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Foto: tr.

Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 9

Taktik

2. Hvid trækker!
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Udviklingsforspring!

5. Hvid trækker!
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Bryd modstanden!

8. Sort trækker!
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Ingen betænkeligheder!
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3. Hvid trækker!
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Siciliansk!

6. Hvid trækker!
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Pas på modangrebet!

9. Hvid trækker!
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Mange gode træk. Det bedste?

1. Sort trækker!
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Alt vinder. Det hurtigste?

4. Hvid trækker!
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En hullet stilling!

7. Hvid trækker!
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Hvis bønder er bedst?
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Danmarks OL-hold

til Khanty-Mansiysk

Danmark stiller hold både i den åbne
række og i kvinderækken ved skak-
OL 19. sept. til 4. okt. i Khanty-
Mansiysk, Sibirien.

Af de danske stormestre deltager
kun Sune Berg Hansen, og det giver
plads til OL-debut på både 4. og 5.
bræt i denne opstilling:

1. GM Sune Berg Hansen (2595)
2. GM Allan Stig Rasmussen (2510)
3. IM Jakob Vang Glud (2479)
4. IM Mikkel Antonsen (2463)
5. IM Nikolaj Mikkelsen (2409)

Som noget nyt har Dansk Skak Uni-
on hyret en udenlandsk topstor-
mester som holdkaptajn. Valget faldt
på den 31-årige tyske GM Jan Gu-
stafsson, og foruden at varetage hold-
lederopgaverne under selve OL er
det aftalt, at Gustafsson samler det
danske hold til en træningsweekend
i august.

Til det danske kvindehold er føl-
gende spillere udtaget og har meldt
sig klar til den lange tur: www. ugra-chess.com/

Karpov vil være

FIDE-præsident

Den russiske eksverdensmester, 59-
årige Anatolij Karpov, går efter po-
sten som præsident for verdensskak-
forbundet FIDE. Med aktiv støtte fra
bl.a. sin gamle rival, Garri Kasparov,
udfordrer Karpov FIDE-præsiden-
ten siden 1995, kalmykieren Kirsan
Iljumchinov, når de delegerede skal
stemme ved kongressen under OL i
Khanty-Mansiysk. Hvem af de to
kandidater, Dansk Skak Union væl-
ger at støtte, afgøres først ved ho-
vedbestyrelsesmødet i august.

Jørgen Hvenekilde

75 år
Intellektet og det skarpe vid er in-
takt – og det meste af spillestyrken
også – når dansk skaks enfant terri-
ble, Jørgen Hvenekilde, 29. august
fylder 75 år. Nu er han jo ikke læn-
gere noget barn, har muligvis aldrig
været det, og ‘terrible’ er han kun
med de ærlige meningers ret til at

provokere. Dansk skak havde været
fattigere uden Hvenekilde og hans
mod til at være synlig. På scenen med
Bent Larsen og Curt Hansen på Det
Ny teater, i KB Hallen med selveste
Kasparov, eller uden for pressens
søgelys som lærer og fodbolddom-
mer på skoleskakkens sommerlejre.
Og i principielle debatter naturlig-
vis. Da DSU’s ledelse engang præ-
senterede et ambitiøst diskussions-
oplæg med titlen: ‘Unionens struk-
tur’, kom der prompte en analyse fra
Hvenekilde. Med titlen: ‘Unionens
druktur’.

I de senere år har Hvenekilde
kæmpet for seniorskakken – den se-
riøse seniorskak forstås. Der skal
være respekt om mesterskaberne,
hyggeskak kan være meget godt,
men må ikke få overtaget i turnerin-
gerne. Principfastheden har ind imel-

lem været så stor, at det har spændt
ben for hans egen turneringsdelta-
gelse.

Som aktiv spiller nåede han høj-
depunktet med sejren i det åbne
københavnsmesterskab foran stor-
mestrene Fridrik Olafsson og Bent
Larsen, og utallige internationale
topnavne har han besejret, f.eks. un-
gareren Andras Adorjan i Europa
Cup matchen 1978.

Netop nu deltager han i topgrup-
pen ved Politiken Cup, og i pinsen
tog han 3½ point af 6 på førstebrættet
for Helsinges seniorhold i pokal-
finalen. Så i stedet for al den snak
om fordums præstationer kan vi
glæde os til mere Jørgen Hvenekilde
– og ønske til lykke på fødselsda-
gen.

Thorbjørn Rosenlund

FØDSELSDAG

1. Oksana Vovk (2149)
2. Carina Jørgensen (2042)
3. Marie Frank-Nielsen (2018)
4. Trine Treppendahl (2009)
5. Thomine Stolberg-Rohr (1967)

Holdleder: IM Thorbjørn Bromann.

Foruden spillerne på de to danske
hold vil der formentlig være dan-
skere på nogle af de udenlandske
hold. Dertil er Dansk Skak Unions
formand Lars-Henrik Bech Hansen
dommer ved OL, og GM Peter Heine
Nielsen holdleder for det norske
hold, som stiller op med verdensrag-
listens nr. 1, Magnus Carlsen, på top-
brættet. Det norske skakforbund hå-
ber i øvrigt at skaffe opbakning på
FIDE-kongressen til at gøre Norge
til værtsland for skak-OL i 2014.

www. fide.com/
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Heini Olsen

I starten af maj måned vågnede
færingerne op til en ubehagelig ny-
hed: Heini Olsen var forsvundet!

Den 3. maj om aftenen var det sid-
ste, nogen havde hørt fra ham. Den
5. var de gået i gang med at lede...

Heini boede i Klaksvík, sammen
med sin udkårne og deres 3-årige
søn, og her virkede han også som
lærer. Heini yndede at tage til Eiði
for bl.a. at rette stile, og det havde
han også gjort denne skæbnesvangre
weekend. Han har formodentlig gået
sig en tur i svært tilgængeligt ter-
ræn, hvor det både er højt og stejlt.

Heini blev fundet nord for Leirvík
godt tre uger efter af en fisker.

Heini havde sine første barndom-
sår netop i Eiði , hvor han også lærte
skakspillet at kende. I 1980 flyttede
familien til Klaksvík og året efter
blev Heini medlem af Klaksvíkar
Talvfelag. I påsken 1982 deltog han
i det Færøske Mesterskab for første
gang. Han blev allerede juniormester
som 15-årig tre år senere.

Stille og roligt spillede Heini sig
op blandt de bedste, og i 1988 debu-
terede han i landsholdsklassen med
en 3. plads, der blev lagt mærke til.
Han debuterede nemlig også på det
færøske OL-hold senere samme år.
Året efter vandt han FM ganske over-
bevisende. Han vandt FM igen i
1991-93 og i 1999, i alt fem gange,
flere end nogen anden i nyere tid.
Heini deltog i OL i alt seks gange:
1992, 1996, 2000, 2002 og 2008. Et
af færingernes nok mest minderige
resultater er fra Manila i 1992, hvor

de i 5. runde mødte Danmark, for
første og hidtil eneste gang. Det hi-
storiske resultat blev 2-2! Heini, som
var færøsk mester, vandt nemlig over
den regerende danmarksmester.

Fra 1993 til 2006 boede Heini i
Danmark. Han har bl.a spillet for
Næstved, Nykøbing F. og senere for
Århus, men mest af alt spillede han
for Skakforeningen Føroyar. Han
var naturligvis på holdet, da de spil-
lede sig op i 1. Division, som det
hed dengang i 2003.

Han var også med, da Skakfor-
eningen Føroyar i 1999 spillede mod
det færøske skakforbund, Talvsam-
band Føroya via Internet Chess Club,
hvor de fornemme resultater 4½-3½
og 5-3 gik til de herboende færin-
ger.

Og så var han med, da Færøerne
vandt guld i de internationale Island
Games, ø-mesterskaber, i 2009.

Der er hans to IM-normer fra hen-
holdsvis Oslo 2004 og Politiken Cup
2007 og hans resultater fra Ungarn i
starten af 90’erne, som viste, at her
havde vi en IM’er i svøb.

Han spillede også remis mod Kas-
parov, da denne gæstede Færøerne
og vandt 5-1 over landsholdet.

Det er ganske vist, at der kan næv-
nes mangt og meget i Heinis korte
liv, men jeg kan kun henvise til den
gruppe der blev lavet på facebook:
In Memoriam FM Heini Olsen, hvor
mindet om Heini lever videre. Her
er der plads til billeder, partier, anek-
doter, en sidste hilsen m.m.

Lige så trist en måde Heini forlod
denne verden på, lige så smuk og
værdig en begravelse fik han, med
bl.a. oplæsning af digte og hilsner,
solo- og korsang, hvor ikke færre end
knap 1000 mennesker fulgte ham,
da han blev stedt til hvile på en sol-
skinsdag.

Heini blev 40 år og efterlader sig
Nikolina og deres søn Rógvi Heina-
son på snart fire år.

Æret være mindet om Heini Olsen.

Arild Rimestad

Sveins 3. Minneturnering

Oslo, 18.-22. juni, 60 delt.

1-2. GM Jon Ludvig Hammer,
Norge (2610), og GM Mark L.
Hebden, England (2539) 7/9, 3.
FM Mads Andersen (2353) 6, 4.
Carsten Høi (2410) 6, 5. Nikolaj
Mikkelsen (2409) 6 ... Peter Skov-
gaard (2284) 5, Sigfred Haubro
(2167) 5, Sven Pedersen (2133) 5,
Tom Skovgaard (2005) 4½.
sveins3minneturnering.blogspot.com/

Pula Open

Kroatien, 19.-26. juni, 287 delt.

1. GM Robert Zelcic, Kroatien
(2538) 7½/9 ... Jan Nordenbæk
(2215) 6½, Finn Nøhr (2094) 5½,
Lars Kjøller Nilsson (2027) 5, Pe-
ter Svendsen (1963) 4½, René An-
dreasen (1838) 3½. Jan Norden-
bæk mødte IM’ere i de sidste seks
runder og opnåede IM-norm!
www.skpula.hr/

League d’Ile de France

Paris, 2.-10. juli, 74 delt.

1. GM Sebastian Feller, Frankrig
(2611) 8/9 ... Jacob Carstensen
(2295) 5½, John Rendboe (2252)
5, Karsten Larsen (2293) 4½, Se-
jer Holm (2240) 3. John Rendboes
modstandere havde 2452 i gennem-
snit, og resultatet er en IM-norm!
http://idf-echecs.com/

Villa de Benasque

Spanien, 8.-17. juli, 505 delt.

1-2. GM Kiril Georgiev, Bulgarien
(2675) og GM Eltaj Safarli, Aser-
badsjan (2603) 8½/10 ... Bo Jacob-
sen (2335) 6½.
www.openbenasque.com/

Internationalt:

– to danske IM-normer

Også i danske turneringer, Copen-
hagen Chess Challenge v/ Johnni
Veng og Aarhus Chess Summer v/
Jackie Andersen, er der opnået IM-
normer. Men ligesom Karsten Ras-
mussens artikel om Capablanca-
turneringen på Cuba og det lovede
DM-stof må det desværre vente.
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1961 Repræsenterede Danmark ved junior-VM
(nr. 14 af 29), studenter-VM samt ungmester-
turneringen i Haag.

1962 Oprykning til landsholdsklassen. Ifølge
Skakbladet ‘som ventet’.

1963 Københavnsmester for første gang. Debut i
Landsholdsklassen med 5 point af 11. Vinder
hold-DM (divisionsturneringens 1. sæson) med
Industriforeningens Kampklub.

1964 Debut på OL-holdet med 10½ point af 16.
Nr. 4 i int. juniorturnering i Zürich.

1965 Nr. 3 ved DM efter Sejer Holm og Børge
Andersen.

1968 Nr. 2-5. ved DM (efter Børge Andersen).
1969 Københavnsmester (efter omkamp med Svend

Hamann og Sejer Holm). Danmarksmester
(efter 3½-2½ i omkamp mod Mogens Moe).
Nordensmester med 11½ point af 13.

1970 Nr. 2 på den danske styrkeliste. Spiller på
Danmarks topbræt ved EM i Kapfenberg.

1971 Københavnsmester med 8 point af 9. Dan-
marksmester med 8 point af 11.

1973 Københavnsmester (deler titlen med Svend
Hamann). Nr. 4-10. i Stockholm Open. Nr. 2
(af 12) med 8 point af 11 i Natanja, Israel. Nr. 3
(af 12) med 7 point af 11 i IBM-turneringen i
Holland. Udnævnes i september til Internatio-
nal Mester.

1974 Nr. 1-5 i Stockholm Open.
1976 Nr. 1 i Malmø Open. Nr. 1 i Limhams Jub.
1977 Nr. 1-2 i GM-turnering i Barcelona (med 7½/11

som Cebalo).
1978 Nr. 2 ved DM (efter Carsten Høi). Nr. 3 i

Roskildes Jub. OL med 7. plads til Danmark og
scoren 7 point af 12.

1980 Danmarksmester for 3. gang. Bræt 1 ved OL.
1982 Nr. 5 af 116 i Caorle.
1984 Nr. 1-2 ved DM (nr. 2 efter omkamp).

International mester

Ole Jakobsen
19. oktober 1942 - 23. juni 2010

En af dansk skaks største profiler,
den tredobbelte danmarksmester Ole
Jakobsen, er død 23. juni efter kort
tids sygdom.

Ole, eller ‘Lange Ole’, som skak-
folket havde døbt ham, markerede
sig tidligt i tresserne ved DM og an-
dre turneringer, men han fik først sit
egentlige store gennembrud, da han
vandt DM i 1969 efter omkamp med
Mogens Moe (3½-2½). Derefter
fulgte en af hans største triumfer:
Nordisk Mester i Sverige samme år
med den astronomiske score 11½ af

13. Her bankede han bl.a. den se-
nere verdensstjerne Ulf Andersson.

Ole, der allerede på dette tidspunkt
havde slået sig ned i et byhus i Køge
centrum, havde læst matematik og
var tidligt blevet ansat på Haslev
Gymnasium, hvor han havde sin
ikke skaklige karriere indtil efterløn-
nen. I 70’erne var det internationale
turneringsudbud magert, hvilket Ole
og de andre topspillere Svend Ham-
ann, Brinck Claussen og Børge An-
dersen m.fl. fik at mærke. Specielt
Ole og Svend havde man forhåb-

ninger til, men gode borgerlige er-
hverv samt den omtalte pauvre turne-
ringsaktivitet dengang vanskelig-
gjorde stormesterdrømmene. Først i
slutningen af 70’erne kom der fart i
de mange opens, der startede titeleks-
plosionen!

Lad os først se en af Oles gevin-
ster over Moe, den der indbragte før-
ste DM-titel:

6. og afgørende parti omkampsparti
DM 1969:

Ole Jakobsen

– udvalgte resultater:
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Ole Jakobsen

Mogens Moe

Grünfeldindisk / D94

1. c4 Sf6 2. d4 g6 3. Sc3 d5

Grünfeldindisk var Mogens Moes
favoritåbning dengang. Den lå godt
til hans aggressive stil.
4. Sf3 Lg7 5. e3

Et roligt positionelt system.
5... 0-0 6. Ld2 c6 7. Ld3 dxc4 8. Lxc4

b5 9. Le2 Sbd7 10. 0-0 Tb8 11. Dc2

Te8 12. Tfd1 Sd5 13. Tac1 Sxc3 14.

Lxc3 Db6 15. b4!

Forhindrer Sorts c5 og fastlægger
strukturen til Hvids fordel. Ole el-
skede sådanne strukturelle afgørel-
ser.
15... Lb7 16. Db3 e6 17. Sd2 Dd8 18.

Se4 De7 19. Lb2 Tbd8 20. Sc5 Sb6

Bedre sikkert springerafbytning.
21. La1 Td6 22. a4 bxa4 23. Sxa4 Sd5

24. Sc5 Tb8 25. e4 Sb6 26. Lf3

Nu er det slemt, Sort er presset i bund
i bedste Tarrasch-stil. Hvid beher-
sker brættet, og herefter går det hur-
tigt.
26... e5

Befrielsesforsøget som ikke lykkes.
Sorts hovedproblem er på b7.

27. dxe5 Lxe5 28. Lxe5 Dxe5 29. Txd6

Dxd6 30. Td1 Dc7 31. Dd3 De7 32.

Dd4!

Centralisering.
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32... Ta8 33. e5! Sd5?! 34. b5!

Slut.
34... cxb5 35. Sxb7 Sb6 36. Dd6 1-0

Ole var en flittig turneringsdeltager
i 70’erne og 80’erne. Specielt i ve-
sterhavsturneringerne og danmarks-
mesterskaberne. DM vandt han
1969, 1971 samt 1980.

Det bedste danske OL-resultat i
nyere tid kom i 1978 i Buenos Aires,
hvor Ole spillede andetbræt og Dan-
mark blev nummer syv. To år efter
stillede han op ved OL på Malta på

førstebrættet, hvor han bl.a missede
en remis med sort mod selveste
Karpov i sidste runde.

En anden sovjetisk verdensmester,
Tigran Petrosjan, spillede han remis
med to gange, i Kapfenberg 1970
(hvor Danmark kun fik denne ene
remis med ½-9½ mod mægtige
USSR), og i Plovdiv 1983.

Vi skal se Oles sejr over den se-
nere GM, Jonathan Mestel, England,
ved Vesterhavsturneringen 1981:

Ole Jakobsen

Jonathan Mestel

Benoni / A56

1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e5

Ikke nogen let beslutning. Ole var
temmelig uhyggelig, når han fik fat
med Hvid i kongeindisk og Benoni.
4. Sc3 d6 5. e4 g6 6. Ld3 Sh5 7. g3 Le7

8. h4 Sd7 9. Sf3 a6 10. Sh2 Sg7 11.

Lh6 0-0 12. Sf1!

Ole lægger igen den rigtige plan. Får
Sort ikke gennemført f5, har Hvid et
varigt tryk og initiativ.
12... Sf6

12... f5 13. exf5 gxf5 14. Lxg7 Kxg7
15. Lxf5! Txf5 16. Dg4† gik jo ikke.
13. Se3 Kh8 14. Dc2 Sg8 15. Lxg7†

1986 Nr. 5 af 46 i Politiken Cup.
1989 Nr. 2 af 76 i Peer Gynt, Norge.
1991 Nr. 1-6 af 322 i Travemünde.
1996 1. rating-pr. Politiken Cup (6½ point af 10).
1998 Nr. 3 af 10 i KS Sommerskak (efter Hector og

Zagorskis). Øger i en alder af 55 år den aktuelle
rating med 48 point til 2406.

1999 Københavnsmester for 5.  gang, efter en pause
på 26 år.

2001 Nr. 2 af 79 i Rønne med 6½ point af 9. Nr. 9-16
af 160 i Politiken Cup med 7½ point af 10.

2002 Nr. 2-3 af 10 i Klaksvik Int. med 5½ point af 9.
2003 Nr. 12 ved EM for seniorer.
2004 Nr. 4 ved EM for seniorer. Nr. 7 ved VM

for seniorer.
2005 5-13 af 80 i Open Vila de Salou med 6 point af

9 (mødte bl.a. fem GM'ere). Nr. 3-7 ved VM
for seniorer. Nr. 1-4 af 108 i Las Palmas Open
med 7 point af 9 foran adskillige stormestre og
med sejr over GM Fernandez i sidste runde.

2006 Nr. 6-15 ved VM for seniorer.
2007 Nr. 13-25 ved VM for seniorer.
2008 Nr. 55 ved VM for seniorer.
2009 Nr. 16-21 ved VM for seniorer.

Tre gange, i 1969, 1972 og 1975 deltog Ole
Jakobsen i zoneturneringerne, men uden at opnå
kvalifikation til at fortsætte mod VM.

I Årene 1970-80 var han konstant at finde i toppen
af den danske styrkeliste, hvor han konkurrerede om
andenpladsen med Børge Andersen, Svend Hamann,
Bjørn Brinck-Claussen, Sejer Holm og Jørn Sloth
efter urørlige Bent Larsen, og så sent som i 1999
havde han igen spillet sig op ad på listen til en 12.
plads blandt langt yngre konkurrenter.

Ole Jakobsen nåede med sine 254 partier i den
danske landsholdsklasse at sætte rekord, både med
hensyn til partiantal og den samlede score, 144 point.

En stor skakkarriere er slut.

�



Kxg7 16. 0-0-0 Lf6

Hvid har terræn og initiativ. Sort har
løberparret, men den sortfeltede kan
ikke komme i spil!
17. f3 Ld7 18. Dh2 h6 19. Tdg1 Tb8

20. Lf1! b5 21. Lh3 Le8 22. Kb1 Da5

23. Tc1!

Profylakse a la Petrosjan. Der er in-
tet sort angreb.
23... Db4 24. Scd1 Da5 25. h5 Dc7 26.

Sg4 Ld8 27. Sge3 Kh7 28. Sf2 Lf6 29.

Sd3 De7 30. Dd2

Lidt skyttegravskrig!
30... Lg7 31. Tce1 Sf6 32. hxg6† fxg6

33. Le6 Sh5 34. Dg2 Sf4?

Godt tænkt! Men taktikeren Mestel
overser her noget taktisk!
35. gxf4 exf4

Endelig luft til løberen!
36. Sg4!

Mestel havde sikkert regnet på 36...
Sd1? 37. bxc4 med kompensation
og angreb for officeren.
36... bxc4
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37. Txh6†! Lxh6 38. Th1 Kg7 39. Txh6

Lf7

På 39... cxd3 40. Th7†! bliver Sort
mat i et par træk i h-linjen. Læg
mærke til monsteret på e6.
40. Sxf4 Dg5 41. Dd2 opgivet.

Flot parti.
1-0

Ole fik sin anden ungdom for 20 år
siden, da computerprogrammerne
kom frem. Han var en ren trænings-
narkoman, og han klarede sig frem-
ragende både ved flere Senior-VM
samt internationale turneringer. Bl.a
tog han en delt førsteplads i en stor
open på Gran Canaria i 2005. Han

spillede på et meget højt niveau til
det sidste, blev nr. 16-21 ved VM
for seniorer i 2009.

Jeg var hans sparringpartner og
måske næreste ven, og på et spørgs-
mål fra mig engang om, hvor længe
han ville konkurrere på topniveau,
svarede han: Altid! Korchnoi var et
af hans idoler.

I det, der skulle blive hans aller-
sidste turnering, Donostia Open i San
Sebastian i april, opnåede han en 15.-
19. plads blandt 150 deltagere foran
bl.a. to stormestre og seks IM’ere.

Lad mig slutte af med at vise hans
enkle sejr med sort over en lands-
mand ved Senior-VM 2008. Ole var
imponerende og atypisk på mange
områder, blandt andet holdt han me-
get af at spille sort.

Jørgen Jørgensen

Ole Jakobsen

Benoni / A43

1. d4 g6 2. c4 Lg7 3. Sc3 c5 4. d5 d6 5.

g3?! Lxc3† 6. bxc3 Da5 7. Db3 Sf6 8.

Lg2 Sbd7 9. Sf3 Sb6 10. Sd2 Ld7 11.

0-0 La4 12. Db2 Da6 13. Te1 Sfd7 14.

f4 Sxc4 15. Sxc4 Dxc4 16. e4

Hvid har løberparret som kompen-
sation for bonden og håber at kunne
åbne stillingen.
16... Db5 17. Df2 f6 18. Lh3 0-0-0 19.

Ld2 Da6 20. Tab1 Lc2 21. Tb2 Ld3 22.

e5 Kb8 23. Lxd7 Txd7 24. exf6 exf6 25.

Te6 f5 26. Le3 Dc4!
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27. opgivet.

Hvids stilling falder sammen. Et kon-
sekvent spillet parti af Ole.
0-1

Carsten Høi
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... OLE JAKOBSEN

Ole Jakobsen – altid velforberedt og fokuseret.

�
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I et halvt hundrede år var Ole Ja-
kobsen en fremtrædende skikkelse
i dansk skakliv. Han havde et skarpt
blik for taktiske vendinger, ofte mu-
liggjort ved eminent positionsspil.

1. Carsten Juul Nielsen
Ole Jakobsen

14. Copenhagen Open, København
1992. 24... Lh3†!! Smukke mat-
varianter, f.eks. 25. Kh1 Df1† 26.
Dg1 Lg2 mat. Hvid foretrak den øje-
blikkelige død: 25. Kxh3 Df1 mat.
0-1.

2. Ole Jakobsen
Martin Olesen

Espergærde 1995. 21. Td1 var na-
turligvis godt. Men bedre var 21.
Dd3! med afgørende angreb: 21...
Kf8 22. Dh7 Dg5 23. Dh8† Ke7 24.
Dxa8 Dxe3† 25. Kh1 De2 26. Tg1!
Lc6! 27. Dxa7!, og alt er dækket.

I stedet kom kortslutningen 21...
g6? 22. Txf7!!, som fik Sort til
straks at opgive. 22... Kxf7 23.
Dxg6† Kf8 24. Dxh6† fører til mat-
sætning. 1-0.

Dd2 Th8 19. fxe6 Txg6 20. exd7†
Kxd7 21. Tf5 Dc4 22. Kb1 Thg8
23. g3 Tg5 24. Sd5. 1-0.

4. Ole Jakobsen
Lars Bo Hansen

Politiken Cup 1986. Det gik næsten
for nemt: 27. Sxf6† Dxf6 28. Lc3
Dd8 29. Lxh8 Dxd3 30. Lc6† Ke7
31. Tc3 Dd6 32. Lg2 Le6 33. Dc2
Sd5 34. Le5. 1-0.

5. Ole Jakobsen, Danmark
R.W.M. Baxter, Skotland

OL Tel Aviv 1964. Oles OL-debut
var flot: 10½ af 16. 29. Tfxe4! fik
Sort til straks at give op: 29... dxe4
30. Dxf6! gxf6 31. Sf8†. 1-0.

6. Ole Jakobsen, Danmark
Raymond Weber, Luxembourg

OL Skopje 1972. Efter 26. Lxe4
Td2! skal Hvid passe voldsomt på.
Men der er noget meget bedre: 26.
c3!! Sorts dame skal dække e4 og
c5, og et modangreb slår ikke igen-
nem: 26... Dxb3 27. Lxe4 Sxe4 28.
Dxe4 Lxf2† 29. Kxf2 Dxb2† 30.
Kg1 Td2, og nu dækningstrækket
31. Txh6!. Hvid vinder.

26... Sxc3 27. Lxc3 Dxc3. Og så
er der blevet plads på kongefløjen:
28. Txf6! med officersgevinst. Sort
vil dog teste danskeren: 28... Td2
29. Dg4 Lxf2† 30. Kh1 g5 31.
Sxh6† Kh7 32. Le4†. Godt nok,
men ikke det hurtigste. 32... Kh8
33. Sxf7† Kg8 34. Dxg5 mat. 1-0.

7. Ole Jakobsen
Svend B. Hamann

KM-omkamp 1972. 42. e5!! Også
42. Df3! var udmærket: 42... f5 43.
e5! Dd8 44. Db3 med fordel. 42...
fxe5. Eller 42... Dd7 43. Kxh2 Kh8
44. exf6 Tf7 45. Le5 etc.

43. Df3 Td7 44. Tc6! Lxc6 45.
dxc6 Tg7 46. Lxe5 De7 47. Db3†
Tf7 48. Txf7. Også efter 47... Kh8
var 48. Tf7 gevinsttrækket. Det år
var det dog Svend, der blev køben-
havnsmester. 1-0.

8. T. Blom
Ole Jakobsen

Stockholm Open 1972. Oles angreb
buldrer af sted: 12... Lxh3!! Også
12... Tg6! ville føre til erobring af
kongefløjen, f.eks. 13. Lxh5 (13.
cxd5 Lxh3 14. dxc6 Lxg2) 13... Tg5
14. Lg4 Lxg4 15. hxg4 Sxg4 16. g3
Sxf2! 17. Kxf2 Df6† 18. Ke2 Sxd4†
19. Lxd4 Dxd4 20. Dc2 Txg3.

13. gxh3. Andet: 13. Te1 Lxg2
14. Kxg2 Tg6† 15. Kf1 Dc8 16. Lf3
Dh3† 17. Ke2 0-0-0. Eller 13. g3
e3! 14. Te1 Kf8 15. fxe3 Lxg3 16.
Lf1 Sg4 17. Lxh3 Dh4, alt med vin-
dende angreb. 13... Dd7.

Og Hvid indså, at slaget var tabt.
Han ville ikke se mere. 0-1.

9. Ole Jakobsen
Borislav Ivkov

Zoneturnering, Raach 1969. Efter
godt åbnings- og positionsspil mod
den formidable modstander skulle
Ole nu finde en måde at øge forde-
len på. Der var forskellige bonde-
gevinster, som dog var lidt uklare.

For eksempel så stillingen efter
18. Sxf5 Sxf5 19. Txc6 Sxe3 20.
fxe3 kedelig ud. Mere tiltalende var
18. Sg5 (eller 18. Sxe5 etc.), men
efter afviklingen 18... fxg5 19. Sxf5
Sxf5 20. Lxg5† Ke8 21. Txd7 Txd7
22. Lxc6 Sd4! ville Sort måske nok
kunne klare sig.

Ole fandt det bedste: 18. Sh4! Idé:
Tårndobling på 7. række! 18...
Txh4. Praktisk tvunget: 18... Sc8
19. Sgxf5 gxf5 (19... Sxd6? 20.
Sxd6 Txh4 21. Lxc6) 20. T6d2 Kc7
21. Sxf5, og Sort kan næppe røre
sig.

19. Sxf5 gxf5 20. Txd7† Ke8 21.
Tc7 e4 22. Tdd7 Th7 23. Txa7
Txa7 24. Txa7 c5. Med omhu og
omtanke blev sejren kørt hjem. 25.
Kd2 Th4. 25... Tg7 26. Lxe4 fxe4
27. Ta8†.

26. Ke1 Sc6 27. Tb7 f4 28. Txb6
Se5 29. Tb8† Kd7 30. Lxf4! Sc6
31. Tb7† Ke6 32. Lg3 Th6 33.
Lxe4 Sd4 34. Th7. 1-0.

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 3.

3. Ole Jakobsen
Victor Juul Hansen

DM Aalborg 1965. Achilleshælen:
15. Lxf7! Sxd4. For 15... exf5 16.
Sd5 går ikke. Men nu et lille mellem-
træk: 16. Lg6 Tg7 17. Dxd4 Dc5.

Sort har permanente problemer
med de lyse felter: 17... d5 18. exd5
exf5 19. d6 Lxd6 20. Sd5! etc. 18.

Et skarpt taktisk blik.
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Dansk Skak Unions 15. Pokalfinale

Hotel Nyborg Strand,
23. maj 2010.

Bredderækken

1. Herning II 17 / 12
2. Tåstrup 15½ / 9
3. Sydøstfyn 14½ / 8
4. Gråsten 14 / 7
5. Esbjerg 14 / 7
6. Frem II 13½ / 8
7. SK 1968 12 / 8
8. Skovbo 12½ / 6
9. Ribe 12 / 7

10. Herning I 12 / 5
11-12. Skanderborg 11½ / 5
11-12. Hillerød 11½ / 5

13. Frem I 11 / 3
14. Aalborg 10½ / 4
15. Valby 10 / 7
16. Maribo 9 / 4
17. Evans 8 / 2
18. Nørresundby 7 / 1

Eliterækken

1. Århus/Skolerne 16 / 8
2. Esbjerg 15 / 9

3-4. Brønshøj 15 / 8
3-4. SK 1968 15 / 8

5. Viborg I 14 / 7
6. Næstved 13 / 9
7. K41 13 / 6
8. Frem 13 / 6
9. Nordkalotten 12 / 8

10. Læseforeningen 11 / 6
11. Evans 11 / 8
12. Furesø 11 / 4
13. Bov 10½ / 5
14. Sydøstfyn 10½ / 4
15. Maribo 10 / 4

16-17. Nørresundby 9 / 4
16-17. Viborg II 9 / 4

18. Haderslev 6½ / 0

Juniorrækken

1. Mårslet 18½ / 12
2. Århus/Skolerne 16½ / 9
3. Frem I 16 / 9
4. Jyderup 14 / 7
5. BMS 14 / 6
6. Nr. Åby 12 / 5
7. Frem II 11½ / 6
8. Evans I 7½ / 4
9. Evans II 6 / 2

10. Bov 4 / 0

Pokalturnering

Fotos: Thomas Vestergård

15. udgave af DSU’s pokalfinale-
stævne fandt sted på Hotel Nyborg
Strand pinsesøndag den 23. maj. Den
markerede samtidig et vagtskifte på
turneringslederposten, idet manden
med dommerfløjten, Finn Larsen,
Randers, der havde styret begiven-

Pokalen til Århus

hederne med myndig hånd i en år-
række, i god tid havde meddelt de
ansvarlige, at de måtte se sig om ef-
ter en efterfølger.

Valget faldt på det nyvalgte FU-
medlem Chresten Nielsen, Gelsted,
og det lykkedes den unge fynbo at

videreføre traditionen for et godt af-
viklet stævne.

Deltagerrekord
Udfordringen blev ikke mindre af,
at der med 55 mandskaber til start
endnu en gang blev sat deltagerre-

Århus Skakklub/Skolerne vandt Dansk Skak Unions

15. pokalfinale og tog sammen med sejren i

XtraCon-Skakligaen dermed ‘The Double’.
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Seniorrækken:

1. Randers 18 / 10
2. Holstebro 17½ / 10
3. Helsinge 16½ / 9
4. Brønshøj 16½ / 8
5. Læseforeningen 12 / 5
6. Evans 11½ / 7
7. Odense 10½ / 5
8. Tåstrup 10 / 3

Kamp for hvert point

Århus Skakklub / Skolerne
måtte kæmpe for sejren i
den spændende
pokalfinale i Nyborg.
Efter tre sejre i træk tabte
århusianerne i 4. runde til
Næstved, men i 5. runde
(billedet) genfandt holdet
sejrskursen med 2½-1½
over Viborg I.
Forrest Århus/Skolernes
Jan Sørensen med sort
mod Jens Ove Fries
Nielsen, og på nabo-
brætterne ses Rasmus
Skytte, Mads Bo og
Bo Jacobsen.

gen:

kord. Alle tilmeldte hold var heldig-
vis på plads til 1. runde, så bortset
fra, at det på trods af ihærdige an-
strengelser ikke var lykkedes at
fremtrylle et ekstra hold i Senior-
rækken, var de fire rækker fyldt godt
ud. Det ulige antal seniorhold betød

naturligvis, at der her som et minus
for deltagerne måtte spilles med
oversidder.

Modsat sidste år, hvor trioen Syd-
østfyn, Nordkalotten og Brønshøj på
forhånd var ret klare favoritter, teg-
nede Eliterækken denne gang ret
åben. Det havde flere årsager: De
suveræne vindere af 2009-udgaven,
Sydøstfyn, havde i første omgang
slet ikke kvalificeret sig, da de grun-
det problemer med at samle en slag-
kraftig formation meldte fra til det
lokale kvalifikationsstævne. Et ulige
deltagerantal skaffede dog fynbo-
erne en finalebillet på falderebet,
men konkurrenterne behøvede nu
ikke at ryste i bukserne af den grund,
thi med Steffen Pedersen som ene-
ste genganger lignede sidste års vin-
dere bestemt ikke et mandskab, der
kunne spille med om medaljer.

Eliterækken var uden de dobbelte
pokalvindere fra Jetsmark, som ikke
slap gennem det nordjyske nåleøje.
Da holdopstillingerne blev offentlig-
gjort, svandt tiltroen til, at Nordka-
lotten kunne skifte sølv ud med guld
stærkt ind. Det viste sig nemlig, at
nordsjællænderne var uden divi-
sionsturneringens pointstøvsuger
Jonny Hector, og uden ham i front
lignede Stellan Brynell & Co. ikke

et hold, der kunne gå hele vejen.
Det så straks noget bedre ud for

Århus/Skolerne og Brønshøj, som
begge stillede med yderst homogene
hold. Skakliga-kollegerne fra SK
1968 og K41 kunne måske også
blande sig, selv om de københavn-
ske hold-sølvvindere var handicap-
pet af at måtte undvære de to IM’ere
Daniel Semcessen og Silas Lund.
Anført af Jens Ove og Niels Jørgen
Fries-Nielsen lignede 1. divisions-
mandskabet Viborg I på forhånd en
farlig outsider.

Overraskelser fra start
Da der ikke opereres med seedning
ved stævnet, var det helt tilfældigt,
hvem der i 1. runde løb ind i hinan-
den. K41 og Nørresundby var de
eneste Skakliga-mandskaber, som
fik fornøjelsen, og her lykkedes det
temmelig overraskende nordjyderne
at spille lige op. På førstebrættet
lagde de hårdt ud:

Jakob Aabling-Thomsen
Nørresundby (2294)

Roland Greger
K41 (2376)

Fransk / C05

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 Sf6 4. e5 Sfd7
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5. c3 c5 6. Sgf3 Sc6 7. Ld3 Db6 8. 0-0

cxd4 9. cxd4 Sxd4 10. Sxd4 Dxd4 11.

Sf3 Db6 12. De2 Sc5 13. Le3 Ld7
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14. b4!? Dxb4 15. Tab1 Da3 16. Lxc5

Lxc5 17. Txb7 a6?! 18. Sg5! Td8 19.

Df3 f6??

19... Tf8 20. Sxh7 Th8 21. Dh3! Tg8
var det mindste onde.
20. Dh5† g6 21. Lxg6† Ke7
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22. Le8! Tf8 23. Lxd7 fxe5 24. Le8†

Kd6 25. Sf7† Txf7 26. Dxf7 1-0

SK 1968 sat til vægs
Det kom bag på alle, at 1. divisions
mandskabet Esbjerg Skakforening
kunne vinde 2½-1½ over SK 1968,
men det skulle snart vise sig, at der
ikke var tale om en enlig svale.
Vestjydernes Torsten Lindestrøm
førte de hvide brikker mod århusia-
nernes Jens Riis:

Jens Riis
SK 1968 (2149)
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Torsten Lindestrøm
Esbjerg Skf. (2106)

Hvid har fordel på grund af terræn-
overvægt, ligesom Sort trækkes med
en svag bonde på c6 – men kan det
vinde?
44. h6!

Fastlægger h7-bonden på den hvide
løbers farve. I mange slutspil er det
nødvendigt at påføre modstanderen
to svagheder, for at opnå en vundet
stilling. Det må siges at være tilfæl-
det her, hvor Sort har kronisk svage
bønder på c6 og h7.

44... gxh6

44... g6 45. f5 Ke7 46. Ke5 Lc4 47.
fxg6 fxg6 48. Ld1! Lf1 49. Lh5! Kf7
50. Lg4 og hvid vinder.
45. gxh6 Ke7

Eller 45... f6 46. Lh5! Ke7 47. Lg6!
og vinder.
46. Lf3 La4 47. e5 Kf8 48. Le4 Kg8 49.

Kc3!

Den hvide konge spadserer til b6,
hvorefter c6-bonden falder. 1-0

Ellers var der favoritsejre over hele
linjen: Brønshøj uddelte æg mod
Haderslev, Nordkalotten vandt 3½-
½ over Evans, og de danske hold-
mestre Århus/Skolerne vandt med
samme cifre over Bov.

I menneskehænder
Allerede i 2. runde løb to af de for-
modet stærkeste mandskaber, Brøns-
høj og Århus/Skolerne, ind i hinan-
den. Da krudtrøgen lettede, måtte
københavnere forlade valpladsen
uden at have vundet et eneste parti.
Et enkelt point var alt, hvad det blev
det til for Brønshøj, og samme
skæbne overgik Viborg, der måtte
se Skakliga-nedrykkerne Næstved
triumfere på de tre øverste brætter.
Med en 2½-1½ sejr over Frem spil-
lede Nordkalotten sig op på an-
denpladsen, mens Esbjerg ligeledes
fortsatte de gode takter. Det gik ud
over de forsvarende pokalmestre
Sydøstfyn, der måtte indkassere et
1-3 nederlag. Fynboerne henslæbte

Århus/Skolerne – fra venstre Rasmus Skytte, Mads Boe,
Bo Jacobsen og Jan Sørensen.

Guld

Eliterækken

Esbjerg Skakforening – fra venstre Ove W. Hartvig,
Gunnar Pedersen, Torsten Lindestrøm, Henrik T. Jensen og
Poul Flemming Fries Nielsen.

Sølv

Eliterækken
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resten af turneringen langt tilbage i
salen, hvorimod vestjyderne tog per-
manent ophold i den sjove ende af
den kæmpestore konferencesal.

Ganske betegnende for de to holds
vidt forskellige dag var kortslutnin-
gen i følgende parti, hvor Sort netop
har spillet 17... Sd7??:

Niels-Peter Nielsen
Sydøstfyn (2123)
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Gunnar Pedersen
Esbjerg Skf. (2209)

18. Sa4! Db4 19. Tc4! Da5 20. Sd6†

1-0

Nordkalotten sænket
Med en lammende 4-0 sejr over
Nordkalotten frigjorde Århus/Sko-
lerne det sidste element i en impone-
rende tretrins-raket, mens forføl-
gerne i behørig afstand måbende
kunne følge århusianernes opstig-
ning på stjernehimlen. Undervejs
tydede intet dog på, at Nordkalotten
måtte gå tomhændet fra topopgøret,

således stod Jan Sørensen på første-
brættet længe næstbedst mod Stellan
Brynell, der netop har spillet 27. Te5:

Jan Sørensen
Århus/Skolerne (2411)
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Stellan Brynell
Nordkalotten (2481)

27... Dd7 28. Tae1 h6 29. h3 Tfc8 30.

Te7?

30. T1e4! ville udbygge fordelen.
30... Sxe7 31. Txe7
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31... Sxa4! 32. Txd7??

32. De5! Dc6 med uklart spil.
32... Sxc5 33. Td5 Se6 34. Td7 Kf8 35.

b3 cxb3 36. Txd3 a4 37. Lb4† Kg8 38.

Ld6 b2! 39. Td1 Sxc7 40. Sxc7 a3! 0-1

Chancerigt kvalietsoffer
Med en 3-1 sejr over K41 spillede
Brønshøj sig tilbage i medaljestriden,
som taberne ikke siden formåede at
blande sig i. I partier med begrænset
betænkningstid er initiativet en me-
get vigtig faktor, som her demon-
streret af Jacob Carstensen, Brøns-
høj, der mod Karsten Larsen, K41,
ofrede en kvalitet for et indbrudsfelt
til dronningen:

Jacob Carstensen
Brønshøj (2292)
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Karsten Larsen
K41 (2274)

30... Td2!? 31. Lxd2 exd2 32. Dd1 De7!

33. Kf1 De3 34. T1h2?

34. T4h2 var bedre.
34... g5 35. T4h3 g4! 36. fxg4 fxg4 37.

Th4 Tf8 38. Tf2 Se4! 39. Txf8† Kxf8

0-1

En kæp i hjulet
Århus/Skolerne tog fat på turnerin-
gens anden halvdel med et forspring
på hele 2½ point ned til Brønshøj,
mens Esbjerg, Næstved, SK 1968 og
Viborg I haltede yderligere et halvt
point efter. Da to af de formodet
værste konkurrenter, Brønshøj og
Nordkalotten, allerede var blevet sat
godt og grundigt til vægs, var det
unægtelig svært at se, hvem der
skulle være i stand til at bremse
århusianernes sejrsrække. At det blev
Næstved, lå ikke just i kortene, men
anført af en yderst velspillede Mik-
kel Antonsen og med succesrig assi-

Brønshøj og SK 1968 – fra venstre Thorbjørn Bromann, Nikolaj Palm, Jacob
Carstensen, David Bekker-Jensen og Carsten Høi, samt Steffen Cordes,
Lars Hansen, Magnus Lindfeldt og Jens Riis.

Bronze

Eliterækken
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Herning II
– fra venstre Ole

Mikkelsen,
Alexander Jessen,
Steen V. Bering og

Adam Vergara.

Guld

Bredde-rk.

Eliterækken:

Guld: Århus/Skolerne
1. Jan Sørensen 3½
2. Rasmus Skytte 3½
3. Mads Boe 4
4. Bo Jacobsen 5

Sølv: Esbjerg Skakforening
1. Ove W. Hartvig 3
2. Gunnar Pedersen 4½
3. Torsten Lindestrøm 5½
4. Henrik T. Jensen 1/4
R. Poul Fl. Fries Nielsen 1/2

Bronze: Brønshøj
1. Thorbjørn Bromann 3/5
2. Carsten Høi 3/5
3. Jacob Carstensen 3/4
4. David Bekker-Jensen 2½/5
R. Nikolaj Palm 3½/5

SK 1968
1. Lars Hansen 3½
2. Magnus Lindfeldt 4½
3. Jens Riis 4
4. Steffen Cordes 3

Bredderækken:

Guld: Herning II
1. Ole Mikkelsen 4½
2. Steen V. Bering 4½
3. Alexander Jessen 4½
4. Adam Vergara 3½

Sølv: Tåstrup
1. Martin Lee Lauritsen 4
2. Jan Mose Nielsen 3½
3. Kasper Foslund 3½
4. Mark Kirkebakke 4½

Bronze: Sydøstfyn
1. Per Smidt Sørensen 4½
2. Lars Grønborg 4½
3. Ib Lynæs Hansen 2
4. Mathias Nielsen 3½

Medaljetagerne:

stance fra andetbrættet Brian Jørgen-
sen, tabte Århus/Skolerne for første
og eneste gang i turneringen to par-
tier i samme match. Da de desuden
måtte afgive en remis, var deres før-
ste nederlag en kendsgerning.

Slutspilsteknikken i orden
Brønshøj og Esbjerg spillede samti-
dig 2-2.

Outsidernes ene vinder var Tor-
sten Lindestrøm, der som sort mod
David Bekker-Jensen aldrig var i
tvivl om gevinstføringen:

Torsten Lindestrøm
Esbjerg Skf. (2106)
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David Bekker-Jensen
Brønshøj (2315)

42... Kh5! 43. Txh7† Kg4 44. Tg7 Tc2

45. Txg6† Kh3 46. Kg1 b2 47. Tb6 Kxg3

48. Tb3† Kxh4 0-1

Med en 3-1 sejr over SK 1968 redu-
cerede Viborg I afstanden til Århus/
Skolerne til 1½ point, men tættere
på kom midtjyderne aldrig, idet det
indbyrdes opgør blot kastede tre re-

miser af sig. Som så mange gange
før blev fusionsklubbens Bo Jacob-
sen med en sejr over Olav D. Larsen
den udslagsgivende faktor.

Brønshøj spillede sig med en 3-1
sejr over Næstved op på andenplad-
sen, men da der var 1½ point op til
førerholdet, måtte københavnerne
sætte deres lid til, at SK 1968 i sidste
runde ville være i stand til at række
dem en hjælpende hånd.

Lokalrivalerne fra SK 1968 fik
medaljerne inden for rækkevidde
ved at udradere Evans med 4-0, mens
Esbjerg efter den tredje uafgjorte
match i rap – denne gang mod K41
– tilsyneladende havde forspildt
muligheden for at krone en flot ind-
sats med metal.

Næstved skabte spænding ved at slå Århus/
Skolerne i 4. runde – fra venstre topscorer på
1. bræt, Mikkel Antonsen, Brian J. Jørgensen,

Nils Linde Olsen og (skjult) Martin Hansen
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Randers
– fra venstre
Svend Aage

Madsen, Finn
Andersson, Steen

Juul Mortensen,
Pouelsten Holm

Grabow
og Oluf Øe.

Guld

Senior-rk.

Juniorrækken:

Guld: Mårslet
1. Peter Grove 4
2. Esben Nicolaisen 5
3. Christian Havshøj 4½
4. Jakob Glibstrup 5

Sølv: Århus/Skolerne
1. Bjørn Ochsner 3½
2. Niclas Corneliussen 4
3. Gert Medom 4
4. Thea Nicolaisen 5

Bronze: Frem
1. Mads Hansen 5
2. Emil Deleuran 3½
3. Søren Christensen 4
4. Thor Bendix 3½

Seniorrækken:

Guld: Randers
1. Pouelsten Holm Grabow 5½
2. Svend Aage Madsen 3/5
3. Oluf Øe 3½/5
4. Steen Juul Mortensen 3/4
R. Finn Andersson 3/4

Sølv: Holstebro
1. Poul Erik Nielsen 4½
2. Erling Høiberg 4½
3. Jakob Jakobsen 3½
4. Sigurd Rindom 5

Bronze: Helsinge
1. Jørgen Hvenekilde 3½
2. John Zachariassen 5
3. Allan Rasmussen 3½
4. John K. Sørensen 4½

1996: Århus
1997: Nordre
1998: Gistrup
1999: Nørresundby
2000: Skolerne
2001: Skolerne
2002: Brønshøj
2003: Jetsmark
2004: Skolerne
2005: Aalborg
2006: Skolerne
2007: Jetsmark
2008: Brønshøj
2009: Sydøstfyn
2010: Århus/SkolerneD

a
n

s
k

 S
k

a
k

 U
n

io
n

s
 p

o
k

a
lv

in
d

e
re

Kalkulen baserede sig naturligvis på,
at Bo Jacobsen ville trække det læng-
ste strå mod Steffen Cordes, men just
som fordelen skulle realiseres, fik
veteranen øje på en giftighed og
afveg fra den planlagte fortsættelse:

Steffen Cordes
SK 1968 (2022)
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Bo Jacobsen
Århus/Skolerne (2298)

Bo Jacobsen har netop spillet 47. Tb6
med truslen 48. Txe6† Kxe6 49.
Lc4† fulgt af slag på a2, men fik
kolde fødder efter:
47... dxe3 48. a7?!

Det var der nu ingen grund til, da 48.
Txe6†! Kxe6 49. Lc4† Ke7 50. Lxa2
e2 51. a7! e1D 52. a8D vinder for
Hvid.
48... Txa7 49. Lc4 Te7 50. fxe3 Ke5 51.

Lb5 g5 52. Kf2 h5 53. h4 gxh4 54. gxh4

Ld5 55. Th6 Tb7 56. La6 Tb2† 57. Kg3

Tb3 58. Kf2

Da det blev bekræftet, at remis ende-
gyldigt ville sikre pokaltriumfen, til-
bød Bo remis, hvilket blev modta-
get. ½-½

Spændende afslutning
Kampen i sidste runde mod bysbørn-
ene SK 1968 blev mere spændende,
end Århus/Skolerne havde regnet
med. Det førende mandskab kom
rigtig skidt fra start, idet Mads Boe
tidligt måtte indkassere holdets tredje
individuelle nederlag. Det var Jens
Riis, der triumferede, men da Bo
Jacobsen atter stod klart bedst, mens
Rasmus Skytte - Magnus Lindfeldt
lignede en halv, tydede intet på, at
68’erne ville vinde matchen.

Derfor mente Jan Sørensen ikke,
at der var nogen grund til at satse og
affandt sig med remis ved trækgen-
tagelse:

Jan Sørensen
Århus/Skolerne (2411)
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Lars Hansen
SK 1968 (2230

27. Sg5† Kg7 28. Se6† Kf7 29. Sg5†

Kg7

Sort kan næppe undvige, da 29...
Kg8 30. Tae1 ser chancerigt ud for
Hvid.
½-½
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Topscorere, Elite:

1. bræt:
Mikkel Antonsen, Næstved, 5½
Jens O. Fries Nielsen, Viborg I, 4
Frank Schwarz, Bov, 4

2. bræt:
Gunnar Pedersen, Esbjerg
Skakforening, 4½
Magnus Lindfeldt, SK 1968, 4½
Casper Rasmussen, K41, 4

3. bræt:
Torsten Lindestrøm, Esbjerg, 5½
Esben Ejsing, Nordkalotten, 4
Jens Riis, SK 1968, 4
Mads Boe, Århus/Skolerne, 4

4. bræt:
Bo Jacobsen, Århus/Skolerne, 5
Florian Næs, K41, 4½
Olav D. Larsen, Viborg 1, 4½
Stefan Wiecker, Frem, 4½

R:
Klaus Nielsen, Furesø, 3½/5
Nicolai Palm, Brønshøj, 3½/5

Topscorere, Bredde:

1. bræt:
Lars Wilton, Ribe, 5½
Henrik Mølvig, Skovbo, 5
Ole Mikkelsen, Herning 2, 4½
Per S. Sørensen, Sydøstfyn, 4½

2. bræt:
Hans Dahl Pedersen, Skovbo, 5
Lars Grønborg, Sydøstfyn 4½
Steen V. Bering, Herning 2, 4½

3. bræt:
Alexander Jessen, Herning 2, 4½
Mikkel Stephensen, SK 1968, 4
Tavs Bjerre, Skanderborg, 4
Theis Nielsen, Frem 1, 4

4. bræt:
Henrik Hjort, Herning 1, 4½
Jens K. Pedersen, Esbjerg
Skakforening, 4½
Mark Kirkebække, Tåstrup, 4½

R:
Martin Percivaldi, Hillerød, 4½/6

Pointdeling i det sidste parti betød,
at Århus/Skolerne for anden gang på
kun tre runder måtte forlade bordet
som tabere, men det fik ingen kon-
sekvenser, da de nærmeste konkur-
renter Brønshøj kun formåede at
spille lige op mod Viborg. De mange
brætpoint først på dagen var gode at
tære på, og trods slingrekurs fast-
holdt århusianerne forspringet ind i
opløbssvinget og kom i mål med et
helt points forspring til de nærmeste
forfølgere. Som Bo Jacobsen meget
vittigt skrev i en mail, er der faktisk
tale om en tripple for hans vedkom-
mende, når man tæller hans delte
rollator-DM med!

Sølv til Esbjerg
Brønshøj måtte overraskende se sig
overhalet af sensationsmandskabet
Esbjerg, der tog sølvet på flest match-
point efter at have lammetævet Læse-
foreningen 3½-½ i sidste runde.
Vestjyderne var samtidig det eneste
hold i Eliterækken, der forblev ube-
sejrede.

Blandt holdets vindere var endnu
en gang Torsten Lindestrøm, der
kunne diske op med en mat i højst 4
træk, da fynboernes Christian Furrer
spillede 26.Ld3 for at vinde det tabte
materiale tilbage:

Torsten Lindestrøm
Esbjerg Skf. (2106)
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Christian Furrer
Læseforeningen (1973)

26... Txb2†!! 27. Kxb2 Sc1† 28. Ka1

Da2 mat! 0-1

Gunnar Pedersen satte ligeledes et
effektfuldt punktum for Esbjergs
hidtil bedste placering i en landsdæk-

kende turnering på eliteplan. Det gik
ud over Peter Chr. Grau, der netop
har spillet det tvungne 28... Sd7xe5:

Peter Chr. Grau
Læseforeningen (2056)
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Gunnar Pedersen
Esbjerg Skf. (2209)

29. Te1! S5c6 30. Sf7! Dh5 31. Sxh8

1-0

Hverken brætpoint eller matchpoint
rakte, da bronzevinderne skulle fin-
des, idet Brønshøj og SK 1968 stod
helt lige på begge parametre, og der-
for blev begge mandskaber betænkt
med et sæt medaljer.

Bredderækken
Sidste år brød Tåstrup flere års jysk
dominans, men i 2010-udgaven var
alt ved det gamle, idet Herning II
satte sig tungt på førstepladsen. De
vandt samtlige seks kampe, her-

Herning II vandt Bredderækken med seks
matchsejre – fra venstre Ole Mikkelsen, Steen
V. Bering, Alexander Jessen og Adam Vergara.
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Guld

Junior-rk.

Mårslet
– fra venstre

Jakob Glibstrup,
Peter Grove,

Esben Nicolaisen
og Christian

Havshøj.

Topscorere, Junior:

1. bræt:
Mads Hansen, Frem, 5
Martin Haubro, BMS, 4
Peter Grove, Mårslet, 4
Søren Gjedsted, Frem II, 4

2. bræt:
Esben Nicolaisen, Mårslet, 5
Andreas Jakobsen, Nr. Åby, 4½

3. bræt:
Jon Capion, BMS, 5
Christian Havshøj, Mårslet, 4½

4. bræt:
Jakob Glibstrup, Mårslet, 5
Simon Seirup, Jyderup, 5
Thea Nicolaisen, Århus/Sko-
lerne, 5

R:
Søren Vind, Evans 1, 1/1

Topscorere, Senior:

1. bræt:
Pouelsten Holm Grabow,
Randers, 5½
Jørn Moestrup, Læseforen., 5
Poul E. Nielsen, Holstebro, 4½

2. bræt:
John Zachariassen, Helsinge, 5
Erling Høiberg, Holstebro, 4½

3. bræt:
Emil Koldill, Brønshøj, 6(!)
Allan Rasmussen, Helsinge, 3½
Jakob Jakobsen, Holstebro, 3½
Knud Aa.Rasmussen, Odense, 3½
Oluf Øe, Randers, 3½

4. bræt:
Flemming Wadtland, Tåstrup, 5
Sigurd Ringdom, Holstebro, 5
Jens Ove Vedel, Evans, 4½
John K. Sørensen, Helsinge, 4½

R:
Finn Andersson, Randers, 3/4

www. dsu.dk + 'Medlemsinfo' +
'Turneringer' + 'Pokalturneringer'

iblandt topopgøret i 4. runde mod
Herning I, som aldrig overvandt 1-3
nederlaget til klubkammeraterne.
Det lignede længe en ren jysk tri-
umf, idet hovedlandet inden sidste
runde indtog alle medaljegivende
pladser. Kun Herning II formåede
imidlertid at fastholde positionen,
mens det gik gruelig galt for Grå-
sten, der med to runder igen ellers
førte rækken. Da frugterne skulle
høstes, gik sønderjyderne imidlertid
helt sukkerkolde og sluttede af med
sølle 1½/8 point. Helt modsat forløb
de sidste to runder for de forsvar-
ende mestre Tåstrup, der fra en posi-
tion midt i feltet via 7/8 point spur-
tede sig til sølv. Noget lignende
gjorde sig gældende for Sydøstfyn,
der snuppede bronzen. Det var for
øvrigt tredje år i træk, at et lokalt
mandskab, der oprindelig slet ikke
var kvalificeret, sikrede sig tredje-
pladsen.

Seniorrækken
Med fem jyske og et enkelt fynsk
mandskab til start lykkedes det sid-
ste år at oprette en Seniorrække.
Denne gang var der kommet mere
balance i tingene, idet Brønshøj
Evergreens, Helsinge og Læsefor-
eningen sørgede for en større geogra-
fisk spredning. I premieren vandt
Randers samtlige kampe, og forstær-
ket med den tidligere DSU-formand
Steen Juul Mortensen lagde de igen
beslag på førstepladsen. Et rent tri-
umftog var der dog ikke tale om, idet
randrusianerne i 3. runde tabte 1-3
til Helsinge, der anført af Jørgen

Hvenekilde lignede et godt bud på
titlen. Runden efter måtte nord-
sjællænderne imidlertid samme vej
mod sidste års sølvvindere Holste-
bro, som i slutstillingen kun var et
halvt point efter Randers, der blot
afgav et halvt point i de sidste tre
runder. Helsinge tog bronzen på flere
matchpoint end Brønshøj Ever-
greens, hvis tredjebræt Emil Koldill
som stævnets eneste deltager vandt
samtlige seks partier, men da det sid-
ste var mod oversidderen, var der
ingen specialpræmie.

Juniorrækken
På trods af stor udskiftning på hol-
det var Mårslet atter mindst en klasse
bedre end de øvrige deltagere i
Juniorrækken. Med førstebrættet
Peter Grove som eneste genganger
vandt århusianerne for andet år i træk
samtlige kampe, og selv om der –
sammenlignet med 2009-udgaven –
kom knap så mange individuelle
point på tavlen, herskede der aldrig
tvivl om udfaldet. Enhver spænding
om førstepladsen forsvandt reelt al-
lerede i 2. runde, hvor deres formo-
det værste konkurrent Frem I blev
besejret 3-1.

Derimod var der tæt opløb om sølv
og bronze mellem Århus/Skolerne,
Frem I og BMS Skak, som place-
rede sig i denne rækkefølge. 3. run-
des møde mellem Frem I og Århus/
Skolerne endte uafgjort, men sidst-
nævnte fik ufrivillig hjælp af en af
fynboernes spillere, der i en gunstig
stilling blev dømt som taber, fordi
hans mobil ringede.
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1 Aljechin blev født i Rusland 1892, men blev
fransk statsborger 1925.

2 Fischer accepterede ikke matchbetingelserne,
og FIDE udråbte Karpov til verdensmester uden
kamp – hvad Fischer heller ikke anerkendte.

3 Karpov - Viktor Korchnoi 6-5 + 21 remis.

4 Karpov - Voktor Korchnoi 6-2 + 10 remis.

5 Garri Kasparov - Anatolij Karpov 13-11 efter
at den oprindelige match var annulleret ved
stillingen 5-3 til Karpov (+ 39 remis)

6 Kasparov - Karpov 12½-11½

7 Kasparov - Karpov 12-12

8 Kasparov - Karpov 12½-11½

9 Fischer - Spasskij 10-5 + 15 remis.

10 PCA-VM: Kasparov - Nigel Short 12½-7½

11 Karpov - Jan Timman 12½-8½

12 PCA-VM: Kasparov - Anand 10½-7½

13 Knock-out: Karpov - Kamsky 10½-7½

14 Karpov - Anand 5-3

15 Knock-out: Khalifman - Akopian 3½-2½

16 Knock-out: Anand - Shirov 3½ -½

17 BGN-VM (PCA og derpå WCC er gået ned pga.
pengemangel): Kramnik - Kasparov 8½-6½

18 Knock-out: Ponomariov - Ivanchuk 4½-2½

19 Kramnik indgår Prag-aftalen med FIDE
om genforening af VM.

20 Knock-out: Kasimdzhanov - Adams 4½-3½

21 San Luis, dobbeltrundig turnering.

22 Kramnik - Topalov 8½-7½

23 Fischer dør 17. januar 2008.

24 Mexico, dobbeltrundig turnering.

25 Anand - Kramnik 6½-4½

26 Anand - Topalov 6½-5½

Verdensmester i skak 2010, Viswanathan Anand,

hyldes sammen med hustruen Aruna.

Foto: Cathy Rogers.

FIDE

Verdensmesterskabet, samlet ...

1886-1894 Wilhelm Steinitz, Østrig
1894-1921 Emanuel Lasker, Tyskland
1921-1927 José R. Capablanca, Cuba
1927-1935 Alexander Aljechin, Frankrig1

1935-1937 Max Euwe, Holland
1937-1946 Alexander Aljechin, Frankrig

1946-1948 Ingen mester.
Aljechin dør 1946,
og FIDE overtager VM.

1948-1957 Mikhail Botvinnik, USSR
1957-1958 Vasilij Smyslov, USSR
1958-1960 Mikhail Botvinnik, USSR
1960-1961 Mikhail Tal, USSR
1961-1963 Mikhail Botvinnik, USSR
1963-1969 Tigran Petrosjan, USSR
1969-1972 Boris Spasskij, USSR
1972-1975 Robert J. Fischer, USA

– splittet ...

1975 Anatolij Karpov, USSR2 Fischer
1978 Karpov3

1981 Karpov4

1985 Garri Kasparov, USSR5

1986 Kasparov6

1987 Kasparov7

1990 Kasparov8

1992 Fischer9

1993 Karpov11 Kasparov10

1995 Kasparov12

1996 Karpov13

1998 Karpov14

1999 Khalifman15

2000 Anand16 Kramnik17

2002 Ponomariov18 Kramnik19

2004 Kasimdzhanov20

2005 Topalov21

Fischer23

– og samlet igen ...

2006 Vladimir Kramnik, Rusland22

2007 Viswanathan Anand, Indien24

2008 Viswanathan Anand, Indien25

2010 Viswanathan Anand, Indien26
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VM-match, Sofia 2010 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pts.

Viswanathan Anand, Indien (2787) 0 1 ½ 1 ½ ½ ½ 0 ½ ½ ½ 1 6½

Veselin Topalov, Bulgarien (2805) 1 0 ½ 0 ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ 0 5½

Gennem ild og aske

Rejsen mod genforeningen af ver-
densmesterskabet har været lang og
sej siden Garry Kasparov og Nigel
Short i 1993 brød med FIDE og ar-
rangerede deres egen VM-match.
Herefter var der to uafhængige VM-

forløb, der først blev forenet med
matchen i Elista 2006 mellem FIDE’s
verdensmester Veselin Topalov og
den ‘klassiske’ verdensmester og
Kasparov-besejrer Vladimir Kram-
nik.

Forløbet har været kompliceret,
som det synes at være uundgåeligt i
en FIDE-sammenhæng, men den
korte historie er, at både Kramnik
og Topalov fik tildelt specielle pri-
vilegier i det ny VM-reglement efter

Anand beholdt sit verdensmesterskab efter en spændende

og jævnbyrdig match mod udfordreren Topalov.

Af Dan H. Andersen

Topalov har udlignet i VM-matchens 8.parti, og Anand har hvid i 9. parti, der netop er begyndt.

Foto: Cathy Rogers.



... VM-MATCH: ANAND - TOPALOV
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genforeningsmatchen. Som vinder af
matchen mod Topalov gik Kramnik
direkte ind i FIDE’s VM-cyklus, som
blev afgjort ved en dobbeltrundig
turnering mellem otte spillere i Me-
xico City i 2007. Her vandt Vishy
Anand sikkert med 9/14 foran Kram-
nik og Gelfand med 8/14. Men
Kramnik havde sikret sig ret til en
revanchematch, hvilket Anand fandt
latterligt, mens Kramnik på sin side
mente, at VM burde afgøres i en
match, og han strøede salt i såret ved
offentligt at udtale, at han kun havde
udlånt sit verdensmesterskab. Re-
vanchematchen fandt sted i Bonn
2008, og Anand vandt overlegent
med 6½-4½, og så var der lissom
ikke mere snak om udlån.

Vishy Anand var endelig ubestridt
verdensmester, men han fik ikke lang
tid at nyde det i, for den ny cyklus
var allerede i gang. Veselin Topalov
havde som taber af VM-matchen
ikke ret til at komme med i VM-tur-
neringen i Mexico City 2007, men

da hans ønske om en revanchematch
mod Kramnik blev afvist, fik han
som kompensation nogle genveje i
det ny reglement, bl.a. en match med
vinderen af den næste cyklus om
retten til at udfordre Anand.

Derfor fik den amerikanske stor-
mester Gata Kamsky ikke en VM-
match med Anand efter sin sejr i
World Cup 2007 i den russiske olie-
by Khanty-Mansiysk, men en ud-
fordringsmatch med Topalov, som
fandt sted i februar 2009 i Bulgari-
ens hovedstad Sofia. Det er gået til-
bage for amerikansk skak siden
Fischers dage, og der er i hvert fald
ikke længere penge til at købe mat-
cher hjem til det amerikanske fast-
land. Det bulgarske skakforbund har
derimod både penge og forbindel-
ser. Topalov vandt 4½-2½ og var nu
klar til endnu en match om VM.

Men hvor? Man skulle tro, at der
ville være interesse for en VM-match
i Indien, som blandt sine 1,2 milliar-
der indbyggere tæller nogle af ver-

dens rigeste mennesker, og hvor
Anand er kolossalt populær, men det
bulgarske skakforbund kom allige-
vel med det højeste bud.

Det kan ikke kaldes ideelt at spille
på den ene parts hjemmebane, men
så mange penge er der ikke i skak, at
det er muligt at sige nej til en præmie-
sum på 2 mio. euro garanteret af den
bulgarske stat. Vinderen fik 1,2 mio.
euro, taberen 800.000. Oven i det
satte FIDE sig på et beløb svarende
til 20% af præmiesummen. Ifølge
Topalovs manager Silvio Danailov
fik Anand 100.000 euro ekstra for at
stille op i Bulgarien.

Vurdering af chancer
Før matchen var Anand svag favo-
rit. Det var opfattelsen både blandt
superstormestre og det almindelige
skakpublikum. Hans matcherfaring
og mere universelle spillestil var vig-
tige trumfkort, og i VM-matchen
mod Kramnik i 2008 havde Anand
vist stort mod og betydelig psykolo-

Peter Heine Nielsen

kommenterer VM-partierne:

1. parti

Veselin Topalov

Viswanathan Anand

Grünfeldindisk / D86

Forberedelserne startede i september
2009. For mit vedkommende kort
efter NH-turneringen i Amsterdam
og matchen mod Emanuel Berg.
Naturligvis ikke ni måneders uaf-
brudt arbejde, men alt skakligt fo-
kus gjaldt opbygningen af et hold-
bart åbningsrepertoire til matchen.
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5

Grünfeldindisk. Ikke Anands hoved-
våben de seneste år, men op til mat-
chen havde han spillet det en del, så
nogen overraskelseseffekt regnede vi
ikke med.
4. cxd5 Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7.

Lc4

Topalovs favorittræk, som han har
været meget trofast imod.

7... c5 8. Se2 Sc6 9. Le3 0-0 10. 0-0

Sa5 11. Ld3 b6!?

En relativt ny variant, tidligere spil-
lede alle 11... Lg4 12. f3 Sa5. Sorts
idé er ikke kun at udvikle løberen til
b7, men oftest at følge op med e5!
12. Dd2!?

Eller 12. Tc1 e5! 13. dxc5 Le6 14.
c4. Lykkes det Sort at få springeren
til c4, har han glimrende kompensa-
tion for bonden. 14... bxc5 15. Lxc5
Lh6! har været spillet en del, oftest
med gode sorte resultater.
12... e5 13. Lh6!

Efter 13. d5 f5! ser man en af poin-
terne med b6, nemlig at c5 er dæk-
ket. Efter 14. Lg5 Dd6 15. Lh6 f4!
16. Lxg7 Kxg7 17. f3 (Sort truede
f4-f3) 17... c4! nåede Hvid ikke at få
spillet c4 i partiet Nielsen - Ivanchuk,
som er et godt eksempel på, hvordan
Hvid ikke skal spille denne åbning,
men heldigvis bød partiet senere på
ressourcerigt dansk forsvarsspil og
endte remis.
13... cxd4 14. Lxg7 Kxg7 15. cxd4 exd4

16. Tac1!?

Spillet i Karjakin - Carlsen, 2008.
Ideen er midlertidigt at forhindre et
sort Sc6-e5, som ville være Sorts
oplagte valg efter det mere direkte
16. f4 f6 17. f5 Sc6! Topalov spil-
lede i kandidatfinalen 17. e5!? mod
Kamsky, men amerikaneren fandt
efter en længere tænkepause 17...
Ld7!, der nærmest gendrev Hvids
plan og fik Topalov til i stedet at
forsøge 4. Db3 mod Grünfeld og
derefter at skifte til 1. e4. Vi for-
ventede vel, at vi kunne tvinge ham
til noget lignende.
16... Dd6 17. f4 f6 18. f5 De5

Begge parter er stadig i deres forbe-
redelser. Som i førnævnte variant
blokerer Sort e5-feltet, så Hvid ikke
pludselig ofrer bonden ved selv at
spille e5 og åbne linier.
19. Sf4 g5 20. Sh5† Kg8 21. h4 h6 22.

hxg5 hxg5 23. Tf3

Hvid fortsætter logisk sit angreb.
Dels truer direkte 24. Tg3, men også
opfølgningen Kf2 fulgt af Th1.
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gisk sans ved med sort at anvende
åbninger, der førte til en type uklar
og kompliceret stilling, som ikke
passede den subtile positionsspiller
Kramnik.

Imidlertid kunne alderen komme
til at spille en rolle i en udmarvende
match, og Anand er med sine 40 år
fem år ældre end Topalov. Topalovs
energi og vilje til at vinde er legen-
darisk, og det samme gælder hans
åbningsoverraskelser, som ofte er
udsprunget af sekundanten Ivan
Cheparinovs frodige fantasi. Topa-
lovs svagheder er kendte. Han kan
forcere for meget, spille usikkert og
blegt i stillinger uden nogen åbenlys
plan, og han begår pludselige grove
fejl.

Alligevel anså jeg selv Topalov
for svag favorit. Anand har de sene-
ste år vist svaghedstegn, og jeg sy-
nes egentlig, at han spillede bedre
for ti år siden. Nu virker han overfor-
beredt og hæmmet og uden den livs-
glæde og legende lethed, som en-
gang karakteriserede hans spil. Skønt
han er mere stabil end Topalov, spil-
ler han en gang imellem uforståeligt
svagt. Et eksempel er tabspartiet mod
Aronian i sidste runde af Tal Me-

morial i Moskva 2009, hvor han med
hvid blev fejet af banen i 25 træk.

Hverken Anand eller Topalov
havde spillet imponerende i deres
seneste turneringer. Anand havde
ikke vundet nogen turnering med
normal tidkontrol siden matchen
mod Kramnik, og hans sidste optræ-
den før matchen var i januar 2010 i
Corus-turneringen i Wijk ann Zee,
hvor han blev nr. 4-5 efter Carlsen,
Kramnik og Shirov. To gevinster og
11 remiser var ikke imponerende for
en verdensmester, men det skal si-
ges, at Anands spil i gevinsten over
Kramnik i sidste runde var helt frem-
ragende, og han kunne med rette
hævde, at det var vigtigt at træne i
ikke at tabe.

Topalovs sidste turnering var Li-
nares i februar 2010. Han vandt med
6½/10 foran Grischuk og Aronian,
men sejren var mere udtryk for
energi, stædighed og store taktiske
evner i dårlige stillinger end overle-
gent spil.

24. Sxf6! Kxf6 25. Th3!

Fuldstændig afgørende. Pga. det
manglende Ld7 har Sort nu ikke sva-
ret Th8.
25... Tg8 26. Th6† Kf7 27. Th7†! Ke8

28. Tcc7 Kd8 29. Lb5 Dxe4 30. Txc8†

30... Kxc8 31. Dc1† såvel som 30...
Txc8† 31. Td7† fulgt af 32. Txd4†
er håbløst. Anand opgav, partiet tog
under to timer. En dårligere start på
en VM-match kunne man vel ikke
forestille sig. Eller finde sammenlig-
nelige eksempler på i skakhistorien.
1-0

2. parti

Viswanathan Anand

Veselin Topalov

Katalansk / E04

1. d4

Næppe den store overraskelse, selv
om Anand vel trods alt mest spiller
1. e4. Men i matcher har der de sene-
ste gange været en klar tendens til at

vælge 1. d4. Russisk og berliner-for-
svaret i spansk må nok påtage sig en
del af skylden herfor.
1... Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5

Ingen kongeinder, ingen benoni.
Topalov spillede generelt fuldstæn-
dig klassiske åbninger hele matchen
igennem. Hvilket også var tilfældet
mod Kramnik.
4. g3!?

Katalansk, som også var Kramniks
valg i matchen mod Topalov. I begge
matcher med en solid plusscore til
Hvid.
4... dxc4 5. Lg2 a6

Ikke den store overraskelse. Både
Vallejo, der samarbejder med Topa-
lov, og sekundenterne L’ami og
Cheparinov har spillet denne vari-
ant med sort.
6. Se5 c5 7. Sa3!?

Denne mulighed havde vi set på i
bussen på vej til Sofia. En tur der tog
godt 40 timer og på førstedagen
mestendels stod på skaklige analy-
ser på et magnetbræt og min netbook.

VM-udfordrer Veselin Topalov – højest ratet

og med skræmmende energi og sejrsvilje.

Foto: Cathy Rogers.

�

Anand tænkte her 20 minutter. Ikke
noget godt tegn efter at Hvid kun
har spillet logiske og oplagte træk.
23... Kf7??

Taber omgående. Om 23... Ld7 hol-
der remis, ved jeg ikke, computerne
påstår det. Remis eller ej er det stra-
tegisk uheldigt, at ens opgave er en-
ten at huske lange forberedelser, der
fører til remis, eller skulle løse op-
gaven ved brættet. Belønningen er
kun et halvt point, når det lykkes, og
den slags går naturligvis galt af og
til. Som her.
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Sekundanter og hjælpere
Anands sekundanter var det samme
som ved matchen mod Kramnik i
2008: Rustam Kasimdzhanov, Surya
Ganguly, Radoslaw Wojtaszek og
selvfølgelig Peter Heine Nielsen.
Topalovs sekundanter var Ivan Che-
parinov, Jan Smeets, Erwin L’Ami
og Juri Dufek. Team Anand slog lejr
på Hilton Sofia, Team Topalov på
Grand Hotel Sofia.

Efter matchen er der kommet in-
teressante og ganske pikante detal-
jer frem om de to spilleres forbere-
delser. Først er der det om Topalov
og supercomputeren. Oplysningerne
er i skrivende stund nye, og jeg byg-
ger kun på oplysninger på forskel-
lige hjemmesider og et interview
med Topalov efter matchen. Men
ifølge dem fik Topalovs hold adgang
til IBM’s supercomputer Blue Gene
/P, som blev installeret i september
2009 i Sofia og opereres af Sofias
Universitet og det bulgarske Viden-
skabernes Selskab. Topalov takker i

interviewet specifikt Bulgariens
statsminister Boyko Borisov for at
have tilladt, at holdet fik adgang til
en computer, som er den bulgarske
stats ejendom. Topalov eller snarere
Silvio Danailov fik under store om-
kostninger hyret en gruppe program-
mører og skrevet et skakprogram til
den. Anand har i interviews også
hævdet, at Topalovs hold fik adgang
til den kommende version 4 af Ryb-
ka, og at det var grunden til, at pro-
grammet først kom på markedet ef-
ter matchen. Jeg har ikke læst en
bekræftelse om dette fra Topalovs
hold, men det er i den sammenhæng
værd at bemærke, at Topalovs se-
kundant, Juri Dufek, er forfatter af
skakprogrammet Rypkas åbnings-
bog i version 4.

Anand fik hjælp fra en helt anden
gruppe processorer, nemlig Magnus
Carlsen, Garry Kasparov, Vladimir
Kramnik og Anish Giri. Sidstnævnte
er et 15-årigt nederlandsk vidunder-
barn, der scorede sin sidste GM-

norm i en alder af 14 år, 7 måneder
og 2 dage, helt præcist. Anand spil-
lede træningspartier med Carlsen og
Giri, hvor de gennemprøvede åbnin-
ger, som kunne forekomme i mat-
chen.

Om kontakten med Kasparov er
det mest sigende at bruge Anands
egne ord fra et interview på Chess-
Base (oversættelsen er min):

Anand: Garry kontaktede mig og
sagde, han gerne ville hjælpe lidt.
Jeg sendte ham nogle detaljer om
hvad vi planlagde at spille ...

Interviewer: Du sendte ham din
forberedelse. Det viser meget tillid.

Anand: Ja, jeg sendte ham nogle
spørgsmål, og han sagde, han ville
checke dem med sine egne noter og
lade mig vide, om det var okay.
Heine hjalp mig med en liste af
spørgsmål. Jeg kan allerede se Jan
[Gustafsson] smile – Peter Heine
kom straks op med fem hundrede
spørgsmål, så vi måtte skære dem en
smule ned ...

7... cxd4 8. Saxc4 Lc5 9. 0-0 0-0 10.

Ld2 Sd5 11. Tc1 Sd7 12. Sd3!

Et nøglefelt for springeren, både i 2.
og 6. parti. Sort er ganske vist foran
med en ren bonde, men den kata-
lanske løber på g2 er stærk, og sprin-
geren på d3 er enorm. Er disse fak-
torer en bonde værd? Jeg mener ja,
men om Hvid har fordel er en anden
sag. Jeg erindrer en tilføjelse af Bent
Larsen i margenen af en fax, han
havde sendt til Skakbladets redaktør
med en af sine artikler. ‘Hils Peter
Heine og sig, der er meget få ting,
jeg fortryder her i livet. En af dem
er, at jeg spillede for få katalanske
gambitter.’
Larsen har aldrig været bange for en
kompleks ubalanceret stilling, og
Anand har med sikkerhed også væ-
ret glad for, at angrebsivrige Topalov
nu skal forholde sig til Hvids talrige
trusler og med langsommeligt tålmo-
digt forsvarsarbejde forsøge at på-
vise, at en merbonde trods alt også
er en væsentlig faktor.

16... S7f6?

16... Sc5!, der afbytter springeren på
d3, som er så essentiel i Hvids kon-
cept, er et meget bedre træk.
17. Sce5 Te8 18. Tc2

Nu har Hvid rimelig kompensation
og en enkel stilling at spille i prak-
sis. Sort står formentlig stadig fint,
men hans opgave er mere kompleks.
18... b6 19. Ld2 Lb7 20. Tfc1 Tbd8

20... Tbc8 21. Txc8 Txc8 22. Txc8†
Lxc8 23. Sc6 illustrerer, at Sort trods
merbonden ikke bare kan bytte af.
21. f4 Lb8

Computerne foreslår 21... b5!?, og
det giver god mening at stoppe a4.
Hvid har kompensation, men kan
næppe spille på gevinst.
22. a4 a5 23. Sc6! Lxc6 24. Txc6 h5

24... e5 25. fxe5 Lxe5 26. T1c4 vin-
der bonden tilbage for Hvid med håb
om, at Sorts dronningfløj stadig vi-
ser sig svag.
25. T1c4

Endnu et afgørende moment. Anand

�

12... La7 13. La5 De7 14. Db3 Tb8 15.

Da3?

De sekundanter, der ikke sov(!), fik
bange anelser. De næste par træk er
af den karakter, der kan afgøre en
VM-match. 15. Tfd1 Te8 16. Da3!?
er computerens førstevalg, der ud-
nytter, at Hvid har Sd6 med tempo.
15... Dxa3 16. bxa3

En lille matchbold? Næppe, Hvid
ville stadig have remischancer, men
her havde Topalov virkelig chancen
for at give Anand en elendig start på
matchen.
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Interviewer: Garry fortalte mig, at
det var 21 eller 31 spørgsmål.

Anand: Ja, Peter Heine var virke-
lig disciplineret til sidst. Vi sendte
ham [Kasparov] et bundt spørgsmål,
og et par dage senere gik vi det igen-
nem over Skype.

Hvad angik Kramnik, så kontaktede
han Anand efter 3. eller 4. parti, hvor-
efter de var i konstant kommunika-
tion resten af matchen. Anand ka-
rakteriserede i interviewet Kramniks
hjælp som ‘uvurderlig’ (priceless).

Hvad skal man mene om alt dette?

Lad os starte med Topalovs super-
computer. Topalov hævder, at han
bl.a. takket være computeren fik åb-
ningsdominans i alle sine hvide par-
tier. Det lyder selvfølgelig impone-
rende eller ligefrem frygtindgydende
med et computer-cluster med i alt
8192 processorer, Videnskabernes
Selskab, nyt skakprogram osv, men
jeg kan nu ikke se, at Topalov med
undtagelse af 1. parti fik større for-
del ud af de hvide brikker, end man
normalt gør, og så var der altså 12.
parti, som han tabte med hvid. Man
har vel næppe skrevet et skakpro-
gram fra bunden, så mon ikke der er
tale om en tilpasning af eksisterende
engines med høj styrke (StockFish
har efter sigende over 3100 i rating).

Og hvor meget forøger 8192 pro-
cessorer spillestyrken af en sådan
engine i forhold til den mere be-
skedne regnekraft, som Team Anand
havde at arbejde med? Ifølge Am-
dahls lov regner en sådan maskine i
hvert ikke 8192 gange hurtigere end

truer med at tage bonden tilbage.
Topalovs svar kom meget hurtigt og
er en stor fejl.
25... Se3?

25...Sg4!? virker markant stærkere.
Dels kan e3-feltet nu indtages med
en springer, dels kan Sort prøve at
gennemføre e5. F.eks. 26. Lf3!? (det
sandsynlige er, at Topalov troede, at
26. Txd4? var godt for Hvid, men
Sort har 26...La7!, og der er intet
fornuftigt forsvar mod 27... b5!) 26...
e5 med fint modspil for Sort, selv
om Hvid ikke bør være i tabsfare.
26. Lxe3 dxe3

Sort baserer sit spil på truslerne om
at ofre på d3, men det er ikke reelt.
27. Lf3!?

Safety first, men 27. Txb6! ville af-
sløre Sorts koncept som et totalt
bluff. 27... Txd3 (27... La7 28. Tb3)
28. exd3 La7 29. Tb1! e2† 30. d4!
vinder for Hvid.
27... g6

27... Sd5 ville være den naturlige
måde at dække b6 på, men Sorts 24.

men det dækkes nemt. Sorts svag-
heder derimod kan ikke dækkes.
29... Td4 30. Tc7 Lb8 31. Tc5

Udnytter at 31... Txa4 32. Lc6! vin-
der omgående.
31... Ld6 32. Txa5 Tc8 33. Kg2 Tc2 34.

a3!

Grådigt og godt. Vigtigst er det, at
Sort nu ikke kan få sit tårn bag den
hvide fribonde.
34... Ta2 35. Sb4 Lxb4

Understreger hvor skidt Sorts stil-
ling er. En pudsig detalje er, at med
kongen på g7 har Sort 35... Txa3!
36. Txa3 Lxb4 med angreb på begge
tårne, men nu har Hvid 37. Ta8†.
36. axb4 Sd5 37. b5 Taxa4 38. Txa4

Txa4 39. Lxd5 exd5 40. b6 Ta8 41. b7

Tb8 42. Kf3 d4 43. Ke4 opgivet.

En utrolig vigtig sejr. Nu gik vi til
fridagen med godt humør og i be-
vidstheden om, at Topalov på ingen
måde var usårlig. Først var der dog
et repertoire, der skulle repareres.
1-0

Anand i et afslappet øjeblik med sine ellers hårdtarbejdende sekundanter, fra venstre

Surya Ganguly, Radoslaw Wojtaszek, Peter Heine Nielsen og Rustam Kasimdzhanov.

Foto: Eric Van Reem.
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træk gør, at Hvid har 28. Lxh5.
28. Txb6 La7 29. Tb3!
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Stemningen blandt sekundanterne
var skiftet fra bekymring til opti-
misme grænsende til eufori. Hvid
står til gevinst. Ideer med Txd3 for-
hindres, og Sort har intet forsvar
mod, at Hvid bryder ind via 7-række.
Og tror man, at Hvids dobbelte a-
bonde ikke er meget værd, kan man
blot spille partiet til ende. Afgørende
er, at alle Hvids brikker står på nyt-
tige felter og dækker hinanden. Sorts
eneste motiv til modspil er Txd3,
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en enkelt regneenhed. Hvad dette
tilmed giver i forøgelse af rating-
styrke er også et spørgsmål, der ind-
til videre må siges at være ubesva-
ret. Kort sagt, så er jeg skeptisk.

Så er der Anands organiske pro-
cessorer. Det interessante er ikke så
meget substansen og betydningen af
hjælpen, men hvorfor. Hvorfor hjalp
to af verdens fire bedste spillere den
tredje med at besejre den fjerde?
Hvorfor hjalp Kasparov, og det i den
grad, at han åbnede for posen med
sine legendariske hemmelige noter?

Anand og Carlsen er gode ven-
ner, så det er næppe mærkeligt, at
Carlsen gik med til at spille træning-
spartier før VM-matchen. Anish Giri
er en ung stormester på vej frem, men
endnu ikke på øverste niveau, og det
er smigrende at blive bedt om at træ-
ne med verdensmesteren.

Hvad angår Kramnik og Kaspa-
rovs hjælp, så er den sikkert ikke så
meget begrundet i sympati for Anand
som modvilje mod Topalov og Da-

nailov. Det gælder i hvert fald Kram-
nik. Siden VM-matchen i Elista
2006, hvor Topalov og Danailov
beskyldte Kramnik for mistænkelig
iver efter at besøge toilettet og en
påstået computerforbindelse dér, har
forholdet mellem Kramnik og Topa-
lov været iskoldt.

Men der er også et politisk aspekt.
Topspillerne er meget trætte af
FIDE’s nuværende præsident Kirsan

Ilyumzhinov, og med Anatolij Kar-
pov som modkandidat øjner de en
mulighed for endelig at slippe af med
ham. Men Ilyumzhinov har stadig
stærke støtter, herunder efter al sand-
synlighed det bulgarske skakfor-
bund og Silvio Danailov, som i øv-
rigt kandiderer til at blive præsident
for det europæiske skakforbund.

Med en verdensmester i lommen
vil Danailov stå stærkere, og det har

3. parti

Veselin Topalov

Viswanathan Anand

Slavisk / D17

1. d4 d5

Et hurtigt skift af åbning. Men da
Kasparov tabte sit første parti med
sort mod Kramnik i VM 2000, blev
det efter matchen udlagt som en stra-
tegisk fejl at skifte sit hovedforsvar
ud blot pga. et enkelt uheld.
2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3

Topalov har været en stor fan af 4.
e3, men i denne match var han tro
mod sin strategi konstant at spille
hovedvarianter og aldrig vise frygt
for, at modstanderen skulle have de
bedste forberedelser.
4... dxc4 5. a4 Lf5 6. Se5

Topalov har mere spillet 6. e3, men
da Hvids seneste forsøg på at opnå
fordel har virket utilstrækkelige, var
det partitrækket forudsigeligt.
6... e6 7. f3 c5 8. e4 Lg6

Igen kopierer Anand Kramniks valg
fra VM-matchen i Elista. Konceptet
er, at slutspillene ved præcist spil er
ufarlige for Sort, og at den mere tek-
niske fase af spillet på ingen måde er
Topalovs foretrukne. Samt at Anand
er en mere komplet spiller og derfor
ikke bør søge efter egne styrker, men
snarere modstanderens svagheder.
9. Le3 cxd4 10. Dxd4 Dxd4 11. Lxd4

Sfd7 12. Sxd7 Sxd7 13. Lxc4 a6 14.

Tc1

I partiet mod Kramnik valgte Topa-
lov her 14. Ke2, men siden da er man
nået frem til, at tekstrækket er bedre,
med ideen at besvare 14... Tc8 med
15. Se2!
14... Tg8!

En vigtig detalje. Ved at indskyde
Tc8 ville der være mange taktiske
motiver i c-linien, men nu forbere-
der Sort blot stille og roligt Ld6 fulgt
af Ke7 med gradvis udligning.

15. h4 h6 16. Ke2?!

Flere internet-kommentarorer angav
f2 som et bedre felt til kongen, og
umiddelbart virker det rigtigt. Se2-
f4 er ofte et tema, og Sort vil allige-
vel ikke spille Lc5 og bytte løberne.
16... Ld6 17. h5 Lh7 18. a5!?

En interessant plan, men nok endnu
stærkere med kongen på f2.
18... Ke7!

Anand lader sig ikke lokke, og med
god grund. 18... Lb4 19. Sa4! Lxa5
20. b4! Lxb4? (20... Ld8 21. b5!? er
glimrende kompensation) 21. Tb1 a5
(21... b5 22. Txb4 bxc4 23. Txc4 e5
24. Le3 f5 25. Td1, og Sort når ikke
at koordinere et forsvar) 22. Lb5 Ke7
23. Lxd7 Kxd7 24. Sb6† Kc6 25.
Thc1† Kb5 26. Sxa8 Txa8. Sort har
to fribønder for den ofrede kvalitet,
men løberen på h7 er totalt ude af
spil, og Hvid vinder på mange må-
der, enklest med 27. Tc7.

Team-Anand stuver bagage og computerudstyr i en lejet Mercedes Sprinter før afrejsen

til Sofia. Forrest chaufføren, delvis skjult Peter Heine Nielsen og Kasimdzhanov, derefter

Anand, Wojtaszek og Ganguly

Foto: Eric Van Reem.
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i hvert fald været en god grund for
Kasparov og dele af verdenstoppen
til at støtte Anand. Det gælder dog
ikke Kramnik, som ifølge de seneste
beretninger støtter Ilyumzhinov,
men hans had til Topalov og Da-
nailov synes dybt og i rigt mål be-
svaret fra deres side.

Topalov har efter matchen udtalt,
at Anand selvfølgelig må gøre, som
han vil, men selv ville han sandelig
aldrig have modtaget hjælp fra folk
som Kasparov og Kramnik, som,
siger Topalov, i tidernes løb har ud-
talt sig hånligt om Anand. Det er
måske et ømt punkt, og Anand har i
sin seneste udtalelse da også valgt at
nedtone betydningen af hjælpen fra
Kramnik og Kasparov og kaldt det
en mere moralsk opbakning end tek-
nisk hjælp. Man skal huske, at begge
spillere er i gang med at konstruere
en historie om deres match som led i
kampen om sympati og støtte, og
derfor skal deres udtalelser læses
med betydelig skepsis.

En vulkan på vejen ...
Planen var, at åbningsceremonien
med lodtrækning om farver, taler
osv. skulle finde sted den 21. april,
og 1. parti spilles 23. april. Men så
kom der en islandsk vulkan med det
udmærkede navn Eyjafjallajökull i
vejen.

Da store dele af det europæiske
luftrum blev lukket om morgenen
den 16. april, var Anand og hans
hustru og manager Aruna strandet i
Frankfurt, og det var usikkert, hvor-
dan de skulle nå frem. Derfor bad
han via det indiske skakforbund om
udsættelse af matchens start i tre
dage. Den bulgarske organisations-
komité og det bulgarske skakfor-
bund svarede forbløffende aggres-
sivt og rethaverisk på anmodningen,
hvor de mere eller mindre beskyldte
Anand for at skabe problemer som
led i en nervekrig.

Det endte med, at FIDE bevilgede
en dags udsættelse på matchen, som
derfor begyndte lørdag den 24. april.

Åbningsceremonien fandt sted som
planlagt den 21. april. Jeg overvæ-
rede den ikke, men ifølge Neues
Deutschlands korrespondent fort-
satte den bulgarske statsminister
Boyko Borisov hjemmebanens ufor-
skammetheder ved at give verdens-
mesteren den kolde skulder. Han sad
ved siden af Anand i syv minutter,
før han nedlod sig til at give ham
hånden. Det skal siges, at jeg ikke
har set dette nævnt andetsteds.

Propagandakrigen var i gang, og
her tabte bulgarerne. Det er svært at
forstå deres svar på Anands anmod-
ning som andet end en paranoid
automatreaktion fra før Murens fald,
og det lykkedes dem i hvert fald ef-
fektivt at vende stemningen til
Anands fordel.

Anands hold rejste til Sofia med
en Mercedes Sprinter, der var stor
nok til at transportere chauffører,
Anand, Aruna, sekundanter og ba-
gage. Foruden køleskab var den ud-
styret med DVD-afspiller og to

24. Sxd7 Tdxd7 25. Ld3 Lg8 26. c6

Topalov har sat sin lid til dette takti-
ske motiv, men det leder blot til for-
enklinger.
26... Td6 27. cxb7 Txb7 28. Tc3 Lf7 29.

Ke3 Le8 30. g4

Unødvendig forsigtighed. 30. Thc1!?
kunne spilles direkte, da Sort taber
a6-bonden, hvis han slår på h5: 30...
Lxh5?! (men 30... Ld7!, og Hvids
tryk ebber ud) 31. Tc7†.
30... e5 31. Thc1 Ld7 32. Tc5 Lb5 33.

Lxb5 axb5 34. Tb1 b4 35. Tb3 Ta6 36.

Kd3 Tba7! 37. Txb4 Txa5 38. Txa5 Txa5

39. Tb7† Kf8 40. Ke2 Ta2† 41. Ke3

Ta3† 42. Kf2 Ta2† 43. Ke3 Ta3† 44.

Kf2 Ta2† 45. Ke3 Ta3† 46. Kf2 ½-½

4. parti

Viswanathan Anand

Veselin Topalov

Katalansk / E04

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. g3 dxc4

5. Lg2 Lb4† 6. Ld2 a5

Samme system som Topalov spillede
med sort mod Kramnik i Elista! Jeg
vil tro, forklaringen er, at Topalov
siden selv tog katalansk på sit hvide
repertoire og intet lovende fandt mod
denne variant.
7. Dc2 Lxd2† 8. Dxd2 c6 9. a4 b5 10.

Sa3!?

Måske Anands bedste nyhed i mat-
chen. Fremfor et lidt bedre remis-
agtigt slutspil efter 10. axb5 cxb5 11.
Dg5, der straks vinder bonden til-
bage, får Hvid nu et stærkt pres.
10... Ld7! 11. Se5 Sd5! 12. e4 Sb4 13.

0-0 0-0 14. Tfd1

14. d5!? Le8! 15. Tfd1 ville give
trækomstilling.
14... Le8 15. d5 Dd6! 16. Sg4 Dc5!

Selv om Topalov via sit tidsforbrug
tydeligt indikerede, at han var ude af
sine forberedelser, finder han stadig
Sorts bedste forsvar. Hvilket natur-
ligvis affødte en vis skuffelse i se-
kundant-lejren.
17. Se3

�

19. Sa4 f6!

Løberen på h7 er Sorts eneste pro-
blem, og påstanden er, at det er af
forbigående karakter.
20. b4 Tgc8
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21. Lc5?!

En bedre chance var 21. Sc5!?, der
stiller Sort over for visse problemer,
f.eks. 21.... Lxc5 22. bxc5 Tc7!?  Nu
er Sorts plan at følge op med 23...
Lg8-f7, og det er ikke klart, hvordan
Hvid forstærker trykket, men Hvid
står bedst.
21... Lxc5 22. bxc5 Tc7 23. Sb6 Td8
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skærme. Et af holdets medlemmer
skrev en beretning om rejsen, der
blev gengivet på ChessBase med
ganske sjove billeder under over-
skriften ‘En vulkansk rejse – med
Ringenes Herre.’ Ekspeditionen be-
gyndte i Frankfurt kl. 11.00 søndag
den 18. april og endte tirsdag mor-
gen i Sofia, i tide til morgenmad,
åbningsceremonien næste dag, og en
klar propagandasejr. Undervejs så
holdet ‘Ringenes Herre’. Referencen
er åbenlys: Anand, alias skakkens
Frodo, rejser i vulkanens askesky
gennem uvejsomt terræn mod Mor-
dor, hvor Topalov, alias Sauron ven-
ter. Det er i øvrigt interessant, at
Anand gik meget stille med dørene
med sine sekundanters identitet. Kun
Peter Heine ses på de billeder, der
blev offentliggjort fra rejsen.

Matchen
Endelig kunne matchen begynde.
Spillestedet var Den Militære Klub i
Sofias centrum beliggende ud til

hovedgaden Tsar Osvoboditel Bou-
levard. Grundstenen til bygningen
blev lagt i 1895, kort efter befrielsen
fra Osmannerriget. Spillesalen var
bygningens store koncertsal, der brag-
te minder frem om Belle Époque, ele-
gante damer i smukke kjoler og offi-
cerer i medaljebesmykkede unifor-
mer. Der var ikke overvældende
mange tilskuere. Til de første partier
var salen vel halvt eller trekvart fuld,
men derefter faldt tilskuerantallet.
Aruna Anand sad altid bagerst i sa-
len.

Jeg overværede de første seks par-
tier. Jeg var på forhånd noget skep-
tisk efter at have læst bulgarernes
salve omkring udsættelsen, men det
skal straks siges, at arrangementet
fungerede perfekt. Eneste problem
undervejs var en strømafbrydelse
under 5. parti, som ramte Sofias cen-
trum, og som arrangørerne næppe
kunne lastes for. Efter nogle minut-
ter fik de startet en nødgenerator, så
der kom lys i spillesalen, men det

varede omkring 40 minutter, før in-
ternettransmissionen blev genop-
taget.

Matchen gik over 12 partier. Pro-
grammet var hårdt med spil to dage
i træk efterfulgt af en hviledag. Tid-
kontrollen var 120 minutter til 40
træk, 20 til den næste time og 15 til
resten med tillæg af 30 sekunder pr.
træk fra træk 61.

Hvis stillingen var uafgjort efter
tolv partier, skulle der spilles fire
tiebreakpartier med 25 minutter til
hver spiller med 10 sekunders tillæg
pr. træk. Mange mente, at dette lagde
et ekstra pres på Topalov, som næppe
så frem til hurtigpartier med Anand,
som i mange år har været verdens
bedste lyn- og hurtigskakspiller. Det
er først nu, han har fået en rival i
skikkelse af Magnus Carlsen.

De første fem minutter kunne der
fotograferes, hvorefter en skærm
blev sænket ned mellem spillere og
publikum. Publikum kunne se spil-
lerne, men disse kunne ikke se ud.

Anand brugte her en del tid, men han
er stadig i sine forberedelser.
17... S8a6 18. dxc6 bxa4 19. Saxc4

Lxc6 20. Tac1

Hvid står behageligt, men stillingen
er af symmetrisk karakter, og jeg
formodede, at Hvids initiativ ville
ebbe ud.
20... h6?!

En utrolig mangel på farefornem-
melse. Jeg troede, at 20... De7 var
Sorts oplagte svar og burde udligne,
men faktisk er Sort under langt større
pres, end jeg gjorde mig klart. Efter
21. Sxa5 Lb5 22.Sac4!? kan Sort kun
med det stærke 22... Tab8! nogen-
lunde neutralisere Hvids initiativ.
Sorts pointe er 23. Sd6? Sd3!
21. Sd6 Da7 22. Sg4 Tad8?

Med det måske lidt grimme 22... f6!
forsvarer Sort sig overraskende godt.
Nu dækker Sorts dronning via 7.
række. 23. Tc4! med ideen 24. e5
fulgt af et offer på h6 opretholder
dog Hvids initiativ.
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23. Sxh6†! gxh6 24. Dxh6 f6 25. e5!

Anand brugte en del tid på også at
regne på 25. Lh3, men fandt ingen
forceret gevinst. Ganske vist er 25...
De7! 26. e5! lovende, men helt uden
sammenligning med partiet.
25... Lxg2 26. exf6

Det kunne ligne en kompliceret stil-
ling, men Sort er totalt fortabt.
26... Txd6

Eller 26... Dh7 27. Dg5† Kh8 28.
Tc4! Tg8 (ellers 29. Th4) 29. Sf7†
Dxf7 30. Th4† Dh7 31. Txh7† Kxh7
32. Dh5 mat!

27. Txd6 Le4

27... Ld5!? havde givet partiet en
utrolig smuk afslutning. Hvid vin-
der med det fantastiske 28. Tc4!
Lxc4 29. Td4!
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Analyse.

Trods tre officerer mere til Sort, sæt-
ter Hvid mat.

Nu sluttede partiet i stedet:
28. Txe6

Prosaisk og stærkt. Sort kan ikke
organisere et forsvar.
28... Sd3
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Der var pressekonference efter hvert
parti, men den var ikke altid lige in-
teressant. Spillerne var trætte, ville
ikke røbe noget om deres forbere-
delser, og ingen af dem er store en-
tertainere. Der er også det absurde

element, at journalisterne havde fulgt
partiet med hjælp fra forskellige
skakprogrammer og derfor vidste
mere end spillerne om, hvor de af-
gørende fejl blev begået. Spillerne
talte ikke sammen før, under eller

efter partiet. Topalov havde før mat-
chen erklæret, at han fulgte de så-
kaldte Sofia-regler og ikke ville til-
byde eller acceptere remis eller kom-
munikere direkte med sin modstan-
der. Alt skulle gå gennem domme-
ren.

Anands svar var metaforisk at
trække på skulderen og erklære, at
hvis Topalov ville have det sådan,
så måtte han det. Det traditionelle
håndtryk før partiet var meget kort
og formelt, hvorefter spillerne nogle
minutter før start sad ansigt til ansigt
på hver side af brættet og gjorde
deres bedste for ikke at se på hinan-
den.

Topalov var elegant klædt i sort
eller grå jakke og bukser, hvid
skjorte, rødt slips. Anands tøj var
altid det samme: Sorte bukser og blå
skjorte med logo for hans sponsor
NIIT, et indisk informationsfirma.
Intet slips – naturligvis. Ganske som
Bent Larsen afskyr Anand slips og
ses uhyre sjældent med et.

28... Dh7 ser umiddelbart godt ud,
men Hvid trænger nemt igennem.
Sorts problem er 29. Dg5† Kh8 (29...
Lg6 30. f7†!) 30. Te7! Dg6 31. Dh4†
Kg8 32. Tg7†!
29. Tc2!

Intet hastværk. Anand dækker stille
og roligt f2, Hvids trusler er de sam-
me som før, Sorts springere er stadig
for langt væk fra forsvaret.
29... Dh7 30. f7†!

Udnytter at f2 nu er dækket.
30... Dxf7 31. Txe4 Df5

31... Sxf2 32. Tf4!
32. Te7 opgivet.

Efter 32... Tf7 vinder Hvid hurtigst
med 33. Tc8†! Dxc8 34. Dg6† Kh8
35. Dh5†!
En knusende sejr. Matchen virkede
nu, i hvert fald for os, som om den
var tippet fuldstændig til Anands
side, og det så ikke ud til, at han
havde de store problemer med at
udspille Topalov.
1-0

5. parti

Veselin Topalov

Viswanathan Anand

Slavisk / D17

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 dxc4

5. a4 Lf5 6. Se5 e6 7. f3 c5 8. e4 Lg6

9. Le3

Lidt overraskende er Topalov igen
klar til at spille dette slutspil. Vi for-
ventede ikke, at han ville bruge sine
hvide på en lidt bedre teknisk stil-
ling.
9... cxd4 10. Dxd4 Dxd4 11. Lxd4 Sfd7

12. Sxd7 Sxd7 13. Lxc4 a6 14. Tc1 Tg8

15. h4 h5!?

En ny idé. Normalt spiller Sort altid
h6 i sådanne stillinger, men Anand
påstår nu, at han i tide kan nå at spille
Ld6, Ke7 samt f6.
16. Se2!?

Topalov går straks efter at påvise
skyggesiderne ved Sorts koncept. På
f4 står springeren ideelt, dominerer
løberen på g6 og truer mod h5.

Spillesalen, Den Militære Klub i Sofia. Fotograferne flokkes foran scenen.

Foto: Cathy Rogers.

�

16... Ld6 17. Le3 Se5!

Naturligvis havde vi i forberedel-
serne vort fokus på springermanøv-
ren til f4 og var nået frem til, at her
havde Sort tilstrækkeligt modspil.
18. Sf4 Tc8 19. Lb3 Txc1† 20. Lxc1 Ke7

21. Ke2 Tc8

��������
��������
��������
��������
	���	���
�����	��
������	�
��������

En kritisk stilling. Hvid har fået etab-
leret sig på kongefløjen, og det er
svært at se, hvordan Sort skal befri
sig dér. Til gengæld er Sort aktiv på
dronningfløjen. Vi mente Sort burde
være okay.
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Forløbet
En match er udkrystalliseringen af
skakkens ultimative væsen som tve-
kamp. To mænd sidder over for hin-
anden time efter time, dag efter dag.
Efterhånden skrælles deres forbere-
delser væk, til de står tilbage blot med
kernen i deres kunnen. Det er den
almindelige opfattelse, at Anand ef-
ter sit katastrofale nederlag i 1. parti
tog initiativet i matchen. Topalov
havde tydeligvis problemer i den
type stilling, som fremkom efter
Anands positionelle bondeoffer i
katalaneren, og i 4. parti blev han
fejet af brættet efter blændende spil
fra Anands side.

Med hvid fik Topalov nok fordel
i slavisk efter dronningafbytning,
men ganske som fire år tidligere mod
Kramnik i Elista i samme variant

kunne han ikke udnytte sin fordel.
Man begyndte at snakke om, at To-
palov kunne støde hovedet mod dette
‘Elistaforsvar’, ganske som Kaspa-
rov stødte hovedet mod Kramniks
‘berlinmur’ i London 2000.

Efter turneringsreglerne havde
Anand hvid i 6. og 7. parti. Disse to
partier viste, at Topalov begyndte at
få fat på Anands katalaner, og at ini-
tiativet i matchen var ved at tippe til
Topalovs fordel. I 6. parti indledte
Anand en lang, hjemmeforberedt
trækserie, hvor hans springere hæm-
ningsløst hoppede rundt på brættet i
indviklede manøvrer, men under
stort forbrug af tid og energi var
Topalov i stand til at slippe helskin-
det ud af åbningen, og han kunne
endog til sidst afvise en trækgen-
tagelse. Men remis blev det.

I 7. parti fiskede Topalov et offi-
cersoffer op af sækken, og nu var
det pludselig ham, der angreb, og
Anand måtte manøvrere uhyre for-
sigtigt i det minefelt, han uventet var
havnet i. Og i 8. parti kom så udlig-
ningen. Ingen af dem spillede særlig
godt, men efter at have været presset
i mange timer begik Anand en grov
fejl, da han syntes at være sluppet
ind i remishavnen. Det var tydeligt
for alle, at Anands hjemmeforbere-
delse i katalansk og slavisk var slidt
ned, mens man stadig kunne for-
vente, at Topalov havde nogle over-
raskelser stukket til side i åbninger
og varianter, Anand ikke havde prø-
vet endnu.

I 9. parti skiftede Anand til nim-
zoindisk og kiksede indtil flere ge-
vinster i et uhyre spændende og kom-
pliceret parti, hvor Topalov forsva-
rede sig med stor stædighed. 10. parti
var på sin vis matchens afgørende.
Anand vendte tilbage til grünfeldin-
disk, men i en lige stilling valgte han

22. Ld2?!

Hvids bedste er nok 22. Td1!? Vi
havde forberedt 22... Tc6!?
22... f6!

Pludselig er alle Sorts problemer løst.
Kan han nå at spille Lf7, har han en

solid stilling uden svækkelser, og af
taktiske grunde duer det ikke at slå
på e6.
23. Sxg6†

23. Sxe6 Lf7 24. Sd4 Lxb3 25. Sxb3
Tc2 vinder bonden tilbage, da 26.

Tb1 Sc4 27. Kd3 Txb2! ikke blot
redder Sort, men sikrer ham fordel.
Og 23. Lxe6 Tc2 24. Tb1 Sc4 25.
Lxc4 Lxf4 26. Td1 Txb2 er også
glimrende for Sort.
23... Sxg6 24. g3!?

Typisk Topalov, forsøger at fast-
holde presset, selv når partiet ikke
går hans vej. Her begyndte jeg at
blive moderat optimist. For før mat-
chen mente vi, Anand ville kunne
udspille Topalov i sådanne tekniske
stillinger, hvis Topalov blev for am-
bitiøs.
24... Se5 25. f4 Sc6 26. Lc3 Lb4

Under partiet var jeg noget skuffet
over, at Anand hurtigt fravalgte
26...b5!? Hvid er presset, men fin-
der han 27. axb5 axb5 28. Td1! b4
29. Le1, forsvarer han sig fint.
27. Lxb4† Sxb4 28. Td1 Sc6 29. Td2

g5

29... e5!? virker oplagt for at udnytte
feltet på d4, men Hvid har glimrende
modspil efter 30. Ld5 Sd4† 31. Kd3!
b6 32. fxe5 fxe5 33. Tf2!

Bulgariens statsminister, Boyko Borisov, applauderer matchvinder Anand ved

afslutningsceremonien i Sofia.

Foto: Press Office Sofia..



2010 /6/285 29

et dårligt slutspil i stedet for at gå ind
i en trækserie, som førte til remis ved
trækgentagelse. Han holdt slutspillet
remis, men jeg tror, at mod store slut-
spillere som Karpov, Kramnik eller
Bent Larsen for den sags skyld havde

www. anand-topalov.com/

han fået det meget svært. Under alle
omstændigheder måtte det tolkes
som udtryk for træthed eller mang-
lende selvtillid, at han ikke kunne
regne en ret kort remisvariant igen-
nem.

Anands spil i denne fase, hvor
Topalov pressede, er ganske interes-
sant. Skønt han var i defensiven,
nægtede han konsekvent at give ind-
rømmelser. Han veg ikke tilbage for
komplicerede stillinger, blev ved
med at spille på gevinst, også, hvor
det så farligt ud. Anand var tilsyne-
ladende totalt besluttet på ikke un-
der nogen omstændigheder at vise
angst og overlade det psykologiske
overtag til sin modstander, men spil-
lede på gevinst til det yderste. Det så
man også i 11. parti, hvor han balan-
cerede på randen af et nederlag, fordi
han jagtede en gevinst i et slutspil i
underkanten.

Meget tegnede til en afgørelse i
hurtigskak, men så i 12. parti begik
Topalov med de hvide brikker hara-
kiri, og matchen var slut. Det var en
flot match, men hvor ville man gerne
have haft bare fire partier mere.

Logisk at sætte bønderne på modsat
farve af Hvids løber, men for uam-
bitiøst. 40... Td5!? er computernes
foretrukne træk, og det driller på
mange måder. Sort vil gerne følge
op med b5, men også e5 ligger og
lurer. Hvids struktur på dronning-
fløjen er svag, en Sort springer på f5
dominerer.
41. Tc5 Sf5 42. Tc3 Sd4 43. Tc5 Sf5

44. Tc3 ½-½

En solid remis uden at nogen var i
farezonen, men hvor begge spillere
dog mistede grebet på forskellige
tidspunkter i midtspillet. Fra vores
synspunkt var det måske et dårligt
tegn, at Anand ikke pressede nok på
for at øge føringen, da han fik en
lille chance.

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

Topalov og Anand skabte en flot VM-match med idérigt og gevinstsøgrende spil.

Foto: Cathy Rogers.
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Peter Heine Nielsen arbejder sam-
men med Anand og er derfor helt tæt
på VM-partierne fra verdensmeste-
rens side. Han fortsætter sin gennem-
gang i Skakbladet nr. 7.

30. Kf2 g4 31. Tc2 Td8 32. Ke3 Td6 33.

Tc5
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Vi begyndte vi at få bange anelser.
Sorts struktur på kongefløjen ligner
svagheder. Anand er tvunget til at
satse på taktisk modangreb:
33... Sb4! 34. Tc7† Kd8!

34...Td7? 35. Txd7† Kxd7 36. f5
exf5 37. Lf7! vinder for Hvid.
35. Tc3 Ke7 36. e5 Td7 37. exf6†?!

Kxf6 38. Ke2?! Sc6 39. Ke1?!

I tidnød taber Topalov tråden.
39... Sd4 40. Ld1 a5?!
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Liechtenstein Open:

Lille land med stor turn

God stemning og godt spil på de 

sikrede dansk succes i stor open 

Liechtenstein er verdens sjettemind-
ste nation, og de har blot 14 Elo-
ratede skakspillere. Alligevel arran-
gerer de en rigtig fin open, der i stør-
relse og stemning minder meget om
de sidste udgaver af Vesterhavstur-
neringen – så bliver det ikke bedre.

I år var turneringen tidsmæssigt
placeret hen over Kr. Himmelfarts-
ferien, og når man kan nå Liechten-
stein på en frisk biltur fra Skander-
borg, så var argumenterne over for
skole og forældre også på plads.

Så efter en god lang køretur og
indkvartering på det hyggelige Ho-
tel Meierhof, sad jeg klar til 1. runde.
Her er det vigtigste jo normalt at
undgå at dumme sig, og det lykke-
des. Jeg havde sort mod Gauer fra
Frankrig, der spillede c3-siciliansk.
Vi kommer ind i partiet, efter han
har spillet 21. De2-h5 i forsøg på at
starte et angreb. I første omgang lig-
ner det, at Sort omgående vinder
materiale.

Mads Andersen
Danmark (2353
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Jaques Gauer
Frankrig (1986)

21... Sd5!

Dækker f6-feltet. 21... Sc4 var det
naturlige, hvorefter det ser ud som
om, at Hvid ikke kan dække trus-
lerne Sxb2 og Se3. Men 22. Sf6†!
gxf6 23. Dxh6 f5 (23... Sf5 er ikke
nemt, selv om Sort har chancer for at
forsvare sig) 24. g4!, og det er sjovt
at se, hvordan computernes evalu-
eringer pludselig daler fra, at Sort
stod helt suverænt, til at sige lige spil.
24... Sxb2 (24... Se3 25. gxf5 S3xf5
26. Lxf5 Sxf5 (26... exf5 27. Td3
vinder oven i købet for Hvid) 27.
Sxf5 exf5 28. Dg5† og evig skak)
25. gxf5 exf5 (25... Sxf5 26. Lxf5
exf5 27. Kf2 vinder pludselig for
Hvid) 26. Lb3!, og Hvid har evig

skak i alle varianter, hvis Sort altså
forsvarer sig præcist...
22. De2

Sort havde efterhånden reelle trusler
med Sc4.
22... Sc4 23. Tf3?

En stor fejl, hvorefter Sort har vin-
dende fordel. 23. Lb3 gav kun Sort
en lille fordel, hvor Hvid kunne håbe
på at forsvare sig.
23... Sxb2 24. Tb1 Sc4 25. Ld3 Sd6 26.

Sxd6 Dxd6 27. Lxa6 Lxa6 28. Dxa6

Sxc3!

Fjerner fundamentet i Hvids stilling.
Nu har Sort det taktiske på sin side.
29. Dxb6 Dxd4†!

En lille finte, der vinder en officer.
30. Dxd4 Se2† 31. Kf2 Sxd4

Og herfra var det let.
0-1

En dejlig start, og så er det jo bare
om at følge op. Generelt kan man
sige, at jeg i de første runder havde
held til at få nogle gode stød ind i
den gensidige tidnød, blandt andet i
2. runde, hvor jeg havde hvid mod
Mertens fra Tyskland. Her havde jeg
tidligt i partiet fået tvunget hans
konge til f8, og udviklingsforsprin-
get blev fastholdt.

I diagrammet har Sort lige spillet
22... Da7-b6.

Af Mads Andersen
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Mads Andersen kom et skridt nærmere IM-titlen med norm nummer to i Liechtenstein.

nering

Foto: Gert Medom.

rigtige tidspunkter

i Liechtenstein.

www. schach.li/

Liechtenstein Open 2010:

1. GM Rafal Antoniewski, Polen (2607) 7½

2. GM Sebastian Bogner, Tyskland (2537)  7½

3. GM Sergei Ovsejevitsch, Ukraine (2600) 7

4. IM Gyula Izsak, Ungarn (2444) 6½

5. GM Peter Horvath, Ungarn (2435) 6½

6. Thomas Kuhn, Schweiz (2176) 6½

7. GM Vladimir Malaniuk, Ukraine (2574) 6½

8. FM Martin Pribyl, Tjekkiet  (2370) 6½

9. GM Ivan Farago, Ungarn (2453) 6

10. FM Mads Andersen, Danmark (2353) 6

11. GM Felix Levin, Tyskland (2483) 6

12. FM David Burnier, Schweiz (2316) 6

13. FM Peter Dittmar, Tyskland (2327) 6

14. IM Branko Filipovic, Kroatien (2420) 6

15. IM Nedeljko Kelecevic, Schweiz (2277) 6

16. IM Mladen Vucic, USA (2348) 6

17. Georg Froewis, Østrig (2277) 6

18. IM Andreas Huss, Schweiz (2326) 6

19. FM Patrick Peschlow, Tyskland (2302) 6

20. FM Christian Hess, Tyskland (2303) 6

...

I alt 112 deltagere.

Klaus Mertens
Tyskland (2087)
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Mads Andersen
Danmark (2353)

Stillingen beder næsten om at blive
åbnet nu med sorts tårn spærret inde
på h8.
23. f5! exf5 24. Sxf5 Sxf5 25. Lxf5 Ta8

Sorts stilling er nok umulig at for-
svare, selv om Sort gør et godt for-
søg.
26. Sd4!

Alle brikkerne skal med til fest!
26... a5 27. c3?

En skønhedsfejl, idet jeg kunne have
afgjort partiet spektakulært med 27.
Se6†! fxe6 28. Td7! hvilket havde
været meget flot!
27... Sa6 28. Le4 La7 29. Sf5 g6 30.

Td8!

Pludselig er hans stilling fuld af hul-
ler.
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30... De6

Jeg havde brugt det meste af min tid
på at kigge på 30... Df6, hvor jeg
havde fundet det flotte 31. Txe8†!
Kxe8 32. Lc6† Kf8 (32... Dxc6 33.
De5† og mat på h8) 33. De5!, og
Sort går uundgåeligt mat. På trods af
tidnød nåede jeg dog at regne ud, at
offeret nu virker igen.
31. Txe8†! Dxe8

31... Kxe8 32. Lc6† Kf8 (32... Dxc6
33. De5† og mat på h8). 33. Td8†
De8 34. Txe8 mat!
32. Dd6† Kg8

32... Te7 33. Lc6 vandt også på ste-
det for Hvid. Sort kan jo ikke spille
33... Te1 mat, da tårnet er bundet!
33. Lc6 1-0

3. runde gav endnu en gevinst efter
samme recept som i de to første run-
der: Vente indtil modstanderen fej-
lede, hvilket skete i hans tidnød.

Her så det hele ret godt ud med 3/
3 efter godt spil. Nu ventede 2. see-
dede GM Ovsejevitsch fra Ukraine.
Han sidder altid højt oppe i de utal-
lige opens, han spiller, og han taber
stort set aldrig mod lavere ratede. Jeg
valgte at prøve at overraske ham ved
at spille 1. d4, og det blev katalansk,
som netop var blevet spillet tre gange
i VM-matchen. Partiet var nogen-
lunde i balance hele vejen, og lige
inden træk 40 blev det remis ved
trækgentagelse. 3½/4 – og endnu en
GM virkede realistisk.

Mads Andersen
Danmark (2353)
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Mario Schachinger
Østrig (2356)

Men i stedet for en GM fik jeg FM
Schachinger fra Østrig med sort. Vi
havde næsten det samme i rating,
og det virkede egentlig som en lidt
mærkelig parring. Hans skræmmen-
de skaknavn gjorde det dog klart, at
opgaven skulle tages seriøst!
Jeg stod presset det meste af vejen,
og diagramstillingen opstod i slut-
ningen af partiet ,
66... Txa6†!

Jeg brugte næsten al min resterende
tid for at være sikker på, at f-bonden
nu sikrede mig remis.
67. Kxa6 f5 68. Tb4† Ke3 69. Tb3† Ke4

70. Kb5 f4 71. Tb2 f3 72. Kc4 Ke3 73.

Tb3† Ke4 74. Tb8 f2 75. Tf8 Ke3 76.

Kc3 Ke2 77. Te8† Kf3 78. Kd2 f1D 79.

Tf8† Kg2 80. Txf1 Kxf1 ½-½

6. runde gav hvid mod Hobuss fra
Tyskland, som ikke havde nogen ti-
tel på trods af, at han havde over
2400. Det var klart for mig, at dette
var et nøgleparti, hvis jeg skulle
spille efter norm i turneringen. Med
en sejr ville jeg endda være et godt
stykke over normkravet. Åbningen
blev Sveshnikov-siciliansk, hvilket
jeg bestemt ikke var utilfreds med,
da jeg har en meget god score mod
denne åbning. Jeg endte med at tage
hele pointet i et parti, hvor vi begge
lavede masser af fejl, men jeg havde
initiativet det meste af vejen.

Nu så alt jo fint ud, så da jeg tid-
ligt i 7. runde blev tilbudt remis af
IM Izsak fra Ungarn, valgte jeg at
tage imod og i stedet bruge eftermid-
dagen på lidt sightseeing rundt i
Liechtenstein.

Sort i 8. runde mod GM Farago
fra Ungarn lyder ikke som en ønske-
parring. Men inden partiet havde vi
regnet os frem til, at en remis med
stor sandsynlighed ville sikre nor-
men inden sidste runde. Selv om jeg
ret hurtigt kom ud af teorien, lykke-
des det at neutralisere hans pres og
sikre remisen.

Med 6 af 8 og hvid mod GM Anto-
niewski fra Polen i sidste runde var
min 2. IM-norm allerede en realitet.
Hvis jeg kunne vinde dette parti ville
min rating passere 2400, så det var
bare at gå til ham. Selv om jeg spil-

lede et fint parti, så var han altså lige
lidt for god, så jeg måtte indkassere
mit første nul. Det resultat betød sam-
tidig, at Antoniewski vandt turne-
ringen på korrektion foran GM Bog-
ner fra Tyskland.

Sideløbende med den åbne turne-
ring blev der spillet en seniortur-
nering med 58 deltagere. Vinderen
her blev GM Janis Klovans fra Let-
land, og det var der ikke noget nyt i.
Han har vundet 10 af de 11 gange
seniorgruppen har været afviklet.

Bobby Fischer

gravet op

Mens han levede, var den amerikan-
ske verdensmester Bobby Fischer
ofte midtpunktet i kontroversielle
tvister. Og to et halvt år efter sin død
er han det stadig. På et krav fra en
filippinsk kvinde, Marilyn Young,
har den islandske højesteret bestemt,
at der kunne udtages dna-test af
Fischers jordiske rester med det for-
mål at afgøre, om den 9-årige Jinky
Young er datter af Fischer.

Opgravningen fandt sted 5. juli,
men resultatet af dna-testen er endnu
ikke kendt, og det vides derfor hel-
ler ikke, hvordan slagsmålet om de
ca. 12 mio. kroner, Fischer efterlod
sig, skal ende. Ud over den japanske
skakorganisationskvinde Miyoko
Watai, som hævder, at hun blev gift
med Fischer i 2004, gør flere af
Bobby Fischers slægtninge krav på
arven.
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v/ Steffen Pedersen

Den græske holdturnering har et
interessant format i sammensæt-
ningen af holdene. Hvert hold be-
står af 12 spillere, og på dem skal
der være 5 mænd, 1 kvinde, 4 ju-
niorer og 2 piger. Juniorbrætterne
er yderligere adskilt i alderstrin: U18
(én dreng og én pige), U16 (én dreng
og én pige), U14 og U12.

Hvert hold må have to udlæn-
dinge på holdet (én fra EU og én
uden for EU). Det benyttede flere
hold sig af. Peristeriou fra Athen var
storfavoritter med Ivanchuk i spid-
sen og stormestre på de fem øverste
brætter. De vandt da også ganske
suverænt.

Peter Heine Nielsen var med for
A.E.K., som sluttede nummer 7. Det
var heller ikke Peters turnering.
Uden gevinster scorede han 2½/7
og må se sit Elo-tal dumpe under
2700 igen.

Ivanchuk brillerede med 6/7, men
nordmanden Jon Ludvig Hammer
gjorde det næsten lige så godt. Hans
5½/7 mod meget stærk modstand
var imponerende. Han afgav kun
point mod Peter Heine og Ivanchuk.
Ratingpræstationen lå tæt på 2900.

Ivanchuk indledte turneringen
med en lille perle:

�

Vassily Ivanchuk (2739)

Parimarjan Negi (2615)

Siciliansk / B84

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

Sf6 5. Sc3 a6 6. Le2 e6 7. Le3 Le7 8.

g4 b5

Kombinationen af Le2 og g4 burde
ikke være den mest skræmmende
form af Keres-angrebet, men det kan
være medvirkende til at forvirre
Sort, der ikke så nemt kan gøre brug
af mere gængse teorivarianter. Ved
Vesterhavsturneringen i 2002 rea-
gerede Peter Heine med 8... d5 og
udlignede nemt mod Tiviakov.
9. g5 Sfd7 10. a3!?
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Herefter er spillerne for alvor i
ukendt farvand. Ivanchuk vil stille
sig op med f4 og Lf3 men vil ikke
tillade 10... b4. Trækket er dog også
en anelse provokerende, da det la-
der g-bonden stå i slag.
10... Lxg5

10... Lb7 11. f4 Sc6 var et oplagt
alternativ, men at det skulle være
dårligt at tage bonden er ikke umid-
delbart klart.
11. Dd2 Lf6?!

Taber tid i udviklingen og er derfor
nemt at kritisere efterfølgende. 11...
Lxe3 12. Dxe3 – og nu enten 12...
Lb7 13. 0-0-0 De7 med ideen 12...

Sc6 eller 12... Sf6 muligvis fulgt af
e5 - var formentlig en bedre reak-
tion.
12. 0-0-0 Lb7 13. Thg1 Sc5?

En usædvanlig grov fejl, men Sort
får altså ikke tid til også at spille
Sbd7. Igen var 13... De7 med ideen
Sc6 at foretrække, eller måske endda
13... Sc6 14. Sxc6 Lxc6 15. Dxd6
Tc8.

��������
������	�
���	����
��������
��������
�������
�����
��������

14. e5!

Afledning af løberen.
14... Lxe5

14... dxe5 15. Sdxb5 Dxd2† 16.
Txd2 axb5 17. Lxc5 er også uspil-
leligt for Sort.
15. Sdxb5 Sb3†?

Sidste chance var 15... axb5 16.
Lxc5 Sc6 17. Lxd6 Lxd6 18. Dxd6
Dxd6 19. Txd6 b4 20. axb4 Ta1†
21. Sb1 Ke7 22. Tgd1 Tb8!, hvor
Sort spræller lidt endnu.
16. cxb3 axb5 17. Lxb5† Lc6 18. Ld4!

Dc8?!

En lille fejl i en tabt stilling. Det ville
ikke have gjort nogen væsentlig for-
skel, at Sort havde sat damen på c7.
19. Lxe5 dxe5 20. Kb1! Tg8

20... 0-0 21. Txg7† Kxg7 22. Dg5†
Kh8 23. Df6† Kg8 24. Tg1 mat.
21. Se4 1-0

Spil skak på Nettet – www.skak.dk
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Sophiendal Match, 2010 1 2 pts.

Peter Heine Nielsen, Helsinge (2698) 1 1 2

Mads Andersen, Skanderborg (2353) 0 0 0

De to spilleres rating og

erfaring var forskellig

– men det var

succeskriteriet også.

Udfordringen gensidig

Skanderborg Skakklubs formand,
Anders Haarup, er ikke en mand der
behøver høre en god idé mere end
en gang, så da Peter Heine Nielsen
og jeg gik til ham med forslaget om
en minimatch, var han straks klar.

Han fik skabt kontakt til Sophien-
dal Gods, der stillede faciliteter til
rådighed i flotte rammer. Med Mor-
ten ‘Liveskak’ Rasmussen til at stå
for livedækningen (ok, det var min
far, der sad klar med knappen til at
afbryde, da jeg fik problemer i 1.
parti) og IM Klaus Berg til at kom-
mentere og fortælle anekdoter, var
set-up’et på plads. Tiden måtte så
vise, om folk kunne lokkes til Veng
for at se skak.

Der kan være mange meninger om
rimeligheden af matchen, om den
havde en sportslig berettigelse osv.
For Peters vedkommende var målet
jo rimelig klart. Han kunne nå op på
2700 i Elo med to sejre. For mit eget
vedkommende var der flere ting.
Først og fremmest er det sjovt at
møde stærke modstandere, og spil-
lere med Peters styrke rammer jeg
altså ikke ind i hver dag. De fleste
danske superligaklubber ville sand-
synligvis også takke ja til en kamp
mod Manchester United. Derudover
er der en kæmpe motivation i at skul-
le spille sådan en match, så jeg fik
arbejdet rigtig meget op til den. En-
delig kunne jeg efter mit resultat i
Liechtenstein passere 2400 og der-
med opfylde endnu et krav til IM-

titlen, hvis jeg opnåede mindst re-
mis i første parti.

Som de fleste nok ved, endte det
med den krævede 2-0 sejr til Peter.
Tillykke med det! For mit eget ved-
kommende var oplevelsen og det
skaklige udbytte klart de tre Elo-
point værd.

Mads Andersen

kommenterer:

Mads Andersen
(2353)

Peter Heine Nielsen
(2698)

Siciliansk / B85

1. e4

Lidt om mine åbningsvalg i matchen:
Jeg gik ud fra, at Peter vidste mere
end jeg i alle åbninger, og at det var
umuligt at indhente ham på det punkt
i løbet af to uger. Derfor tænkte jeg,
at jeg hellere måtte spille de ting, som
jeg kendte rigtig godt, og på den
måde undgå at blive savet midt over
i åbningen. Jeg fik dermed også te-
stet mine åbninger på højest mulige
niveau.
1... c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6

5. Sc3 d6 6. Le2 a6

Ved hjælp af denne trækfølge har
Sort eksempelvis undgået Lg5-vari-
anten i Najdorf.
7. 0-0 Le7 8. a4 Sc6 9. Le3 0-0 10. f4

Dc7 11. Kh1 Te8 12. Lf3

Peter kunne efter partiet fortælle, at
han i sine forberedelser havde set, at
jeg tidligere havde spillet forkerte
trækfølger eller lignende i de forrige
træk. I dagens festlige anledning
havde jeg dog fået teorien på plads...
12... Tb8

Forsøger at undgå mine forberedel-

Mads Andersen

og Peter Heine

Nielsen poserer

fredeligt foran

det statelige

indgangsparti på

Sophiendal Gods

Af Mads Andersen
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Foto: Ivan Andersen.
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ser mod 12... Lf8 og 12... Ld7, som
var de to træk, han havde spillet tid-
ligere.
13. Dd2

Det mest spillede er 13. g4, men jeg
ville gerne undgå at svække min stil-
ling. Da Peter absolut skulle vinde,
kunne jeg lige så godt lade ham om
det... Samtidig håbede jeg på at und-
gå størstedelen af hans forberedel-
ser.
13... Ld7 14. Df2 Sxd4 15. Lxd4 Lc6

Heromkring var vi begge begyndt at
bruge tid. 15... e5 var en anden mu-
lighed.
16. a5?!

16. Dg3 var bedre, da Sort sandsyn-
ligvis bliver nødt til at spille 16... g6
(16... b5 taber pga. 17. e5, hvorefter
17... dxe5 18. Lxe5 Ld6 strander på
19. Lxf6, og dronningens funktion
bliver helt tydelig! Samtidig er hver-
ken 16... Sd7 eller 16... Lf8 muligt,
da begge træk taber på stedet efter
hhv. Dxg7 mat og Lxf6). Nu kan
Hvid spille 17. a5, hvorefter det ikke

er sikkert, at Sort er så glad for at
have skullet indskyde g7-g6.
16... Sd7

Nu får Sort derimod omgrupperet
perfekt.
17. Tfd1

Hvids stilling indeholder ikke de sto-
re angrebschancer mod Sorts konge,
men det var heller ikke meningen. I
stedet har jeg muligheder for posi-
tionelt pres, da Sort savner mulighe-
der for brud.
17... Tbc8!

Irriterende præcist. Det er nok et me-
get godt billede på forskellen mel-
lem spillere på 2700 og 2400, at
2700-folk spiller disse små forbed-
ringstræk på de helt rigtige tidspunk-
ter!
18. Dg3

Forbereder et fremtidigt e4-e5 eller
måske f4-f5 med tryk på d6-bonden.
18... Lf8

Under partiet og den efterfølgende
analyse syntes vi begge, at Hvids

stilling var behagelig efter 18... e5.
Rybka er uenig.
19. Lg4!

Jeg ville ikke spille 19. f5 pga. 19...
Se5. Her synes jeg, at det bliver svært
at lægge pres på Sorts stilling, da jeg
mangler tryk mod e6, hvorimod han
har fået et drømmefelt på e5. Med
teksttrækket får jeg det ønskede tryk
mod e6, hvorfor Sort må svække sin
kontrol over e5-feltet.
19... Sc5

Overdækker e6, men svækker e5-
feltet. Samtidig truer Sort lige bon-
den på e4.
20. e5

Konsekvent, men måske ikke det
bedste. Et godt alternativ var at dæk-
ke e4 med 20. Te1, hvorefter Hvid
igen kan lege med f4-f5 med tryk på
e6.
20... dxe5 21. Lxe5 De7 22. Lf3

Bytter hans løber, før den bliver et
monster.
22... Ted8 23. b4?!

Nu laver jeg den svækkelse, som Sort
har ventet på. Ideen bag trækket var,
at jeg troede, at jeg kunne få koordi-
neret mine brikker tilstrækkeligt til
at kunne springe på ham på dron-
ningfløjen.
23... Sd7 24. Ld6 De8
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25. Lxc6?

Nu kommer der slinger i valsen fra
min side. Da jeg spillede 23. b4, var
min idé at følge op med 25. Se4. Jeg
blev dog skræmt af 25... f5. Alterna-
tivet 25... Lxe4 26. Lxe4 Lxd6 27.
Txd6 Sf6 gav en stilling med spæn-
dende spil for begge parter, Hvid kan
håbe på at vinde sorts a- og b-bøn-
der med sin gode løber, mens Sort

�
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kan spille på, at Hvids dronningfløjs-
struktur kan blive svag. Nu derimod
kan Hvid pludselig få behagelig for-
del med 26. Lxf8 Dxf8 27. Sd6,
hvorefter det viser sig, at Sort ikke
kan jage Hvids springer væk på for-
nuftig vis. F.eks. 27... Lxf3 28. Dxf3
Tc7 29. Db3 Df6 30. c4 fulgt af c5
og tårndublering i d-linien.
25... Txc6 26. Lxf8 Dxf8 27. Td4 Sf6

28. Tad1 Tdc8 29. Sa4 Sd5?

Nu begyndte tidsforbruget at sætte
sine spor i partiet. Bedre var 29...
Txc2, hvorpå jeg havde planlagt 30.
Sc5 fulgt af 31. Db3 med evig trus-
sel på sorts tårn. Efter 30... Sd5 31.
Db3 Te2 32. Df3 Te3 33. Df2 ville
truslen 34. Txd5 tvinge Sort at finde
33... De7 (eller 33... Te8!?), hvoref-
ter Sort dog beholder sit tårn og en
betydelig fordel. Ikke helt simpelt i
tidnød...
30. Db3?

Smider fordelen tilbage med det
samme. 30. Sc5 var trækket, der gav
Hvid en pæn fordel. Vi troede begge,
at Sort blot kunne spille 30... Sxb4,
men dette strander på 31. Sd7 De7
32. Da3!, og det er Hvid, der styrer
slagets gang. En variant kunne være
32... Sd5 33. Dxe7 Sxe7 34. Se5!,
og Sort taber en kvalitet pga. pro-
blemerne med baglinien.
30... Sc3?!

30... Txc2 31. Sc5 ville føre til den
ovennævnte variant, der gav Sort
pæn fordel.
31. T1d2 Sxa4 32. Dxa4 g6

Hvid har meget ubehagelige proble-
mer med koordinationen mellem
sine brikker.
33. h3 De7 34. Db3 Tc3 35. Db2
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... SOPHIENDAL MATCH

Under partiet forkastede jeg 35.
Td8† pga. 35... Kg7 36. Txc8 Txb3
37. cxb3 Dxb4, og jeg tænkte, at
Hvids brikker slet ikke koordinerede.
Det er imidlertid ikke så simpelt ef-
ter 38. Td7, men Sort har det smarte
38... Dxa5 39. Tcc7 Df5!, hvorefter
stillingen vinder ret simpelt for Sort,
da Hvid ikke kan bytte af til et hold-
bart bondeslutspil.
35... Df6 36. Dc1

36. Td8† Kg7 37. Txc8 tabte efter
37... Txh3†, da Hvid pga. sin svæk-
kede kongestilling ikke kan få nok
modspil.
36... Kg7 37. Dd1 Txc2 38. Txc2 Txc2

39. Td7 Tc4 40. Txb7

Med tre sekunder igen var jeg løbet
lidt tør for ideer, og jeg fandt ikke
bedre end dette træk, der taber på
stedet.
40... Dxf4 0-1

Peter Heine Nielsen

kommenterer:

GM Peter Heine Nielsen
Helsinge (2698)

FM Mads Andersen
Skanderborg (2353)

Grünfeldindisk / D80

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5

Grünfeldindisk. Mads’ yndlings-
åbning, men også Anands hovedfor-
svar i matchen mod Topalov. Men
det var Mads’ strategi i matchen ikke
at frygte hverken mine forberedel-
ser eller mit spil.
4. Lg5!?

Det har jeg aldrig spillet før. Bortset
fra en enkelt undtagelse i et privat
parti lynskak mod netop Mads An-
dersen! Men et træk, jeg naturligvis
havde kigget på far Sorts perspektiv
i forbindelse med forberedelserne til
VM-matchen.
4... Se4 5. Lh4 Sxc3 6. bxc3 dxc4!?

Principielt. Sort vinder en bonde,
Hvid får massivt udviklingsfor-
spring.
7. e3 Le6 8. Le2 c6 9. Sf3 Lg7 10. 0-0

b5!? 11. a4! a6 12. Sg5 Ld5 13. e4 h6

14. exd5 hxg5 15. Lxg5 cxd5!?

Her kom vi ud af mine forberedel-
ser, jeg forventede 15... Dxd5 og
havde planlagt 16. Dd2.
16. axb5

Derfor var det vigtigt at indskyde 11.
a4.
16... a5 17. Lf3 Dd6 18. g3 e6 19. Te1

0-0 20. h4!

Sort har den bedste struktur, men nu
når jeg at angribe hans konge i tide.
20... Sd7 21. h5 gxh5 22. Lxh5 e5 23.

dxe5 Sxe5 24. Lf4 Tae8!? 25. Txa5!

Db6
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26. Txe5!

Det afgørende træk.
26... Txe5!?

På 26... Dxa5 vinder 27. Lxf7†! om-
gående. Mere komplekst er 26. Lxe5
27. Lxe5 Txe5 28. Dg4† Kh7 29.
Ta6! Men Hvid vinder efter 29... Dd8
30 Lg6†!
27. Lxe5 Lxe5

Efter 27... Dxa5 28. Dg4! f6 29.
De6† Kh8 30. Lg6! går Sort mat.
28. Dxd5! Dxa5 29. Dxe5

Nu er stillingen let vundet for Hvid i
kraft af den fri b-bonde og Sorts dår-
lige kongestilling. Mads’ heroiske
kamp er forgæves.
29... Db6 30. Dg5† Kh8 31. Lf3 De6

32. Kg2 f5 33. Dh4† Kg7 34. Dd4† Kg6

35. b6 Df6 36. Dc5 Th8 37. b7 De6 38.

Dd4 Tb8 39. Df4 Dg8 40. Dd6† Kg7

41. Ld5 De8 42. Dc7† Kf6 43. Dxc4

De5 44. Lf3 Th8 45. Dc8 Kf7 46. Dd7†

Kg6 47. Ld5 Tb8 48. Df7† Kh6 49. c4

Th8 50. De6† 1-0
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Skakspillerne

sagde ...

Harry Golombek: ‘Han [Capa-
blanca] havde hvid og jeg besva-
rede hans åbning 1. d2-d4 med en
nimzoinder. Et elendigt svar fra min
side, for som han sagde i efter-
analyserne, så han havde han både
opfundet det åbningssystem, jeg
spillede, og såmænd også den vari-
ant, han selv brugte mod systemet.’

(‘The Chess Player´s
Bedside Book’, 1975)

Cathy Forbes: ‘Alle nutidens top-
10 spillere er i princippet nogle en-
sporede, snævert fokuserede specia-
lister. De kan sagtens have andre
interesser ud over skakken, men ikke
i en grad, så det medfører nogen
speciel forstyrrelse af deres mentale
ressourcer. Kasparovs politiske
kampagner og kamp-på-alle-fronter
er noget helt specielt, men det kan
meget vel være symptomatisk for et
‘Superman’-kompleks, et insiste-
rende ønske om at bevise, at han er
så overlegen, at han kan slippe af
sted med at bryde de regler, der el-
lers gælder for mere almindelige
dødelige.’

(‘Nigel Short: Quest for the
Crown’, 1993)

Alexander Khalifman: ‘For en, der
bare spiller skak for sjov, er lynskak
udmærket, men for en ung frem-
stormende spiller er det et farligt stof.
Ja, netop et stof, fordi vanen med at
spille hundredvis af lynpartier om
ugen er særdeles svær at lægge fra
sig igen.’

(‘Interview with a grandmaster’,
2001)

Jakob Knudsen: ‘De skulde helle
tage Dem et Parti Skak med mig’
sagde Præsten; ‘der lærer De mere
af end af at spekulere over Guds
Mening med Menneskene.’ ‘Aa det
er jo´tte andet end en taabelig Tids-
fordriv i Virkeligheden.’ ‘Hm. – Er
De kommet saa vidt allerede. De
kunde lære saa meget af Skakspil-
let, at man maa gøre mange forskel-
lige Ting, inden man kan sætte sin
Modstanders Konge mat, og det er
dog alligevel Maalet for det hele.
Og De kunde lære, at der er ingen
Spilleregel saa god i sig selv, saa
maa den alligevel vige, naar Forhol-
dene kræver det.’

(‘Den gamle Præst’, 1899)

Bent Larsen: ‘Efter min mening er
det ret meningsløst at fremhæve, at
en mester er gået ubesejret gennem
en turnering, hvis han f.eks. er ble-
vet nr. 5.’

(’50 udvalgte partier’, 1980)

Andrei Arshavin: ‘Jeg spillede
skak, da jeg var syv eller otte år gam-
mel og det lærte mig at tænke lo-
gisk. Jeg kan læse spillet. Jeg kan
forudse, hvor jeg skal være, før bol-
den kommer der.’

(Telegraph, 17. oktober, 2009)

Åsa Larsson: ‘Hendes vinglas stod
stadig på sin plads som en dronning
på et skakbræt og ventede på sin tur.’

(‘Blodskyld’, 2009)

Vera Jürgens: ‘Der er en gevaldig
forskel på, om man bliver nedspillet
af en højere ratet spiller og taber,
eller om man forkludrer en vundet
stilling mod en lavt ratet klovn. Det
første kan man leve med, mens det
andet, i værste fald, kan fremkalde
selvmordstanker.’

(‘Ticken Schachspieler anders?’,
2008)

Olle Eleby: ‘I dag er k-skak blevet
til computernes kamp...’
(Tidskrift för Schack, nr. 3, 2009)

Alan Mascarenhas: ‘2012 præsi-
dentvalget kan godt ligge 29 måne-
der fremme i tiden, men de poten-
tielle kandidater stalker hinanden,
som var de skakstormestre.’

(Newsweek, 8. juni, 2010)

Kim Pilgaard: ‘Hvis man skal finde
sandheden, så skal man formodent-
lig have fat i nogle k-skak-forskere
til at kigge på stillingen.’

(Skakbladet, nr. 11, 2002)

Eldar Gasanov: ‘Jeg spiller ikke
imod manden. Jeg spiller imod hans
brikker.’

(Chess Today, 30. juli 2008)

Raymond Chandler: ‘Det var af-
ten. Jeg kørte hjem, klædte mig om
i noget gammelt kluns, stillede skak-
brikkerne op, skænkede mig en stiv
whiskysjus og gik i gang med et
Capablanca-turneringsspil fra bo-
gen. Det tog 59 træk. Skøn, kold-
sindig, nådeløs skak – næsten uhyg-
gelig i sin tavse afvisning af kom-
promisløsninger. Da det var fuld-
ført, stod jeg et øjeblik ved det åbne
vindue og indsnusede natteluften.
Så tog jeg mit glas med ud i køkke-
net, skyllede det og kom isvand i
det. Jeg stod ved vasken og nippede
af det og betragtede mig selv i spej-
let. – Dig imod Capablanca, sagde
jeg.’

(‘Det høje vindue’, 1998)

Raymond Chandler
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BENT LARSEN

Fra værkstedet

At smide papir væk er noget, jeg har
svært ved. Jeg ved ikke, om jeg
endnu har bulletinen fra det sønder-
jyske juniormesterskab 1959, men
det er længe siden, jeg sidst så den.
Men i øjeblikket har jeg nogle sider
af Espergærdes klubblad på skrive-
bordet, fra omkring 1990. Der er
nogle historiske partier. Nogle af
dem kunne jeg nok finde lettere i
‘Les prix de beauté’ fra 1951, som
nu er dukket op. Men staklen er me-
get svag i ryggen.

Men der er jo også nye bøger.
Yasser Seirawan sendte mig ‘Chess
Duels’, der omfatter hans partier med
ni verdensmestre, også hurtigskak og
lyn. Den er ‘dedicated to Bent Lar-
sen. My only chess hero’. Hvordan
jeg analyserer disse partier behøver
ikke at interessere Skakbladets læ-
sere. Men det følgende er efter min
mening instruktivt.

Luzern 1982.

Karpov

Seirawan

Caro-Kann / B19

1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sd2 dxe4 4. Sxe4

Lf5 5. Sg3 Lg6 6. h4 h6 7. Sf3 Sd7 8.

h5 Lh7 9. Ld3 Lxd3 10. Dxd3 Dc7

Yasser sætter ikke noget ?, men en
kommentar, hvor han indrømmer, at
10... Dc7 er et automattræk, og 10...
e6 er bedre.

Jamen, 1982 er lidt sent! Kasparov
kalder det ‘The Caro-Kann revolu-
tion’, som jeg ledede, og det var i
70’erne. Dette står stadig fast. Deri-
mod har jeg ikke fået ret på et andet
punkt, set fra Hvids side. Jeg ved
ikke, hvilket år det var, jeg sagde til
Robert Byrne, at h4-h5 er en fejl.
– Ja, men Yasser siger, at allerede
h2-h4 er dårligt!
Spasskij har muligvis været inde på
det samme. I hvert fald har han
mange gange undladt h4.
11. Ld2 Sgf6 12. 0-0-0 e6 13. Se4 Td8?

Efter Dc7 er 0-0-0 nok nødvendigt.
Det siger Yasser også.
14. Sxf6†! Sxf6
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Hvids næste træk er slapt. Yasser
siger 15. Se5!, og det er meget gene-
rende for Sort, f.eks. 15... Ld6 16.
Dg3! Dette træk undervurderede han
under partiet, han fokuserede på 16.
f4 0-0 17. g4 c5!, der går fint.

Men her er det altså, jeg føler trang
til at skride ind. Som repræsentant
for den sunde fornuft!

Man skal spille stillingen,

uden at tænke på

forhistorien.

Her skal man altså ikke sidde med
dårlig samvittighed pga. 13... Td8.
Tårnet står på d8, og den hvide dron-
ning står på d3. 15... c5 ser betænke-
ligt ud pga. 16. Db5†, men der er da
et andet træk, der angriber d4 – som
15. Se5 svækker! Ja, netop, Lc5!?
Den første variant, vi ser, er 16. c3?
Dxe5! med gevinstchancer for Sort.
Den næste 16. Sg6? Txd4! Derefter
16. Dg3, hvor der er mange mulig-
heder. Jeg er ikke blevet færdig, men
det enkleste er 16... Lxd4 17. Dxg7
Th7. Min lyst til at analysere i time-
vis skrumper ind, når jeg tænker på,
at jeg aldrig vil få denne stilling.
Andre træk: 16. Lc3 og 16. Le3.
Begge disse løbertræk forhindrer
nogle af Hvids skumle planer på
kongefløjen. Mod 16. Le3 kan vi
tænke på 16... Ld6, og mod 17. f4
måske 0-0!?
Lc3 står i vejen for både c3 og c4,
men indbyder til b7-b5 eller Sd5 el-
ler Td5, vi kan passende starte med
16... Le7, men også 16.. Ld6 og
måske endda 16... Lb6!?
Hvad mangler vi? Kun 15... Lc5! 16.

�
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Yasser Seirawan, USA

– har mødt ni verdensmestre

og kommenterer partierne

i  sin bog ‘Chess Duels’.

Th4!? En mulighed er 16... Le7, men
17. Dg3 er stærkt. 17... Tg8 opgiver
drømmen om kort rokade. Men på
den anden fløj har Sort stadig planer
som b5.
15. De2? c5! 16. dxc5?

Måske var der endnu en lille fordel
med 16. Db5†
16... Lxc5 17. Se5?

Bedre 17. Db5†.
17... 0-0
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Sort står i overkanten!
18. Sd3 Le7 19. Kb1 Tc8

Muligvis endnu bedre 19... Td5.
Bedst var nu 20. Lc1, hvor Sorts plan
var 20... Db6.
20. Tc1? Dc4?!

Her var 20... b5 bedre, f.eks. 21. g4
Sd5 22. f4 b4!
21. The1 Sd5 22. g4 a5 23. Se5 Dxe2

24. Txe2 a4 25. a3?! b5 26. Sd3 Tc4

27. f3 Tfc8 28. c3 Ld6 29. Tg1 Te8 30.

g5 hxg5 31. Txg5 Le7

Sort fortrød senere, at han ikke havde
spillet 31... Td8!, f.eks. 32. Teg2 Lf8
33. T5g3 Th4! 34. Lh6 Th1†.
32. Tg1 Th4 33. Teg2 Lf8 34. Lh6 Txh5

35. Lxg7 Lxg7 36. Txg7† Kf8 37. T7g4!

Tf5 38. Sb4 Sxb4 39. Txb4 Txf3 40. Txb5

e5

40... f5 vinder sandsynligvis.
41. Kc2!
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Hængeparti. 41... f6 vinder sandsyn-
ligvis.

Yasser tænkte 40 minutter...
41... e4? 42. Kd2 e3†

Problemet er, at 42... f5 43. Tgg5! er
remis.
43. Ke1 Tf2 44. Tf1 Tc2 45. Tb7 Tc1†

46. Ke2 Tc2† 47. Ke1 Tc1† remis.

Det hemmelig træk var en fejl. 41...
f6 havde givet gevinstchancer.

Problemet e7
Men vi springer til sidste nummer!
Først på s. 25. Man husker vel, hvad
Tarrasch sagde:

En springer står næsten

altid dårligt på b3.

Jacob Aagaard

Lars Schandorff

Caro-Kann / B12

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Sd2 e6

5. Sb3 Sd7 6. Sf3
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Foto: Cathy Rogers.
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Læserne husker vel Sorts svar: 6...
Se7 7. Le2 Sc8. Hvor skal den hen?
Måske til b6? Er det ikke også et
dårligt felt? Jacob spilede helt logisk
8. a4. Han vandt et godt parti.
Men problemet er feltet e7. Spiller
man Se7, spærrer man for løberen.
Spiller man Le7, spærrer man hesten
inde på g8.
Jeg vandt engang med sort efter 4.
Se2 e6 5. Sg3 Se7!, og Petrosjan
sagde til mig, at han godt vidste, at
det var et meget godt træk. Men lad
det nu være.
Hvad kan jeg så foreslå, i stedet for
6... Se7.

For det første 6... Le7 fulgt af h5,
eller 6... h5 fulgt af Le7. Dette må-
ske efter indskuddet 6... a5 7. a4.
Men alt dette har jeg ikke studeret
endnu. Det duer nok ikke. F.eks. 6...
Le7 7. Le2 h5 8. h4!? Sh6 9. Sg5
eller nødløsningen 8... Lg4.
Skrappere er 6... f6!? eller 6... a5 7.
a4 f6!? Vi går videre fra den sidste
version, enten 8. exf6 Dxf6 9. Lg5?!
Dg6, truende på c2 og klar til Ld6.
Eller 8. Lf4 Se7 9. exf6 gxf6 uklart.
Eller 9. Sh4 fxe5 eller 9... Sg6!?
Derimod har jeg opgivet min første
idé 8. Lf4 g5?! 9. Lg3 g4 10. Sh4
fxe5 11. dxe5, f.eks. 11... Dg5 12.
Sd4 Sc5 – men hvem ved? Måske
går det. Det var bl.a. denne variant,
de fik mig til at starte med 6... a5.

Nu går vi tre sider tilbage, til et fint
parti af danmarksmesteren 2010.

Mikkel Antonsen

Allan Stig Rasmussen

Modtaget dronninggambit / D20

1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Sf6 4. e5 Sd5

5. Lxc4 Sb6 6. Lb3 Sc6 7. Se2 Lf5 8.

Sbc3 e6 9. 0-0 Dd7 10. Le3 0-0-0 11.

Lc2 Lxc2 12. Dxc2 f5 13. a3
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Igen drejer det sig om feltet e7! Sort
kommenterer ikke 13.. Le7, der ef-
ter 14. b4 g5 15. b5 sendte hans sprin-
ger til a5. I partiet kom den i spil i
23. træk, med afgørende virkning.
Godt show, men Hvid kunne utvivl-
somt have spillet bedre.
I stedet for 13... Le7 er der mindst to
træk, der bevarer e7 som retrætefelt
for Sc6. Og endnu et argument:
Dronningen bevarer muligheden for
at gå direkte til g7 eller h7.

De to træk er 13... Tg8 og 13... h6.
Det sidste virker lovlig beskedent,
men det giver mening efter det
usandsynlige svar 14. h4, for g5 er
selvfølgelig et chancerigt bonde-
offer. Efter 13.. Tg8 14. h4 løfter jeg
min pædagogiske pegefinger og
minder om en gammel regel med få
undtagelser:

Undgå svækkende

bondetræk, undtagen når

de er nødvendige pga.

direkte trusler.

Men hvad vi spiller efter 13... Tg8
14. h4?!, det ved jeg ikke. Måske
14... Le7. 14... Se7 er også et træk,
men det strider lidt mod mine over-
bevisninger at spille det, så længe
truslen mod d4 ikke er pareret med
temmelig unyttige Tfd1.
Angående terrænmangel har jeg en
overbevisning:

Det kan man kun tage tungt,

hvis én af brikkerne ikke har

nogen gode felter.

Skønhedsparti
Apropos det med pladsmanglen.
Den er selvfølgelig særlig alvorlig,
når den rammer den del af brættet,
hvor kongen står. Og hvis der er
mange brikker på brættet. En fanta-
stisk illustration stødte jeg på i en
note. I en bog om åbningen 1. b3,
der havde været forsvundet i læn-
gere tid. Jeg har vist aldrig rigtig stu-
deret den, og garanteret ikke set dette
parti. Jeg ved ikke, hvad Gijon 1971
var for en begivenhed, men der var
jo nok ingen skønhedspræmie. Vi
ser det uden meget snak.

Bellon

Merino

Larsens Åbning / A01

1. b3 e5 2. Lb2 Sc6 3. e3 Sf6 4. Lb5 d6

5. Se2 Ld7 6. 0-0 a6 7. Lxc6 Lxc6 8. f4

De7 9. a4 0-0-0 10. b4 Kb8 11. c4 Ld7

12. Sbc3 g6 13. a5 Le6 14. Db3 Lg7

15. b5 Ka8 16. Tfb1 Tb8 17. Sa4! Sd7

18. d4 Lf5

�
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Spænd sikkerhedsbælterne! Næsten
alle brikker på brættet, og de fleste
hvide officerer har kig på den sorte
konge.
19. Sec3! Lxb1! 20. Sd5 Dd8 21.

Sab6† cxb6

21... Ka7 er håbløst efter 22.. Sxd7.
22. axb6 Sxb6 23. bxa6 Ka7 24. c5

dxc5 25. dxc5 bxa6 26. Sb4 Kb7 27.

Txa6 La2(!!) 28. Txa2 Dd2 29. Ta1

Thd8 30. h3 Lf8? 31. Lxe5!
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Nu må Sort have opdaget de smukke
matter efter 31... Lxc5 32. Ta7†!
Kxa7 (eller epaulettematten 32...
Kc8 44. Tc7) 33. Da3 Sa4 34. Dxa4†
og mat med Da6, uanset hvor kon-
gen går hen. Matten med Kb7 er i
familie med Bodens mat, som jeg
altid publicerer.
31... Ta8 32. c6† Kc8 33. Txa8† Sxa8

34. Sc2(!)

34. Dxf7 vinder også.
34... Lb4 35. Dxf7 Le7 36. Dxe7 opgi-

vet.

Måske er der endda en forbedring
for Hvid et eller andet sted, men pyt
med det. Skønhedspræmier forud-
sætter ikke ‘korrekthed’.

�

�

Bøger

Dynamisk angreb
Jacob Aagaard: Attacking Manual
2, Quality Chess 2010, 461 sider.

Jacob Aagaards bøger har trods skif-
tende temaer oftest vægt på opgaver
og har efter min opfattelse primært
været opgavebøger – men fremra-
gende af slagsen.

Attacking Manual 2 bringer også
mange gode opgaver, men meget
mere end det. Bogen indeholder over

100 godt kommenterede moderne
komplekse angrebspartier. Angreb-
spartier af den art, hvor der ikke er
tale om blot en flot kombination,
men mere som en ustoppelig kraft,
hvor den forsvarende part er fortabt,
selv om han får tid til at forsvare sig.

Man kan bruge bogen som glim-
rende, men kompleks underhold-
ning. Aagaard er dygtig til at finde
nyt materiale, så der er nærmest intet
overlap med ældre bøger om samme
tema. Men især som lærebog, hvis
man ønsker at højne sin forståelse
for de situationer i skak, hvor an-
greb bliver ustoppelige og dynamik
er den altoverskyggende faktor, gi-
ver bogen stor indsigt.

At komme med kritikpunkter fin-
der jeg svært. Måske at mange af op-
gaverne er så komplekse, at jeg ikke
kan løse dem. Men netop derfor er
de velegnede, også til elitetræning.
Aagaards bedste bog til dato.

Peter Heine Nielsen

Dansk specialitet
Lars Schandorff: The Caro-Kann,
Quality Chess 2010, 256 sider.

Lars Schandorffs anden skakbog er
også en klassisk repertoirebog, den-
ne gang fra sorts synspunkt. Caro-
Kann er en dansk specialitet, Lar-
sen, Danielsen, Rasmussen og Berg
har trofast forsvaret ‘fattigmands-
åbningen’ og beriget den med nye
ideer. Schandorffs bog er dog ikke
specielt dansk vinklet, repertoiret er
baseret på de mest moderne varian-

ter. Flere steder har han dog egne
valg og sætter et personligt præg på
bogen. På godt og ondt. Tankerne
om et Sc8 i udgaver af fremstøds-
varianten 3. e5 er interessante og
lærerige, derimod er der steder, hvor
der ikke analyseres til bunds, men
nøjes med betragtninger som ‘...
dette er for farligt’, eller ‘... måske
har hvid kun remis’.

Der er dog klar konsistens i Schan-
dorffs anbefalede repertoire, og det
er grundigt bearbejdet. Man får et
sundt positionelt baseret repertoire
og mange gode analyser samt for-
klaringer.

Peter Heine Nielsen

Bliv medlem af

Dansk Skak Unions

Støtteforening

Giro 8 06 43 93
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Hvid trækker og vinder.

Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Opgaveforklaring
13549. Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 6. halvtræk. Sort hjæl-
per til. B-opgave: Sort løber-e6 er-
stattes med sort bonde-e6. Samme
fordring.
13550. Hvid trækker først og tvin-
ger Sort til at sætte mat i sit 3. træk.

Løsninger til nr. 5/2010
13540. 1. Dc5. Albert Servais (Bel-
gien, 12/4 1893 - 13/2 1970). Re-
daktør ved L’Échiquier Belge. Spe-
cialist i 2-trækkere, har komponeret
ca. 1000 opgaver. Et særligt tema
bærer hans navn.
13541. 1. Tf6. 1... Kxh2 2. Tf2. 1...
Kh1 2. Tg6. Karl Gunnar Emanuel
Thorén (30/5 1902 - 2/8 1933). En
næsten glemt svensk problemist, der
døde ung. Han holdt af miniaturer
med en klar pointe: Tårnet skal til f6
og evt. videre til g-linjen, så Sort ikke
kan spille 2. Le4†.
13542. 1. Th2. 1... Tg1/Th1/g5/gxf5
2. Txa2. 1... Tf2/Lb2 2. b7. 1... Tf3/
Lc3 2. c7. 1... Tf4/Ld4 2. d7. 1...
Le5/Txf5 2. e7
1... Tb1/Tc1/Td1/Te1 2. Txg6. Jean

Morice (Frankrig, født 16/8 1930).
Alsidig komponist. I 1981 udgav
Jean Bertin 116 af hans opgaver.
Morice blev 1983 dommer (interna-
tional arbiter, IA). Han er medarbej-
der ved Thèmes 64.
13543. 1. Sh5 h6 2. Se7 Kh7 3. Sg6
Kxg6 4. Lg8 Kxh5 5. Lf7‡. Pierre
Auguste d’Orville (Frankrig/Tysk-
land,15/5 1804 -11/11 1864). Ud-
gav ‘Problèmes d’échecs, composés
et dédiés aux amateurs de ce jeu’ i
1842 med 250 opgaver af egen hånd.
Måske den første opgaveforfatter
overhovedet, der ‘ryddede op’: In-
gen ‘fyldbrikker’ på brættet. Temaet
skulle præsenteres krystalklart – men
alligevel vanskeligt at ‘få øje på’. Om
parterne stod materielt lige var lige-
gyldigt. Stillingen/løsningen skulle
være ‘agréable à regarder’. Vi ville
vel sige ‘smukke og overraskende
vendinger’. Kan næppe defineres
fyldestgørende.
13544. 1... Sf7 2. Tb4 La1 3. Lb2 c4
4. La3 Lg7 5. Tb8‡. Aurél M.
Kárpáti (24/8 1916 - 22/12 2006)
ungarsk jøde, der som Garai udvan-
drede til USA. Hjælpemat, en ret ny

opgavetype (1854), vandt stor ud-
bredelse i Ungarn i 1900-tallet og
regnes vel næppe til fantasiskakken
længere. Ingen nye brikker med
‘gakkede gangarter’! Men spænden-
de spærringer, åbninger og luknin-
ger af linjer. Se blot denne opgave
fra 1942, der vandt 1. prisen. Kárpáti
blev udnævnt til IM i komposition
af FIDE i 1988 og har komponeret
godt 500 opgaver.
13545. 1. e7 (ikke 1. g7 Tg3) 1...
Tf3† 2. Ke1 Te3† 3. Kxd1 Txe7 4.
Tc5!, hvorpå 4... Kb6/Kb7 eller 4...
Tg7 besvares med 5. Tg5 og vinder,
skønt vejen er lang. 1. e7 Te3 2. g7
Lb3 3. Tc7† Ka6 (ikke 3... Kb6 4.
Tc3!) 4. Kf2 Te4 5. Tc6† Ka5 6.
Te6!! Txe6 7. g8D Tf6† 8. Kg1
(John Nunn fortsatte 8. Kg3? Lxg8
9. e8D Tf1! remis) 8... Lxg8 9. e8D
og vinder! Morsomt at bringe denne
vanskelige Benkö-opgave, som både
Rybka og Nunn fejlløste! Jeg kan
ikke for tit anbefale hans selvbiografi
‘My Life, Games and Compositions’.
Lån den, køb den, I vil ikke fortryde.



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.

K = Koordineret turnering
H = Hurtig- og lynskak
J = Juniorturnering
A = Andre arrangementer

www. dsu.dk

+ 'Invitationer'

Kommende

turneringer
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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 Sol-
rød Strand med start kl. 19.00 føl-
gende 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 til-
læg på 30 sekunder fra træk 1. – Ind-
skud 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 op-
lysninger om turneringen.

Solvognturnering 2010
40 årsjubilæum H

22/8. – Nykøbing Sj. Skakklub ind-
byder for 40. gang til 6 runder ½-ti-
mes hurtigskak, søndag den 22. august
kl. 10-18 i Nordgårdshallerne, Hal 2,
A. Ladingsvej 1, 4500 Nykøbing Sj.
– Tider: Indskrivning fra 9.15, 1.
runde kl. 10.00, sidste runde kl. 16.30,

præmieuddeling kl. 18.00. – Klasser:
Inddeles efter rating, pr. ca. 200. –
Indskud: alle klasser 150 kr. Begyn-
derklasse (max. 1200) 80 kr. Beta-
ling på stedet. – Oplysning: Villum
Sejersen, Nørregade 1A, 4500 Nykø-
bing Sj. Mobil 30 34 03 44, eller
email: vse@privat.tdcadsl.dk. – Se
nærmere på DSU’s, 2. HK’s eller
skakklubbens hjemmesider.

Herlev-Mesterskabet 2010 K

23/8 - 4/10. – Herlev Skakklub ind-
byder hermed til koordineret turne-
ring i klubbens lokaler umiddelbart
efter sommerferien. Turneringen af-
vikles over 7 mandage. Der spilles i
én gruppe efter schweizersystemet. –
Spilletidspunkter: Mandagene 23/8,
30/8, 6/9, 13/9, 20/9, 27/9 og 4/10,
alle dage kl. 19.15 - 23.15. Urene star-
tes præcis kl. 19.15. – Betænknings-
tid: 2 timer til hele partiet. – Spille-
sted: ‘Marielyst’, Herlev Hovedgade
172, 2730 Herlev (indgang fra J.E.
Pitzners Vej). Bus 350S kører lige til
døren (stå af ved Marielundvej). –
Indskud: 150 kr., juniorer og folke-
pensionister dog kun 100 kr. Hele
indskuddet minus EMT-afgift går til
præmier. – Tilmelding og indskud:
Telefonisk tilmelding til Kenneth M.
Nielsen, tlf. 44 91 30 30, senest den
13/8 2010. Indskud indbetales senest
d. 13/8 2010 på Herlev Skakklubs
konto: Reg.nr. 1551, konto nr.
2505753014. – Bemærk: Der må ikke
ryges i bygningen.

Amagermesterskabet 2010 K

24/8 - 19/10. – Amager Skakforening
har fornøjelsen af at invitere til Ama-
germesterskabet 2010 med en 1. præ-
mie på 1800 kr. gjort muligt ved et
sponsorat fra Atina Regnskab & Re-
vision ApS. – Spillested: ‘Pris-
men’, Holmbladsgade 71, 2300 Kø-
benhavn S. Røgfri lokaler. – Turne-
ringsform: 7 runder i én stor Monrad-
gruppe. Elo-rates så vidt muligt. –
Spilledatoer: Tirsdagene 24/8, 31/8,
7/9, 21/9, 28/9, 5/10, 19/10. Udsatte
partier: 14/9 og 12/10. – Betænk-
ningstid: 1½ time til 32 træk samt 1
time + opsparet tid til resten. – Ind-
skud: 150 kr. – Præmier: Hele ind-
skuddet minus EMT-afgift går til præ-
mier. – Tilmelding: Senest 17. august
med: Navn, fødselsdato, klub, rating,
telefon og evt. email-adresse. Via
klubbens hjemmeside www.amsf.dk,

på www.ksu.dk, eller til Ulrik Lar-
sen, tlf. 24 68 10 93, email: amskim
@live.dk, eller til Kim Larsen, tlf. 22
54 69 17. Betaling på giro: 513-1561
eller i forbindelse med 1. runde. Der
benyttes ½-times-grænse for accep-
tabel forsinkelse til spillets start, før
en spiller dømmes til tab. – Turnerin-
gen indgår i AMS, AS04 og KS GP-
turnering 2010.

BMS Efterår 2010 K

24/8 - 26/10. – BMS Skak inviterer
til koordineret turnering ‘BMS Efterår
2010’ i månederne august-september-
oktober 2010. BMS Skak lægger 1000
kr. oven i præmiepuljen bestående af
indskud excl. ratingafgift, og 1. præ-

Det åbne Brøndby-
mesterskab 2010

Igen i år har Brøndby kommune
og Brøndbyernes skakklub fornø-
jelsen at indbyde alle, der spiller
skak, til turnering om ovennævn-
te mesterskab.
Spillested: Kilden, Nygårds Plads
31, Brøndbyøster.
Tidspunkt: Søndag den 5. sep-
tember fra kl. 09.00 til kl. 18.00.
Præmier: 1. præmie i mester-
klassen kr. 2.000.
Øvrige præmier efter indskud.
Desuden slutspurtspræmier.
Som sædvanlig udsætter Brøndby
kommune ærespræmier i samt-
lige klasser.
Klasser og Indskud: Mester-
klasse: indskud kr. 120, 1. klasse:
indskud kr. 100, 2. klasse: ind-
skud kr. 80, 3. klasse: indskud kr.
70, begynder: indskud kr. 50.
Der spilles Monrad over 7 runder
med en halv times betænknings-
tid til hver spiller til hele partiet.
Fortæring: Mad og drikke kan
købes på spillestedet.
Rygning: Ikke tilladt i spillelo-
kalet.
Tilmelding: Senest tirsdag d. 24.
august. På registrerings nr. 4515
konto nr. 4515016694. Ved Ben-
ny B. Bengtson, Brøndby Nord
Vej 193, 3. tv., 2605 Brøndby.
Tlf. 20 30 68 86. Email: bengtson
@broendbybredbaand.dk.
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Den jyske Sparekasse

Høstturnering 2010

Grindsted Skakklub indbyder, i
samarbejde med Den jyske Spare-
kasse, hermed til en 5-runders
koordineret EMT-turnering!

Nyhed: Turneringen Elo-rates!

Turneringsform: 6-mands alle-
mod-alle + evt. Monrad i nederste
gruppe.

Spillested: ‘Mødestedet’, Nygade
29, 7200 Grindsted.

Spilletider: Onsdag d. 22/9, 29/9,
6/10, 13/10 og 27/10 kl. 1900.
Udsatte partier kan spilles onsdag
d. 20/10 (skolernes efterårsferie).

Betænkningstid: 2 timer til 40
træk + ½ time + opsparet tid til re-
sten af partiet.

Indskud: Kun kr. 60,-.

Præmier: 1. præmien i alle grup-
per er kr. 600,-. Øvrige præmier
følger.

Tilmelding: Senest fre. d. 17/9 til
Lars Wisler Pedersen (tlf. 20 75 08
13, email: wislars@gmail.com),
eller til Jørn P. Adolphsen (tlf. 75
32 42 57), eller online på
www.grindstedskakklub.dk.

mien i øverste gruppe er 1000 kr. –
Spilledatoer: Der spilles på følgende
tirsdage med start kl. 19.00: 24. og
31. august, 14., 21. og 28. september,
12. og 26. oktober 2010. – Spillested:
BMS Skak, Tapeten, Magleparken 5,
2750 Ballerup. – Gruppeinddeling:
Der spilles i 8-mands alle-mod-alle
grupper, der inddeles efter rating.
Nederste gruppe eventuelt Monrad.
– Betænkningstiden er 2 timer til de
første 40 træk og 30 min. + opsparet
tid til resten, og der spilles efter
FIDE’s regler. Turneringen Elo-rates.
– Rygning: Der må ikke ryges på
spillestedet, rygning er kun tilladt
udendørs. – Indskud: Seniorer 150 kr.,
juniorer og pensionister 100 kr. – Til-
melding: Senest 19. august, bedst på
KSU’s online-tilmelding via BMS
Skak’s hjemmeside: www.bmsskak.dk.

– Max. 40 deltagere. – Evt. kontakt:
Tom Krog Nielsen (email: tom.krog
@get2net.dk, tlf. 33 24 22 92) eller
Tom Skovgaard (email: tsg@ddf.dk,
tlf. 24 28 14 10).

ASK
Sensommerturnering 2010 K

2/9 - 30/9. – Allerød Skakklub indby-
der til 5-runders koordineret turne-
ring. Der spilles på torsdagene den
2/9, 9/9, 16/9, 23/9 og 30/9. Fortrins-
vis alle-mod-alle i 6-mands grupper,
sidste gruppe evt. schweizer. Grup-
perne Elo-rates hvis muligt. – Ind-
skud: 150 kr., juniorer under 16 år 75
kr., som skal være betalt inden første
træk. – Præmier: Min. 100% af ind-
skudet går til præmier (minus EMT-
afgift). Ved ligestilling deles præmi-
erne. Præmieuddeling torsdag den
2/10. – Spilletid: 19.30 – 24.00. 2 ti-
mer til 40 træk, derefter 15 min. +
opsparet tid til resten af partiet. –
Spillestedet: Skovensvej 6, 3450 Al-
lerød. – Turneringen er røgfri. På spil-
lestedet kan der købes kaffe/te, øl/
vand og lidt til den søde tand. – Ved
tilmelding skal: Navn, klub, fødsels-
dato og år, telefon nr. samt ratingtal
opgives. Tilmelding senest torsdag
den 26. august 2010 til: David
Christophersen, Vinkelvej 4, 3540
Lynge, tlf. 72 16 49 95, email:
david@ask-skak.dk. Liste med til-
meldinger vil fremgå af klubbens
hjemmesider. – OBS! Turneringen
indgår i NSU’s Grand Prix serie.

Hærvejsturnering
Viborg 2010 K

2/9 - 7/10. – Viborg Skakklub indby-
der til 7 runders koordineret EMT. –
Spillested: FOA, Grønnegade 13,
8800 Viborg. – Spilledatoer: Tors-
dage 2/9, 9/9, 16/9, tirsdag 21/9, tors-
dage 23/9, 30/9 og 7/10. Tirsdag 5/10
er afsat til eventuelt udsatte partier. –
Spilletidspunkt: Start 19.00. Enhver
spiller, der ankommer til skakbrættet
mere end 1 time efter rundens start,
taber partiet. – Betænkningstid: 40
træk på 2 timer, derefter ½ time plus
opsparet tid til resten af partiet. –
Turneringsform: 8-mands grupper
plus evt. Monrad-gruppe inddelt ef-
ter rating. – Indskud: 130 kr. for alle,
dog juniorer født 1998 eller senere
65 kr. Indskuddet betales på første
spilleaften. – Præmier: Hele indskud-
det minus EMT-afgift går til præmier.

– Rygning kun udendørs. – Kantine:
Der kan købes diverse forplejning på
spillestedet. – Tilmelding: Kjeld Mer-
strand, tlf. 23 23 17 34, eller email:
kjeldmerstrand@mail.dk. Senest lør-
dag 28/8.

Åben Nykøbing F.
Byturnering K

6/9 - 11/10. – Mandagene 6/9, 13/9,
20/9, 27/9 og 11/10 2010, alle dage
kl. 19.00. – Der spilles alle-mod-alle
i 6-mandsgrupper, sidste gruppe even-
tuelt som Monrad. – 2 timer til 40
træk, derefter 15 minutter + opsparet
tid til resten af partiet. – Turneringen
er røgfri, dog må ryges på 1. sal. –
Tilmelding senest 30. august 2010 kl.
20.00 med navn, klub, fødselsdato,
telefonnummer og ratingtal til Erik
Pedersen, Nykøbingvej 215, Horreby,
4800 Nykøbing Falster, tlf. 54 44 74
41. – Indskud kr. 100 indsættes se-
nest 30. august 2010 på skakklubbens
konto i Danske Bank: 3219 – 3219
031 955. Husk at angive navn. – Se
nærmere på klubbens hjemmeside
www.nyk-f-skakklub.dk (under By-
turnering 2010).

Hillerød Open 2010 K

14/9 - 19/10. – Hillerød Skakklub
indbyder til 5-runders koordineret
EMT på følgende tirsdage: 14/9,
21/9, 28/9, 5/10 og 19/10. Eventuelt
udsatte partier kan afvikles 12/10
(efterårsferien). – Turneringen Elo-
rates. – Spillested: Klubbens lokaler,
Kulturværkstedet, Christiansgade 1,
3400 Hillerød. – Spilletid: Der spil-
les fra kl. 19-24. – Betænkningstid: 2
timer til 40 træk, derefter en halv time
+ opsparet tid til resten. – Turnerings-
form: Der inddeles i 6-mands grup-
per efter rating, dog evt. en Monrad-
gruppe som sidste gruppe. – Indskud:
150 kr. som betales umiddelbart før
1. rundes start. – Præmier: Min. 100%
af indskuddet går til præmier (minus
EMT- og NSU-afgift). – Rygning:
Der må ikke ryges i bygningen. – Der
kan købes kaffe/te, øl/vand mv. på
spillestedet. – Tilmelding: Senest 7.
september 2010 på klubbens hjemme-
side www.hillerodskakklub.dk, eller
til Hans Henrik Hviid, tlf. 48 25 59
43, email: hviid@teliamail.dk. Husk
at angive navn, klub, fødselsdato og
år, ratingtal og telefonnummer. – Tur-
neringen indgår i NSU’s Grand Prix
serie.

...KOMMENDE TURNERINGER
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DM i hurtigskak 2010
Dansk Skak Union og Læseforeningens Skakklub indbyder herved til
det officielle DM i hurtigskak lørdag den 9. oktober i Odense.

Spillestedet: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, indgang G, 5200 Odense SV. Der er bus fra Banegår-
den – ca. 10-15 minutter.

Turneringsform: 7 runder efter schweizersystemet. Der spilles i to grupper. Spillere over 1900 i dansk
rating spiller om DM-titlen. Desuden vil der være en gruppe for spillere under 1900 i rating.

Betænkningstid: 30 min. pr. spiller pr. parti.

Turneringsstart: 1. runde sættes i gang kl. 10.00

Præmier: Vinderen af DM-gruppen erhverver titlen ‘Danmarksmester i hurtigskak’. Titlen kan kun vindes
af en spiller, der er registreret i FIDE som repræsenterende en del af rigsfællesskabet. Ved ligestilling om
titlen spilles omkamp som lynskak. Ender omkampen uafgjort, afgøres placeringen efter korrektion.
Præmierne følger placeringerne og kan ikke deles.

DM-gruppen: 1. præmie: 4000 kr., 2. præmie: 2000 kr. Øvrige præmiers antal og størrelse bestemmes af
deltagerantallet: For hver 10 deltagere i ratingorden fra nr. 11 og nedefter (sidste gruppe mindst ti
deltagere) vil der være præmiegrupper med en 1. præmie på 700 kr og en 2. præmie på 300 kr.

B-gruppen (u-1900): 1. præmie 1000 kr., 2. præmie 500 kr. For hver 10 deltagere i ratingorden fra nr. 11
og nedefter vil der være præmiegrupper med en 1. præmie på 700 kr og en 2. præmie på 300 kr., dog
således at der i den første gruppe, som udelukkende har deltagere under 1900 i DSU-rating, vil være en
1. præmie på 1000 kr. og en 2. præmie på 500 kr.

Kantine: Med drikkevarer og smørrebrød forefindes på spillestedet.

Tilmelding: Online-tilmelding  via www.lfskak.dk fra d. 1/9 2010. Det maksimale deltagerantal er 80.
Eftertilmelding: Kan foretages på spillestedet frem til kl. 9.30, såfremt der er plads, pris 175 kr.

Indskud: For spillere tilmeldt online via lfskak.dk senest 8/10 2010 kl. 19.00 koster det 125 kr.

Fremmøde og betaling af indskud: Senest kl. 9.30. – Vel mødt i Læseforeningen!

Plus Office Cup – Holstebro
49. Åbne Bymesterskab K

17/9 - 19/9. – Holstebro Skakklub
indbyder hermed til en 5-runders ko-
ordineret EMT i weekenden 17/9 -
19/9 2010. – Spilletider fredag kl.
19.00 - 24.00, lørdag og søndag kl.
10.00 - 15.00 og 15.30 - 20.30. – Ind-
skud: 150 kr. pr. person. – Betænk-
ningstid: 40 træk i 2 timer + ½ time +
opsparet tid til resten af partiet. –
Turneringsform: Der spilles i 6-
mands grupper. Sidste gruppe måske
Monrad. Elo-rates så vidt muligt.  –
Spillested: Pejsestuen, Rolf Krakes-
vej 9, 7500 Holstebro. – Tilmelding:
Senest søndag den 12. september til
Aksel Hansen, tlf. 97 40 12 45, email:
revisorah@pc.dk, eller til Sigurd
Rindom, tlf. 22 63 89 84 (gerne SMS),
email: sr@nrfelding.dk, eller til Er-

ling Høiberg, tlf. 97 85 00 58, email:
eho@stgym.dk, med angivelse af
navn, rating, fødselsdato, klub og
tlf.nr. – Præmier: 1. pr. 500 kr., 2. pr.
300 kr. (præmier er evt. gavekort).
Spekulative rundepræmier.

RCC-Cup
Randersmesterskabet H

18/9. – Skakklubben Rokaden indby-
der til det 5. Randersmesterskab i
hurtigskak lørdag den 18. september
kl. 9.30 i Kulturhuset, Stemannsgade,
Randers. Randers Computer Center
er sponsor for 1. præmien på 2000 kr.
Der vil desuden være ratingpræmier
afhængigt af deltagerantal. Hele ind-
skuddet går til præmier. – Indskud:
150 kr. – Turneringsform: 7 runder
schweizer. – Betænkningstid: ½ time
pr. spiller/parti. – Tilmelding med

klub, rating og tlf/email til Claus
Andersen, tlf. 86 43 79 94, email:
macfreak@vip.cybercity.dk, senest
den 16. september.

Hurtigskak Springeren Kolding
En del af Sydgrandprix H

25/9. – Springeren inviterer til 7
runders hurtigskak, lørdag den 25/9
2010 kl. 9.30-18.00. – Betænknings-
tid: 25 min. pr. spiller pr. parti. – Der
spilles efter Monradsystem i for-
håndsfastlagte grupper. – Indskud 150
kr., juniorer og pensionister 100 kr.,
skoleskakspillere 50 kr. – Præmier:
Øverste gruppe 1. pr. 1000 kr., 2. pr.
600 kr. Øvrige klasser 1. pr. 600 kr.,
2. pr. 400 kr., derudover sponsor-
præmie til 3. pladserne. – Skoleskak-
spillere: Pokaler til de første tre i hver
gruppe (min. 8 spillere). – Spillested:



I samarbejde med Stuhr Event
Group indbyder Køge Skak-
klub alle skakspillere til
International Open Admiral
Niels Juels Chess Cup.
Øverste ratinggruppe tilegnes
Køge Skakklubs æresmedlem
IM Ole Jakobsen.

Gave- og præmiesum
på op til ¼ million!

Spillested:
Teaterbygningen, Bag Haverne,
4600 Køge (Køge Station).

Præmier:
Ratinggruppe 1
Ole Jakobsens Mindeturnering:

•  1. præmie: 10.000 kr.  •
•  2. præmie: 5.000 kr.  •
•  3. præmie: 3.500 kr.  •
•  4. præmie: 1.500 kr.  •
•  5. præmie: 1.000 kr.  •

Øvrige ratinggrupper:
1. pr.: Kvalifikation til finalen på Ritz
Resorts, Tenerife, i uge 2, 2011.

2. pr.: Charletan cykel.

3. pr.: Weekendophold på
Hotel Niels Juel

Øvrige præmier: Vare- og vinkurve
Startpakke med gavekort til alle spil-
lere. (Værdi: Mere end indskuddet!)
Max. deltagelse 100 spillere. Ved
100 spillere gave- og præmiesum op
til kr. 250.000.

De kvalificerede finalister deltager i
Ritz Resorts Chess Challenge, der
afvikles i uge 2, 2011, på Tenerife.

KØGE C

Husk også ...
Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet:

Herning Byturnering
23/8 - 4/10
Midtjysk EMT
23/8 - 4/10
LVS Efterår
25/8 - 13/10
Aalborg Byturnering
26/8 - 16/9
Dianalund Open
27/8 - 8/10
5. XtraCon GM-turnering
3/9 - 12/9
Damhus-Mesterskab EMT
7/9 - 26/10

Munkevænget skole, blok h. – NB:
Der er rygeforbud og mobilforbud. –
Tilmelding senest den 21/9 med navn
og rating til Richardt Ebbesen, email:
R.ebbesen@stofanet.dk, tlf. 75 53 76
36. Online-tilmelding kan foretages
på www.skakklubbenspringeren.dk.
– Vel mødt i Kolding

Efterårsturnering 2010 K

27/9 - 13/12. – Nykøbing Sj. Skak-
klub indbyder til 5-7 runders ratet tur-
nering med afbudsmulighed. – Spille-
datoer: Mandagene 27/9, 4/10, 25/10,
1/11, 15/11 og 29/11 og 13/12 2010.
– Spillested: Pakhuset, Vesterbros
Torv, Nykøbing Sj., sidebygningen.
Indgang fra Savværksvej ved Bad-
mintonhallen. – Betænkningstid:
2 timer 30 min. til hele partiet. – Spil-
letid: 5 timer, fra 19.15 - 0.15. 1 ti-
mes komme-for-sent-frist. – Runde-
lægning: Tilpasset Monrad (procent-
vis score, seedningsgrupper, farver);
afbud senest lørdag kl. 10.00 før run-
den. – Præmier: Beskedne. – Indskud:
50 kr. incl. ratingafgift. – Tilmelding:
Senest to dage før første deltagelse
til Villum Sejersen, mobil 30 34 03
44 (evt. telefonsvarer), email: vse
@privat.tdcadsl.dk

Springeren Kolding  EMT K

28/9 - 2/11. – Springeren indbyder til
koordineret turnering på Munkevæn-
getskole, Blok h, 6000 Kolding. – Få
forbedret dit ratingtal på bare 5 run-
der og kom i form til holdturneringen.
– Spilledatoer: Følgende tirsdage
kl. 19.00-24.00: 28/9, 5/10, 12/10,
26/10 og 2/11 2010. – Der spilles så
vidt muligt i 6-mands grupper. – Be-
tænkningstid: 40 træk 2 timer, deref-
ter + 15 min. og 30 sekunder pr. træk.
– Indskud 150 kr. Hele indskuddet
minus EMT-afgift går til præmier. –
Der er ryge- og mobilforbud. – Mø-
detid: Senest 1 time efter starttids-
punkt, ellers er partiet tabt. – Tilmel-
ding: Senest onsdag den 21/9 2010 til
Richardt Ebbesen, tlf. 75 53 76 36,
email: R.ebbesen@stofanet.dk. På
www.skakklubbenspringeren.dk kan
der foretages online-tilmelding

Nordfalster
Efterårs EMT 2010 K

28/9 - 2/11. – Nordfalster Skakklub
indbyder til en 5 runders røgfri EMT
i 6-mands grupper, evt. Monrad af-
hængigt af tilmeldinger. – Spillested:

Nørre Alslev bibliotek, 1. sal, Helene
Strangesvej 1, Nørre Alslev. – Spille-
dage: Tirsdagene 28/9, 5/10, 12/10,
19/10 og 2/11 kl. 19.00. Fremmøde
senest 30 min. efter spilstart. – Be-
tænkningstid: 2 timer til 40 træk +
½ time til resten. – Indskud 130 kr. –
Præmier = 1000 kr. + indskud - af-
gift. Se hjemmeside: www.skysite.dk/
nordfalsterskakklub. – Tilmelding se-
nest 21/9 2010 til Henning Jakobsen,
email: h.k.jakobsen@mail.tele.dk, tlf.
54 85 09 70.

Ringkøbing
Weekend-EMT 2010 K

1/10 - 3/10. – Ringkøbing Skakklub
inviterer til 5-runders EMT 1.-3. okt.
– 1. runde fredag d. 1. okt. 18.30-
23.30. Runderne lørdag-søndag: 10-
15 og 16-21. – Sted: Ringkjøbing
Gymnasium, Vasevej 24, Ringkø-
bing. Røgfri lokaler. – Betænknings-
tid: 40 træk i 2 timer, ½ time + opspa-
ret tid til resten. – Indskud: 150 kr.
Juniorer 100 kr. – Der tilstræbes 6-
mands grupper. Præmier: I M-klasse
1. pr. på min. 1000 kr. I alle klasser er
der mange ekstrapræmier! – Tilmel-
ding: Senest søndag d. 26. sept. til
Knud Erik Pedersen, Tangsvej 3,
6950 Ringkøbing. Tlf. 97 32 20 06,
email: edith.knud@privat.dk.

...KOMMENDE TURNERINGER
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Spilledatoer:
1. runde: Fre. 15. okt. kl. 14:00
2. runde: Lør. 16. okt. kl. 08:00
3. runde: Lør. 16. okt. kl. 14:00
4. runde: Søn. 17. okt. kl. 08:00
5. runde: Søn. 17. okt. kl. 14:00
6. runde: Man. 18. okt. kl. 14:00
7. runde: Tirs. 19. okt. kl. 14:00
8. runde: Ons. 20. okt. kl. 14:00
9. runde: Tors. 21. okt. kl. 14:00

Præmieoverrækkelse:
Tors. 21. okt. kl. 20:00

I samarbejde med Ritz Resorts og Stuhr Event Group
indbyder Køge Skakklub til:

RITZ RESORTS CHESS CHALLENGE 2011

Pris: Kr. 7.850,-

Prisen dækker: Fly, lejet delebil og ophold i Ritz Resorts
luksuslejlighed, turneringsindskud, morgenmad.
Mulighed for tilkøb af ophold i villa med egen pool
eller i bunkalows med fælles swimmingpool. Tilkøbs-
pris kr. 500,- pr. person (minimum 4 personer).
Tillæg for enkeltværelse. Mulighed for at tage familien
med på denne luksusferie.

Turneringsform:
7 runders modificeret schweizer, EMT koordineret.

Præmier:
Ophold på Ritz Resorts, se mere på
www.ritz-tenerife.com

Tilmelding:
Tilmelding og mere information kan ske på
www.chesscup.dk

Kontaktperson: Finn Stuhr, tlf. 25 46 82 93, email:
fs@stuhrevent.dk.

Tilmeldingsfrist: 25. oktober 2010.

Turneringsform:
Åben 9 runders modificeret schwei-
zer. Turneringen giver mulighed for
GM- og IM-norm.

Indskud:
Kr. 1.000,-. Titelholdere (GM, IM,
WGM,WIM) gratis.

Tilmelding:
... og mere information på
www.chesscup.dk

Turneringskontakt:
Erik Carlsen, tlf. 56 66 08 76,
email: e-carlsen@oncable.dk.

Turneringen afvikles sideløbende
med Bent Larsens 75 års fødsels-
dagsturnering, hvor tre spillere fra
verdensranglistens top dyster med tre
fra den danske top.
Samtidig spilles 21. Nato Chess
Championship.

– Vi ses i Køge!

CHESS FESTIVAL
11.-22. oktober 2010

RITZ RESORTS CHESS CHALLENGE
Spil skak direkte ved swimmingpoolen på Ritz Resorts, Tenerife i uge 2, den 9. - 16. januar 2011.

Første danske EMT-skakturnering i udlandet i dette årtusind.

Ritz Resorts indbyder danskere til luksusophold på sine tre resorts, Skrøbelev Gods på Langeland,
Château Hattonchâtel i Frankrig og Casa Club på Tenerife. –  Se mere på www.ritz-tenerife.com.
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

Magasinpost UMM
ID-nr. 42197

Telefontid:
man-fre kl. 16-18

I sensommerens lunefulde sommervejr har vi valgt at sætte fokus
på nogle af de gamle mestre:

José Raúl Capablanca
3rd World Chess Champion
Netop udkommet fra Forlaget Russell. Bogen giver
et godt og udtømmende historisk billede af en
verdensmester, der har inspireret flere generationer.
Den indeholder en komplet oversigt over hans
turneringer og matchresultater samt 87 kommente-
rede partier. Forfatterne er de russiske historikere
Isaak og Vladimir Linder. – 272 sider til kun 229,- kr.

Botvinnik - Petrosian
The 1963 World Chess Championship match
New in Chess har udgivet Botvinniks bog om hans
sidste VM-match, hvor han 15 år efter sin første
erobring af tronen taber til Petrosjan. Bogen er en
gribende beretning om den aldrende Botvinniks
heroiske men forgæves kamp for at holde fast i
titlen. Botvinnik leverer selv analyser og fortæller
omsine sine strategier.  – 144 sider til kun 199,- kr.

Bobby Fischer for beginners
The most famous chess player explained
Fra samme forlag kan vi tilbyde en let tilgængelig
bog om Bobby Fischer, skrevet af Renzo Werver,
der sætter spot på skakmesterens triumfer og
tragedier. – 128 spændende sider om en person,
der virkelig skilte vandene til kun 175,- kr.

Til sidst har vi nogle slagtilbud, som kun gælder så længe lager haves!

Fra Gambit
Winning Chess
Explained fra 2008
af Zenon Franco,
50 udvalgte
mesterpartier på
højeste plan
kommenteret og

ordnet efter temaer. En virkelig
inspirerende lærebog med en
normalpris på 199,- kr.
Slagtilbud: 119,- kr.

Og fra Everyman
Chess kan vi
tilbyde Offbeat
King’s Indian
fra 2004 af
Panczyk
& IIczuk på
176 sider til

en normalpris på 219,- kr.
Slagtilbud: 119,- kr.

Sidst men ikke mindst:
Offbeat Nimzo-Indian
af Chris Ward fra
2005, 144 sider til en
normalpris af 199,- kr.
Slagtilbud: 99,- kr.


