
Nogle hovedkredse er blevet så
små, at der er daglige overlevelseskrav, og små hovedkredse giver dårlig økonomi og dermed manglende
mulighed for aktiviteter. Det nuværende antal hovedkredse kræver desuden mange ledelseskræfter, der i
visse tilfælde ville være bedre at samle i større enheder.
FU har ikke til hensigt at gribe ind
og prøve og presse en ny struktur
ned over hovedet på nogen, men
ønsker klart at støtte sammenlægninger til gavn for Unionen.
I det forløbne år har der været debat i 3., 4. og 5. Hovedkreds om en
eventuel sammenlægning, og der
startes fra næste sæson et samarbejde
omkring holdturneringen mellem 4.
og 5. HK. FU håber, det bliver en
succes og et skridt på vejen mod sammenlægninger.
I Nordjylland har 6., 7. og 9. Hovedkreds arbejdet mod sammenlægning, med en fælles holdturnering og et decideret fusionsforslag
mellem 6. og 9. Hovedkreds. Et forslag, der blev vedtaget overbevisende i 9. HK, men faldt med et lille
flertal imod i 6. HK.
Formanden opfordrede til, at man
også på Sjælland gør sig overvejelser, der går i retning af en sammenlægning af de tre hovedkredse til to.
En af de største udfordringer, der
igennem året har været arbejdet på,
har været skakserveren, og sidste år

lovede formanden, at der på dette
delegeretmøde i 2010 skulle gøres
status vedr. den fortsatte tro på skakserveren. Efter et års arbejde på serveren, på både drifts- og økonomisiden, er konklusionen entydig. Der
skal fortsat være en skakserver i de
kommende år. Der har været situationer i løbet af året, hvor formanden var overbevist om at projektet
skulle lukkes, men heldigvis er situationen forbedret, og det er muligt
at se en vej frem mod et bedre produkt, som kan give Dansk Skak
Union nytte af investeringen.
Det første, der blev gjort, da konklusionen skulle findes, var at få
nedsat et udvalg bestående af Tom
Skovgaard og Else Thygesen, der
gennemså alle aftaler og kontrakter,
indgået med leverandører og udviklere.
Undersøgelsen viste, at DSU endeligt havde overtaget serveren, og
at garantiperioden var udløbet. Der
var derfor kun en ting at gøre, nemlig at få lavet en status over fejl og
mangler og gå i gang med systematisk at få dem prioriteret og fejlrettet.
Et arbejde, der har rettet mange fejl,
men endnu ikke alle. Sideløbende
blev der lavet en strategi for videreudvikling, som nu begynder at bære
frugt.
Det er nu klart, at serverens hovedfunktion er at være Unionens skakklub på nettet. Derfor er alle alias
fjernet, så man nu kan se og chatte
med navngivne personer, hvilket
klart har øget serverens sociale side.
Der er målbevidst indledt et arbejde
omkring at lave events på serveren
med kommentering af først EM for
landshold, siden Wijk aan Zee og nu
alle runder i DM. Her har der været
mange tilskuere og god dialog om
partierne, og på sigt er FU ikke tvivl
om, at dette vil blive endnu bedre.
Det kan samtidig ses på statistikkerne, at der er mange medlemmer
og gæster forbi serveren hver måned, da der i marts måned blev spillet over 11.000 lynpartier på serveren af mere end 500 unikke brugere.
Næste hovedopgave på skakserveren vil være at få netmedlemskabet

implementeret, og forhåbentlig er det
muligt allerede fra omkring 1. juli.
2010.
Økonomisk er der nu lavet så gode
aftaler, at vi er inden for budgetrammen af, hvad der var forventet
med en færdig server. Sidste glædelige udvikling er, at der er sat et sekundært udviklingsmiljø op i Danmark, så Michael Nielsen, K41, kan
udvikle på et selvstændigt miljø.
Dette kan med lidt held føre frem til
flere forbedringer i løbet af noget tid.
Så det er med en begyndende optimisme, der ses mod fremtiden for
serveren
Danmarks stærkeste skakspiller,
GM Peter Heine Nielsen, valgte at
melde afbud til EM for landshold på
grund af en konflikt omkring elitepolitikken og DSU’s håndtering af
ansættelsen af GM Lars Bo Hansen
som landstræner. En ansættelse FU
og HB er meget glade for, og samarbejdet mellem DSU og Lars Bo Hansen har fungeret upåklageligt og i
gensidig tillid hele året.
Uenigheden med Peter Heine
Nielsen har krævet rigtig mange timer af FU og har ikke hele tiden
været grebet optimalt an, men opgaven har heller ikke været nem. En af
konsekvenserne er, at der er nedsat
et eliteudvalg, der skal se på fremtiden for den danske elite.
Sidste udvikling i sagen har været, at både Peter Heine Nielsen og
Lars Bo Hansen var indbudt til HBmøde langfredag for hver at komme
med et kvalificeret input til fremtiden. Peter Heine Nielsens indlæg
indeholdt kritik af beslutningsprocesserne. HB har taget kritikken
til sig og vil gøre det bedre i fremtiden. Omkring det konkrete arbejde
var der generel opbakning fra HB til
Lars Bo Hansens indsats og metoder.
Lars Bo Hansen har meddelt, at
han pr. 1. juli 2010 vil være i USA i
6 måneder, og at han pga. arbejde
ikke ønsker at forlænge sin kontrakt
med DSU. Det er derfor aftalt, at Lars
Bo Hansen gør arbejdet færdigt frem
til 1. juli og planlægger andet halvår
af 2010, så året kan færdiggøres uden
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problemer. DSU vil så i samarbejde
med eliteudvalget lægge rammerne
omkring en sammenhængende elitepolitik.
Formanden takkede Lars Bo Hansen for det store arbejde og det tillidsfulde samarbejde i det forløbne år.
I anledning af Bent Larsens 75 års
fødselsdag besluttede HB at satse på
et ekstranummer af Skakbladet i
meget høj kvalitet, der fortjent fortæller historien om Danmarks stærkeste skakspiller og personlighed
gennem tiderne. Alle bidragsydere
til bladet fortjener stor ros, men selvfølgelig skal der lyde en ekstra stor
tak til Skakbladets mangeårige redaktør, Thorbjørn Rosenlund, der
har ydet en meget flot indsats i forbindelse hermed.
DSU og Hovedkredsene har bestilt mange ekstraeksemplarer til at
uddele ved propagandaarrangementer i fremtiden og sikre, at kommende
generationer også hører og læser historien om Bent Larsen.
Der afholdes flere skakarrangementer i anledning af fødselsdagen:
Der har været holdt en hurtigskakturnering og i forbindelse med Politiken Cup vil Peter Heine Nielsen og
Peter Svidler spille en 6-partiers hurtigskakmatch og to lynmatcher over
10 partier. Den ene match med det
tvungne tema 1. b3, Larsens åbning.
I efterårsferien bliver der en decideret fødselsdags GM-turnering i
Køge, som vi ser frem imod med
spænding.
I FIDE stiller GM Anatolij Karpov
op mod den siddende præsident. Om
det er noget fremskridt, og om Karpov har en reel chance for at blive
valgt, er meget usikkert.
FIDE har lanceret nye dopingregler, som i Danmark i første omgang får betydning for Peter Heine
Nielsen, der som en af topspillerne
på verdensranglisten skal være til
rådighed for dopingprøver året
rundt.
ECU, det europæiske skakforbund, har også præsidentvalg ved
OL, og her er der hele tre kandidater
at vælge imellem, den siddende præsident Boris Kutin fra Serbien, Topa-
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lovs manager Silvio Danailov og
endelig det tyrkiske forbunds energiske præsident Ali Nihat. Sidstnævnte rejser for tiden rundt i Europa
for at skabe støtte og ligner i øjeblikket det bedste bud på en dansk
stemme.
Lars-Henrik Bech Hansen og Tom
Skovgaard har indledt en møderække med Dansk Skoleskak med to
møder i det forløbne år. Den dårlige
stemning mellem organisationerne er
forsvundet, men der er stadig et
stykke vej til et egentligt målrettet
samarbejde. Skoleskakken er i øjeblikket en stor succeshistorie, og der
er al mulig grund til, at man lokalt
fortsætter og gerne udbygger samarbejdet med skoleskakken til fælles
gavn for skakken i Danmark og for
alle de unge skakspillere, som benytter sig af de mange tilbud fra både
skoleskakken og DSU.
Ungdomsskakken i DSU er et
klart indsatsområde, og DSU skal
som et seriøst forbund, parallelt til
alle andre sportsgrene, have ungdomsaktiviteter og ungdomsmesterskaber som en naturlig del af medlemsaktiviteterne.
Ungdoms-DM, som i år spilles i
Skanderborg i maj, er en stadig større
succeshistorie og fra i år også med
pigerækker.
EMT-afgiften og den to år gamle
ratingafgift foreslår HB afskaffet og
erstattet af en ny samlet ratingafgift,
der så dækker udgiften til både FIDE
og den danske administration af ratingsystemet. Provenuet skulle også
gerne række til at hjælpe med indførelsen af ny teknologi, når Unionens
gamle kartoteksystem skal opdateres, og et netbaseret kartoteksystem
indføres. Den nye afgift betyder, at
alle kommer til at betale ratingafgiften, i modsætning til i dag, hvor
alle udlændingene ikke betaler afgift. Fremover kommer de også til at
bidrage til betalingen af omkostningerne. Desværre blev dette ikke
præciseret i indbydelsen i Skakbladet
der allerede var trykklart, da HBmødet vedtog denne ændring. HB
håber alligevel på opbakning til ændringen, der vil give os langt den

letteste administrative løsning.
EMT-afgiften er ikke steget i ti år,
og en regulering af den er på høje
tid.
Hovedopgaven i det næste år vil
blive at kigge på strukturen i DSU,
divisionsturneringen, kandidatklassen, se på forbedringer af elitepolitikken, samt styrke konceptet omkring skak.dk.
Formanden sluttede beretningen
med disse ord:
‘Som garvet organisationsmand
tror man, at man ved, hvad man går
ind til, men der har været flere ahaoplevelser undervejs. Man får mange
henvendelser i løbet af året, og alle
tror, man er et omrejsende leksikon,
der kan samtlige love og regler
udenad, og det er faktisk ikke tilfældet.
Jeg synes ledelsen er blevet godt
modtaget overalt i det forløbne år,
og arbejdet i FU og HB har været en
fornøjelse og er foregået i en god
positiv ånd, der gør mig optimistisk
for fremtiden.
DSU’s faste hjælpere: Skakbladets redaktør Thorbjørn Rosenlund,
kartoteksfører Bjørn Laursen, de
mange udvalgsmedlemmer og andre,
der gør et stykke frivilligt arbejde
for DSU, vil jeg gerne sige tak for et
godt samarbejde i det forløbne år.
Der skal også lyde en stor tak til
DM-arrangørerne her i Hillerød, der
har ydet en fabelagtig indsats for at
vi alle skulle få et godt DM og det er
lykkedes, tak for det Hillerød.
Lars-Henrik Bech Hansen uddelte
herefter initiativpræmier og hæderstegn (se side 11 og 12-13).
Kommentarer til beretningen:
Søren Bech Hansen, Øbro, forsøgte
at kaste et blik på Unionen, set fra
oven. ‘Der sker dagligt en masse
gode ting i dansk skak, hvilket ses
under DM, og uddelingen af hæderstegn og initiativpræmier.’
Søren Bech Hansen mente, at debatten om, hvorvidt Unionen skal
bestå af færre hovedkredse som følge
af det faldende medlemstal, overord-

Dansk Skak Unions
Initiativpræmie
2010
1. Hovedkreds

BMS Skak
BMS Skak er det succesrige resultat af fusionen i 2006 imellem Ballerup/Tårnet Skakforening og
Skovlunde Skakklub, og BMS
Skak har på fornemste vis ført alle
de gode aktiviteter og traditioner
videre fra de to klubber til glæde
for både københavnsk og dansk
skak. BMS Skak har bl.a. stået for
følgende arrangementer:
Stormesterturneringen Copenhagen Chess Challenge. KSU’s
fælles holdafslutning med ca. 400
spillere. Juniorturneringer, bl.a.
Sjællandsmesterskabet og Grandprix. Fritidshjemsskak ‘Det Sorte
Tårn’ i kommunalt regi med langt
over 100 deltagere. Det første Ungdoms-DM, afholdt i 2008.
Herudover har BMS Skaks succesrige juniorafdeling hele sæsonen igennem træning med 20-30
juniorer, fra begyndere til mesterstyrke. BMS Skak er aktiv med
arrangementer i forbindelse med
Ballerup Kommunens kulturaktiviteter og som talentudviklingsklub, der er kvalificeret til støtte
fra Team Ballerup. BMS Skak er
med sine 80-90 medlemmer en af
landets største klubber, og klubben
er nu også rykket op i Skakligaen.
2. Hovedkreds

Sorø Skakklub
Efter nogle stille år er der nu kommet gang i den gamle klub. Medlemstallet er steget. Klubben markerer sig meget tydeligt i skaklivet
i 2. Hovedkreds. For nogle år siden rykkede Sorø Skakklub op i
mestrerækken, og man har siden

formået at fastholde positionen i
den bedste række.
Sorø Skakklub er en klub med
mange traditioner og en lang historie og samtidig en klub, der fornyer og udvikler sig. Vi siger tillykke til Sorø Skakklub med håbet
om, at den gode udvikling vil fortsætte.
3. Hovedkreds
Indstiller ingen til initiativpræmien.
4. Hovedkreds

Bov Skakklub
Generalforsamlingen enedes om at
tildele Bov prisen for sit store ungdomsarbejde.

af koordinerede turneringer, flere
GM- og IM-turneringer – senest
sidste år med Aarhus Chess Summer 2009, samt Senior-DM 2010.
7. Hovedkreds

Nørresundby Skakklub
En aktiv klub med stor fremgang.
Medlemstallet er således steget med
38% over de seneste tre år.
Arrangør af Nordjysk Seniorskak, som giver øget aktivitet i
Nordjylland.
Førsteholdet blev i år nr. 8 i
Skakligaen, og andetholdet rykkede op i 2. division.
8. Hovedkreds

Hillerød Skakklub
5. Hovedkreds

Evans Skakklub
Skakklubben Evans har gennem en
årrække været blandt de allerstørste
skakklubber i Danmark.
I 2009 havde klubben 75 års jubilæum, hvor klubben arrangerede
en 7-runders jubilæumsturnering
med 42 deltagere samt afholdt en
stor jubilæumsfest for klubbens
medlemmer og ægtefæller/kærester.
Klubben holder åbent året rundt
og der er altid programsat aktiviteter på samtlige klubaftener. Derudover arrangerer klubben hurtigskakturneringer, gågadeskak og
har de seneste år stået som arrangør af 5. Hovedkreds’ pokalskakturnering.
Klubben værner om det sociale
liv og har ‘tvungen’ kaffepause ved
hver klubaften, ligesom der er stor
tilslutning til klubbens årlige julefrokost.
6. Hovedkreds

Chess House
Chess House har igennem efterhånden mange år arrangeret massevis

Hillerød Skakklub fejrer deres 100
års jubilæum med manér. Deres
lille tilløbsstykke af en jubilæumsreception samlede alle de ledende
kræfter i 8. HK. Alle oplevede her
Folketingets formand og eksklubmedlem for 50 år tilbage, Thor
Pedersen, som veloplagt gæstetaler. Det største initiativ er dog
arrangementet af DM stævnet, som
ikke er set længe på de nordsjællandske skakklubbers hænder. Et
stort tillykke med de 100 år skal
endnu engang lyde her.
9. Hovedkreds

Ringkøbing Skakklub
Hvad udad tabes, skal indad vindes. Klubbens mangeårige formand og førstemand Jørn Sloth er
flyttet fra egnen, men klubben har
alligevel to hold med i holdturneringen og har senest oprettet skak
for skoleelever i klubbens regi på
den tidligste del af klubaftenerne
med betydeligt engagement fra
flere af klubbens medlemmer.
Dette har rigtig god tilslutning fra
eleverne og har medført mærkbar
forældre- og sponsoropbakning.
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Dansk Skak Unions
1. Hovedkreds

Claus Olsen,
Skakklubben Odysseus
Claus Olsen har igennem mange år
ydet en enorm indsats for skakken i
KSU. I de sidste fem år har han været turneringsleder for KSU’s holdturnering med over 400 deltagere
samt lavet pokalkvalifikationsstævnet og været turneringsleder under
Politiken Cup.
Claus var 1976 med til at starte
skakforeningen Odysseus. I Odysseus har Claus været formand, kasserer, turneringsleder, holdleder og
alt mulig andet.
Claus’ indsats for skakken har altid været af meget høj kvalitet som
Odysseus og KSU har haft utrolig
stor glæde af igennem mange år.
2. Hovedkreds

Svend Erik Wehlast,
Faxe Skakklub
I 1989 startede Svend-Erik Wehlast
Faxe Skakklub. Svend-Erik mente,
at byen manglede en skakklub – altså
måtte man tage initiativ til at danne
en, og det gjorde Svend Erik så.
Det var kun naturligt, at SvendErik blev formand – og det har han
så været lige siden! Svend-Erik er
en meget idérig mand, der ikke er
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bange for at gå nye veje. Det har hans
klub i Faxe nydt godt af.
Med Svend-Erik i spidsen er det i
tidens løb blevet til mange udadvendte skakarrangementer i Faxe.
Man har startet en ungdomsafdeling.
Man har sat en serie af velbesøgte
EMT’er i gang, der har spilletid om
eftermiddagen. Klubben har et godt
miljø og har formået at tiltrække
en række stærke spillere, så man nu
kan gøre sig gældende i den øverste
række i 2. hovedkreds. Klubben er i
god femgang!
Hvis nogen fortjener Dansk Skak
Unions hæderstegn, så er det helt
klart Svend-Erik Wehlast.
3. Hovedkreds

Efter mange cykelture rundt med
reklamebreve i kommunen lykkedes
det endelig at skabe tilstrækkelig
interesse, således at der den 30/11
2001 kunne holdes stiftende generalforsamling i Ullerslev Skakklub.
Naturligvis med Knud som formand,
en funktion han stadig bestrider med
stor ihærdighed.
Efterhånden er klubben etableret
stabilt med 12-14 trofaste medlemmer, som bakker ihærdigt op om
klubaftenerne, hvor Knud konstant
presser på, for at alle skal blive bedre
til spillet. En særlig tak skal han have
for at være vaks ved havelågen, da
en nærliggende klub måtte lukke pga.
svigtende medlemstal. Med en energisk og vedholdende indsats lykkedes det ham at ‘indfange’ en stor del
af de klubløse skakspillere, og på den
måde fastholde dem til spillet.
4. Hovedkreds

Knud Nielsen,
Ullerslev Skakklub
Knud Nielsen var midt i teenagealderen, da han første gang satte sine
ben i Marslev-Holev Skakklub omkring 1965. Interessen for skakspillet var stærk, og han havde selvtrænet
en del, inden han meldte sig ind i
klubben og fik lært spillet rigtigt.
Senere betalte Knud så rigeligt tilbage til klubben, da han i mange år
frem til klubbens nedlæggelse i slutningen af 1990’erne udfyldte posterne som formand og kasserer, i
perioder nok begge dele samtidig,
uden at han måske helt selv var klar
over det.
Efter klubbens lukning samlede
Knud kræfter et par år, men så skulle
der altså spilles skak igen. Og han
valgte, tro mod sin natur, ikke bare
den lette løsning med at spille i en
etableret klub, derimod satte han sig
for at der skulle etableres en klub i
byen, hvor han boede.

Herman Petersen,
Ribe Skakklub
Generalforsamlingen pegede på afgående kartoteksfører Herman Petersen, som tak for godt arbejde.
5. Hovedkreds

Gert Preüssler, Fredericia
Skakforening

hæderstegn 2010
Bestyrelsen i 5. Hovedkreds har i år
valgt at indstille Gert Preüssler fra
Fredericia Skakforening til årets
hæderstegn. Gert har i gennem
mange år været formand for Fredericia Skakforening samt i en kortere
periode deltaget i hovedkredsbestyrelsens arbejde. Desuden har Gert
medvirket til en velgennemført sammenlægning af Fredericia Skakforening og Erritsø Skakklub.

perfekt. Gennem flere år kasserer i
Team Nordjylland. Revisor i hovedkredsen. Leverer system på Internet
til tilmelding af deltagere i Nordjysk
Grand Prix og andre turneringer.
Initiativtager til, og leder af Nordjysk Seniorskak, som nu har kørt i
tre år med stor succes.
8. Hovedkreds

6. Hovedkreds

Lars Johansen,
Allerød Skakklub
Tom Petersen,
Silkeborg Skakklub
Tom har igennem en årrække været
aktiv på det organisatoriske plan og
debuterede faktisk for 40 års siden –
blot 13 år gammel. Tom har i de senere år været en dygtig kasserer i 6.
hovedkreds og før det været formand
i Silkeborg Skakklub. De to foregående år har han også været dybt involveret i de to succesrige DM’er,
som blev afholdt i Silkeborg i 2008
og 2009.

Lars Johansen, Allerød Skakklub,
har været en af 8. Hovedkreds’ ledende kræfter gennem mere end ti
år, hvor han har beklædt poster som
både Juniorleder og holdturneringsleder. Lars har altid været meget vellidt af alle i bestyrelsen og fungerer
stadig som et stort aktiv i især sin
egen klub. Man fristes i Lars’s tilfælde til at benytte udtrykket: ‘Hvis
du skal have et job gjort, så giv det
til en mand, der har travlt.’
9. Hovedkreds

7. Hovedkreds

gang har Poul så at sige altid været
medlem af en skakklub. Nå ja, der
var vist et par år som nygift, hvor
hovedinteressen var fokuseret i en
anden retning, det tilgiver vi gerne.
Men ellers er det gået slag i slag,
Struer, Hurup, Thisted – formand for
Thisted Skakklub i to perioder ca.
1970, bestyrelsesmedlem i flere perioder – Nordthy og nu Thy Skakklub.
Altid har Poul H. beredvilligt stillet sig til rådighed, når der var en
opgave at løse: I mands minde har
han været dirigent på den årlige
generalforsamling. For ca. 10 år siden, inden begrebet officielt eksisterede, startede Poul H. seniorskak, og
her kan man notere fremgang – og
der skal jo også være plads til at spille
i en privat skakklub – og lidt e-skak.
Skal vi kort beskrive Poul H., må
det være driftssikker og stabil, en
pryd for skakken.
Forretningsudvalget

Ole Gjelstrup,
Skakklubben K41
Ole Gjelstrup indstilles for stabil
revisorassistance gennem 25 år.

Poul H. Ladefoged,
Thy Skakklub
Svend Aage Sørensen,
Nørresundby Skakklub
Formand for klubben siden 2008.
Gør en stor indsats i klubben, hvor
han sørger for, at alting fungerer

Året er 1948, tre år efter befrielsen.
Poul H. var lige kommet i lære, da
han første gang kom i Gettrup Skakklub, joo dengang var der en skakklub i hver en flække, og siden den-
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net set er en stilsigende accept af, at
det går ned ad bakke for dansk skak.
Derfor gøres der i DSU mere for de
nuværende medlemmer end for at
skaffe nye medlemmer. Han sagde,
at der fremadrettet bør fokuseres på
at tiltrække flere medlemmer fremfor at servicere de nuværende.
‘Skakserveren var tiltænkt at skulle tiltrække flere medlemmer, men
den vendes nu mod at servicere medlemmerne i stedet for.’ Søren Bech
Hansen kom ind på netmedlemskabet, som blev nævnt i beretningen,
og så frem til dette med længsel og
skepsis. Han understregede, at skakserveren bør opgraderes visuelt, da
teknologien er langt bedre, end det
ses på serveren nu.
Søren Bech Hansen advarede om,
at vanetænkning langsomt dræber
Dansk Skak Union, og at der derfor
i fremtiden skal tilføres nytænkning
i skakmiljøerne for at sikre Unionens
overlevelse.
I løbet af 15 år bør Dansk Skak
Unions ledelse ifølge Søren Bech
Hansen arbejde hen imod en tidssvarende organisation, som især henvender sig til unge mennesker via
moderne teknologi.
Der bør satses på større globale
arrangementer, som kan tiltrække
større sponsorer, og materiale til
medlemmer og reklamer bør være
elektronisk, da det trykte er utidssvarende, og det elektroniske er mere
miljøvenligt.
Skakbladet er efterhånden ved at
være udtjent, og det bør nedlægges i
fremtiden, da økonomien ikke hænger sammen med det dalende medlemstal.
I den elektroniske fremtid for Unionen kan medlemmerne efter Søren
Bech Hansens overbevisning tanke
‘skaktid’ på nettet i stedet for at Unionen skal være kontingentafhængig.
Magnus Lindfeldt, SK 1968, takkede
formanden for beretningen og Søren Bech Hansen for et visionært
indlæg, som han dog så det svært at
handle efter i praksis.
Magnus Lindfeldt foreslog i forbindelse med årets resultat at se på
Unionens udgifter ved f. eks. at ned-
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lægge Skakbladet, afskaffe pensionistrabatten, nedlægge skakserveren
eller skære ned på udsendelsen af
delegationer ved store udenlandske
mesterskaber.
I forbindelse med Dansk Skoleskaks projekt ‘Bring minoriteterne i
spil’ opfordrede Magnus Lindfeldt
til, at klubberne i området omkring
projektet forbereder sig til at opfange
de børn, der har været en del af projektet, når det ophører, og få dem til
at blive en aktiv del af Dansk Skak
Union.
Magnus Lindfeldt anså ikke sammenlægningerne af hovedkredsene
for en visionær løsning for hovedkredsene, da fordelene er svære for
medlemmerne at få øje på.
Magnus Lindfeldt udtrykte bekymring omkring forslaget om forhøjelse af EMT-afgiften under pkt.
5 på dagsordenen, da man derved
skaber en større afgift til FIDE.
Lars-Henrik Bech Hansen redegjorde for, at underskuddet for 2009
var forventet, og at der i år er budgetteret med et resultat i balance,
hvilket ledelsen strengt arbejder efter for ikke at køre med løbende underskud.
Angående holdene til OL indsætter FIDE fly fra bl.a. München, som
kan benyttes, for at rejsen ikke bliver dyrere end nødvendigt. Dermed
bliver udgifterne forhåbentlig holdt
på niveau med tidligere OL-deltagelser.
Lars-Henrik Bech Hansen udtrykte enighed med Søren Bech Hansen omkring skakserverens udseende
og redegjorde for, at den udvikles
over et stykke tid for at få et bedre
og pænere interface.
Formandens beretning blev herefter godkendt enstemmigt.

3. Regnskabet for 2009
René Baarup-Christensen, DSU’s
kasserer, fastslog, at medlemstallet
pr. 1. januar 2010 var 4.764 mod
5.006 medlemmer 1. januar 2009.
Faldet i medlemstallet stammer fra
første kvartal af 2009, og siden har
medlemstallet ligget stabilt gennem
tre kvartaler.

Regnskabet for 2009 har været
publiceret på hjemmesiden og i
Skakbladet nr. 2, 2010.
Kassereren redegjorde for, at regnskabet for 2009 fremviser et underskud på ca. 330.000 kr. mod et budgetteret underskud på 360.000. Alt i
alt et bedre resultat end budgettet for
2009.
Grundet kontingentstigningen på
sidste års delegeretmøde og derved
et højere indtægtsgrundlag, er resultatet ikke så godt som forventet, da
underskud i Dansk Skaksalg på
106.000, samt et kurstab på 55.000
har opslugt de ekstra indtægter.
Kommentarer til regnskabet:
Leif Jensen, Skakklubben Borgen,
spurgte til en stigning i budgettet for
2010 på informationsaktiviteter og
skakaktiviteter på en halv million,
og hvad der opnås for disse penge.
René Baarup-Christensen redegjorde for, at stigningen skyldtes flere
ting. Hvert andet år afholdes OL
hvilket øger udgifterne i disse år. Der
er udgivet et ekstranummer af Skakbladet i forbindelse med Bent Larsens fødselsdag. Der ydes endvidere
ekstraordinær støtte til flere arrangementer i forbindelse med fejringen af Bent Larsens fødselsdag.
Regnskabet blev herefter godkendt enstemmigt.

4. Fastsættelse af kontingent
Hovedbestyrelsen foreslog uændret
kontingent.
Vedtaget uden modforslag.

5. Fastsættelse af EMT-afgift
Dirigenten fastslog, at formanden
allerede havde korrigeret fejlen fra
indbydelsen i sin beretning.
I indbydelsen stod, at EMT-afgiften blev foreslået ‘uændret til 30 kr.’
men der var reelt tale om en stigning
på 10 kr.
Kommentarer til EMT-afgift:
Aksel Hansen, Holstebro Skakklub,
tilsluttede sig forhøjelsen, da det var
mere end 10 år siden, afgiften sidst
havde været forhøjet, og det var på
tide med en regulering. Aksel Han-

Søren Bech Hansen, Øbro:
– Fremtiden er elektronisk.

Magnus Lindfeldt, SK 1968:
– Nødvendigt at se på udgifterne.

Morten Fabrin, 9. hovedkreds:
– Hovedkredse bør fusionere.

sen stillede forslag om at indføre en
betaling på 100 kr. pr. Elo-ratet gruppe ud over stigningen i EMT-afgiften.

vedkredse, og fandt det ønskeligt, at
klubberne, som stemmer for og imod
fusioner, gør sig den ulejlighed at
sætte sig ind i emnet, såfremt de ønsker at gøre brug af deres stemmeret.
Ved en sammenlægning kan man
få langt mere jævnbyrdige klasser at
spille i, og en større udnyttelse af de
lederemner, der er i hovedkredsene,
ved et bedre og mere koordineret
samarbejde inden for bl.a. ungdomsskak.

kreds lægges sammen til to hovedkredse. ‘Af økonomiske argumenter kan nævnes, at små hovedkredse
næppe har økonomi til at lave store
skakarrangementer for de kontingentmidler, der kommer ind i en lille
hovedkreds.’

Kassereren præciserede, at der var
tale om en sammenlægning af Eloafgiften og EMT-afgiften, således at
der fremover kun er én afgift, hvilket gør det nemmere at administrere
både for klubber og ledelse. Endvidere er der tale om en afgift, der
gælder for alle og ikke kun for de
danske spillere som før. Fremover
skal også udenlandske spillere betale denne afgift.
Dirigenten satte det mest vidtgående
forslag, som var forslaget fra Aksel
Hansen, til afstemning først. Forslaget faldt ved håndsoprækning.
Dernæst blev der stemt om hovedbestyrelsens forslag. Det blev vedtaget ved håndsoprækning.

6. Indkomne forslag
Morten Fabrin, formand for 9.
Hovedkreds, orienterede om, at 6.
Hovedkreds ikke havde tilsluttet sig
en fusion af 6. og 9. Hovedkreds,
hvilket gjorde, at det indsendte forslag blev trukket tilbage, da det var
betinget heraf.
Morten Fabrin henledte opmærksomheden på, at der ikke er tale om
kørsel over meget lange distancer
ved en evt. sammenlægning af ho-

Magnus Lindfeldt, SK 1968: ‘Klubben har diskuteret sagen grundigt og
fundet flest ulemper ved sammenlægningen. Bl.a. kan det være sværere at engagere sig lokalt i et større
geografisk område og det gør det
ikke nødvendigvis nemmere at
skaffe organisatoriske lederkræfter
ved en fusion.’
Morten Rasmussen, Skanderborg,
opfordrede til en landsdækkende debat på ledelsesplan, så argumentationen kan blive hørt rundt i landet,
og sammenlægningen af hovedkredsene kan ske samtidigt, til fælles
gavn.
Lars-Henrik Bech Hansen præciserede, at hovedbestyrelsen ønsker
sammenlægninger mellem 6., 7. og
9. Hovedkreds, mellem 3., 4. og 5.
Hovedkreds, og at 1., 2. og 8. Hoved-

7. Valg af:
a) Valg af Kasserer:
René Baarup-Christensen var villig
til genvalg og blev valgt med akklamation uden modkandidater.
b) Valg af to forretningsudvalgsmedlemmer:
Lars Wisler Pedersen og Henrik
Knudsen var ikke villige til genvalg.
Lars-Henrik Bech Hansen indstillede på vegne af forretningsudvalget
Chresten Nielsen, Gelsted Skakklub,
og Kim Skanning-Pedersen, Evans
Skakklub, til de to poster.
Chresten Nielsen har gennem et
år været med på sidelinjen til FUmøder, HB-møder, og har brugt
mange timers arbejde på at redigere
skakhåndbogen.
Kim Skaanning-Pedersen modtog
sidste år hæderstegnet for 3. HK for
et stort juniorarbejde på Fyn gennem
flere år.
Lars-Henrik Bech Hansen opfordrede til valg af disse personer, da
det kan skabe et stærkt FU, som kan
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få løst de mange opgaver, der ligger
i tiden fremover.
De blev begge valgt med akklamation uden modkandidater.
c) Et medlem af Skaknævnet:
Lars Lindhard var villig til genvalg,
og blev valgt med akklamation uden
modkandidater.
d) Valg af tre suppleanter
til skaknævnet:
Peter Enevoldsen, Frank Petersen og
Erik Mouridsen var alle villige til
genvalg, og de blev alle genvalgt
med akklamation uden modkandidater.
e) To revisorer:
Ole Gjelstrup ønskede ikke genvalg,
mens Birger Andersen var villig til
genvalg.
Forretningsudvalget foreslog genvalg af Birger Andersen, samt valg
af Jacob Kaaber Hansen, Køge Skakklub.
Begge blev valgt med akklamation uden modkandidater.
f) En revisorsuppleant:
Tom Petersen var villig til genvalg,
og blev valgt med akklamation uden
modkandidater.

8. Fastsættelse af sted for
delegeretmøde og DM 2011
Lars-Henrik Bech Hansen bekendtgjorde, at der endnu ikke var givet
endeligt tilsagn fra klubber om at
arrangere DM 2011.
Det blev oplyst, at Scandic-kæden
har udtrykt interesse for fremtidige
skak-DM, hvis klubber i nærheden
af en Scandic er arrangør.

9. Eventuelt
Claus Rossen, Tjele Skakklub, opfordrede til, at man gør lidt reklame
for Tjele Efterskole, hvis man kender nogle unge mennesker, som nærmer sig alderen, hvor de skal på efterskole.
Jakob Rathlev, Jetsmark Skakklub
og formand for Dansk Skoleskak,
oplyste at de i Dansk Skoleskak er
glade for at samarbejdet med Dansk
Skak Unions ledelse er forbedret, og
at der er fremgang i juniorarbejdet.
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Jakob Rathlev advarede samtidig
mod troen på, at fremgangen for
Dansk Skoleskak automatisk smitter af på klubberne i Dansk Skak
Union. Dette er noget, der skal arbejdes for, da det ikke har første prioritet for Dansk Skoleskak at få skoleskakspillerne ud i skakklubberne
rundt om i landet.
Lars-Henrik Bech Hansen bakkede
op om støtten til Tjele og opfordrede
også til at sende skakinteresserede
unge på Tjele Efterskole.
Lars-Henrik Bech Hansen rettede
til slut en tak til Lars Wisler Pedersen for en god indsats i de to år, han
havde siddet i forretningsudvalget,
og for det store arbejde, der var gennemført.
Lars-Henrik Bech Hansen takkede
ligeledes Henrik Knudsen for en stor
indsats gennem 16 år i forretningsudvalget. Hovedbestyrelsen havde
samtidig, enstemmigt, besluttet at
udnævne Henrik Knudsen til æresmedlem af Dansk Skak Union.
Lars-Henrik Bech Hansen begrundede udnævnelsen således: ‘Gennem
årene har Henrik Knudsen bestridt
posterne som bl.a. formand for Vordingborg Skakklub, næstformand i
Næstved Skakklub, FU-Medlem i 2.
Hovedkreds, redaktør af ‘Sidste Nyt’
som er medlemsbladet for 2. Hovedkreds, medlem af Dansk Skak Unions forretningsudvalg fra 1980-1986
som juniorleder, medlem af bestyrelsen for Dansk Skakdommerforening, kasserer for Dansk Skak
Union fra 2000-2008 og har siden
2008 været organisationsansvarlig i
forretningsudvalget.’
Lars-Henrik Bech Hansen overrakte Dansk Skak Unions gave til
Lars Wisler Pedersen og Henrik
Knudsen med ønsket om en god
fremtid.
Dirigenten takkede for god ro og
orden, og mødet afsluttedes med et
trefoldigt leve for Dansk Skak
Union.
Steen Juul Mortensen,
dirigent
Chresten Nielsen,
referent

Politiken Cup
Copenhagen Chess Festival 31. juli
- 8. august på Konventum (hed tidligere Lo-skolen) i Helsingør tilbyder
topskak både til dem, der selv vil
spille, og til dem, der hellere vil hygge sig som tilskuere.
Ratingfavorit i Politiken Cup var
ved redaktionens slutning GM Pavel
Eljanov, Ukraine, med over 2750,
men det kan nå at ændre sig, da tilmeldingen fortsætter næsten frem til
turneringsstart. Vil man have rabat
på indskuddet, skal man dog melde
sig før 1. juli (se indbydelsen i Skakbladet nr. 4).
Desværre måtte Vladimir Malakhov, Rusland, trække sig, men til
gengæld har Baadur Jobava, Georgien, med 2715 givet tilsagn om deltagelse.
Det danske topnavn, Peter Heine
Nielsen, spiller ikke Politiken Cup i
år, men man kan alligevel se ham i
aktion, nemlig i opvisningsmatcher
mod Peter Svidler, Rusland, arrangeret som led i fejringen af Bent Larsens 75 års fødselsdag. I dagene 2.5. august spiller de to stormestre først
seks partier hurtigskak og derefter
to lyn-matcher.
www. politikencup.dk
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fulgt af Sbd2-f1 og sikkert Sg3,
hvorefter Sorts hvidfeltede løber
ikke står særlig godt) 10. Lc2 c5 11.
d4 Dc7. En stilling, der er opstået
massevis af gange. Oftest vælger
Hvid at lukke centrum med 12. d5.
9. d3 Te8 10. Te1 Lb7 11. Sbd2 Lf8

v/ Steffen Pedersen

I et parti fra den nederste del af
tabellen ved det kinesiske mesterskab for kvinder vandt Hvid hurtigt
i en umiddelbart fredelig variant i
spansk, som Nigel Short også har
vundet nogle partier med i 90’erne.

Zhang Xiaowen (2426)
Shen Yang (2452)
Spansk / C86
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. De2
Én måde at undgå eksempelvis slutspillet efter 4. 0-0 Sxe4 5. d4 Sd6 6.
Lxc6 dxc6 7. dxe5 Sf5 8. Dxd8†
Kxd8 på. Tiviakov er en af de stærkere spillere, der ofte benytter en
opstilling med dronningen på e2,
men også Movsesian, Adams og
flere andre kan finde på at spille sådan.
4... a6 5. La4 b5 6. Lb3 Le7
Det er en smagssag, om man sætter
løberen på e7 eller c5.
7. c3 0-0 8. 0-0 d5
En anden mulighed er at holde bonden tilbage på d6: 8... d6 9. Td1
(dette er muligvis en tand mere nøjagtigt end 9. d4 Lg4 10. Td1 exd4
11. cxd4 d5 12. e5 Se4 med relativt
lige spil) 9... Sa5 (på 9... Lg4 vil
Hvid nu spille 10. h3 Lh5 11. d3

 
   
   
   
  
  
 

  
12. a3!
En god idé for at beholde løberen i
diagonalen a2-g8. Efter 12. Sf1 Sa5
13. Lc2 c5 står Sort fint.
12... Sa5
Dette er selvfølgelig en standardplan
for Sort. Men lige her giver det måske mere mening blot at centralisere.
Tiviakov - Karjakin, Wijk aan Zee
2010, fortsatte 12... Dd7 13. La2
Tad8 14. Sf1 h6 15. Sg3 d4!?, og
Sort havde glimrende spil.
13. La2 c5 14. b4 Sc6?
Der skulle byttes på b4 først. Personligt ville jeg nok automatisk slå
tilbage med a-bonden, men Hübner
nævner også 15. cxb4 Sc6 16. Lb2
som en interessant mulighed.
15. exd5 Sxd5 16. Se4
Nu truer der jo altså på c5. Havde
der været byttet på b4 – og Hvid
havde slået tilbage med a-bonden –
ville Sort spille 16... Dd7 og dække
sig ind mod det kommende angreb
med f.eks. Sd8.
16... cxb4 17. Sfg5!



 
   
   
   
   
  
 
   

Så har vi balladen. Til en start truer
18. Dh5. Short har to gange har haft
fornøjelsen at have denne stilling.
17... Te7
Sort har to andre forsvarstræk, vi
må analysere:
a) 17... h6 18. Df3! hxg5 19. Sxg5
Df6 20. Dxd5 Sd8 21. Dd7 Lc6 22.
Dh3 med afgørende fordel for Hvid
i Short - Hübner, Manila IZ 1990.
b) 17... Dd7 18. Dh5 h6 19. Sxf7
Dxf7 20. Dxf7† Kxf7 21. Lxd5†
Kg6 22. axb4 Ted8 23. Lb3, og Sort
har næppe helt nok for bonden, da
23... Txd3 24. Lc2 ikke duer. Alternativt er 22. cxb4 Ted8 23. Sc3 fulgt
af Le4† en klar bonde mere for Hvid.
18. Sxh7!
18. Df3 var også godt, men dette er
helt afgørende.
18... Td7
18... Kxh7 19. Dh5† Kg8 20. Sg5
Sf6 21. Lxf7† Txf7 22. Dxf7† Kh8
23. Te4!.
19. Lxd5 Dh4
Sort kunne også have givet op.
20. g3
Den taktiske løsning. Man kunne
også vælge at spille med en officer
ekstra efter 20. Lxc6 Lxc6 21. Sxf8
Kxf8 22. axb4.
20... Dxh7 21. Dg4 Td6 22. Sxd6 Lxd6
23. Dd7 1-0

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

www.skak.dk
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Allan Stig Rasmussen vandt sin første DM-titel efter tæt kamp
med den forsvarende mester Sune Berg Hansen.

‘Hvis ikke jeg
hvem så?’

DM i Hillerød:

Af Allan Stig Rasmussen
Da jeg var ganske ung og naiv, købte
jeg engang Kasparovs bog ‘Alt på et
bræt’ under illusionen om, at jeg en
dag ville få læst den. Det er naturligvis aldrig sket, men jeg har dog fået
bladret en smule i den, og jeg mener
også det var deri, jeg første gang stiftede bekendtskab med historien om,
at Kasparov havde haft et banner
over sin seng, med overskriftens ci-

DM Hillerød 2010
1. Jacob Aagaard Madsen, Hillerød
2. Allan Stig Rasmussen, Jetsmark
3. Sune Berg Hansen, Helsingør
4. Mikkel Antonsen, Næstved
5. Steffen Pedersen, Sydøstfyn
6. Jens Ove Fies Nielsen, Viborg
7. Jakob Vang Glud, Jetsmark
8. Lars Schandorff, Sydøstfyn
9. Thorbjørn Bromann, Brønshøj
10. Mads Andersen, Skanderborg
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Det var såmænd også tilfældet i tiden op til årets DM-stævne – hvorfor, vender jeg tilbage til lidt senere.

tat som påskrift. Selvtillid, høje ambitioner og evnen til at arbejde benhårdt – det har alle tiders største skakspiller vist altid haft! Jeg ville gerne
påstå, at det samme altid havde været tilfældet for undertegnede, men
det ville desværre slet ikke være
sandt. Minimum én af disse tre helt
essentielle ting har som regel manglet, i hvert fald når det gjaldt skak.
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Allan Stig Rasmussen DM for første gang – her med de hvide brikker mod klubkammeraten Jakob Vang Glud i 8. runde.

læum. Et stort tillykke til klubben!
En imponerende alder, og jeg er sikker på, at klubben har en tilsvarende
imponerende historie. Det ved jeg at
byen har, men personligt nåede jeg
praktisk talt ikke at få set noget af
den, end ikke Frederiksborg Slot.
Det skal jeg helt klart have udbedret
engang! Sådan er det imidlertid ofte,
når resultaterne i en turnering er for-

nuftige. Så går dagene bare med
skak, skak, skak. Det er velsagtens
også hovedgrunden til, at jeg i en
del år har anset turneringsskak for at
være arbejde – om end en af den
bedste slags, jeg kan forestille mig!
DM-stævnet var nr. 101 i rækken,
hvilket vel nærmest indikerer en ny
start. Jeg synes den blev god – på
flere måder(!) – og håber især, at
DSU vil holde fast i landsholdsklassens format. Efter flere års uheldig(!) eksperimenteren med alt fra
gladiatorskak (nå ja, det var da god
underholdning, men unægtelig en
fjollet måde at afgøre DM på) til
nogenlunde almindelige schweizergrupper, vendte vi endelig tilbage til
en lukket 10-mands gruppe. De ni af
os havde kvalificeret os på rating,
mens den sidste plads var blevet givet til juniordanmarksmesteren og
stortalentet Mads Andersen.

Præstens prædiken
www. skak-dm.dk/2010/

Sune Berg Hansen var igen ratingfavorit, og det er ikke tilfældigt, at
han har hevet 5 DM-titler i hus: Han
spiller altid godt til DM i disse år.
Personligt så jeg nu også Jacob Aagaard som et rigtig godt bud på en
vinder. Han er farlig for enhver, og

var han i god form, ville han kunne
gå i et voldsomt udbrud. Derudover
havde han endnu sin første DM-titel
til gode, så det burde give ekstra
motivation. Til gengæld regnede jeg
kun Lars Schandorff og Jakob Vang
Glud som fjerne outsidere. Lars har
generelt haft en nedadgående kurve
de seneste år, og er desuden mere en
solid end enten-eller type. Jakob
havde derimod lige leveret et fremragende resultat for vores hold i
Skakligaen, men det er min opfattelse, at han som regel er bedst mod
folk, der er noget lavereratede, særligt hvis betænkningstiden er lang.
Og det ville være en stor overraskelse, hvis nogen af de øvrige konkurrenter kunne løbe af med sejren.
Normalt ville jeg regne mig selv
med blandt favoritterne i sådan en
gruppe, og jeg synes da egentlig
også, jeg har været godt med de seneste år, men et absurd formdyk op
til turnering havde kostet både 50
ratingpoint (koefficient 10 vel at
mærke), en masse selvtillid og formentlig også en hel del respekt fra
konkurrenterne. Jeg har aldrig været i nærheden af sådan en nedtur før
og var sågar ved at melde fra til DM.
Jeg nøjedes dog i stedet med at melde
2010 /5/227
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Jacob Aagaard.

Allan Stig Rasmussen.

afbud til mit nye hold i Bundesligaen
for at få en smule tid til restituering
og så ellers hive mig selv op ved
håret.

Gør ikke som jeg gør,
men som jeg siger!
I lang tid har jeg prædiket, at det er
vigtigt at løse opgaver osv., men nok
hovedsagelig pga. et ubehageligt
travlt program siden hold-EM i oktober var det noget, jeg stille og roligt var begyndt selv at praktisere
mindre og mindre, lige så vel som
jeg til sidst næsten heller ikke spillede online lyn længere.
Min fysiske form var dårligere,
end den havde været længe, pga. den
lange vinter (selv om min store statur indikerer anderledes, bryder jeg
mig ikke om at rende rundt i et
fitnesscenter) og endelig var motivationen på en eller anden måde også
langsomt forduftet. Følte faktisk
ikke, at jeg havde kunnet tage mig
sammen til at lave en ordentlig forberedelse i mange måneder forinden.
Derfor bestod mine forberedelser til
DM altså af netop en masse opgaveløsning, lyn online (jeg mener, det
er fremragende træning, hvis man
gør det ordentligt, og særligt hvis
man godt kan lide det), løbetræning,
gennemspilning af egne bedste partier (det dér med selvtilliden) og ellers at gejle mig selv op.
Sidstnævnte viste sig at være overraskende nemt, da jeg først havde
besluttet mig for at spille med. At
skulle revanchere noget har ofte kunnet motivere mig helt vildt, og her
gjaldt det både de -50 og de individuelle resultater mod flere af modstanderne. Har jeg negativ score mod
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Sune Berg Hansen.

en spiller, er jeg som regel fast besluttet på at skulle have minimum
samme positive score mod netop
ham. Primitivt? Muligvis, men det
virker for mig. Dertil kom, at der var
lang betænkningstid, kun én runde
pr. dag, og jeg havde enkeltværelse,
altsammen noget der plejer at være
rigtig godt for mine resultater! Og
endelig har jeg siden årtusindskiftet
kun leveret gode resultater til DM.
Så selv om selvtilliden ikke var helt
på plads, var jeg overraskende klar
til at kæmpe for min chance og som
lovet sidste år at modbevise Sunereglen!

DM-stævnet
Det var vist tilstrækkeligt om forberedelserne, lad os straks hoppe videre til selve stævnet. Turneringen
blev afviklet i FrederiksborgCentret
tæt på centrum og i store lokaler, der
var glimrende egnet til formålet.
Næsten 200 deltagere, hvilket stadigvæk er en halvering i forhold til
dengang, hvor DM blev afviklet på
skoler og lignende, men nu om dage
er det et pænt antal, og en hel del af
os var indkvarteret på det fine Hotel
Hillerød, som lå blot et stenkast fra
spillestedet. Super!
Arrangørerne havde samlet et talstærkt og kompetent hold med Hans
E. Jacobsen i spidsen til at stå for alt
det praktiske. Det virkede som om,
der var god styr på det hele, og planlægningen var lavet i god tid. Ikke
noget med at rende stresset rundt i
sidste øjeblik og finde på halve løsninger. Det meste klappede, så vidt
jeg ved, helt perfekt, og derfor er det
også nemt at se igennem fingre med
en lille ting som åbningsceremonien,

Mikkel Antonsen.

Steffen Pedersen.

hvor der hovedsageligt var vin og
snacks. Den slags rører seriøse skakspillere ikke inden et parti! Egentlig
synes jeg dog sådanne pletter bør tilskrives DSU’s ledelse (gennem tiden). Hvordan kan det være, at man
ikke har lavet en vejledning til arrangørerne omkring sådan nogle
ting? F.eks. blev det vist også besluttet efter rådføring med blot en
enkelt af spillerne i landsholdsklassen, at lodtrækningen skulle foretages få dage før første runde. Klart til
fordel for dem uden studie eller fast
arbejde. Det er ikke gennemtænkt,
og illustrer behovet for lidt flere retningslinjer. Således er der f.eks. heller ingen der ved, hvad formålet er
med at sende hold af sted til OL! Vi
har hver især forskellige bud, men
reelt er der ingen der ved det! Skræmmende. Der er mange ting i DSU,
der kan og skal forbedres.

Kampskak fra starten
Efter den bredside er der vist ingen
vej udenom det længere, nu er det
tid til skakken! Jacob Aagaard og
jeg selv lagde ud med relativt sikre
sejre, over henholdsvis Mads Andersen og Thorbjørn Bromann, mens
Sune Berg Hansen og Lars Schandorff delte. Jakob Vang Glud kom
helt på hælene mod Mikkel Antonsen, ligesom Jens Ove Fries Nielsen
vist var det mod Steffen, men begge
opgør endte remis.
Der blev altså lagt ud med hård
kampskak, hvorfor det er ekstra ærgerligt, at vi næsten altid spiller for
tomme sale de første dage. Per Andreasen var dog på pletten fra starten af og underholdt som sædvanlig
vældigt i kommentatorlokalet.

Fotos: Erik Hvalsøe.

Jens Ove Fries Nielsen.

Jakob Vang Glud.

2. runde

I 2. runde var det Sunes tur til at slå
Thorbjørn Bromann i fin stil:

Thorbjørn Bromann
Brønshøj (2439)

Sune Berg Hansen
Helsingør (2556)

Fransk / C01
1. e4 e6!?
Interessant valg, eftersom Thorbjørn
næsten altid selv spiller fransk – og
Sune normalt aldrig gør!
2. d4 d5 3. exd5
Tamt, men søger vel at undvige Sorts
forberedelser.
3... exd5 4. Ld3 c5 5. dxc5 Lxc5 6. Sf3
Sf6 7. 0-0 0-0 8. Sbd2 Sc6 9. c3?!
9. Sb3
9... Lb6 10. Da4?!
Et underligt træk, men sikkert med
planen at gå til h4.
10... Sg4
Måske ikke det objektivt bedste, men
forhindrer effektivt Hvids plan.
11. Dc2 h6 12. Sb3 Df6

  ^
   
   
   
   
   
 

 
Det er ved at være ret oplagt, at Sort
er kommet bedst ud af åbningen.
13. Ld2 Ld7 14. Sbd4 Tfe8

Lars Schandorff.

Thorbjørn Bromann.

Sort kunne vinde en bonde med 14...
Sxd4 15. cxd4 Lxd4 16. Sxd4 Dxd4,
men Hvid har fin kompensation. Ingen grund til at give sådan en fin
løber væk for det!
15. Sxc6 bxc6 16. Tad1 Tad8 17. Da4
Prøver igen, denne gang skal den nok
til f4.
17... c5 18. Lb5?
18. Df4 skal spilles.
18... Lxb5
18... Te4! havde været stærkt.
19. Dxb5 c4!
Åbner for egen løber, og lukker for
Hvids dronning.
20. Tde1 Txe1 21. Lxe1
Kønt er det ikke.
21... De6 22. h3 Sf6 23. Sd2 Tb8! 24.
Da4 De2 25. b3


^




   
   
   
   
  
 
  

25... Dd1
Hvid kan næsten ikke flytte!
26. Sf3 Se4 27. Se5?
27. Dd7 var relativt bedre.
27... Sg3 28. Dd7 Tf8 29. Dg4 Dxg4
30. hxg4 Te8 31. Sd7 Sxf1
Nu er resten nemt.
32. Kxf1 Te7 33. Sb8 Te6 34. Sd7 Td6
35. Se5 Lc7 36. bxc4 Ta6 37. Sd3 dxc4
38. Sb2 Txa2 39. Sxc4 a5 0-1

Mads Andersen.

Held eller uheld
giver ingen mening
Jakob Vang Glud bød Steffen Pedersen op til slagsmål, men kunne
slet ikke matche hans fysik, og efter
kun 19 træk måtte Jakob give op.
For eget vedkommende lykkedes
det at hive en pind i hus mod Jacob
Aagaard efter et omskifteligt og meget fejlfyldt, men vist yderst underholdende parti. Computerne påviser
flere klare gevinster for Jacob, men
vi var ikke selv i nærheden af at se
nogen af dem – i hvert fald ikke, at
de vandt – og derfor gav det ikke
meget mening for mig, at det i rundereferatet blev kaldt en tragedie for
min modstander.
Man kan påstå, at jeg var heldig
(det har jeg været beskyldt for utallige gange, lige siden jeg gik i folkeskolen), men Aagaard var ikke uheldig – det ved jeg, at han er enig med
mig i. Havde jeg spillet mod Rybka,
var jeg jo heller aldrig gået ind i sådan en stilling... Under alle omstændigheder var det i hvert fald pludselig meget nemmere at tro på egne
chancer, også selv om mange andre
endnu ikke gjorde det.
Næste runde så man igen Thorbjørn Bromann og Jakob Vang Glud
i det gavmilde hjørne, denne gang
mod henholdsvis Mikkel Antonsen
og Jens Ove Fries. Den værst tænkelige debut for Bromann, mens Glud
allerede måtte vinke farvel til såvel
norm- som titeldrømme. Sune Berg
og Jacob Aagaard delte, og selv om
Mads vadede direkte ind i en god
forberedelse mod mig, slap han alt
for nemt fra det, da jeg fejlede af to
omgange.
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Ikke mere alene
På fjerdedagen rykkede 7-runders
grupperne endelig ind, deriblandt
kandidatklassen. Så er det straks sjovere at spille, og landsholdsklassen
kvitterede da også med en masse
kampskak, selv om Sune og jeg måtte dele point relativt hurtigt. Aagaard
tromlede Antonsen ned:

Mikkel Antonsen
Næstved (2442)


^
 
   
  
  
 
  
   






delig på tavlen med en remis mod
Steffen Pedersen.
5. runde var anderledes rolig med
blandt andet et par hurtige remiser
(Sofia-regler for sportens skyld,
tak!). Det gjorde, at Sune og jeg kunne trække fra, og det udnyttede vi!
Sune udspillede reelt Mads, men fejlede så pludselig groft i tidnøden,
hvorefter det virkede helt uklart.
I kommentatorlokalet havde Mads
et helt heppekor, og vi fandt alle mulige gevinstvarianter for ham. Man
ser jo ofte det, man gerne vil se.
Objektivt set fulgte han dog hurtigt
op med en fejl, og Sune fandt (desværre) det stærke 37. Dd6! Så begyndte realiteterne langsomt at gå op
for os, og Sune kørte da også pointet
sikkert i hus derfra. Selv fik jeg revanche mod Antonsen, som havde
slået mig to uger forinden i Skakligaen. Faktisk var det nok mit bedste parti i turneringen:

Jacob Aagaard
Hvid har lige spillet 18... Tf3?, hvilket gav Sort en god chance.
18... h6?
Det skader langt mere end det gavner. I kommentatorlokalet nåede vi
at analysere lidt på 18... Txe4! 19.
Lg5! (19. dxe4?? Dd1† 20. Kg2
De2† 21. Kg3 Td1 vinder for Sort)
og syntes, det så godt ud for Hvid.
Aagaard påpegede dog efter partiet,
at det ikke var klart efter f.eks. 19...
Te2 20. Lxd8 Dxd8, og det havde
han helt ret i, min computer siger
0,00! Nu eksekverer Jacob derimod
hurtigt og effektivt.
19. Lf4 Df6 20. Tg1 Kh7
20... Kf8 21. Tfg3 g5 virker heller
ikke, f.eks. 22. Txg5 hxg5 23. Lxg5
De5 24. f6, og Sort går mat.
21. Tfg3 Tg8 22. Tg6! fxg6 23. fxg6†
opgivet.
23... Kh8 24. Lxh6 er helt slut.
1-0
I samme runde fik Lars Schandorff
ram på Jens Ove Fries i et spøjst parti,
og Jakob Vang Glud fik forvandlet
en lovende stilling til et nul mod
Mads. Thorbjørn Bromann kom en-
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5. runde

Hillerød (2535)

Mikkel Antonsen
Næstved (2442)

Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2484)

Modtaget dronninggambit / D20
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4
Det mest aggressive.
3... Sf6
Et ganske fornuftigt alternativ er 3...
e5
4. e5 Sd5 5. Lxc4 Sb6 6. Lb3 Sc6 7.
Se2 Lf5 8. Sbc3 e6

  ^
   
   
   
   
   
  

 
Hvid har pladsfordel, men d4 er en
smule svag, og e5 kan angribes.
9. 0-0 Dd7
Gør klar til lang rokade og fight. Kort

rokade ville ikke give samme modspilschancer, særligt måtte f7-f6 savnes, og Hvid ville kunne beholde sin
pladsfordel i fred.
10. Le3 0-0-0 11. Lc2!?
11. a3 er hovedvarianten.
11... Lxc2 12. Dxc2 f5 13. a3 Le7 14.
b4 g5

^  ^
  
   
   
   
   
 

 
15. b5
Hidtil har vi, via en lille trækomstilling, fulgt Antonsen - A. Matthiesen, DM 2008, hvor Mikkel spillede
15. f3 med remis som resultat. Teksttrækket var en forventet forbedring.
15... Sa5 16. a4 Kb8
For så vidt stadigvæk ‘in book’.
17. Tfd1 Sbc4!
Spillet efter 30 minutter. Umiddelbart kan trækket se forkert ud, fordi
det svækker d5-feltet, men det er
optisk mere end reelt. Til gengæld
kigger jeg på både e5-bonden og løberen.
18. Ld2
Første gang Mikkel reelt tænkte sig
om. 18. Lc1!? var en mulighed.
18... h5!
Jeg havde ikke lyst til at røre ved
hverken f- eller g-bonden, da det
også ville svække. Til gengæld er
min plan nu simpel: frem med hbonden! For Hvid er det ikke lige så
nemt at foreslå en god plan, der kan
fortsætte hans angreb.
19. Le1
Som forventet, men næppe godt.
Hvid kan nu ikke længere bare spille
f4 og håbe på, at det stopper mit angreb. En mulig forbedring er 19.
Sb1!?, men efter f.eks. 19... h4 20.
Lxa5 Sxa5 21. Dc3 b6 22. Sd2 h3 er
det stadigvæk sjovest at være Sort.

I det hele taget tror jeg mest på Sorts
stilling allerede!
19... h4 20. d5?!
Et naturligt træk, som følger den ofte
citerede regel om, at et fløjangreb
skal besvares med et fremstød i centrum. Som man ser i partiet, fungerer det bare ikke rigtigt for Hvid. 20.
h3 var nok et bedre forsøg, selv om
det får Sorts angreb til at se farligere
ud, og mine analyser stadigvæk indikerer sort fordel.
20... h3!
Det var selvfølgelig tillokkende at
spille 20... Sxe5 21. Sd4 exd5, men
her har Hvid ligefrem fordel efter 22.
Sxf5. Jeg overvejede til gengæld
længe 20... Lc5 21. Sa2! (21. Sd4
Lxd4 22. Txd4 h3 med angreb) 21...
Lb6 22. Lxa5 Sxa5. Det ser behageligt ud for Sort – og er det også, men
bare ikke lige så godt som partifortsættelsen!
21. Sd4
21. g3 Sxe5 duer ikke for Hvid pga.
svækkelsen af f3-feltet.
21... hxg2!
Indimellem virker skak simpelt: h5h4-h3-hxg2, og så står Sort til gevinst. Sammenlagt brugte jeg dog 40
minutter på disse træk. Jeg overvejede også 21... Lc5 22. Sxe6 hxg2
23. Dxf5 (23. Sxc5?? Dh7 24. Kxg2
Dxh2† (24... Dh3†!) 25. Kf1 Se3†
er helt godnat) 23...Tdf8, men efter
Foto: Erik Hvalsøe.

Jacob Aagaard – spillede flot angrebsskak.

24. De4 kunne jeg ikke finde nogen
klar angrebsfortsættelse.
22. Sxe6
Hvis ikke det allerede var gået op
for Mikkel, at han var fortabt, tror
jeg i hvert fald, han opdagede det
her. Det redder heller ikke Hvid at
spille f.eks. 22. dxe6 De8 23. Sxf5
Dh5 24. Txd8† Lxd8 25. h4 pga. at
25... gxh4 26. e7 Lxe7 27. Sxe7 h3
leder til mat.





^  ^
  
   
 
   
   
  
  

29... Dg5 30. opgivet.
Der er ingen måde at forhindre mat
på, f.eks. 30. Ld2 Dg2† 31. Dxg2
hxg2† 32. Kg1 Th1 mat! En rigtig
dejlig sejr, jeg vil sågar sige et af mit
livs bedste partier, hvor jeg både fik
en rigtig god forberedelse ind, og for
en yderst sjælden gangs skyld formåede at spille alle min computers
førstevalg efter åbningen!
0-1

22... Sxe5
22... Lc5 23. Dxf5 er trækomstilling
til varianten 21... Lc5. En af mine
første tanker var 22... Ld6 23. exd6
Dh7?? (23... Dxd6), men det fungerer ikke pga. 24. dxc7†. Således fik
jeg ideen 22... Lf6!? ganske enkelt
med ideen at spille Lxe5! Min variant fortsatte med 23. f4 (23. Dxf5
Lxe5, eller 23. exf6?? Dh7) 23... Dh7
(23... Se3!?, eller 23... Txh2!? 24.
Lg3!) 24. Dxg2, og Sort vinder faktisk på mange forskellige måder,
f.eks. 24... Tdg8. Teksttrækket er
dog både simpelt og godt.
23. Dxf5
23. Sxd8 Lxd8 er lige til at opgive.
23... Sac4
Så kom min eneste ‘dårlige’ brik med
tilbage i spillet. Hvids tårn på a1 har
til gengæld næsten ikke lavet noget
hele partiet, og løberen på e1 gavner
heller ikke alverden. Sort har kæmpe
angreb – og har end ikke ofret en
bonde!
24. Sd4
24. Sg7 Dd6 25. De6 Sf3†
24... De8 25. h3
25. De4 Th4 26. Dxg2? Tg4
25... Dh5 26. De4 g4 27. Dxg2 gxh3
28. De4 Tdg8† 29. Kh1

Inden andet deltager-indryk kom,
efter 5 runder, var status altså, at jeg
lå i spidsen med 4 point, foran Sune
Berg med 3½, mens Jacob Aagaard,
Steffen Pedersen og Lars Schandorff
alle havde 3. I den anden ende havde
Jakob Vang Glud og Thorbjørn Bromann chokerende nok kun 1 point
hver. De mødtes i 6. runde:
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Jakob Vang Glud
Jetsmark (2491)


 
   
   
  
   
  
  
  
Thorbjørn Bromann
Brønshøj (2439)

Hvid har spillet Evans-gambit, men
Sort er kommet bedst ud af det. Her
går det dog galt:
17... Lf5??
Spillet meget hurtigt, men fungerer
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slet ikke. 17... g6 var lidt bedre for
Sort, eftersom 18. Db5 kan besvares
med 18... Te1
18. Dxf5 Te1 19. Dh7† Kf8 20. Sd2


   
   
   
  
   
   
  
  ^

20... Df2 21. La3
Ups! Sorts fikse pointe ses efter 21.
Dd3 Dg1† 22. Txg1 Txg1 mat!
Unægtelig smart, men teksttrækket
ikke blot redder Hvid, men vinder
hele butikken, hvorfor Sort gav op.
Et ret symptomatisk parti for Jakobs
turnering.
1-0

6. runde

Sune Berg var også ved at ryge i fedtefadet mod Mikkel Antonsen, som
spillede et glimrende parti med sort,
men det lykkedes ham lige nøjagtig
at holde den halve. Til gengæld
vandt Jacob Aagaard, da Jens Ove
Fries fejlede groft i noget der lignede en remisstilling. Selv fik jeg
skovlen under Steffen Pedersen, som
kostede mig dyrt ved DM i 2007:

Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2484)

Steffen Pedersen
Sydøstfyn (2432)

Spansk / C60
1. e4 e5
Steffen hælder normalt mest til CaroKann, alligevel havde jeg en ca. 6040 fordeling til fordel for 1... e5.
2. Sf3 Sc6 3. Lb5 g6!?
Tilsammen havde jeg vel tjekket og
genopfrisket minimum 40 forskellige varianter i spansk i forberedelserne mod Sune og Steffen – men
pinligt nok var dette ikke en af dem.
Heldigvis var jeg ikke just på bar
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bund, spørgsmålet var bare, hvad jeg
skulle vælge. Havde Steffen mon
f.eks. kunnet huske mit parti mod
Kim Pilgaard fra Ribe Weekend
EMT ’07, og ville jeg kunne huske
mine analyser i diverse varianter?
4. 0-0
Ikke ligefrem det mest aggressive.
4... Lg7 5. c3 Sge7 6. d4 exd4 7. cxd4
d5 8. exd5 Sxd5 9. Te1† Le6

  ^
   
   
   
   
   
  
 

10. Lg5
I kommentatorlokalet efter partiet
spurgte Per Andreasen mig om, hvad
der skete på 10. Sg5. Det havde jeg
selv tænkt på under partiet, men syntes Sort havde to udmærkede muligheder: 10... Dd6!? (og ikke mindst
10... 0-0 11. Lxc6 bxc6 12. Txe6?!
(12. Sxe6) 12... fxe6 13. Sxe6 Df6
(13... De7!) 14. Sxf8 Txf8 med masser af kompensation).
10... Dd6 11. Sbd2 0-0 12. Se4
12. Sc4!?
12... Db4 13. Lxc6 bxc6
Her kom jeg helt i tvivl om, hvorvidt jeg havde husket rigtigt. Skulle
man have undladt Lg5 og i stedet
bare slået på c6 fulgt af Dc2? Svaret
er nej!
14. Dc1!
Dronningen står bedre her end på c2.
14... Tfe8 15. Ld2 Db6
En anden mulighed er 15... Db5 16.
Se5 med lille hvid fordel.
16. Sc5 Lf5
Sort har løberparret, men også en
isoleret dobbeltbonde og en dronning, der er sat delvist ud af spillet.
17. b3!
‘Teorien’ siger 17. Se5, og det er helt
klart, hvad Hvid normalt spiller.
Computeren og jeg påstår, at tekst-

trækket er en forbedring (fundet ved
brættet!).
17... Sb4?
Steffen havde hidtil næsten spillet a
tempo, men ved dette træk begyndte
han at tænke sig om. Gevaldigt om,
faktisk! Hele 57 minutter. Det kommer der sjældent noget godt ud af at
gøre (er såmænd også min egen erfaring), og det er ej heller tilfældet
her, for trækket koster Sort en bonde.
En lille trøst kan det dog være, at
Sorts stilling allerede er dårlig. En
bedre mulighed var 17... Txe1† 18.
Dxe1 Td8 (18... Lxd4?? 19. Sa4) 19.
h3 med en behagelig fordel. 17...
Tad8 18. h3 er i samme boldgade.
18. Sa4
Havde Steffen misset dette? Det
mente flere, personligt troede jeg
bare det var et desperat forsøg på at
få noget modspil.
18... Db5 19. Lxb4 Dxb4 20. Dxc6 Ted8
20... Txe1† 21. Txe1 hjælper bare
Hvid.
21. Tac1!
Markant bedre end 21. Tad1 Ld7 22.
Dxc7 Lxa4 23. bxa4 Dxa4.
21... Tac8
Steffen brændte endnu et kvarter af
på dette træk, og havde nu overhalet
mig på uret: 12 min. tilbage mod
mine 17. 21... Lxd4?? 22. Tc4 var
en vigtig pointe. Bedste chance var
måske 21... Lg4, men særligt 22. Se5
Dxd4 23. Dxc7 synes jeg ser lovende
ud. Mens Steffen havde tænkt, var
det lykkedes mig at finde følgende
træk:

 ^ 
   
  
   
   
  
  
  

22. Sc3!
Rigtig vigtigt at få springeren med i
spil igen, da den stod og flagrede lidt

Mikkel Antonsen vinder med de hvide brikker over Steffen Pedersen i 8. runde og
tog med 4. pladsen ved DM endnu et skridt mod den absolutte top.

på a4, og selv om man et eller andet
sted gerne ville have den til c5, er
dette langt mere effektivt. Pludselig
står Sort over for den ubehagelige
trussel Sd5. Nu var jeg ret sikker på,
at Hvid måtte stå til gevinst.
22... Db6?!
Presset på uret finder Steffen ikke
det bedste forsvar. Han burde nok
have forsøgt 22... Td6 23. Sd5 Txc6
(23... Dxe1† 24. Txe1) 24. Sxb4
Txc1 25. Txc1, hvor trøstesløst det
end ser ud. Alternativet var 22... Ld7
23. Da6.
23. Sd5 Dxc6 24. Se7† Kf8 25. Txc6
Ld7 26. Tc5 Ta8 27. Txc7 Le8
På 27... Le6 er 28. Sg5 stærkt.
28. d5 Lf6

 ^  
   
   
  
   
  
  

  
29. h4!
Giver et lufthul til kongen og understøtter et eventuelt Sg5.
29... h6 30. Te4!
Her står tårnet bare godt, dækker h4
og truer potentielt med at gå til a4,
b4 og ikke mindst f4. Vi var nu begge
nede på de allersidste minutter.

30... a5
Hvad ellers?
31. g4 a4 32. b4
Ingen grund til at tillade tårnet på a8
at blive aktiveret.
32... Ta6
Dækker f6 og truer med at spille Td7,
evt. Tad6. Men trækket har også en
ulempe:
33. Sc6!
Nu kan d5 ikke slås! Resten er forholdsvist simpelt.
33... Tda8
Eller 33... Txd5? 34. Tc8 Txc6 35.
Texe8† Kg7 36. Txc6.
34. g5 hxg5 35. hxg5 Lb2
35... Ld8 var relativt bedre, men efter f.eks. 36. Sxd8 Txd8 37. Sd4!
Tad6 38. Sc6 holder det ikke.
36. Tf4 Kg8 37. Kg2 a3
37... Tb6 38. Sfe5 er lige så tabt.
38. b5 Tb6 39. d6
Sort mister en officer, og Hvid beholder endda sit initiativ, så Steffen
valgte at give hånd. Endnu en rigtig
dejlig sejr, hvor jeg ifølge computeren havde al mulig grund til at være
tilfreds med eget spil.
1-0

Slutspurten
7. runde udviklede sig til en blodig
affære, med blot en enkelt remis.
Mikkel Antonsen slog Mads Andersen, efter at sidstnævnte lavede en
dum buk i et forholdsvist simpelt remistårnslutspil. Steffen Pedersen
blev vist bare udspillet af Sune Berg,

8. runde

Foto: tr.

og så lykkedes det endelig Jakob
Vang Glud at komme på tavlen med
en pind, selv om Jakob Aagaard havde presset noget undervejs. Selv spillede jeg et udmærket marathonparti
mod Jens Ove Fries, som til sidst
udløste et helt point.
Dermed havde jeg et helt points
forspring ned til Sune med kun to
runder igen. Ligesom i 2007 – hvor
han alligevel endte med at overhale
mig! I modsætning til dengang, havde jeg imidlertid ikke ret mange nerver på i år, hverken i 8. eller 9. runde.
Sune leverede dog endnu engang
varen, ved i 8. runde at slå Jens Ove,
et parti han selv kommenterer her i
bladet. Selv spillede jeg remis med
Jakob Vang Glud og var således kun
et halvt point foran inden sidste runde.
Mikkel Antonsen sejrede derimod
igen, denne gang over Steffen Pedersen, og endelig fik også Jacob
Aagaard ram på endnu en, nemlig
klubkammeraten Lars Schandorff!
Kommentarerne er inspireret af info
fra vinderen:

Jacob Aagaard
Hillerød (2535)

Lars Schandorff
Sydøstfyn (2498)

Caro-Kann / B12
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Sd2 e6 5.
Sb3
Samme variant som Jacob spillede
mod mig i 2. runde. Det er forresten
en, jeg selv har haft under luppen
flere gange siden sidste års Europa
Cup.
5... Sd7 6. Sf3 Se7 7. Le2 Sc8
Den skal engang videre til b6. I disse
stillinger en typisk manøvre, som jeg
dog holdt mig fra.
8. a4
Det kom også hurtigt i partiet mod
mig. Rokade er mere naturligt, hvilket fik mig til at være kreativ. Her
giver det dog bedre mening, eftersom det er mere sandsynligt, at man
skal skubbe en springer væk fra b6.
8... Le7 9. a5
Jacob vælger helt at forhindre Sorts
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manøvre og truer nok med at spille
a6 fulgt af c4. Sorts problem er pladsmangel.
9... a6
Standardreaktionen.
10. 0-0 0-0

  ^
   
   
   
   
   
 



Sorts brikker koordinerer endnu ikke
særlig godt (det var noget helt andet, hvis springeren på c8 stod på c7
f.eks.), hvilket tillader Hvid at åbne
stillingen.
11... dxc4 12. Lxc4 Sa7 13. De2 Sb5
Sort ville gerne spille 13... c5, men
det er ikke godt, fordi Hvid bare kan
gå forbi.
14. Td1 Sc7 15. Sbd2
Altsammen set før, men nu afviger
Lars.
15... b5?!

Et forsøg på at frigøre sig. Hvid har
generelt en mere behagelig stilling
efter f.eks. 15... Sd5 16. Se4, stadigvæk pga. den ekstra plads. Det er ikke
nemt for Sort at gennemføre c5.
Teksttrækket ser dog ud til at forværre Sorts problemer.
16. axb6 Sxb6 17. Lb3
17. Ld3 var måske endnu bedre.
17... Sb5 18. Sc4?!
Næppe en korrekt afbytning. 18. Se4
virker mere naturligt, og så blot besvare 18... Lg4 med 19. Le3. Hvid

Foto: tr.

11. c4

Hillerød –
min anden
hjemmebane
Sune Berg Hansen i overbevisende stil med hvid mod Jens Ove Fries Nielsen.

Af Sune Berg Hansen
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sig. Lars Schandorff er af en eller
anden grund aldrig i god form i påsken. Efter et meget vigtigt parti i 2.
runde, hvor Allan Stig Rasmussen
kom tilbage fra de døde og vandt
mod Jacob Aagaard, var det dog
klart, at Allan var i form. Genopstandelsen var bestemt ikke som
zombie, og herfra kværnede han bare
feltet i ret fin stil – tillykke til Allan
med en flot første DM-titel, sikker
på det ikke bliver det sidste. Normalt ville min score på 6½ point være
nok til mindst omkamp, men altså
ikke i år. Mit mest helstøbte parti:
8. runde

Jeg lavede min første stormesternorm i Hillerød og har i det hele taget rigtig gode skaklige erfaringer i
byen – tror at sidst, jeg tabte et parti
her, var for over 25(!) år siden i
1. klasse mod Peter Svendsen (medarrangør ved DM).
Hillerød-gutterne er hyggelige, og
de leverede et fremragende stævne,
og jeg har egentlig kun et klagepunkt: Jeg vandt ikke! Det var jeg
delvist selv skyld i med flere enorme
fejl, bl.a. missede jeg en forceret mat
i sidste runde. Men den egentlige forklaring er nok bare, at ham, der
vandt, spillede bedre og helt og aldeles fortjente at vinde.
Før turneringsstart så jeg mig selv
som favorit med Jacob Aagaard som
værste konkurrent. Allan Stig Rasmusssen havde lige haft et kæmpe
formdyk, og det var svært at forestille sig, at han kunne ryste det af

Sune Berg Hansen
Helsingør (2556)

Jens Ove Fries Nielsen
Viborg (2435)

Dronninggambit / D02
1. Sf3

Jeg spiller som bekendt alt med hvid
nu, så intet bør komme som en overraskelse, men alligevel ser mine
modstandere altid lidt desorienterede
ud, når jeg hiver fat i andet end ebonden.
1... d5 2. d4 Lf5
Ha! Det havde jeg faktisk tænkt på,
at han ville spille, selv om han vist
kun har spillet det en gang før.
3. c4 e6 4. Sc3 c6 5. Lf4!?
Spillet af Harikrishna mod Bauer i
2009.
5... Sd7?!
Nu får Hvid sin idealopstilling. 5...
Ld6 er nok bedre.
6. Db3 Db6 7. c5! Dxb3 8. axb3 a6
9. b4
Truer b5.
9... Tc8 10. Sd2!
På vej mod a5. Det er en kendt plan,
som bl.a. Kovacevic vandt partier

har dog alligevel en pæn fordel.
18... Sxc4 19. Lxc4


  ^
   
   
   
   
   
 
  

19... h6
Virker en anelse tyndt, men er selvfølgelig rart at have spillet.
20. h3
Når nu Sort har tid til det... Så slip-

med i 70’erne. Sort har to forsvarsideer: 1) Dække b7 med en officer –
det er svært her, og ofte har Hvid
nogle lede ofre på b7, a6 eller c6. 2)
Spille Ld8 og slå springeren, når den
kommer til a5. Når Sort vælger denne plan, kan Hvid sætte mere pres på
b7 med Ta4-b4 og Th1-a1-a3-b3.
Dertil kommer, at Hvids sortfeltede
løber bliver enehersker på de sorte
felter. Men Sorts struktur er intakt,
og hans brikker er okay, så helt katastrofalt er det nok ikke.
10... Le7 11. h3
Løberen sikres et retrætefelt.
11... Sgf6 12. Sb3 Ld8 13. e3 0-0 14.
Sa5 Lxa5 15. bxa5 Tfe8!
Sorts bud på modspil er naturligvis
forbundet med e6-e5.
16. Kd2!
Hvid skruer op for spillestyrken.
16... e5 17. Lg3!
17. Lh2 ser mere naturligt ud, men
det er upræcist – hvorfor fremgår af
partifortsættelsen.
17... exd4 18. exd4 Se4† 19. Sxe4
Txe4?
Selv om det ikke føles rimeligt, er
Sort tæt på udligning efter 19... dxe4,
hvor hans brikker får feltet d5, og
Hvids d-bonde kan blive svag.

per Hvid også for at tænke på Lg4.
20... Dd7 21. Le3 Tfb8
At spille noget a la 21... Le4 22. Sd2
Ld5 23. Ld3 er kun godt for Sort,
hvis man gerne vil sættes mat hurtigt.
22. Ta4 Td8?!
22... Sc7 var nok bedre.
23. Tda1 Db7 24. De1?! Lg6
Computeren påpeger, at 24... Lc2!
ville være smart. Den har som sædvanlig ret, men umiddelbart er det
ikke helt at se hvorfor, så lad os bare
ignorere det.
25. Dc1 Tdc8
Igen var 25... Sc7 nok bedre.
26. Le2 Lh5 27. Tc4 a5 28. Ld2
Lægger en fælde...
28... Ld8?

 
  
   
   
  
   
  

  

 
   
   
   
  
   
  

  

Vigtigt. Hvid står totalt til gevinst
og har masser af tid, så man kan lige
så godt undgå enhver skygge af modspil.
27... g6 28. f4 Sh7 29. Le5 Lc8 30. Lc2!
Ld7 31. Tb3 Sf8 32. f5 Lc8 33. Tf3 Ld7
34. Tgf1

20. f3!!
Muliggjort af 17. træk. 20... Txd4
21. Kc3 Sxc5 22. Kxd4 Sb3 23. Ke5!
med officersgevinst er Hvids pointe.
20... Tee8
Et trist tilbagetog. Nu er partiet afgjort.
21. Ta4 Ta8
Det’ så trist, det’ så trist, siger de.
22. Tb4 Ta7
I skammekrogen.
23. Ld6! Sf8 24. g4
Hvid har fordel over hele brættet.
Planen er at tage endnu mere terræn
og åbne linjer på kongefløjen evt.
kombineret med trusler mod b7.
24... Lc8 25. Ld3 Ld7 26. h4 h6 27.
Tg1!

... som Sort hopper i! 28... Db6 var
bedre, men igen var det ikke nemt at
se hvorfor, og begge spillere var desuden i tidnød heromkring.
29. Lxh6!
Jacob er ikke bange for at ofre materiale og kan vist godt lide at angribe.
Her skærer det lige igennem.
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Materielt er stillingen lige, men Sort
står over for meget svære tab, når
der kommer en invasion på f7, så...
1-0
Det så (for) let ud, hvilket primært
skyldtes Jens Oves fejlberegning i
træk 19. Jeg tabte til ham i 2003 i
Horsens og ved, at han er farlig, når
han får de rigtige stillinger, så jeg er
lidt stolt af at have holdt ham helt fra
modspil.
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29... gxh6 30. Dxh6 Lg6 31. d5
Pointen. Tårnet kommer med, med
afgørende effekt.
31... cxd5 32. Tg4
Hvid truer både med Ld3 og Sh4.
32... Tc4
32... Sd6 33. exd6 Dxb2 eller 32...
Le7 var tilsyneladende bedre forsøg.
33. Lxc4 dxc4 34. Sh4
Her er Sorts bedste forsvar De4 – så
han gav op.
1-0

Gyserafslutning
På papiret kan det godt se ud til, at
sidste runde var en rolig affære, eftersom alle partier endte remis, og
dermed ingen ændringer i stillingen.
Men det var godt nok tæt på at ske...
Lars Schandorff spillede afbytningsvarianten i modtaget dronninggambit mod mig og tilbød hurtigt
remis. Så var jeg i hvert fald fald sikret en omkamp – som jeg hurtigt gik
over på hotelværelset og begyndte
at forberede mig på.
Det var dog ikke altid lige nemt,
for selv om Jakob Vang Glud fik en
rigtig behagelig stilling med hvid
mod Sune, som var perfekt til at spille på remis med, stod det mig hurtig
klart, at han ville have mere. Var der
den mindste smule tvivl tilbage derom, forsvandt den i hvert fald, da
Jakob undveg dronningafbytning.
Egentlig var computeren stadigvæk
godt tilfreds med hans spil, men det
gik langsomt ned ad bakke, og da
det pludselig vippede over til sort
fordel, gik det hurtigt. Snart stod der
mat i 7 på min skærm – og Sune tog
sig god tid. Det var helt ulideligt at
se på, også selv om Mads var kommet over og holdt mig med selskab.
Men så skete miraklet, Sune spillede noget andet, og utroligt nok
kunne Jakob lige nøjagtig holde
sammen på stillingen. Det så stadigvæk rigtig giftigt ud, men det lykkedes at holde tungen lige i munden,
og til sidst delte de. Dermed var sejren endelig i hus – hurra!
Ærligt talt synes jeg, det var ganske fortjent, for jeg førte hele vejen
og spillede noget af det bedste skak,
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jeg nogen sinde har gjort. Præstationen var også den bedste, jeg har leveret (indtil videre...), ca. 2680. Jeg
fik dog også god hjælp og opbakning, først og fremmest fra Klaus
Berg, men bl.a. også fra Peter Heine
Nielsen og Davor Palo. Med så gode
hjælpere er det nemmere at klare sig
godt – mange tak skal I have!
Og så kan jeg for resten hilse og
sige, at det lige for tiden ikke er svært
at finde hverken selvtillid, høje ambitioner eller viljen til arbejde hårdt
(selv om ingen af delene er i nærheden af Kasparovs niveau). Jeg vil
gerne vinde den titel igen! Og så er
jeg faktisk også så gammeldags, at
jeg gerne vil vinde en eller anden
form for trofæ, hvorpå der står Danmarksmester. Det er egentlig temmelig tamt, ikke engang at få en konvolut i hænderne, men blot en kontooverførsel (retningslinjer igen!?).
Sune Berg Hansen blev en meget
fortjent sølvvinder, og kunne lægge
endnu en stak point til det hastigt
stigende tal. Selv om han nok er alt
andet end tilfreds – han er jo vant til
at vinde – var det faktisk en god præstation, og endnu et bevis på, at spillestyrken hele tiden bevæger sig den
rette vej. Det er fint han er med til
DM hvert år, for så kan man være
sikker på, at man ikke vinder titlen
uden at præstere godt hele vejen
igennem turneringen. Det ved jeg af
bitter erfaring!
Jacob Aagaard måtte tage til takke
med en tredjeplads efter en – for ham
– turnering på det jævne. Indimellem så vi dog hans giftighed, og der
er nok ingen tvivl om, at han kandiderer til titlen, næste gang han stiller
op.
Ellers var det særligt Mikkel Antonsen, der udmærkede sig, som den
klart bedste IM’er i denne turnering,
og det resulterede i en helt fortjent
fjerdeplads. Han har generelt været i
fremgang i nogen tid, så mon ikke
der er GM-ambitioner?!
Den sidste, der præsterede over
forventet, var Mads Andersen, og
selv om det på papiret så ud til at
kunne blive en farlig turnering for
ham, manede han al tvivl til jorden

og beviste endnu en gang, at han er
fremtidens mand.

Lynskak og afrunding
Peter Heine Nielsen tog sig relativt
sikkert af et usædvanligt stærkt besat lyn-DM, selv om han måtte ud i
et sudden death parti i finalen mod
Nikolaj Borge fra arrangørklubben.
Også lynturneringen lod til at forløbe helt smertefrit, så lad mig slutte
af med at sige mange tak til arrangørerne for et alt i alt rigtig fint DMstævne. De var kraftigt medvirkende
til, at det endnu en gang var rigtig
fedt at være skakspiller!

Veteran-DM Niels Møller Rendlev
(til højre) lykønskes af stævneleder
Hans Endrup Jacobsen.

Veteran-DM
Veteranklassen blev vundet af
Niels Møller Rendlev, Damhus,
med 4 point af 5 foran Arne Bjørn
Jørgensen, Rudersdal, med 3½ .

Kandidatklassen
Juniorspilleren Kristian Seegert,
Viby, vandt kandidatklassen med
5½ point af 7 og bedre korrektion
end Jens Østergaard, Hillerød.
Partier m.m. i Skakbladet nr. 6.

Skønhedspræmier
To skønhedspræmier udsat af forlaget Quality Chess v/ Jacob Aagaard blev vundet af Lars Nilsson,
Holbæk, og Per Hagerup, Furesø.
De to præmierede partier bliver
bragt i Skakbladet nr. 6.

DM 2010 i Hillerød
... havde i alt 198 deltagere fordelt
i 11 grupper. En fremgang i forhold til sidet år på otte deltagere.

Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

Michael Adams: ‘Da jeg var yngre,
læste jeg om David Bronstein og
hans forskellige VM-kampe uden
nogen sinde at forestille mig, at jeg
selv skulle komme til at spille mod
ham. Derfor var det en behagelig
overraskelse, at jeg fik muligheden
i dette parti. Ironisk nok var David i
disse år en hyppig gæst i engelske
turneringer, så sandsynligvis var
muligheden for at møde ham her,
nok større end den var i Rusland.’
(‘Chess in the Fast Lane’, 1996)
Bent Larsen: ‘Jeg var i kamphumør. I den foregående runde havde
jeg slået Najdorf, i den næste ofrede
jeg dronningen mod Petrosjan!’
(’50 udvalgte partier’, 1980)
Ulf Hörberg: ‘Springeren er en meget fleksibel officer. Den bevæger
sig på en friere og samtidig mere
kompleks måde end de andre officerer gør, og det er slet ikke usædvanligt, at en fin og måske uventet
springermanøvre afgør et parti.’
(Dagens Nyheter, 23. marts 2010)
Gregers Dirckinck-Holmfeld:
‘Skak er krig på brikker.’
(Børsen, 11. januar 2010)
Alexander Khalifman: ‘Tilbyde
remis i en bedre stilling på grund af
et eller andet – det være sig træthed,
mangel på selvtillid og så videre –
er forkert. Hvis man har det på den
måde, så er det bedre helt at lade
være med at spille.’
(‘Interview with a grandmaster’,
2001)

Alex Pishkin: ‘Hvor mange skakspillere kan tage fra den ene turnering til den anden, og fra det ene
hotel til det andet og så samtidig
sige, at de aldrig har tilbragt natten
med at spille kort og at de aldrig har
rørt et glas alkohol?’
(‘Super Nesz’, 2000)
Lau Bjerno: ‘Taktikken er altså faktisk en lige så vigtig og uundværlig
bestanddel af skakken, som strategien er! Det er ikke spor finere at
vinde på langsigtet planlægning end
på plat og fiduser (selv om nogle af
en eller anden besynderlig årsag finder det mindre pinligt/irriterende at
tabe på dårlig planlægning end på
en taktisk bommert).’
(Skakbladet, nr. 10, 2002)

Max Euwe: ‘Udviklingsforspring
er ikke så iøjnefaldende, da de ikke
er sådan at tage og føle på. Man får
ofte først øje på dem, når det er for
sent.’
(‘Positions- og
Kombinationsspil’, 1949)
Gabriel Svorono: ‘Jeg synes, der
findes utroligt mange ligheder mellem skak og matematik. Man regner på omtrent samme måde og det
gælder virkelig om at tænke forud.’
(Tidskrift för Schack,
nr. 1, 2010)

Sherman Leathers: ‘Skak betyder
kultur. Det kommer fra dig. Intet
parti er det samme. Du er den, der
giver brikkerne karakter.’
(Newsobserver.com,
23. oktober 2009)
Jonny Hector: ‘En professionel
skakspiller er ude at spille ni måneder om året, ikke ni partier om året,
som jeg gør det...’
(Tidskrift för Schack, nr. 2, 2009)
Miguel Illescas: ‘Kasparovs åbninger var tæt på det perfekte, han
var den spiller i verden med de bedst
forberedte åbningssystemer. Hans
midtspil var i top-tre med Aljechin
og Fischer. Hans slutspilsteknik var
måske ikke på Karpovs og Kramniks niveau, men helt sikkert i topti.’
(New in Chess, nr. 5, 2009)
Reuben Fine: ‘Hver gang en spiller taber en bonde eller en officer,
lyder standardspørgsmålet: Var det
et offer eller var det en buk? Og svaret er: Hvis jeg vinder, så er det et
offer, og hvis jeg taber, så er det en
buk.’
(‘Chess marches on!’, 1946)

Bjørn Nielsen

Bjørn Nielsen: ‘Hvis det er rigtigt,
at Hverdagens Kombinationsspil,
som ogsaa har sin Charme for en
Skakspiller, kan læres, hvoraf kommer det da, at den stærkeste Spiller
faar Held til at gennemføre Kombinationer, som ikke lykkes for hans
mindre stærke Modstander? Det kan
jo i saa Tilfælde ikke være Erfaringen alene, der er det afgørende, selv
om den spiller sin Rolle. Jo længere
en Spiller har dyrket sit Spil, jo mere
intensivt han har levet med sine
Brikker i Kamp eller Analyse og
Gennemspil af Partier, desto flere
beslægtede, ja analoge Kombinationsvendinger afsættes der paa
Tavlerne i hans Skakceller, desto
flere Matbilleder er han fortrolig
med, og Værdien heraf i den praktiske Konkurrence er uomtvistelig.’
(‘Kan De kombinere’, 1949)
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One town’s very like another
when your head’s down over
your pieces, Brother ...
‘One night in Bangkok’
fra musicalen Chess.

Thailand Open:

Største sejr
i mange år

Af Sune Berg Hansen
Sidder foran computeren og napper
en øl og en småkage (complimentary
fra hotellet), mens jeg nyder natteudsigten over Bangkok fra mit og
Christins kæmpeværelse på 14. etage
i det luksuriøse Hotel Century Park.
Det er et par timer siden Thailand
Open Chess Championshiop 2010
sluttede, og jeg har det herligt! Jeg
overgik mine vildeste forventninger
hjemmefra og vandt med 8 af 9!
En langstrakt afslutningsceremoni
og to interviews (landsdækkende TV
og Bangkok chess club) er veloverstået. Forude venter en ‘for sjov’
lynturnering på en pub sammen med
de hyggelige arrangører og flere af
de andre deltagere. I morgen skal
Christin og jeg til Dubai for at holde
ferie i fem dage.
Det er efterhånden en del år siden,
jeg sidst vandt en turnering i udlandet, og her var det altså med en kanonscore og foran verdensstjernen
Nigel Short. Da Short blev konfronteret med, at han igen ikke havde
vundet turneringen (han vandt heller ikke sidste år), svarede han: ‘Well,
if someones scores eight points there
is just not a lot you can do.’
Så hvad skete der? Nå, lad os gå
tilbage til start. Torben Sørensen
havde gjort god reklame for turneringen (han spiller vist hver gang)
og det hele passede perfekt ind i mine
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og Christins ferieplaner, så vi kontaktede hovedarrangøren, finnen Kai
Tuorila, (for interesserede til næste
år: find ham på facebook) og lavede
en aftale.

Bangkok
Jeg er meget begejstret for storbyer
(New Delhi og Moskva er de indtil
videre eneste undtagelser), og Bangkok var bare kærlighed ved første
blik. Pulserende gadeliv, lækker mad
(som også er billigt) og smilende og
venlige mennesker – jeg følte mig
hjemme med det samme. Jeg har to

kriterier, jeg udvælger turneringer
efter. Det skal enten være: 1) Et interessant sted eller 2) sportsligt interessant. Den her faldt helt klart under
1), mens DM og OL typisk falder
under 2).
Desværre var der jo uroligheder
(som siden eskalerede), og det asiatiske mesterskab kom til at lappe over
med en dag, så turneringen blev ikke
så stærk, som den plejer. Men der
var dog 4 stormestre og 12 internationale mestre til start.
Jeg ankom direkte fra Bundesligamatcher i Bremen og fløj via Ham-

Thailand Open 2010:
1
2
3
4
5
19
53
55
57

GM Sune Berg Hansen, Danmark (2556) 8
GM Nigel D. Short, England (2686) 7½
IM Mokal Prathamesh Sunil, Indien (2403) 7
IM Atanu Lahiri, Indien (2368) 6½
IM Jayaram Ashwin, Indien (2446) 6½
...
IM Torben Sørensen, Malta (2423) 6
Jan E. Frantsen Montgomery, Danmark (2158) 4½
Christin Andersson, Sverige (2135) 4½
Erik Frederiksen, Danmark (–) 4½
9 runder, 108 deltagere.

http://bangkokchess.com/

Sune Berg Hansen holder
remis i sidste runde mod
Jayaram Ashwin, Indien, og
vinder turneringen et halvt
foran Nigel Short.

1. runde: Vandt et lidt rodet parti
mod en spiller fra Fiji(!). Der var 32
forskellige nationaliteter med i turneringen, og det er altid skægt at
møde helt nye lande.
Jeg spillede min nye superåbning,
som jeg også anvendte i 3. runde.
Desværre er partierne ikke siden blev
offentliggjort, og jeg smed bare partilisterne ud, som jeg plejer. Så måske
er de gået tabt for evigt – sådan lidt
Botvinnik-agtigt at spille partier ingen ser.
2. runde: Hvid mod australieren Tim
Reilly. Efter partiet sagde han på
drævende australsk: ‘You play just
like Petrosian, just preventing everything and at some point I felt I had
to do something even though it was
bad.’
Fin analyse – jeg kan godt lide at
spille mod optimister.
3. runde: En lidt for hyggelig aften
(Torben er underholdende) betød, at
jeg var lidt flad til den her morgen-

runde. Jeg havde sort mod tyske
Martin Voigt, der bor i Thailand,
hvor han lever af at spille poker.
Samme åbning som i 1. runde (ok
da: Philidor), og det forstod han ikke
meget af, så jeg kom hurtigt til at stå
overlegent og kørte den sikkert hjem.
4. runde: En frisk nordmand på den
anden side. Jeg har mødt ham før i
Politiken Cup. Et parti som jeg vandt
efter at have stået til tab.
4. runde

burg (tip: det er meget billigere). De
to første dage var der dobbeltrunder
– Ups! Den havde jeg misset, for jeg
plejer at undgå turneringer med mere
end én dobbeltrunde. Men det var
nu ikke så slemt, for der blev spillet
med 90 minutter plus 30 sekunder
pr. træk – i øvrigt min favoritbetænkningstid.

GM Sune Berg Hansen
Danmark (2556)

FM Kjetil Stokke
Norge (2382)

Siciliansk / B37
1. Sf3
På grund af dobbeltrunde var der
ingen tid til forberedelse (frokost er
vigtigere!), men Torben nåede da
lige at fortælle, at Kjetil er taktiker,
men blød i det tekniske.
1... g6 2. e4 c5
Øv altså. En massage af Pirc/Modern, som i 2. runde ville jeg ikke
være ked af.
3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sc6 5. c4 Lg7
Maroczy-varianten.
6. Sc2
Peter Heines anbefaling i ‘Expert vs.
the Sicilian’. Jeg er ikke længere helt
så begejstret for varianten, men der

var ikke andet på harddisken.
6... d6 7. Le2 Sf6 8. Sc3 Sd7
Planer med hurtigt angreb på c4 med
Le6 og Tc8 er måske bedre.
9. Ld2 0-0 10. 0-0 Sc5 11. b4 Se6(!)
Bonden skal man holde sig fra.
12. Tc1 Scd4 13. Sxd4 Sxd4 14. Le3
Sxe2† 15. Dxe2 Le6
Peter behandlede kun 15... b6.
16. Tfd1 a5?

  ^
   
   
   
 
   
 
 

17. b5!
Ser apositionelt ud, men er meget
stærkt.
17... Lxc3
17... b6? 18. Sa4!, og Hvid vinder
b6 med f3 og Df2
18. Txc3 Dc7
18... b6 19. e5! med en sortfeltet
hovedpine
19. c5 Tfd8
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34... Ld7?
En fejl i en skrækkelig passiv stilling.
35. Txb7 Lc6 36. Tc7! Lxe4 37. f3!
Sort må af med løberen for at undgå,
at b-bonden går ned. Bemærk matten efter 37... Ld5 38. b7 Tb8 39.
Txe7†, da 39... Kf5 40. Ld6 Txb7
41. g4† mat! 4 af 4 relativt stilrent
og alene i spidsen.
1-0
5. runde: Så bliver det svært: Sort
mod Nigel Short. Vi fik en interessant åbning, hvor han spillede en god
nyhed i firspringerspil. Han fik nok
en lille fordel, men jeg gik ikke i
panik og fortsatte med at spille godt
og fornuftigt. På et tidspunkt lavede
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han en lille unøjagtighed (kaldte det
selv en ‘major positional blunder’),
som tillod mig at udligne fuldstændigt. Lidt senere kunne ingen af os
undgå remis ved trækgentagelse.
Meget vigtigt resultat og rart, at
jeg er blevet bedre til at stå i mod
med sort mod de her gutter (holdt
også balancen mod Vallejo og Sargissian ved EM).
6. runde: Hvid mod indisk IM. Han
blev senere nummer fire, men mod
mig var det envejs trafik:
6. runde

Så langt så godt. Hvid står selvfølgelig rigtig pænt, men det er svært at
finde en konkret vej til stor fordel.
Jeg vælger en blød opstilling med
langvarigt pres fremfor at gå efter
knockout (kunne heller ikke finde
en!).
20. Lf4 Dc8 21. Tdc1 dxc5 22. Txc5 Dd7
23. h4!?
Der er nok bedre, og Rybka kan godt
lide Hvid efter 23. Tc7 Dd4 24. Txb7
Lxa2 25. h3 – men i kampens hede
så det uklart ud.
23... Dd3?! 24. Dxd3 Txd3 25. Tc7 Td7
26. b6 Tad8 27. Lh6
Minder Sort om, at kongen også kan
være svag i slutspil, især med uligefarvede løbere på brættet.
27... Te8 28. a3 f6 29. T1c5 a4 30. Lf4
Kf7 31. Txd7 Lxd7 32. Tc7
Med fælden 32... Lc6 33. Txc6 bxc6
34. Lc7!
32... Lc8 33. Ld6 Ke6 34. Lb4

GM Sune Berg Hansen
Danmark (2556)

IM Atanu Lahiri

10... a6 11. La4 g5 12. Sd3 Le6 13. h3
Dd6?
Et underligt træk. Efter 13... h5 fejler Sorts stilling ikke noget.
14. 0-0-0 b6?
Overladt til sig selv laver Sort igen
en fejl.
15. Se2
15. g4 er godt, men jeg var allerede
overbevist om, at jeg kunne vinde
‘uden at gøre noget’
15... Kb8 16. c3 Se7 17. Sg3 c6 18.
Kb1 Ld7 19. Tc1 Sg6?
En styg fejlberegning i en klam stilling.
20. Sxf5! Lxf5 21. Dxf5 Sh4 22. Dg4
h5 23. De2

Indien (2368)

Hollandsk / A80
1. d4 f5
Hov! Han plejer at spille kongeindisk. Når man sådan shopper rundt
i forskellige åbninger, kommer man
ofte ud for det her. Her er jeg ‘on my
own’ lige lovlig tidligt. Det samme
skete ‘næsten’ i 8. runde mod Mokal
Pratmahesh Sunil, som senere blev
treer og var tæt på en GM-norm
(mødte for få stormestre). Det parti
startede 1. d4 Sf6 2. Sf3 c5!? ah typisk. Jeg vidste han gerne ville spille
Moderne Benoni (bør man i øvrigt
have noget imod). Nu spillede jeg
det ynkelige 3. c3, men fik alligevel
lokket ham i en fælde: 3... e6 4. Lf4
d5 5. e3 Sc6 6. Ld3 Ld6 7. Lg3 De7
8. Sbd2 0-0 9. Se5 Sfd7 10. Sxd7!?
Lxd7 11. Lxd6 Dxd6 12. dxc5 Dxc5
13. Lxh7† bang! 13... Kxh7 14.
Dh5† Kg8 15. Se4! Dc4 16. Sg5 med
chancerigt angreb. Det endte naturligvis med at blive rygende uklart,
men jeg vandt dog til sidst.
2. Sc3
Styrer mod noget, jeg kender lidt til.
2... Sf6 3. Lg5 d5 4. Lxf6!
Jeg kan godt lide at spille mod
dobbeltbønder.
4... exf6 5. e3 Le6 6. Df3 Dd7 7. a3
Sc6 8. Sge2 0-0-0?!
8... Se7 er en mulighed.
9. Sf4 Lf7 10. Lb5
Sådan har jeg spillet i lyn på ICC et
par gange.
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23... b5
Sort havde vist misset 23... Sxg2 24.
Sb4! b5 25. Sxa6† Ka7 26. Sc5.
24. g3!
Hvid fører med en ren centrumsbonde, og Sort orkede ikke at se på
sit samspilsramte møbellager mere
og gav op.
1-0
7. runde: Sort mod stormester Marat
Dzhumaev fra Usbekistan. Igen firspringerspil og igen en lidt klam stilling for undertegnede. På et tidspunkt troede jeg, det var lige og tilbød remis, men det ville han slet ikke
have. Det var nu heller ikke helt lige,
og jeg kom under stort pres. Han
kunne dog ikke holde niveauet, da
tiden begyndte at blive knap, og jeg
fik langsomt vendt slaget, og til sidst
røg han i en springergaffel, som kostede en kvalitet. Derfra blev der ikke
vist nåde, og pointet kom sikkert i
hus. Et meget vigtigt resultat, som

Hvordan?

Sune Berg Hansen kæmpede hårdt i alle
partier og udnyttede modstandernes fejl.

mestendels skyldes, at jeg er en bedre
lynspiller.
8. runde: Hvid mod en stærk inder.
Åbningen kan ses under 6. runde.
Det endte med et uklart slutspil, hvor
han havde en fribonde og springer
og løber mod mine to forbundne fribønder og et tårn. Ingen af os spillede det helt optimalt, men det var
fordelagtigt for mig hele vejen, og
jeg synes, sejren var fortjent. 1 points
forspring og altså sikker på mindst
en delt turneringssejr.
9. runde: Sort mod JayaramAshwin.
Ham havde jeg håbet på ikke at
møde. Han spiller godt, og det er lidt
ærgerligt, at have sort i alle de sværeste partier.
Jeg prøvede et tidligt remistilbud,
men igen kom der et njet. Fra Berliner-varianten i spansk opstod en
meget kompleks stilling, hvor han
spillede virkelig godt. Jeg kæmpede
alt hvad jeg kunne og fik viklet af til
et tårnslutspil med en bonde for lidt
og flere svagheder.
Heldigvis var min modstanders
teknik ikke helt på højde med hans
midtspilsbehandling, og jeg skrabede en halv med det yderste af neglene. YES!

Ratingpræstationen lyder på 2739.
Hvad er egentlig forklaringen på, at
jeg efter mange år stabilt omkring
de 2550 i rating pludselig laver sådan et resultat? Jeg har flere.
Den første er simpel: Varians:
Hvis man spiller længe nok oplever
man på et tidspunkt vilde resultater
– den forklaring er fuldt tilfredsstillende for en pokerspiller.
En anden forklaring er ratinginflation! Uden at skulle forklejne nogen, så er der ingen tvivl om, at der
er sket et skred, og en 2600-mand i
dag er ikke, hvad han var for 20 år
siden. Jeg sætter inflationen til ca.
50 point, og det betyder, at når jeg
plejer at ligge på 2550, så skal jeg
ligge på 2600 – ellers er jeg blevet
dårligere!
En sidste forklaring er, at jeg er
blevet (lidt) bedre, og den tror jeg
egentlig mest på. Jeg har simpelthen
fået en stil, som passer bedre til mig,
og så kæmper jeg meget mere i de
enkelte partier. Her i Bangkok spillede jeg ingen sublime partier – det
var mest solidt håndværk og et opportunistisk blik for modstanderens
fejl. Som en klubkammerat sagde:
‘Din stil var meget sjovere før i tiden’ og det er også rigtigt, men desværre er sjov skak ikke min force.
Mit skaklige mål er lige nu at nå
de 2600. Efter Bangkok er tallet oppe
på 2595 så det skulle være inden for
rækkevidde. Og nu da jeg har mikrofonen, har jeg lige noget, jeg skal
af med:
Skakkens væsen er under angreb!
Det er en generel tidstendens, at man
(kun) prøver at regulere folks adfærd
med regler og sanktioner. Hvis der
så alligevel sker noget uheldigt, står
alle klar til at stramme reglerne – som
om man kan blive helt helt sikker,
hvis bare man har strammet straffene
tilstrækkeligt. Det er et hjernedødt
projekt, som jeg er meget imod. For
uheld kan og vil ske, og det er meget
sjældent, at (strengere eller meget
strengere) straf løser noget som helst.
Tendensen er også slået igennem
inden for skak, hvor FIDE har ind-

ført nul-tolerance over for at komme
for sent. Der er eksempler på, at spillere er blevet dømt som taber, selv
om de var tre meter fra brættet! Her
mener jeg, man er inde på et angreb
på selve skakspillets væsen.
Som jeg ser det, er en af de smukkeste egenskaber ved skak, at tiden
ligesom er ens egen: Man har (typisk) 2 timer til at træffe sine beslutninger, og dem bestemmer man helt
selv over. Skak er jo netop et dejligt
sted at være, fordi man glemmer
fremtid og fortid og er helt og aldeles i nuet.
Jeg har altså ikke noget problem
med, at folk kommer for sent! Jeg
prøver at undgå det selv af flere grunde: 1) Jeg har brug for min tid, 2) Jeg
ser mig selv som værende i underholdningsbranchen, og det virker
uprofessionelt og irriterende på tilskuerne, når spillerne kommer dryssende. Men jeg har fuld forståelse
for, at nogen vælger at bruge deres
tid (som jo altså går i turneringslokalet) på lige at tjekke nogen forberedelser en ekstra gang.
Hvis arrangørerne ikke kan lide
det, er der to simple løsninger, der
ikke gør vold på skakkens væsen:
Lad være med at invitere spillere, der
er kendt for at komme for sent til
partierne, eller lav en kontrakt med
dem om, at de ikke skal komme for
sent! Det samme gælder egentlig remiser: Arrangører, der inviterer Andersson og Ribli, bør ikke efterfølgende brokke sig over en høj remisprocent.
I Thailand Open kom en af Christins modstandere 55 minutter for
sent – trafikken er rimelig ond, så
det kan ske – og alle var egentlig
bare glade for, at han nåede frem,
også Christin, selv om hun endte med
at tabe partiet.
PS: Vi var heldige hele vejen på
turen, og askeskyen fløj vi bare
udenom! Jeg regner i øvrigt med at
spille Thailand Open igen næste år.
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EM
EM 2010, +60 årige mænd
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
28
32
33

GM Vitaly Tseshkovsky, Rusland (2549) 7
GM Viktor Kupreichik, Hviderusland (2439) 6½
GM Gennadij Timoscenko, Slovakiet (2495) 6
M Anatoli Shvedchikov, Rusland (2416) 6
FM Viktor Turikov, Rusland (2329) 6
FM Nicolai Mishuckov, Rusland (2392) 6
GM Algimantas Butnorius, Litauen (2437) 5½
FM Jan Rooze, Belgien (2315) 5½
FM Stanislav Zhelesny, Rusland (2163) 5
FM Clemens Werner, Tyskland (2333) 5
Bent Sørensen, Danmark (2222) 5
GM Nikolai Pushkov, Rusland (2487) 5
FM Boris Gruzmann, Rusland (2259) 5
Helge Gundersen, Norge (2218) 5
Gunnar Bue, Norge (1869) 3½
Odd Birkestrand, Norge (1923) 3
Anders Hansen, Sverige (1698) 3

9 runder, 36 deltagere.

EM 2010, +50 årige kvinder
1
2
3
4
5

WGM Tamar Khmiadashvili, Georgien (2162) 7
WGM Elena Fatalibekova, Rusland (2259) 6½
WGM Ludmila Saunina, Rusland (2288) 6
WIM Natalia Titorenko, Rusland (2148) 6
GM Nona Gaprindashvili, Georgien (2360) 6

9 runder, 12 deltagere.

EM 2010, hurtigskak (åben + 60 år / + 50 år)
1
2
3
9
12

GM Viktor Kupreichik, Hviderusland (2439) 7
GM Algimantas Butnorius, Litauen (2437) 6½
GM Vitaly Tseshkovsky, Rusland (2549) 6½
GM Nona Gaprindashvili, Georgien (2360) 5½
Robert Auth, Tyskland (1975) 5

9 runder, 32 deltagere.

Vitaly Tseshkovsky, Rusland,
(til venstre) og Viktor Kupreichik,
Hviderusland
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Kun få vesteuropæere

Svigtede
Thessalo
Af Bent Sørensen
I dagene 10.-18. april deltog jeg som
eneste dansker i senior-EM i Thessaloniki i Grækenland. Jeg fik en
glimrende start på turneringen. Efter en pligtsejr i 1. runde vandt jeg
over GM Butnorius, Litauen. Seniorverdensmester i 2007, så dette parti
kommentarer jeg senere i denne artikel.
Det gav naturligvis blod på tanden, så op på værelset og forberede
mig mod GM Kupreichik. Databasen rummede over 2000 partier af
ham, så jeg kunne ikke gennemspille
dem alle sammen. Jeg fik en god stilling dagen efter, men naturligvis lavede jeg en fejl. Det gør vi alle sammen. De professionelle lidt færre end
os andre. Senere fik Kupreichik tilkendt skønhedspræmie for partiet,
hvilket forekommer mig uforståeligt.
Det var en konsekvent udnyttelse af
et fejltræk, som ikke havde særlig
skønhed over sig.
Efter fire remiser og en gevinst var
jeg før sidste runde inden for præmierækken, men et nederlag bragte
mig ned på 11. pladsen.
Vinder af turneringen blev GM
Vitaly Tseshkovsky, Rusland. Han
genvandt dermed mesterskabet fra
sidste år. Det var en fortjent sejr.
Hans navn siger næppe os så meget,
men han er klart Ruslands bedste
aktive senior og overgås på verdensranglisten over aktive seniorer kun

M for seniorer:
Fotos: Bent Sørensen

deltog i EM:

e
oniki
Fem nordiske EM-deltagere fanget af askeskyen og klar til togrejsen fra Grækenland. Fra venstre:
Anders Hansen, Sverige, de tre nordmænd Odd Birkestrand, Helge Gundersen og Gunnar Bue,
samt Bent Sørensen, Danmark.

Sproglig barriere
Halvdelen af deltagerne var russisktalende, mens resten holdt sig til
de vesteuropæiske sprog. Jerntæppet er væk, men den sproglige barriere er stor blandt seniorskakspillere.
De russisktalende bliver desværre
diskrimineret, da arrangørerne fortrinsvis holder sig til engelsk.
Ved afslutningsceremonien foregik det alt sammen på engelsk, indtil
den belgiske deltager Jan Rooze
meget prisværdigt stillede sig op som
frivillig tolk. Han har haft en forretningsmæssig karriere i Rusland for
et fransk firma og har dér tilegnet
sig sproget. Han var vel i Jørn Sloths

fravær den eneste deltager, der kunne
bygge bro mellem de to sproggrupper.
I kvinderækken var der kun tolv
deltagere, ti fra Rusland og to fra
Georgien. Et udtryk for, at Sovjetunionen for 30 år siden var totalt
dominerende blandt kvinderne. Forhåndsfavorit var eksverdensmester
Nona Gaprindashvili, men hun synes langtfra at have fordums spillestyrke. I stedet løb hendes landsmand
Khmiadashvili med titlen.
I den fælles hurtigturnering sikrede Kupreichik sig sejren ved at slå
Butnorius i sidste runde. Gaprindashvili var bedstplacerede kvindelige
spiller, og Robert Auth var den eneste vesteuropæiske deltager.
Jeg ser frem til at spille senior-EM
for hold i samme område i april næste år, hvor jeg forventer selskab af
12-15 danske seniorer.
2. runde

af de mere navnkundige Hübner og
Korchnoi. Og jeg vurderer ham i dag
til at være stærkere end dem.
I den åbne række var der kun 36
deltagere, hvilket er meget skuffende. Når EM afholdes i Vesteuropa
deltager normalt over hundrede. Det
er de rige amatører fra Vesteuropa,
der udebliver, når det foregår lidt
længere væk. Grækerne kunne kun
stille med to mand, der placerede sig
i bunden, så det er heller ikke imponerende. Men græsk skakaktivitet
var i min ungdom ikke, hvad den er
i dag, og det afspejler sig i seniorskakken i dag. Det samme gælder
for lande som Frankrig, Spanien og
Italien.

Bent Sørensen
Danmark (2222)

Algimantas Butnurius
Litauen (2437)

Grünfeldindisk i forhånden / E01
1. Sf3 d5 2. g3 c5 3. Lg2 Sc6 4. d4
cxd4 5. Sxd4 e6 6. 0-0 Lc5 7. Sxc6 bxc6
8. c4 Sf6 9. Dc2
Her er jeg allerede på ukendt land,
men teksttrækket tvinger Sort til at
afgøre løberens fremtid. Skal den til

b6, e7 eller dækkes med Db6. Jeg
synes, den hører hjemme på e7.
9... Lb6 10. Lg5!
Ideen er at gennemføre e4.
10... 0-0 11. e4 h6?!

  ^
   
   
   
 
   
  
 

Et tvivlsomt bondeoffer. Jeg er sædvanligvis ked af give løberparret,
men det hjælper, når jeg får en bonde.
12. Lxf6 Dxf6 13. exd5 cxd5 14. cxd5
La6 15. Td1 Tac8 16. Sc3 Ld4 17. Tac1
exd5 18. Lxd5
Presset er lettet, og merbonden er der
endnu.
18... Tfe8 19. Dd2 Lxc3 20. Txc3 Tcd8
21. Tc6!
Den følgende variant er en slem
fælde, løberen må ikke ende på f3:
21. Tf3?? Dxf3 22. Lxf3 Txd2 23.
Txd2 Te1† 24. Kg2 Lf1† 25. Kg1
Lh3 mat.
21... Dxc6 22. Lxc6 Txd2 23. Txd2 Te1†
24. Kg2 Lc4 25. b3 Le6
2010 /5/243
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En sund merbonde betyder, at Hvid
har gevinststilling. Her skulle jeg
have valgt tårnslutspillet med 26.
Ld7.
26. Td8†?! Kh7 27. Ta8 Tc1 28. Le4†
f5 29. Lf3 Ta1 30. Txa7 Lxb3 31. a3
Lc2 32. h4 Ta2 33. g4
Ellers kommer jeg ikke videre.
33... fxg4 34. Lxg4 Le4† 35. Kg3 Ta1?
Her og i de følgende træk tror jeg, at
Sort skulle føre kongen ud fra fangehullet på h7, mens jeg skulle have
lukket ham inde med h5. Jeg var ked
af at fastlægge bønderne på løberens farve, hvilket jeg nu ser var en
misforståelse.
36. f3 Lc2 37. Kf4 Td1 38. Tc7 Lb1 39.
Tb7 Lc2 40. Tb2 Ld3 41. Ke3 La6 42.
a4!
Det er selvfølgelig a-bonden, der skal
føres frem.
42... Td3† 43. Ke4 Ta3 44. Ld7 g6? 45.
Tb6 Le2 46. f4 Kg7 47. Le8 Ld3†
Her står løberen ikke godt
48. Ke5 Lf5 49. Tb7† Kf8 50. Lc6 Te3†
51. Kd4 Th3 52. a5 Ta3 53. Ta7 Ld3
54. Ke5 Tc3 55. Ld5 Ta3 56. Kf6
Her ses tydeligt, at g6 var en fejl.
56... Ke8 57. Le6 1-0
Midt under turneringen var der en
vulkan på Island, der ytrede sig.
Askeskyen betød, at jeg måtte på en
todøgns togtur gennem Balkan for
at nå hjem. Det var anstrengende,
men i erindringen står det allerede
som en uforglemmelig oplevelse. Vi
var seks skandinaver, der rejste sammen, og det styrkede det skandinaviske sammenhold.
http://gamesfestival.
chessdom.com/
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Vasilij Smyslov
24. marts 1921 – 27. marts 2010
Af Erik André Andersen
Kort før påske døde én af det 20.
århundredes helt store russiske skakspillere, Vasilij Vasiljevitj Smyslov,
få dage efter at være fyldt 89 år.
Smyslov lå i forreste række blandt
de mange talenter, der udvikledes i
Sovjetunionen efter Anden Verdenskrig, og dermed være også sagt,
at han automatisk kom til at tilhøre
verdenseliten.
Han var ikke alene en stærk spiller, men han var det også usædvanligt længe. Man kan inddele hans
karriere i tre afsnit: De unge år i
1940’erne, de modne år i 1950’erne,
samt resten af livet, hvor han blev
ved og ved med at spille på et konstant højt niveau og opnå gode resultater, ikke mindst kvalifikationen
til finalen i kandidatturneringen i
1984 i en alder af 62 år. Hvad dette
angår, kan Smyslov sammenlignes
med andre af skakkens aldersfænomener som Lasker, Reshevsky,
Najdorf og Korchnoi.

Et stort talent
Allerede som ganske ung var han
kendt som et stort talent, hvilket bl.a.
Aljechin havde noteret sig. Før Anden Verdenskrig blev Smyslov sovjetisk juniormester. Han deltog som
18-årig i sovjetmesterskabet i Moskva 1940, hvor han blev nummer
tre (foran Botvinnik), og i det såkaldte absolutte sovjetmesterskab i
Moskva-Leningrad 1941, hvor han
også klarede sig fint med en tredjeplads. Disse to tredjepladser skaffede ham titlen sovjetisk stormester.
Under krigen vandt han Moskvamesterskabet tre år i træk. Han deltog i den første store internationale
efterkrigsturnering i Groningen

1946, hvor han blev nummer tre, og
han besejrede Reshevsky 2-0 i en
radiolandskamp i 1946. Kulminationen på denne opgangsperiode var
invitationen til at deltage i VM-turneringen i Haag-Moskva 1948, hvor
han til manges overraskelse opnåede at blive nummer to foran Keres,
Reshevsky og Euwe.
Den nye verdensmester Botvinnik kunne endnu ikke trues. Men
Smyslov fik sammen med en række
andre sovjetiske stormestre tildelt
titlen international stormester på
FIDE’s kongres i 1950.

VM-kampene
Efter 1948 indtrådte en form for
stagnationsperiode i de næste fem
år, hvor det store gennembrud lod
vente på sig. Men så var han klar.
Han opnåede ét af sin karrieres flotteste resultater ved at vinde kandidatturneringen i Zürich-Neuhausen 1953 med to points forspring,
og i den efterfølgende VM-match
1954 spillede han uafgjort 12-12
med Botvinnik efter at have været
bagud gennem næsten hele matchen.
Et nyt forsøg blev gjort, efter at
han havde vundet kandidatturneringen i Amsterdam 1956 med 1½
points forspring, og denne gang lykkedes det for Smyslov, der i 1957
besejrede Botvinnik med 12½-9½.
‘Smyslov var uovervindelig i årene
fra 1953 til 1958’, skrev Botvinnik
i sin selvbiografi.
Men FIDE havde i 1956 indført
verdensmesterens ret til en revanchematch, og Botvinnik generobrede titlen i 1958 med 12½-10½.
Smyslov var syg under revanche-

matchen af både influenza og lungebetændelse, og han forsøgte at få
nogle ekstra sygedage, men forgæves. Smyslov var altså kun verdensmester i ét år, men titlen eksverdensmester beholdt han resten af
karrieren, og da begivenhederne var
kommet på afstand, kunne Smyslov
med tilfredshed skrive: ‘Jeg opfyldte
min drøm om at blive verdensmester.’
Den næste kandidatturnering i
Bled-Zagreb-Beograd 1959 var en
skuffelse for Smyslov, der kun blev
nummer fire og trods en kreativ tilgang med mange interessante åbningsforberedelser ikke kunne få
spillet til at glide og begik usædvanligt mange grove fejl. Han var
ikke kommet sig over revanchematchen og kunne ikke finde den indre
ro og harmoni, som var så vigtig for
ham. ‘Jeg drak et stort bæger gift,
nok til et helt liv!’ udtalte han i et
interview. Men han havde også en
smuk sangstemme, og han stillede
sig op og sang for tilskuerne ved
turneringens afslutning. Glæden ved
sang og musik hjalp ham til at overkomme skaklivets skuffelser.
Nu trådte han ind i veteranernes
rækker. Han havde det privilegium

1938
1938
1846
1948
1951
1953
1954
1955
1956
1956
1957
1958

at kunne rejse til udlandet, og han
deltog i et hav af turneringer. ‘Skakspillerens liv er turneringer, turneringer og atter turneringer’, skrev
han i én af sine bøger.
Undertiden blev vejen gjort nemmere for ham. I 1963 slap han for at
skulle deltage i sovjetmesterskabet,
som var en zoneturnering, idet der
for hans skyld blev arrangeret en
særlig zoneturnering af kortere varighed. Men også denne zoneturnering slap han for, og mens hans
sovjetiske kolleger og konkurrenter svedte for at komme gennem
nåleøjet, gik Smyslov direkte til
interzoneturneringen i Amsterdam
1964. Smyslov havde indflydelsesrige venner, der ville ham det godt.
Vasilij Smyslov.

Lang karriere
Smyslovs lange karriere afspejlede
sig i, at han fra 1952 til 1972 deltog
ikke mindre end ni gange på det
sovjetiske olympiske hold. Han
vandt mange stærke internationale
turneringer, blandt andet gentagne
gange i Moskva og Havanna, og når
han ikke vandt, lå han næsten altid
højt placeret. Han vandt sovjetmesterskabet i 1949 på deling med
Bronstein. I 1955 tabte han en om-

(17 år gammel) juniormester for USSR.
1.-2. i Moskva-mesterskabet
3. plads i Groningen efter Botvinnik og Euwe.
2. plads i VM-turneringen efter Botvinnik.
1. plads i Chigorin Memorial, Leningrad.
1. plads i kandidatturneringen i Zürich.
Uafgjort 12-12 i VM-match mod Botvinnik.
1. plads i Zagreb International.
1. plads i kandidatturneringen i Amsterdam.
1.-2. plads (med Botvinnik) Alekhine Memorial, Moskva.
VM-sejr mod Botvinnk 12½-9½.
Taber revanchematchen 10½-12½.

Derefter VM-kandidat 1959, 1965, 1983 og 1985.
Spillede OL for USSR 1952 til 1972 (undtagen 1962 og 1966).
Ni guldmedaljer for hold, og otte individuelle medaljer. OL-rekord.
Samlet score 90 point i 113 partier (+69 = 42 -2), eller 79,6 %.
Blandt turneringssejrene i karrierens lange efterår kan nævnes
delte førstepladser i Politiken Cup 1980 og 1986.

kamp om sovjetmesterskabet til Geller.
Som skakspiller var Smyslov karakteriseret ved en solid positionel
spillestil med et tvist af taktisk skarphed. Han havde en forkærlighed for
slutspil, som han spillede med stor
virtuositet. Desuden var hans spil
karakteriseret ved skønhed og harmoni. En af hans partisamlinger på
russisk hedder V poiskakh garmonii
(1979), der kan oversættes ved
‘Stræben efter harmoni’.
Han havde også en veludviklet
intuitiv fornemmelse for spillets
gang. Han skrev i en partikommentar, at selv i de mest indviklede stillinger er det vigtigt at have en følelse for ‘rytmen’ i spillet. Spasskij
har henvist til Smyslovs ‘hånd’,
hvormed mentes, at Smyslov ikke
var så afhængig af præcise kalkuler, for hans hånd vidste altid, hvor
brikkerne skulle placeres. Måske var
det derfor, han kunne bevare sin
store spillestyrke selv i en høj alder.
Smyslov har udgivet adskillige
partisamlinger med egne kommentarer, både på russisk og vestlige
sprog. Den nyeste og mest omfattende er Smyslov’s Best Games of
Chess, Vol. I-II (1935-1995), Moravian Chess, Omolouc 2003.
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Smyslov
– Mit bedste parti? Mod Gerasimov!
Det gjorde min far glad, og min skaklærer var begejstret.
Læserne kender det allerede, det
var det med 19... Td3 i SB 4, Tag
stilling! Det er fra 1935 og altså på
kanten af vidunderbarn. 14 år!
Fra 1936 er en slutspilstudie med
løberforvandling og indespærring af
den sorte dame. Edwin Bhend viste
mig den i Birmingham 1951:

   
   
  
  
   
  
   

  
Hvid trækker og vinder!
Løsningen er 1. Lb1 a1D† 2. Kb5
Lg3 3. g7 Lb8! 4. g8L! Lf4 5. Lga2
Lxd2 6. f6 Lf4 7. f7 Ld6 8. Kc6 og
vinder. Gad vide, hvad forfattere fra
1700-tallet ville have sagt. To løbere
af samme farve, er det bigami? Det
var jo en temmelig almindelig opfattelse, at en bonde gik ikke i dronning, hvis man stadig havde sådan
én. Og tilsvarende må det anses for
unaturligt, at et løberpar består af to
løbere af samme farve.

38

2010 /5/246

I alle tilfælde var det en flot start.
Men i et halvt århundrede blev hans
slutspil derefter dem, der forekom i
hans partier. I alderdommen tog han
fat på slutspilstudierne igen, og i de
sidste år var han meget produktiv.
Da var synet ikke så godt!
I Sovjet startede han med en tredjeplads 1940. Det vil sige: foran
Botvinnik! Men efter Bondarevskij
og Lilienthal. Men det mærkelige er,
at i SovjetM har han kun en enkelt
sejr og endog på deling med Bronstein, i 1949. I 1955 delte han også,
med Geller, men denne gang blev
der arrangeret omkamp, og den
vandt Geller!
I VM-sammenhæng var hans største tid 1948-57. I femmands-turneringen i 48 i Haag-Moskva blev han
nr. 2 efter Botvinnik. Men i kandidatturneringen i Budapest 1950 blev
han kun nr. 3, hele to point efter
Bronstein og Boleslavskij. For mange usunde åbningseksperimenter og
vilde tidnøddramaer med de sorte
brikker, 3½ point af 9 ... Men i marathonturneringen i Zürich 1953 vandt
han stort, to point foran Bronstein,
Keres og Reshevsky.
Nu havde det vel været logisk, om
han havde vundet VM i 1954. Men
Botvinnik bevarede titlen ved uafgjort match. I den næste kandidatturnering, Amsterdam 1956, vandt
han igen overbevisende. I disse to
kandidatturneringers 42 partier

havde han i alt kun tabt to, mod
Kotov og Spasskij, og de to skulle
han have vundet!
I matchen i 1957 vandt han 12½9½, men året efter vandt Botvinnik
titlen tilbage med 12½-10½. Vi må
ikke glemme, at i 1984, 63 år gammel, nåede han finalen i kandidatmatcherne, hvor han dog tabte til
Kasparov!
Men lad partierne tale. Jeg påstår i
ramme alvor, at af de tre matcher
mod Botvinnik var den første den
bedste. Vi går til 15. april 1954, 14.
matchparti:

Botvinnik
Smyslov
Kongeindisk / E68
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 0-0
En overraskelse. Af Smyslov ventede man d5.
5. Sc3 d6 6. Sf3 Sbd7 7. 0-0 e5 8. e4
c6 9. Le3
En sjældenhed. Jeg sympatiserer, for
9. h3 er et hæsligt træk. Jeg prøvede
9. Te1 et par gange, men det duer
ikke, selv om jeg slog Stein med det
i Beograd 1970. Ved receptionen i
den sovjetiske ambassade sagde Furman med et lille smil:
– Sagen er, at h3 er det bedste træk...
9... Sg4! 10. Lg5 Db6 11. h3 exd4!
Nyheden. I et parti Lilienthal Konstantinopolskij havde Sort spillet det slappe 11... Sgf6.

Smyslov (til venstre) mødte
Botvinnik i tre VM-matcher,
1954, 1957 og 1950, vandt
en, tabte en og spillede en
uafgjort til en samlet score
på 35-34.Bag de to spillere
står matchlederen, den
svenske stormester Gideon
Ståhlberg.

ikke, men selvfølgelig kunne han
kombinere. Det følgende parti så jeg
blive spillet, det er nemlig fra den
store turnering i Zagreb 1955, som
han vandt. (Jeg var jo til ungmesterturnering, som jeg delte med Bhend).
Trifunovic havde etableret sig som
næsten uovervindelig.
12. Sa4 Da6 13. hxg4 b5 14. Sxd4 bxa4
15. Sxc6
15. b3 Se5 16. Le7 Lxg4 17. f3 Tfe8
er godt for Sort.

Hvid glemte, at den sorte dronning
er dækket.
23. Txb2 Sxg5† 24. Kh2 Sf3† 25. Kh3
Lxb2



^

   
   
  
   
   

 

  ^
   
   
   

   
   
 

Her begyndte Smyslov at tænke!
15... Dxc6 16. e5 Dxc4 17. Lxa8 Sxe5
Hvid har det svært. Eksempelvis 18.
Dxd6 Le6 19. Lg2 Dxg4.
18. Tc1 Db4 19. a3!? Dxb2 20. Dxa4
Lb7!
Nu tænker Botvinnik 20 minutter og
overser noget simpelt. Der var remischancer med 21. Lxb7 Dxb7 22. Tc3.
21. Tb1? Sf3† 22. Kh1 Lxa8!











Tre lette mod damen. Og den hvide
konge i vanskeligheder. Resten er
teknik!
26. Dxa7 Le4 27. a4 Kg7 28. Td1 Le5
29. De7 Tc8 30. a5 Tc2 31. Kg2 Sd4†
32. Kf1 Lf3 33. Tb1 Sc6 34. opgivet.
0-1
Men hvordan spillede han. Var han
kombinationsspiller?? Det synes jeg

Smyslov
Trifunovic
Dronningindisk i forhånden / A17
1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. Sf3 d5 4. e3 Le7
5. b3 0-0 6. Lb2 c5 7. cxd5 Sxd5 8.
Sxd5 Dxd5 9. Lc4 Dd8 10. Se5
Hjælp! Alle springerne byttes.
10... Sd7 11. 0-0 Sxe5 12. Lxe5 Lf6
13. d4!? cxd4 14. exd4 Ld7 15. Dh5
Lc6 16. Tad1 Le4
Tilsyneladende solidt, kongen skal
dækkes.
17. Tfe1 Lc2 18. Td2 Lg6 19. De2 Le7
20. Tdd1 Db6

  ^
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... SMYSLOV
21. d5! exd5 22. Txd5 Lf6 23. Td6 Dc5

  ^
   
   
   
   
  
 

  
24. Txf6! gxf6 25. Lxf6 Dh5 26. De3 h6
27. h3! Df5 28. Lc3 Kh7 29. g4 Dg5
30. f4
Kongen kan nok slippe for at blive
sat mat. Men hvad med løberen?
30... Dh4 31. Kg2 Tg8 32. De7 Dxe7
33. Txe7 Tae8 34. Txe8 Txe8 35. f5 a6
36. Kf3 Tc8 37. Ld4 b5 38. Ld3 Tc1 39.
fxg6† fxg6 40. h4 Td1 41. Ke2 Th1 42.
h5 Th2† 43. Lf2 Kg7 44. hxg6 h5 45.
gxh5 Txh5 46. Ld4† Kg8 47. Le4 a5
48. Kf3 opgivet. 1-0
Matcherne USA - Sovjet var selvfølgelig et forsøg på at komme ud af
den kolde krig. Russerne spillede
bedst, og en fyr som Bisguier var et
let bytte. Her bliver han i 1955 overrasket, da Smyslov efter en meget
beskeden åbning lige pludselig tager initiativet.

Bisguier
Smyslov
Slavisk / D94
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. e3 g6 5.
Sc3 Lg7 6. Ld3 0-0 7. 0-0 Lg4 8. h3
Lxf3 9. Dxf3 e6 10. Td1 Sbd7 11. e4


  ^
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Smyslov hjalp USSR til ni olympiske guldmedaljer. Her på holdet, der vandt i
Amsterdam 1954, fra venstre Smyslov, Bronstein, Keres, Botvinnik og Bondarevsky.

11... e5!? 12. dxe5 Sxe5 13. De2 d4
14. Lc2 Sfd7!? 15. Sa4 Da5 16. Ld2
d3 17. Lxa5 dxe2 18. Te1 Sxc4 19. Lc3
b5 20. Lb3 Lxc3 21. Sxc3 Sxb2 22. Txe2
Sd3 23. Td1 S7c5 24. Ted2 Sb4 25. f4
a5 26. e5 a4 27. Lc2 a3 28. Le4 Sa4
29. Tc1 Tfd8 30. Txd8† Txd8 31. Sxa4
bxa4 32. Tc3 Td2 33. Lxc6 Txa2 34.
Lxa4 Ta1† 35. Kh2 a2 36. e6 fxe6 37.
opgivet. 0-1

Keres’ havari
Men apropos stillinger uden springere. Kandidatturneringen 1953, 24.
runde. Smyslov, Reshevsky, Bronstein og Keres slås om sejren, de
andre er hægtet af. Keres prøver noget. Jeg tror ikke, han selv tror på
det. Det er desperation.

Keres
Smyslov
Dronningindisk i forhånden / A34
1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. Sf3 c5 4. e3 Le7
5. b3 0-0 6. Lb2 b6 7. d4 cxd4 8. exd4
d5
Herefter kan det også kaldes dronninggambit, eller Panov-varianten i
Caro-Kann.

9. Ld3 Sc6 10. 0-0 Lb7 11. Tc1 Tc8 12.
Te1 Sb4 13. Lf1 Se4 14. a3 Sxc3 15.
Txc3 Sc6 16. Se5 Sxe5?! 17. Txe5 Lf6
18. Th5 g6 19. Tch3


 ^
  
   
   
  
  
  
  


19... dxc4!!
Nu går 20. bxc4 ikke pga. 20... gxh5
med forsvaret Le4.
20. Txh7 c3 21. Dc1!? Dxd4! 22. Dh6
Tfd8
Slut.
23. Lc1 Lg7 24. Dg5 Df6 25. Dg4 c2
26. Le2 Td4 27. f4 Td1† 28. Lxd1 Dd4†
29. opgivet. 0-1
I 25. runde slog Smyslov Reshevsky. Derefter sejlede han sejren i
havn med remiser.

Om kandidatturneringen i 1956 sagde Bronstein engang til mig, at han
tabte den på at tage med på udflugten til Leeuwarden. Jeg var helt enig
med ham, man skal ikke tage med
på udflugter.
Lad os lige repetere slutstillingen:
Smyslov 11½, Keres 10, Bronstein,
Geller, Petrosjan, Spasskij og Szabo
9½, Filip og Panno 8, Pilnik 5. Men
så sent som i 14. runde kom Smyslov
op på en tredelt førsteplads (med Geller og Keres) ved at vinde det følgende parti, der efter min mening var
hans bedste i turneringen og et typisk Smyslov-parti, som Euwe (eller Mühring) skriver i turneringsbogen.

Smyslov
Filip
Spansk / C97
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 d6 8. c3
0-0 9. h3 Sa5 10. Lc2 c5 11. d4 Dc7
12. Sbd2 Kh8?!
Det er svært at finde på noget nyt i
denne stilling. Kh8 spillede Tjigorin
i 1906, med planen Sg8...
13. b4!
Udnytter at Sort ikke har spillet 12...
Ld7, hvorefter 13. b4 cxb4 14. cxb4
Tfc8 ikke er særlig godt for Hvid.
13... cxb4 14. cxb4 Sc6 15. a3 exd4
15... a5 kunne forsøges.
16. Lb2 Sd7 17. Sxd4 Lf6 18. S2b3 Sb6
19. Dd3 Se5 20. Dg3 Sbc4?!
Bedre sandsynligvis 20... Sa4 21.
Lc1 Sc6 22. Le3.
21. Lc3 Ld7 22. Se2 Dd8 23. Sf4 Lh4

Smyslov overrækkes Lenin-ordenen af
formanden for Den Øverste Sovjet,
Kliment Voroshilov.

24. Dh2 Tc8 25. Sd4 Sb6 26. Sfe2 Lf6
27. Ted1 Sa4?! 28. Lxa4 bxa4 29. Dg3
Lh4?!
Smyslov angav 29... Te8.
30. De3 Lg5
Rettet mod Sf4-d5.
31. f4 Sc4 32. Df3 Lf6 33. Sg3 g6 34.
Sde2!


 ^ 
  
   
   
  
  
  
  


Endelig! Nu er Hvids fordel klar.
34... Lc6 35. Tac1 Lb7 36. Ld4 Kg8 37.
Kh2 Te8 38. Lxf6 Dxf6 39. Td4 Sb6 40.
Txc8 Sxc8 41. Dd3 h5
Hvad kan han gøre?
42. Sf1 De7
Måske var den bedste chance 42...
Lc6 43. Dxa6 Lxe4, men Hvid vinder ret nemt med 44. Sfg3! og vel
også med turneringsbogens 44.
Txe4.
43. Sc3 Df6 44. Dd2 h4 45. Kg1! Te6
46. Sh2 De7 47. f5! gxf5 48. exf5 Te3
49. Sf1! opgivet.
Pga. 49... Te5 50. Dh6.

Teesside 1975
Dette var en meget stærk turnering,
og Smyslov vandt den ikke pga. den
følgende miniature. Og hvorfor skal
vi se den? Fordi han kommenterede
den i Informator!

Smyslov
Bronstein
Kongeindisk / E61
1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. c4 Lg7 4. Sc3 00 5. Lg5 d6 6. e3 c5 7. Le2 Sc6 8. 0-0
Lf5 9. dxc5?
Meget slapt. 9. d5!
9... dxc5 10. Dxd8 Tfxd8 11. Tad1 Se4!
12. Sxe4 Lxe4 13. b3 h6 14. Lf4 Sb4
15. a3 Sa2!

 ^ 
   
   
   
  
  
  


16. Txd8† Txd8 17. Td1 Txd1† 18. Lxd1
Sc3 19. Sd2 Ld3! 20. opgivet!
Med varianter som 20. Lg4 f5 21.
Lh3 e5 22. Lg3 f4! og 20. Lf3 e5 21.
Lg3 e4 22. Lg4 f5 23. Lh3 Se2† 24.
Kh1 Sxg3† fulgt af Lc3.
Til slut blev det Geller 9½ af 14,
Smyslov 8½, Bronstein, Hort og
Hübner 8. Videre Sax, Timman, Kavalek, Olafsson, Miles, Gheorghiu,
Lombardy, Stean, Keene og Hartston.
Han vandt masser af turneringer
og havde flotte resultater i ni olympiader.

Ikke partimedlem
Han blev aldrig medlem af det kommunistiske parti, men havde gode
venner. Jeg husker, Suetin var godt
sur. Han skulle til Havana og glædede sig til denne rejse. Men otte
dage før fik han at vide, at nu havde
Smyslov fået lyst til at spille i Havana...
I øvrigt interesserede han sig meget for ‘the Bermuda Triangle’. Engang havde han oplevet, at et fly som
af en usynlig hånd blev tvunget til at
lande på en de øer. Næste morgen
var alt normalt. Siden da købte han
alle de bøger, han kunne finde om
emnet.
Han kunne ikke lide Sovjetunionens regering, men det gik han jo
ikke sådan rundt og proklamerede.
Nu ser jeg et foto af Voroshilov, der
overrækker ham Lenin-ordenen. For
Smyslov var Lenin Antikrist, men
han sagde om den slags problemer:
– Det sagde jeg selvfølgelig ikke.
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Bøger
Bent Larsen på dansk:

Alle brikker angriber!
Bent Larsens 50 udvalgte partier fra
1969 er en af de store klassikere i
skaklitteraturen og oversat til flere
sprog. Bogen sluttede, da Bent Larsen efter en enestående række turneringssejre var i den øverste skakelite
og anerkendt som verdens bedste
turneringsspiller.
Skønt de efterfølgende år bød på
store skuffelser, ikke mindst nederlaget til Bobby Fischer, så forblev
Bent Larsen i verdenseliten indtil begyndelsen af 1980’erne, vandt mange stærke turneringer og spillede en
stjernerække af flotte partier.
Derfor har det været et stort savn,
at 50 udvalgte partier længe har
været udsolgt fra forlaget, og at der
ikke er kommet en fortsættelse.
Alle brikker angriber! er både et
genoptryk af 50 udvalgte partier og
første del af en fortsættelse. De første 200 sider er 50 udvalgte partier,
eller rettere 51 partier, for af ukendte
grunde er der tilføjet et enkelt parti,
nemlig Gligoric - Larsen fra Palma
de Mallorca 1967. Derefter kommer
et kapitel på 53 sider, som under
overskriften ‘De bedste år: 19691973’ indeholder yderligere 23 partier kommenteret af Bent Larsen med
enkelte længere indledninger til partierne.
Kapitel 16 er en 52 sider lang artikel om Bobby Fischer, både om
Fischers liv og partier og om Larsens personlige møder om ham. Der
er bl.a. en meget sjov episode fra
Larsens tid som sekundant for Bobby ved kandidatturneringen i 1959.
I Zagreb modtog spillerne gaver fra
forskellige firmaer, og en gang var
det to flasker alkohol. Bobby hældte
den ene ud, for han drak ikke selv
alkohol og ville ikke forgifte andre.
Men som Larsen skriver, så lykkedes det ham at få fravristet Bobby
den ene flaske, måske fordi Bobby

42
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beundrede mennesker med ‘... en
sådan beslutsomhed, som jeg i dette
tilfælde havde udvist.’
Kapitel 17 er et udvalg af Larsens
artikler om Keres, Jens Enevoldsen,
skak i Kina, åbningsteori m.m. Kapitel 18 er en lille samling uddrag af
artikler om Larsen fra hans ophold
på Las Palmas.
Lad mig slå fast, at dette selvfølgelig er en bog, der bør findes på
enhver dansk skakspillers hylde.
Man får en klassisk udgivelse og i
tilgift en række interessante artikler.
Bent Larsen er en af skakspillets store
skribenter, og skønt oversættelsen
ikke altid er lige heldig og præcis, så
brænder Larsens stil godt igennem.
Men ikke alt er godt. Forsiden:
Bent Larsen holder af kameraet, og
kameraet holder af Bent Larsen, så
hvorfor har man ikke brugt et fotografi som på den tyske udgave, men
et farvelademaleri fra den spanske.
Og så bærer Larsen slips på maleriet. Enhver med kendskab til Bent
Larsen ved, at han aldrig går med
slips, at han afskyr det. Det er ikke
en mindre detalje, for det manglende
slips er også udtryk for og symbol
på hans frihedstrang, hans individualitet og manglende autoritetstro. Bent
Larsen er sin egen.
Værre er, at der er taget en række
problematiske smutveje. Der er ingen oplysning om artiklernes oprindelse ud over, at mange af dem bl.a.
har været offentliggjort i skaktidsskriftet Ajedrez Canario. Det burde
være en selvfølge, at man i en sådan
udgivelse angiver sted og år for den
originale udgivelse.
Kapitlerne 16-18 er oversat af Carsten Høi, men fra den tyske udgave,
ikke den originale spanske. Det er
ikke ideelt at lade et værk gå igennem en dobbelt oversættelse. Man
kan nødtvungent gøre det ved sprog,

hvor det er svært at skaffe danske
oversættere, men det kan ikke siges
at være tilfældet med spansk.
Fremgangsmåden i kapitel 15 ‘De
bedste år: 1969-1973’ er besynderlig. Langt de fleste af partikommentarerne til de 23 partier er ikke fra
den tyske udgave (som vel er en
oversættelse af den spanske), men
direkte sakset fra Skakbladet, hvilket læseren intet sted bliver oplyst
om. Kun for de få partier, der ikke
har været bragt i Skakbladet, er teksten fra den tyske udgave. Det er ikke
uden betydning, for kommentarerne
i den tyske udgave er tydeligvis skrevet senere og er langt mere fyldige.
I dette kapitel er der i den tyske
udgave enkelte redaktionelle indskud med rettelse af Bent Larsens
varianter, men det er ikke alle, der er
kommet med i den danske udgave.
Jeg synes helt klart, at man skal
købe bogen, for teksterne og partikommentarerne er larsenske og
gode, men i sin udførelse er det ikke
en udgivelse, forlaget kan være tilfreds med.
Dan H. Andersen

Bent Larsen: Alle brikker angriber!
Vol. 1. Med forord af Peter Heine
Nielsen. Spansk original: Todas las
piezas atacan, tysk udgave: Alle Figuren greifen an. Udgivet af G.
Floyd Studio. 368 sider. 300 kr.

Juniorskak

Foto: tr.

Skak og
matematik
Af Thorbjørn Rosenlund

Talentchef Hanne Hautop byder velkommen i auditoriet omgivet af Leif Kristensen,
Mads Jacobsen (Dansk Skoleskak), Allan Stig Rasmussen og Sune Berg Hansen.

lig – ‘skakturnering’. Som afslutning
på campen havde centeret inviteret
skolefolk, politikere og presse til at
opleve videncenteret og deltage i et
udadvendt skak-arrangement. Man
kunne se eksempler på elevernes
kreativitet, tage imod udfordringer i
lynskak fra elever eller danmarksmester Allan Stig Rasmussen (som
spillede med 1 minut!), prøve kræfter med GM Sune Berg Hansen i simultan eller med IM Leif Kristensen på stort bræt.
Altsammen flot og spektakulært,
men med den klare forhåbning, at
camp og skak træner konkrete fær-

Skak over Øresund
Stellan Persson: En gyllene epok.
Eget förlag. Trykt i Tallinn 2010.
Illustreret. 480 sider.
Formålet med Stellan Perssons ‘En
gyllene epok’ er dels at skildre skaklivet i Malmø fra begyndelsen af
1900-tallet til i dag og dels at fungere som opslagsværk. Bogen er opdelt i to hovedafsnit. Første del er en
kronologisk gennemgang år for år i
perioden 1924-2009, især koncentreret om Malmø Arbejder Skakklub.
Anden del indeholder 434 partier.
De mange faktuelle oplysninger,
som forfatteren har indsamlet med
utrolig flid, gør, at bogen for den
udenforstående mestendels er tør
læsning, men bestemt ikke uinter-

essant. Den er også krydret med forskellige beretninger og anekdoter.
Der var et udmærket skaksamarbejde
på tværs af Øresund, og man kan
følge med i de mange årlige skakmatcher mellem klubber i København og Malmø. Bogens forfatter var
i mange år indehaver af Skakhuset i
Studiestræde i København og dannede sig et nærmere indtryk af det
danske skakliv. Der tegnes bl.a. et
portræt af brødrene Jens og Harald
Enevoldsen (s. 234-240).
Det er lidt svært at orientere sig i
bogen, for der er ingen indholdsfortegnelse. De registre, som findes
bag i bogen og kaldes indholdsfortegnelse, kan ikke erstatte en rigtig
indholdsfortegnelse. Diagrammerne

digheder og giver lyst til at lære nyt.
Talentchef i Videncenteret, Hanne
Hautop, understreger skakcampens
betydning i den fremtidige talentpleje, og peger på vigtigheden af at
kunne overføre talent/interesse fra et
felt til et beslægtet. Afgørende for
succes er også, at eleverne på en
camp, det være sig i skak eller matematik, får vakt en begejstring, de
bagefter kan give videre til deres
klassekammerater. Videncenteret
har som mål, at hele den danske ungdom skal styrkes fagligt og udnytte
sine talenter – og er dermed helt på
linie med Dansk Skoleskak.

Foto: tr.

Stellan Persson præsenterede sin nye
bog ved en reception i København.

Det nyetablerede Mærsk Mc-Kinney
Møller Videncenter i Sorø indbød i
samarbejde med Dansk Skoleskak til
camp for unge skaktalenter den første weekend i maj.
Selv om skak jo ikke direkte er
blandt de naturvidenskabelige discipliner, som Videncenteret har som
formål at styrke blandt unge, er det
oplagt, at skak kan vise sig frugtbart
i et tværfagligt samarbejde. Først og
fremmest ved at tilbyde en aktivitet,
som lærer eleverne, hvor sjovt det
faktisk er at fordybe sig og at give
sig i kast med abstrakte problemstillinger, men også ved konkrete matematikopgaver baseret på skak.
De 20 deltagere på campen var udpeget af Dansk Skoleskak og i alderen 10-15 år. Programmet bød på
bl.a. ‘skak på nye måder’, ‘tegn og
gæt’, anderledes matematik’, ‘kanosejlads på søen’ og også – selvfølge-

kunne godt være gengivet tydeligere.
Desuden savnes omtale af en verdensbegivenhed, som foregik i
Malmø: kandidatmatchen mellem
Bent Larsen og Spasskij 1968.
Erik André Andersen
2010 /5/251
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Problemskak
v/ Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.










































Mat i 5 træk.

Opgaveforklaring
13564. Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 4. halvtræk. Sort hjælper til.

Løsninger til nr. 4/2010
13534. 1. Le3. 1... Dxg2 2. Sg5‡.
1... Txg2 2. Dc7‡. 1... Txh2 2. Sxf2‡.
Roméo Bedoni (Frankrig, født 25/
10 1927) og Francois Michel (Frankrig, 22/4 1903 - 20/3 1977). Bedoni
har især beskæftiget sig med fantasiskak. Har komponeret ca. 800 opgaver. Michel begyndte sent, men
nåede dog ca. 725 opgaver, overvejende totrækkere.
13535. 1. Te5. Truer 2. Df3‡. 1...
Txa3/Sc5 2. Tg5‡. 1... Sd6 2. Lf8‡.
1... Sd8 2. Lf6‡. Forførelser: 1. Te4?
Txa3!, 1. Te6? Sd6!, 1. Te8? Sd8!
Alex Casa (Frankrig, 17/4 1932 - 28/
7 2005) og Werner Speckmann
(Tyskland, 21/8 1913 - 23/2 2001).
Casa var totræksspecialist og udnævntes 1980 til international mester i komposition.
13536. 1. Da6 b5 2. Df6 evt. fulgt af
2... gxf6 3. Sf2‡ eller 2... Lb5 2.
Dxb5. Forførelser: 1... Df6? Lb5!,

44

2010 /5/252































Hjælpemat i 4 træk.
1... Se3? Th2! Dr. Stefan Eberle
(Østrig, 22/11 1893 - 25/1 1965).
Specialist i mangetrækkere. Begyndte at komponere som 60-årig!
13537. 1. Lh4 Lh6 2. Lg5. Og nu:
2... Lxg5 3. Sg7‡. 2... Lg7/Lf8 3.
Df4‡. Wilhelm Karl Heinrich Massmann (pseudonym: Kleinschmied,
Tyskland, 6/7 1895 - 17/12 1974).
International dommer fra 1959. Alsidig med ca. 1200 opgaver i alle
genrer. Samler af miniaturer (ca.
15.000 stk.). Udgav 1943 bogen
‘Kleinkunst: 120 miniaturer’. Jævnfør hans pseudonym.
13538. 1. Tb2. 1... Kxc6 2. f8S d5 3.
Sf7 h2‡. 1... Ke6 2. f8L Kf6 3. Ld5
h2‡. 1... Kc4 2. f6D† Kc3 (2... d5 3.
Da3 h2‡) 3. Ld5 h2‡. 1... Ke4 2. f8T
Ke3 (2... d5 3. Tf3 h2‡) 3. Ld5 h2‡.
Forførelse: 1. Tb3/Tb4? Ke4! En
vidunderlig selvmat med alforvandling. Valentin Fedorovich Rudenko
(Ukraine, født 19/2 1938). Stormester 1980 i skakkomposition. Han
var omkring 1990 Sovjets ‘bedste
mand’ med 1500 opgaver og virksomhed som dommer.
13539. 1. Lf2 Le6 2. Tg6 Ld5 3. Tg5





Mat i 3 træk.





  
  
   
   
   

  
 
 
   
   
   
   
  


13542
J. Morice, 1977



Mat i 3 træk.








   
   
  
  
   
   


13541
G. Thoren, 1927



13544
A. Karpati, 1942

13540
A. Servais, 1952
13543
A. d'Orville, 1837(!)



Mat i 2 træk.













13545
P. Benkö, 1977



   
   
   
   
  
  










  

   
   
  
   
  
Hvid trækker og vinder.

Lc4 4. Tg4 Lb3 5. Tg3 Lc4 6. Tc3
La6 7. Tc6 Lb7 8. Te6 Kb8 9. Te8†
Kc7 10. Txf8 Kd6 11. Lg3† Kd5
12. Tf4 Kc5 13. Kf2 Kd5 14. Ke3
Lc8 15. Te4 Le6 16. Te5† Kd6 17.
Kd4 Kd7 18. Tc5 La2 19. Ke5 Lb3
20. Lf2 La2 21. Le1 Lb3 22. La5
Ke8 23. Tc3 La2 24. Tc7 Lf7 25.
Kf6 Lb3 26. Tb7 La2 27. Te7 Kf8
28. Lb4 Lb1 29. Te1† og vinder.
Miroslav Havel (Tjekkiet, 7/11 1881
- 8/7 1958). Havel var hans ‘kunstnernavn’. Kostal var hans egentlige
efternavn. Fremragende repræsentant for den bøhmiske skole, herom
senere. Adskillige studier, hvor han
demonstrerer kunsten at ‘fange en
løber’. Med stor sikkerhed viser han
vejen gennem junglen af muligheder. Senere computeranalyser bekræfter hans geni.
Løsning på ekstraopgaven i nr. 4:
1... e1T, 2... Te2, 3... Th2, 4... e2,
5... e1S, 6... Sg2, 7... d4, 8... d3, 9...
d2, 10... d1S, 11... Sf2, 12. Kxf2 pat.
http://problemskak.dk/

K-skak
Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 5.
Bent Larsens undervisningsbøger
har i tidens løb hjulpet mange skaktalenter frem. Dansk Skak Union
syntes helt rigtigt, at de stadig opfylder en mission, og har ved Steffen Pedersens redaktion genudgivet dem.
I Praktisk skak er samlet de tre
titler Find kombinationen, Find planen og Praktiske slutspil. De udgør
tilsammen et fremragende middel
til selvstudium. Konceptet er meget lig Tag stilling!, og de ni stillinger her findes også i den første af
dem.
1. Josef Kupper
Fridrik Olafsson
Zürich 1959. 16. Lxg7 Kxg7 17.
Txf7†! Kg8. Der var jo en familieskak på e6! 18. Tg7† Kh8 19.
Txh7† Kg8 20. Tg7†. Nu ville der
på 20... Kh8 følge 21. Se6 Dc6 22.
Dg5!, så spillet er ude. 1-0.
2. Heinz Schwind
Stern
K-skak 1954. Efter 1... Dh4 (med
tanken 2. Sxg3 Sg4† 3. Kh1 Dxg3
4. hxg4 Dh4 mat) 2. Sxd4! har Sort
intet. Heller ikke 1... Lf2 er godt
nok: 2. Sxg3 Sg4† 3. Kh1 Lxg3 4.
Te2. 1... Sg4†! 2. Kxg3 Lf2† 3.
Kf3 Dd3† 4. Le3 De4 mat. 0-1.
3. Vladimir Vukovic
Deutsch
Zagreb 1920. Forbilledet var det
berømte parti Reti - Tartakower,
Wien 1910, hvor Hvid efter 1. e4
c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4 Sf6
5. Dd3 e5? 6. dxe5 Da5† 7. Ld2
Dxe5 8. 0-0-0! Dxe4? satte mat med
9. Dd8†!! Kxd8 10. Lg5† Kc7 11.
Ld8 mat.
I diagramstillingen var matsætningen lidt mere kompliceret: 13.
Dd8†!! Kxd8. 13... Kf7 14. e6†
Kxe6 15. Sf4† Kf7 16. Se5 mat. 14.
Lg5† Ke8 15. Td8† Kf7 16. e6†!
Kxe6 17. Sf4† Kf7 18. Se5 mat.
1-0.

4. N. Thörnblom
Werner Seeger
Rilton Cup, Stockholm 1973. Bondegevinsten med 20. Sxa6! etc. er
da pæn. Men intet mod en mat: 20.
Sxe6! fxe6 21. Dxg6†. 1-0.
5. Oneskis
Hama
Spillet i 1956. Larsen: ‘Stillingen
ser håbløs ud, der er kun ét at gøre.
Og det vinder!’ 1. Sxf3! exf3 2.
Dg7†!! Txg7. 2... Kxg7 3. gxh4
Kh8† 4. Kh1 Txh4 5. Tg1!. 3. Te8†
Tg8 4. Txg8† Kxg8 5. gxh4 ... Hvid
vandt. 1-0.
6. Miszto
NN
Polen 1955. 1. Dh7†!! Ligesom i
nr. 5 er der faktisk tale om en henledning 2... Kxh7 3. Txg7† Kh8 4.
Tg8† Kh7 5. T1g7† Kh6 6. Tg6†
Kh7 7. T8g7† Kh8 8. Th6 mat.
Larsen: ‘Og så en varm tak til den
sorte bonde på h5.’ 1-0.
7. R. Slade
David Vincent Hooper
WECU, Bristol 1947. Kort proces:
29... Sxd3 30. cxd3 Dxh2†! 31.
Dxh2 Sf2 mat. Kvalt! 0-1.
8. Erich G. Eliskases
Vincenzo Castaldi
Milano 1938. 1... Te1†! 2. Dxc5
g1D†. 0-1.
9. Arturo Reggio
Jacques Mieses
Monte Carlo 1903. Her drejer det
sig om at aflede den hvide dame fra
dækningen af felt e3. Men forsøget
22... Lh4† pareres nemt med 23.
Ke2. Derfor: 22... Tg3! 23. Dxg3
Lh4!, og opgaven er løst.
Dog spillede man desværre videre: 24. Lxa6 Lxg3† 25. hxg3
Dxa6 26. Th1 Tg8 27. Txh7† Kc6
28. Th6 Kb5 29. Txd5† exd5 30.
Txa6 Kxa6 31. Kf2 Kb5 32. b3
Kc5 33. Kf3 d4 34. Ld2 Kd5 35.
Le1 Tc8 36. g4 fxg4† 37. Kxg4
Tc2 38. g3 d3 39. Kg5 d2. 0-1.

Computerfrit
Veteran DM 2008
Slutstilling: 1. Erik Levin Hansen, Ringsted, 10½, 2. Arne W.
Larsen, Hvidovre, 10½, 3. Erik
Pontoppidan, Vejle, 10½, 4. Aage
Justesen, Nørre Alslev, 9½, 5.
Bent Skov, Aalborg, og Niels
Bertelsen, Brøndby, 8½, 7. Stig
Dresling, Farum, 8, 8. Poul Andersen, Middelfart, 7, 9. Ejnar
Møller Kristensen, Esbjerg, 6½.
10. Hjarne Dyrsting, Virum, 4½,
11. Jens L. Hottrup, Birkerød, 3,
12. Chr. Waagner Nielsen, Egå,
og Niels Pedersen, Nibe, 2. 14.
Johannes Vestergaard, Øster
Assels, 0.
Peter Lindegaard
Links til international k-skak og
turneringsmuligheder via:
http://kskak.dsu.dk/start.html

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

www. dsu.dk
+ 'Invitationer'

K
H
J
A

=
=
=
=

Koordineret turnering
Hurtig- og lynskak
Juniorturnering
Andre arrangementer

13. Horsens Lang Weekend
EMT 2010
K
22/7 - 25/7. – Horsens Skakforening
indbyder til 7-runders sommer weekend EMT over fire dage, fra torsdag
d. 22. juli til søndag d. 25. juli 2010.
– Spillested: ASV Horsens, Nørrebrogade 38 A, 8700 Horsens. Spillestedet er handicapegnet. Gode busforbindelser til spillestedet. – Overnatning: Tilbydes på ASV Horsens
for kr. 50 pr. nat plus depositum på
kr. 250. Meddeles ved tilmeldingen
(husk sovegrej!). GM/IM’ere tilbydes fri overnatning på Hotel Opus.
FM’er tilbydes fri overnatning på

31/7 - 8/8 2010. Åben for alle.
Konventum, Lo-skolens
kongrescenter i Helsingør.
Store præmier.
Se indbydelsen i nr. 4.
www.politikencup.dk
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ASV. – Spilletidspunkt: Torsdag, fredag og lørdag kl. 10-16 og kl. 17-23.
Søndag kl. 10-16. – Turneringsform:
Alle deltager i én åben gruppe efter
schweizer-systemet. Turneringen
Elo-rates, hvis betingelserne herfor
er opfyldt. – Betænkningstid: 2 timer
til 40 træk, derefter 1 time + opsparet
tid til resten af partiet. – Indskud:
GM’ere og IM’ere gratis, for alle
andre deltagere 300 kr. – Præmier: 1.
pr. minimum 4500 kr. Ved deltagerantal på 40 er der 16.000 kr. i samlet
præmiesum. Ratingpræmier: Spillerne inddeles i grupper efter rating,
med min. 3000 kr. i præmier i hver
gruppe. Hver deltager kan kun vinde
én præmie (ved ligestilling anvendes
korrektion). – Tilmelding: Online på
www.horsensskakforening.dk, eller
til Tim Bjerre, email: tim@tjec.dk,
tlf. 75 65 65 49. Tilmeldingsfrist: Søndag den 18. juli. – Flere informationer på www.horsensskakforening.dk.

Køge Bugt Efterår 2010
K
18/8 - 29/9. – 7 runders EMT med
mulighed for afbud til en eller flere
runder. – Spilles på Solrød Gl. Skole,
Højagervænget 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand med start kl. 19.00 følgende onsdage: 18/8, 25/8, 1/9, 8/9,
15/9, 22/9 og 29/9 2010. – Spilletid
er 90 minutter til hele partiet med tillæg på 30 sekunder fra træk 1. – Indskud er på 100 kr. og heraf går de 70
kr. til præmier. Turneringen Elo-rates,
hvis betingelserne herfor er opfyldt.
– Tilmelding senest den 16. august
2010 via turneringens web-portal:
www.sydskak.dk/turnering/kbe2010/
hvor der også kan fås yderligere oplysninger om turneringen.
Solvognturnering 2010
40 års jubilæum
H
22/8. – Nykøbing Sj. Skakklub indbyder for 40. gang til 6 runder ½-times hurtigskak, søndag den 22. august
kl. 10-18 i Nordgårdshallerne, Hal 2,
Nykøbing Sj. – Oplysning: Villum
Sejersen, Nørregade 1A, 4500 Nykøbing Sj. Mobil 30 34 03 44, eller
email: vse@privat.tdcadsl.dk.
Herning Byturnering 2010
K
23/8 - 4/10. – Herning Skakklub indbyder hermed til 7-runders koordineret EMT følgende 7 mandage: 23/8,
30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9 og 4/10.
Turneringen spilles i røgfri lokaler. –

Spilletid: kl. 19-24.00. (ingen hængepartier). – Spillested: Vestervangskolen, Kantinen, Vestergade 82, 7400
Herning. – Turneringsform: Der spilles i 8-mands grupper og evt. sidste
gruppe som Monrad. – Betænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½ time + opsparet tid til resten af partiet. – Indskud: 130 kr. pr. person. – Præmier:
Hele indskuddet går til præmier. –
Kantine: Der kan købes kaffe/te, øl/
vand, brød og slik. – Tilmelding: Senest mandag den 16. august 2010 til
Steen Juul Mortensen, Marievej 7,
Snejbjerg, 7400 Herning, tlf. 97 16
21 67, eller meget gerne pr. email til
steenjuul@post.tele.dk eller hamborg
@post10.tele.dk. – Vel mødt i Herning.

Midtjydsk EMT 2010
K
23/8 - 4/10. – Nr. Snede skakklub
indbyder hermed til en 7-runders koordineret EMT på følgende 7 mandage: 23/8, 30/8, 6/9, 13/9, 20/9,
27/9, 4/10. – Spilletid 18.45 - 23.45.
– Gruppeinddeling 1 Monrad-gruppe.
– Indskud 125 kr. pr. person. – Præmier efter deltagerantal og klasse min
1. præmie 500 kr., 2. præmie 250 kr.
Offentliggøres ved 1. rundes start. –
Betænkningstid 40 træk til 2 timer +
½ time + opsparet tid til resten af partiet. – Spillested. Bavnehøjcentret,
Bavnehøj 19, 8766 Nr. Snede. Udsatte kampe: Kan spilles tirsdag den
28/9 eller privat. – Tilmelding: Senest 14/8 2010 til John Engstrøm, tlf.
97 18 23 72 / 20 87 40 25 eller Benny
Terndrup, tlf. 75 80 33 30. – Øvrigt:
Der kan købes kaffe, øl, vand og brød
på spillestedet.
LVS Efterår 2010
K
25/8 - 13/10. – LVS indbyder til efterårsturnering for at konstatere, om der
findes et (skak)liv efter Politiken Cup.
– Spillested: Rustenborgvej 15 A,
Lyngby. Spillelokalerne er røgfri.
Mobiltelefoner skal være slukket i
spillelokalerne. – Spilletider: Der
startes kl. 18.30 på flg. onsdage:
18/8, 25/8, 1/9, 15/9, 22/9, 29/9 og
13/10. NB bemærk, at onsdag den
8/9 og 6/10 er afsat til afvikling af
udsatte partier. Spillerne skal være
ved skakbrættet senest 30 minutter
efter rundestart. – Betænkningstid: 40
træk på 1½ time, derefter ½ time +
opsparet tid til resten af partiet. Der
tillægges 30 sekunder pr. udført træk

fra træk 1. – Turneringsform: Flest
muligt 8-mands grupper. – Indskud:
150 kr. som betales senest på første
spilledag. – Præmier: 80% af indskuddet går til præmier. Ved pointlighed
deles pengepræmier, der foretages
ikke korrektion. – Elo: Hvis betingelserne er til stede, vil turneringen
blive Elo-ratet. – Tilmelding: Via
KSU’s hjemmeside www.ksu.dk, eller til Jan Petersen, tlf. 45 89 13 37,
email: jan-petersen@post.tele.dk. Senest tirsdag den 10. august 2010. Max.
24 deltagere.

Aalborg Byturnering 2010
K
26/8 - 16/9. – Aalborg Skakring indbyder hermed til 7 runders EMT, som
spilles tirsdage i Aalborg og torsdage
i Nørresundby i perioden 26/8 - 16/9.
– Betænkningstid: 30 træk på 1½ time
derefter 30 min. til resten. – Indskud
kr. 150. – Tilmelding senest 24. aug.
til S.Aa. Sørensen, tlf. 98 19 25 17. –
Se mere på bytur10.skakteam.dk.
Dianalund Open 2010
K
27/8 - 8/10. – Dianalund Skakklub
indbyder til vores efterårsturnering

over 7 fredage 27/8 - 8/10 2010. Turneringen Elo-rates. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter 1 time
plus opsparet tid. – Læs detaljeret
indbydelse på DSU’s hjemmeside eller på Dianalund Skakklubs hjemmeside. – Kontakt: Carl-Otto Nielsen,
tlf. 57 80 52 79, email: dianalundskakklub@gmail.com.

Damhus-Mesterskabet 2010
EMT (Røgfri)
K
7/9 - 26/10. – Damhus Skakklub inviterer til koordineret turnering tirsdag den 7/9, 14/9, 21/9, 28/9, 5/10,
12/10 samt den 26/10. – Spilletidspunkt: kl. 19.00-24.00. – Form:
Mesterklasse + basisgrupper. Øverste gruppe (M1) er primært åben for
spillere med over 2100 i DK- eller
Elo-rating. Endelig gruppeinddeling
afhænger af tilmeldingerne og sker
på baggrund af aktuel rating. – Alle
grupper, der opfylder kravene, vil
blive Elo-ratet. – Betænkningstid: 40
træk på 2 timer og en ½ time + opsparet tid til resten af partiet. – Spillested: Damhus Skakklub, Højnæsvej
63, 2610 Rødovre. – For at sikre op-

timale spilleforhold, begrænses deltagerantallet til 56. – Turneringsform:
Der spilles i 8-mands grupper. Nederste gruppe evt. Monrad. – Indskud:
Alle grupper 120 kr., som betales ved
første rundes start. – Præmier: Hele
indskuddet minus EMT-afgift. – Garanteret 1. præmie i øverste gruppe er
kr. 1000. – Tilmelding: Senest søndag d. 29/8 til Ernst M. Hansen, tlf.
44 94 64 59 med angivelse af navn,
klub, rating og tlf.nr. Eller via email
til: bjorn.enemark@get2net.dk. – På
klubbens hjemmeside vil deltagerlisten løbende blive ajourført: http://
damhusskakklub.dk/.

Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
Skødstrup Sommer EMT
26/7 - 30/7
Copenhagen Chess Festival
31/7 - 8/8
Skanderborg EMT
4/8 - 15/9

5. XtraCon GM-turnering
Skovbo 3.-12. sept. 2010
I samarbejde med XtraCon A/S indbyder Skovbo Skakklub alle skakspillere
til International Open!
Spillested:
Borup Kulturhus, Møllevej 2, 4140 Borup
(v. Borup station).

Præmier:
1. præmie kr. 10.000. Bedste junior kr. 1.000.
Ratingpræmier. I alt kr. 30.000.

Spilledatoer:
Fredag 3. sept.: 1. runde kl. 18.00
Lørdag 4. sept.: 2. runde kl. 10.00, og efter buffet:
3. runde kl. 16.00
Søndag 5. sept.: 4. runde kl. 12.00
Torsdag 9. sept.: 5. runde kl. 18.00
Fredag 10. sept.: 6. runde kl. 18.00
Lørdag 11. sept.: 7. runde kl. 10.00, og efter buffet:
8. runde kl. 16.00.
Søndag 12. sept.: 9. runde kl. 12.00
præmieoverrækkelse ca. kl. 17.30

Turneringsform:
Åben 9. runders modificeret schweizer med
seedning i 2 eller 4 runder. Turneringen er Elo-ratet
med mulighed for GM- og IM- norm.
Indskud:
Kr. 500, juniorer u. 20 år kr. 300. Inkl. 2 x buffet.
Titelholdere (GM, IM, WGM, WIM) gratis.
Tilmelding og mere information:
Se hele indbydelsen på www.skovboskakklub.dk.
Turnerings-koordinator Hans E. Andersen, tlf. 56
87 05 10 / 22 11 85 89, email: heabyg@mail.dk.

Vi ses i Skovbo Skakklub den 3. september 2010 til 5. XtraCon.
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På det anerkendte forlag Quality Chess, hvor Lars
Schandorff debuterede med den meget roste
‘Playing The Queen’s Gambit’, har Schandorff nu
barslet med sin anden bog, denne gang om CaroKann. Bogen er en del af serien ‘Grandmaster
Repertoire’. Schandorffs tilgang er, at Caro-kann
er solid, pålidelig og en rigtig kampåbning. Han
behandler både de klassiske hovedvarianter og
diverse afvigelser, bl.a. den populære fantasyvariant 3. f3.

Grandmaster Repertoire 7 – The Caro-Kann
Af Lars Schandorff. 252 sider, kun 229,- kr.
Marshall-angrebet er en af de mest potente og
energiske varianter mod Spansk, og i dag spilles
den ofte i stormesterkredse. Vigorito forklarer
varianten på en måde så den almindelige
klubspiller også kan forstå den og tage Marshallangrebet på sit repertoire. Bogen behandler også
hvids vigtigste undvigelsesmuligheder.

Understanding The Marshall Attack
Af David Vigorito. 192 sider, kun 199,- kr.
At finde den rigtige plan er vejen til succes i skak.
Den tidligere verdensmester Anatoly Karpov
behandler i sin nye bog, hvordan man finder
planen og vurderer dens gennemførlighed. Bogen
er skrevet til almindelige klubspillere, og læseren
understøttes med masser af gode tips fra en mand
med over 250 turneringssejre i bagagen!

Find the Right Plan with Anatoly Karpov
– The Key to Success
240 sider, kun 209,- kr.
Og så er den nyeste version af verdens stærkeste
skakprogram endelig udkommet. Rybka har
vundet VM for computerprogrammer siden 2006!
Rybka 4 spiller mere aggressivt og taktisk præget
end sine forgængere. Programmet leveres med
den nye Fritz 12 brugerflade

Rybka 4: 435,- kr.
Deep Rybka 4 (multiprocessor): 850,- kr.
Husk også at købe Rybka 4 Book,
der optimerer Rybkas åbningsspil! 225,- kr.

Dansk Skaksalg ønsker alle
skakspillere en god sommer!
Vi holder ferie i uge 27 og
uge 30, så energien er i top til
Politiken Cup!
Husk vi er din forretning og
100% ejet af Dansk Skak Union.

Telefontid:
man-fre kl. 16-18

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

