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Glade deltagere i den
multietniske turnering
på podiet med Manu
Sareen fra Københavns
Borgerrepræsentation
og Jakob Rathlev,
Dansk Skoleskaks
formand.

Foto: tr.

Dansk Skoleskak 50 år
Dansk Skoleskak blev stiftet for 50
år siden af fremsynede skolefolk i
Dansk Skak Unions ledelse, og med
sine skaktilbud på skolerne, sine turneringer og herlige sommerlejre har
skoleskakken gennem årene givet
adskillige tusind mennesker et godt
møde med skakspillet og venskaber
for livet.
Her i jubilæumsåret står skoleskakken stærkere end nogen sinde
efter at have meldt klart ud, at organisationens formål rækker videre end

skakken, at læring, integration og en
social indsats er, hvad organisationen står for. I 2007 blev Dansk
Skoleskak optaget i Dansk Ungdoms
Fællesråd (DUF), og siden har skoleskakken med ambitiøse projekter
som ‘Bring minoriteterne i spil’ åbnet politikernes øjne for skakkens
muligheder og med de nødvendige
bevillinger fået mange børn i gang
med skak – også børn, det ellers har
været vanskeligt at nå med fritidstilbud.

Foto: tr.

Peter Heine
Nielsen i færd
med at trække
mod Michael
Marshall, der
spillede
skoleskak i
1967, og på
nabobrættet
overvejer Lars
Hartig, årgang
1966,
situationen.

Der er således al mulig grund til at
fejre jubilæet, og den 4. september
rykkede skoleskakken ind på Københavns Rådhusplads med multietnisk
turnering, skakshow med levende
brikker, teltstande med ‘skakkejagt’
og diverse info, simultanskak, hvor
51 tidligere skoleskakspillere (eller
ledere), en for hver årgang, mødte
Peter Heine Nielsen i simultan.
Stormesteren vandt 39-12, og blandt
dem der tog point fra ham var tidligere borgmester i København, Hans
Thustrup Hansen, fra ældste årgang.
Festen sluttede med pandekager indenfor i rådhuset, hvor bl.a. borgmester Anne Vang og uddannelsesordfører Christine Antorini talte
varmt for mulighederne i skoleskak.
Dansk Skak Union glæder sig
over skoleskakkens succes med at
udbrede kendskabet til skakspillet og
ønsker Dansk Skoleskak hjerteligt
til lykke!
Thorbjørn Rosenlund
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Taktik
Løsninger side 29

Tag stilling
1. Hvid trækker!
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2. Sort trækker!



 
   
   
 
 
   
  




3. Hvid trækker!
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Springeroffer?

Tårnafbytning?

Red dame og tårn!

4. Sort trækker!

5. Hvid trækker!

6. Sort trækker!
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Angrebschancer!

Tårnmagt!

Pælen i kødet!

7. Sort trækker!

8. Sort trækker!

9. Hvid trækker!
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Hvid har modchancer!
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v/ Bent Kølvig
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Bedst er ...?
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Bondegevinst?

Stærk skak
i Nationalbanken
Nationalbankens Idrætsforening inviterede i weekenden 28.-29. august
til den årlige Euro Chess Tournament, der på skift arrangeres af Europas centralbanker.
Også efter en ikke-bankmæssig
vurdering var turneringen særdeles
stærk med flere GM’ere og IM’ere i
det 68 mand store felt. På de tre første pladser kom FM Jaap de Jager,
Holland (2356) og IM Angelos
Vouldis, Grækenland (2484) med
6½ point af 7, samt GM Tomas Oral,
Tjekkiet (2533) 5½.
Bedste deltager fra Nationalbankens Idrætsforening var Rick Burmeister (2292) med 4½, mens øvrige danske resultager var Jacob
Diness 3, Alexander Khalileev 3,
Thomas Ellebæk 2, Henning Jacobsen 2 og Johnny Nielsen 1½.
I den sideløbende holdkonkurrence vandt hollænderne foran Grækenland og Frankrig.

DM 2011 i Odense
DM 2011 bliver spillet på Hotel
Scandic i Odense med 3. hovedkreds
som arrangør. Det blev afgjort på
Dansk Skak Unions HB-møde 28.29. august, hvor også den opdaterede
version af Skakhåndbogen blev præsenteret. Skakhåndbogen kan downloades fra DSU’s hjemmede.

www.ugra-chess.com

Skak-OL
i AOF

Topseedede GM Pavel Eljanov,
Ukraine på 2755 vandt Politiken Cup
med 8½ point af 10, et halvt point
foran GM Maxim Rodshtein, Israel,
GM Konstantin Landa, Rusland, og
GM Bartlomiej Macieja, Polen. Bedste dansker blev GM Allan Stig Rasmussen på 8. pladsen med 7½ point.
GM Sune Berg Hansen, der sluttede
turneringen med af slå stormesterkollega Lars Schandorff, scorede
også 7½ point og endte som nummer 11.

De danske landshold deltager fra 19.
sept. ved OL i Khanty-Mansiysk, og
på selve afslutningsdagen, søndag
den 3. oktober, tilbyder AOF i Hvidovre et foredrag ved Erling Mortensen, hvor den firdobbelte DM og
mange gange OL-deltager ser tilbage
på turneringens højdepunkter og gør
status over det danske holds præstation. Også emner uden for brættet,
som kampvalget om posten som
FIDE-præsident, bliver taget op,
men fokus er dog på det skaklige, og
nogle af turneringens bedste partier
vil blive gennemgået.
Søndag 3. okt. kl. 10.00 - 14.45.
Pris 75 kr. Information og tilmelding: AOF i Hvidovre, tlf. 36 39 00
00 eller via Nettet.

www. politikencup.dk

www. aof-hvidovre.dk

A ved DSU’s påsketurnering i Randers i 1940 med 7 point af 7 mulige.
Siden blev det til mange fine placeringer i individuelle turneringer og
smukke sejre på Århus Skakklubs
divisionshold.
Af profession var Aage Hau kristen missionær, men med sin pen
blev han også missionær for skakspillet. Han var ikke til frugtesløs
polemik, men kunne en sjælden gang
blande sig i debatten, f.eks. med sit
indlæg ‘Et skakligt Fællesmarked?’
i Skakbladet, februar 1963, hvor han
argumenterer for at gøre titlen ‘dansk
mesterspiller’ livsvarig og imod Th.
Haahrs forslag om at åbne for udenlandsk deltagelse i DM.
I årene 1966-71 redigerede Aage
Hau den ugentlige spalte ‘Skak’ i
dagbladet Vestkysten, men bedst
kendt blev han som redaktør af
‘Skaksange fra ind- og udland’, 160

sider, udgivet på eget forlag i 1968.
I sit forord argumenterer han for, at
skaksangene er en del af skakkulturen – og netop denne betød meget
for ham.
Aage Hau er vel nok det mest noble menneske, jeg har kendt inden
for dansk skak – og det siger ikke så
lidt! Han var meget afklaret, da døden nærmere sig. Jeg talte i telefon
med ham, få uger inden denne indtraf. Da sagde han med et smil, der
lod sig formidle gennem den billedløse forbindelse: ‘Ja, nu er jeg jo nået
til slutspillet!’
Aage Hau blev i sandhed en missionær – for skakspillet – med sin
glæde over spillet, sin gode pen, men
fremfor alt med sit retsind, sin tolerance og sit lune.
Æret være hans minde!
Kaare Vissing Andersen

www. dsu.dk

Politiken Cup

DØDSFALD

Aage Hau
Aage Hau er død 25. juli 2010 i en
alder af 90 år, og dermed er et langt
og smukt skakparti færdigspillet.
Faderen, Wilhelm Hau, var medstifter af Valby Skakklub og lærte alle
sine fem børn at spille skak. Det var
dog kun Aage og Helge, der drev
det vidt med spillet.
Aage Hau blev ‘dansk mesterspiller’ med et brag, da han vandt 1. kl.
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Svidler mod
Peter Heine Nielsen
Peter Svidler, Rusland, vandt hurtigskak-matchen mod Peter Heine under Politiken Cup med 4½-1½. Han
vandt også lynskak med Larsen-åbningen 1. b3 så klart som 7-3, og
først i lynskak uden fast åbning lykkedes det Peter Heine Nielen at pynte
på det samlede resultat med 5-5.
www. politikencup.dk

Kings Tournament
Magnus Carlsen vandt Kings Tournament i Rumænien to point foran
et felt af absolutte topnavne. Nordmanden scorede 7½ point af 10 og
konsoliderede dermed sin førsteplads på verdensranglisten.
Slutstilling: 1. Magnus Carlsen,
Norge (2813) 7½, 2. Teimour Radjabov, Aserbajdsjan (2740) 5½, 3.
Boris Gelfand, Israel (2741) 5½, 4.
Ruslan Ponomariov, Ukraine (2733)
4½, 5. Liviu-Dieter Nisipeanu, Rumænien (2672) 4, 6. Wang Yue
Kina, (2752) 3.
www. turneulregilor.com/

Juniorer mod seniorer
En dobbeltrundig mini-match mellem juniorerne Mads Andersen og
Kristian Seegert og seniorerne Jørn
Sloth og Bo Jacobsen i Chess House
i Århus blev vundet af de unge med
2½-1½. Mads Andersen vandt begge
sine partier, mens Bo Jacobsen rettede lidt op på seniornes score med
en sejr over Kristian Seegert.
www. chesshouse.dk

Bent Larsen død
Stormester Bent Larsen er
død, den 9. september 2010
efter få ugers sygdom.
Mindeord i Skakbladet nr. 8.
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Æresmedlem af Dansk Skak Union

Eigil Johansen
10. december 1915 - 21. august 2010
Tidligere formand i Dansk Arbejder
Skak Forbund og æresmedlem af
Dansk Skak Union, Eigil Johansen,
AS04, er død 21. august 2010. Han
blev 94 år og var til slut træt og mæt
af dage, men havde næsten til det
sidste en munter bemærkning til sine
oldebørn. Få har da også som Eigil
evnet altid at være til stede for andre
og at have tanke på alles bedste.
Eigil blev medlem af AS04 i 1932
som 17-årig, hvor hans klubkammerater hurtigt fik øje på hans talent
for spillet og desuden oplevede hans
gode humør og ‘kærlige kæft’. At
det var andre tider for skak dengang
ses af Eigils kælenavn ‘vidunderbarnet’. I dag er man jo tæt på at
være gammel som 17-årigt skaktalent. I øvrigt blev Dansk Arbejder
Skak Forbund netop stiftet i 1932 af
folk som K.H. Helin, Louis Poulsen, C. Thomas og Leon Jørgensen,
folk som kom til at betyde meget for
Eigil, og som han bevarede et varmt
venskab med lige til deres død. Det
var også i den periode, at Eigil begyndte sit utrættelige arbejde med at
køre Sjælland tyndt for at oprette
arbejderskakklubber. Sammen med
I.P. Toft – på tandem-cykel!
Eigil kom i lære som buntmager,
og om den tid har han selv fortalt:
‘Min arbejdstid var fra 8 til 18, og så
styrtede jeg hjem i Ryesgade for at
spise og ind på Teknologisk Institut
til undervisning fra 19 til 22 fra mandag til fredag, fra september til maj i
to år. Der var ingen, der spurgte os
om vi var trætte, det var bare om at
hænge i, 16 timer i døgnet. Så spillede jeg skak efter kl. 10 om aftenen,
og når jeg kom hjem efter midnat,
skældte min mor mig ud. Min far

sagde: Du brænder dit lys i begge
ender!’
At Eigils lys ikke brændte for tidligt ud, ved vi alt om i dag, men at
hans forældre var bekymrede er ikke
underligt.
I 1968 blev Eigil formand i AS04
på et tidspunkt, hvor man virkelig
kan snakke om krise i klubben. 15
mand var tilbage, men takket være
Eigils ukuelige energi kom der snart
gang i klubben igen. I denne periode
ligger Eigils måske største og mest
fremsynede indsats for dansk skak,
idet han i påsken 1970 foreslog, at
man nedlagde Dansk Arbejder Skak
Forbund. Eigil stod på talerstolen
med tårer i øjnene og fremlagde forslaget. Men han indså, at tiden var
løbet fra to forbund, og han opfordrede alle arbejderskakklubberne til
at melde sig ind i Dansk Skak Union,
en opfordring der blev fulgt af næsten alle klubberne. Det er svært at
forestille sig skak i Danmark delt op
i to blokke, men takket være Eigils
offer er vi heller ikke nødt til det!
AS04 rykkede op i 1. division i
70’erne under Eigils ledelse, og for
AS04 skete der også det vigtige, at
Gundertoftes Fond blev oprettet.
Uden Johannes Gundertoftes taknemlighed til netop Eigil var klubben næppe indsat som arving.
Eigils egen karriere som skakspiller led i betydelig grad af hans store
engagement i andre menneskers ve
og vel. Ikke at han beklagede det,
sådan var det bare. En helt naturlig
prioritering, som hans livsledsager
siden 1942, Inge, altid støttede. Hans
bedste resultat var, at han nåede en
omkamp om forbundsmesterskabet,
som han dog tabte. Nævnes skal det

også, at Eigil deltog i 56, skriver
seksoghalvtreds, påskestævner, hvilket vist må være danmarksrekord.
Som arrangør af skakturneringer
fik Eigil derimod i den grad markeret sig. Et hav af velbesøgte turneringer i medborgerhuset på Blågårds
Plads og som toppen af kransekagen, den store AS04 Open i 1979,
hvor vinderen var selveste Bent Larsen. Hans gode forbindelser til russisk skak betød bl.a. at han kunne
skaffe stormestrene Smyslov og
Mikalchisin til Copenhagen Open i
1980, og mange danske skakspillere
kom til turneringer i USSR takket
være invitationer gennem Eigil.
Ved delegeretmødet, påsken 1985,
blev Eigil udnævnt til æresmedlem
af Dansk Skak Union.
Han bevarede sin interesse for
skakken lige til det sidste, om end
tiltagende demens gjorde det svært
for ham at følge med.
Sofabordet var til stadighed fyldt
med skakblade og bøger, og han fortalte med varme om sine gamle skakoplevelser. På plejehjemmet, hvor
Inge nu for første gang må undvære
ham ved sin side, spillede han skak
med en af assistenterne, og stærke
træk i de gamle åbningsvarianter
kunne han stadig hente frem af hukommelsen.
Æret være Eigil Johansens minde.
Bjarne Henriksen

Eigil var den sidste
af en enestående art

Altid solidarisk og med
en ukuelig optimisme

Alle, der kom til Arbejdernes Skakforening af 1904, måtte forholde sig
til mennesket Eigil Johansen.
Som medlem siden 1932 og mangeårig formand så han det som sin
naturlige rolle at tage imod nye medlemmer, hvad enten de var nybegyndere eller mesterspillere. Eigil gjorde
det på sin meget ligefremme og insisterende facon, som gennem årene
fik mange til at føle sig velkommen
i foreningen og blive faste medlemmer.
Arbejdernes Skakforening blomstrede således igennem Eigils formandstid. Men årene op mod hans
75 års fødselsdag blev vanskelige for
ham. Eigil var den alfaderlige formand, som var involveret i alle foreningens aktiviteter, med stor personlig villighed til at udføre opgaver af alle slags og med trofast opbakning fra sin hustru, Inge. Dette
blev da udfordret af hans aldring, en
begyndende demens samt en vis forældelse af Eigils ledelsesstil og måde
at gøre tingene på. Han mødte anderledes reaktioner og modstand fra
nogle, som tidligere havde bakket
ham op.
Det var hårdt for Eigil at overgive
formandsposten til en anden. Han
savnede tillid til at andre kunne føre
foreningen videre i den gamle ånd,
og han var ærgerlig over, at andre
meldte sig klar til opgaven uden at
have den samme offervillighed som
han selv. Eigil var på mange måder
den sidste af en enestående art. ‘Det
værste ved at blive gammel er, at alle
ens venner dør’, sagde han ofte, og
han havde således overlevet sine
gamle skakkammerater.
Jeg mødte Eigil sidste gang i forbindelse med foreningens 100 års
jubilæum. Det var en begivenhed,
han ofte havde givet udtryk for ønske og håb om at opleve. Jeg er glad
for, at han nåede det.
Mads Smith Hansen

Jeg lærte Eigil at kende i slutningen
af 70'erne, først for alvor med jubilæumsturneringen i 1979. Senere
blev det til stormesterturneringer i
AS04 i både 83, 84 og 88. Især den
i efteråret 84 blev stablet op med
meget kort varsel, da Eigil pludselig
havde fået besked om, at tre sovjetiske mestre var på vej Danmark. Jeg
husker adskillige yngre klubmedlemmer udtrykke stor skepsis med
hensyn til at arrangere en turnering
med så kort varsel. Men ukuelige
Eigil gik i spidsen, og det lykkedes.
Det gode forhold til Sovjetunionen og deres fagforeningers skakforbund kørte gennem AS04 og primært Eigil. Via dette kom adskillige
danske mestre med i de stærke
Kotov-mindeturneringer, jeg selv i
1982 og 1987. Ovre i det store land
gav deres organisationsfolk nærmest
udryk for, at Eigil da måtte være formand for et meget stort, dansk arbejderskakforbund – nåja, lille i slaget var han jo aldrig.
Jo, det var betinget af andre tider,
men også forårsaget af det ukuelige
og evigt optimistiske gåpåmod, som
Eigil i allerhøjeste grad var eksponent for. Det har nok at gøre med
den egentlig kerne i den brede arbejderkultur: Alene og hver for sig
kan vi ikke ret meget, men står vi
sammen og støtter hinanden, så skal
man bare se!
AS04 rykkede i 1982 ind i Medborgerhuset på Blågårds Plads, og
Eigil sad i husets styregruppe i en
hel del år. Hos de mange aktive mennesker i kvarteret stod der respekt
om Eigil for hans altid klare og solidariske holdninger.
Blandt skakspillere har der jo været en del pessimisme om medlemstallet og skakspillet fremtid. Det ville
Eigil slet ikke høre på: ‘Pjat, se på de
andre organisationer! Vi burde være
gået meget mere tilbage end vi er!’
Lidt af Eigils ukuelige optimisme
kan vi vist stadig godt bruge.
Jens Kristiansen
2010 /7/311
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Chess House i Århus spillede international sommerskak
i 30 graders varme, Karsten Rasmussen vandt og
Jackie Andersen overraskede med IM-norm.

Aarhus Chess Su
Fotos: Thomas Hauge Vestergård

Varm skaksommer
Af Jackie Andersen
Ligesom sidste år var Chess House
vært for Aarhus Chess Summer omfattende IM-turnering plus kandidatklasse, begge som alle-mod-alle
grupper med ti deltagere. Turneringen kunne følges live på nettet, og
chesshouse.dk var meget velbesøgt
i turneringsdagene 10. - 18. juli.
Ratingfavorit i IM-gruppen var
IM Aleksander Colovic, Makedonien, tæt efterfulgt af IM Karsten Rasmussen, Århus, som viste sig at have
taget storformen – og sommervarmen – med hjem fra Cuba, hvor han
sammen med Finn Pedersen havde
deltaget med succes i en open. Karsten vandt turneringen sikkert. Han

Aarhus Chess Summer 2010

1. IM Klaus Berg
2. FM Arne Matthiesen
3. Hans Olav Lahlum
4. Poul Rewitz
5. IM Aleksander Colovic
6. Jackie Andersen
7. FM Martin Matthiesen
8. Inge S. Skrondel
9. WGM Bella Gesser
10. IM Karsten Rasmussen
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Men da jeg læste, at der manglede
en spiller i kandidatgruppen, kontaktede jeg arrangørerne – og blev
spurgt om jeg ikke hellere ville med
i IM-gruppen, hvor IM Jens Ove
Fries Nielsen havde meldt afbud. De
skulle bruge en spiller med minimum
2276 i rating, hvilket faktisk er mit
Elo-tal for tiden.

var lidt rystet mod Arne Matthiesen,
men ellers spillede han en super turnering. Han vandt alle sine hvide
partier og spillede remis i alle sine
sorte. At Karsten ikke er på OLholdet, er mig helt uforståeligt.
For mit eget vedkommende blev
turneringen også en succes. Jeg delte
andenpladsen og scorede min tredje
og sidste IM-norm. De to andre lavede jeg i 1993 og 1994!! Ratingtallet og styrken har dog aldrig været tæt på de 2400, og min første
norm, fra Pinsk i Rusland, blev vist
aldrig registreret af FIDE.
Faktisk var det slet ikke planen, at
jeg skulle spille skak i sommerferien.
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I 1. runde fik jeg sort mod Colovic,
som trods sin rating satte en bonde i
slag i åbningen i et kendt tema, hvorefter jeg fik en nem sejr og en god
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Jackie Andersen –
udnyttede et afbud i IMgruppen og scorede IMnorm, 17 år efter den
forrige.

ummer:

www. chesshouse.dk/

3. runde

2. plads med 6 point. I den følgende
runde ventede Karsten Rasmussen,
og igen havde jeg de sorte. Karsten
havde i 1. runde spillet remis med
feltets anden dansker over 2400, IM
Klaus Berg, efter at Klaus havde
presset længe, men uden at finde en
gevinst. Mod Karsten blev jeg helt
udspillet og kan kun sige, at jeg
mødte en bedre spiller.
3. runde bød på en forholdsvis
nem sejr over Martin Matthiesen,
som ikke havde sin bedste turnering.

Jackie Andersen
Århus / Skolerne (2276)

FM Martin Matthiesen
SK 1968 (2304)

Engelsk / A16
Inden denne turnering havde jeg
endelig fået anskaffet ChessBase, så
for første gang nogensinde forsøgte
jeg at forberede mig lidt til hver parti.
Planen var at spille de stillingstyper,
som mine modstander havde lav
score imod, og samtidigt at overraske dem i åbningen.
1. c4 Sf6 2. Sc3 g6 3. e3
Ikke det skarpeste, men jeg ville
hurtigt ud af teorien.
3... Lg7

Har spillet denne plan nogle gange
med succes. Hvid får normalt kontrol over de hvide felter, men det
svækker også lidt.
4. g4 h6 5. Lg2 d6 6. h3 c5 7. a3 Sa6?!
Martin vælger en tvivlsom plan til
hesten.
8. Sge2 Sc7 9. b4 0-0 10. d4
Jeg har fået Martin ud af teorien og
desuden en stillingstype, jeg selv kan
lide at spille.
10... Sd7 11. 0-0 Tb8 12. Ta2!
Et snedigt træk. Får tårnet væk fra
h8-a1. Desuden lægger det også en
lille fælde, som han ikke ser.
12... b5?
Taber en bonde, bedre er f.eks b6.
13. dxc5 dxc5??

^

   
   
 
   
   




^

14. Td2







Først her opdager Martin, hvad planen med Ta2 var. Nu truer Lc6, hvilket er svært at dække.
14... e6 15. Lc6 Dh4 16. Lxd7 cxb4 17.
axb4 bxc4 18. Lxc8 Tfxc8 19. Kg2 Txb4
Sort har fået to bønder for officeren,
men slet ikke nok til at få point. Resten behøver ingen kommentarer.
20. Sd4 Tbb8 21. La3 Lxd4 22. Txd4
Sb5 23. Sxb5 Txb5 24. Td7 Df6 25. Le7
Dg7 26. Td8† opgivet.
Et dejligt nemt point. Jeg spillede
ingen superpartier i turneringen, men
var i modsætning til de sidste mange
år meget koncentreret og forberedt!
1-0

Ujævnt spil
Runde 4-6 indbragte tre halve point.
I 4. runde kom jeg bedst ud af åbningen. Spillede så desværre upræcist,
hvorefter det bare var remis. 5. runde
stod jeg vel nærmest strategisk til
gevinst. Men et eller andet gik helt
galt, og jeg var ved at tabe.
Mod Klaus Berg i 6. runde blev
det hurtigt remis, så kravet inden de
tre sidste runder var 2½ af 3. Ikke
umuligt. I 7. runde mod Arne Matthiesen var jeg heldig. Jeg strammede
den alt for meget og kom til at stå til
tab. I tidnøden spillede Arne dog forkert, hvorefter jeg får det hele point.
I 8. runde spillede jeg meget skidt,
tabte en brik og stod til tab. Lahlum
valgte ikke det bedste, men stod dog
stadig bedst, da han tilbød remis,
2010 /7/313

9

... AARHUS CHESS SUMMER

En gyserafslutning
Partiet blev lidt af en gyser. Jeg fik
en fin stilling, som Rybka også er
tilfreds med. Spillede så forkert, men
endte i et lige slutspil, hvor jeg i tidnød tilbød Poul at afvikle til remis.
Det afslog han dog, for som han sagde efter partiet, så var der jo ikke
nogen af os, der kunne bruge en halv
til noget. Lige inden tidkontrollen
stod jeg vel til tab, men Poul, som
også var kommet i tidnød, dummede
sig, hvorefter det vel burde være remis. Men det viste sig, at det slet ikke
var så nemt for Poul, som jeg selv
troede, og det endte faktisk med, at
jeg vandt partiet og lavede en IMnorm. 17 år efter min første!

Poul Rewitz
Århus / Skolerne (2306)



















 

  
  
   
  







derlig følelse, for få træk siden stod
jeg ikke bedst.
52... Lb2 53. Sd6† Kg7 54. Ke7 La3
55. Ke6 Lb2 56. Se8† Kf8 57. Sxf6 Kg7
58. Sd7 La3 59. f6† Kh6 60. Kf5 Lf8
61. Se5 Kh7 62. Kxg5 La3 63. Kf5 Kg8
64. g5 Lb4 65. g6 La3 66. g7 Kh7 67.
Sg6 1-0
Efter denne succes fik jeg blod på
tanden og har spillet to turneringer
siden. Scorede 5½ af 7 i Horsens
Lang Weekend ugen efter og 7 af 10
i Politiken Cup. Så alt i alt har disse
turneringer givet næsten 100 Elopoint og 100 danske samt troen på,
at IM-titlen nok skal komme en dag!
Jeg toppede rating- og styrkemæssigt
som 18-årig. Siden har jeg faktisk
ikke spillet særlig meget. Enkelte
runder i holdskak, Vesterhavsturneringen et par gange og et par lokale turneringer er, hvad det er blevet til. Men jeg har heldighvis fået
lysten tilbage.
Tak til Chess House for et godt
arrangement. Der blev sørget for
frugt og koldt isvand under runderne,
hvilket var meget nødvendigt, da vi
spillede i 30 graders varme, og der
blev også indkøbt ventilatorer.
Chess House og folkene bag, er
desværre de eneste i Århus og omegn, der arrangerer normgivende turneringer. Jeg håber for dansk skak,
at der kommer flere.

Stærk kandidat
Kandidat-gruppen blev vundet af
Torben Kyhl Sørensen. Han vandt
det meget vigtige topopgør i 8. runde
mod Claus Rossen, og efter den følgende taktiske opvisning mod seniorspilleren Pouelsten Holm Grabow
er han dermed klar til næste års IMturnering.

Torben Kyhl Sørensen
kommenterer:

9. runde

hvilket jeg selvfølgelig accepterede.
Gevinst mod Poul Rewitz i sidste
runde ville altså betyde IM-norm.
Dog er statistikken ikke på min side
mod Poul, faktisk var jeg bagud 0-6
inden dette møde!

Pouelsten Holm Grabow
Randers Skakklub (2159)

Torben Kyhl Sørensen
Skødstrup Skakklub (2097)

Engelsk / C01
Partiet blev spillet i 9. og sidste runde. Jeg førte med 6/8 et halvt point
foran Claus Rossen og Sigfred Haubro. Forhåndsberegningerne viste, at
Haubro nok ville få den bedste korrektion, så jeg havde brug for en
gevinst for at være sikker på førstepladsen. Ikke umiddelbart nogen
nem opgave med sort mod gruppens
højestratede spiller. Dog havde Grabow også brug for en gevinst for ca.
at nå sin forventede score, så med
offensivt indstillede spillere på begge
sider af brættet, skulle der nok blive
chancer.
1. c4 Sf6 2. Sc3 d5 3. e3 e5 4. d4 exd4
5. exd4
Som Grabow påpegede under de ef-

Jackie Andersen
Århus / Skolerne (2276)

Jeg regnede med, at det var dødt remis, men ville da lige prøve lidt, og
helt let for Sort er det som sagt ikke.
47. Kc4 Kf7 48. Kc5 Lh2??
Utroligt nok er 48... Ke8 det eneste
træk, der holder remis. Nu kommer
min konge ned på d7, hvorefter det
faktisk er nemt vundet. Hverken
Rewitz eller jeg regnede med, at Hvid
kunne vinde.
49. Kc6 Le5 50. Kd7 Ld4 51. Sc7 La1
52. Se8
Heromkring var jeg ved at være klar
over, at det var vundet. En lidt un-
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Karsten Rasmussen vandt alle sine hvide partier, her mod Inge Skrondal i 6. runde.

Torben Kyhl Sørensen – vandt
kandidatgruppen med aggressivt spil.

terfølgende analyser, er vi via trækomstilling kommet ind i afbytningsvarianten i fransk (en åbning der ikke
er kendt for at give Sort de store problemer) med c4.
5... Sc6 6. Sf3 Lg4 7. Lg5?!
Allerede kimen til hvide problemer.
Et solidt alternativ havde været 7.
cxd5 Sxd5 8. Le2, men Grabow var
nok ikke interesseret i bare at spille
solidt. Nu kunne Sort få godt spil
med 7... De7†, for uanset, om Hvid
svarer med 8. Le3/Le2/De2, spiller
Sort 8... Lxf3, og den hvide bondestilling bliver ødelagt. I øvrigt påfaldende, at Hvid så hurtigt skal til at
kæmpe for blot at udligne, selv om
han kun har spillet tilsyneladende
sunde træk. Det er ikke god reklame
for varianten. Jeg valgte imidlertid
noget andet, da jeg havde set en
spændende taktisk vending, jeg ikke
kunne modstå.
7... Lxf3 8. Dxf3 Sxd4 9. De3†


  ^
   
   
   
  
   
  
   

9... Se4!?
Et interessant alternativ, som jeg ikke

var opmærksom på under partiet, var
9... Se6 10. Lxf6 Dxf6 11. cxd5 Lc5
12. De2 0-0-0 13. dxe6 The8 med et
betydeligt, men måske ikke tilstrækkeligt pres for den ofrede officer.
10. Dxd4?!
Hvids bedste havde nok været 10.
Lxd8 Sc2† 11. Ke2 Sxe3 12. Lxc7
Sxc4 13. Sxd5 Sxb2, hvor jeg godt
nok har vundet en bonde og har frataget Hvid rokaden, men mine officerer koordinerer ikke godt, og jeg
kommer ikke til kort rokade foreløbig. Desuden kan Hvids løberpar
blive meget stærkt i så åben en stilling, foruden han har potentielle trusler med Sc7.
10... Dxg5
Her troede jeg først, at Hvid nu kunne
få helt lige spil ved at bytte af på e4,
men helt så enkelt er det ikke. 11.
Sxe4 dxe4 12. Dxe4† Le7, og Hvid
har visse problemer pga. sin fremskudte c-bonde, der hæmmer hans
løber og gør ham sårbar i a5-e1 diagonalen. Kunne han bare rykke bonden tilbage til c3, havde han ingen
problemer. Sorts praktisk bedste
havde nok været 11. Dxd5 Dxd5 12.
Sxd5 0-0-0 13, Ld3, og selv om Fritz
hævder lille sort fordel, er det ikke
en fordel af en type, som en spiller
på mit niveau har let ved at udnytte.
Hvid skal i hvert fald ikke spille...

  ^
   
   
   
  
   
  

  
11. Sxd5?
Den afgørende fejl. Overfladisk ser
det godt ud for Hvid, der både truer
på e4 og c7, men Sort kan dække
begge dele med...
11... 0-0-0
... og gevinststilling på grund af 12.
Dxe4 Lb4† og enten mat på d2 eller
dronninggevinst.

12. h4
Et træk Grabow bagefter var stærkt
utilfreds med, men der er ikke længere noget tilfredsstillende. 12...
Lb4† 13. Sxb4(?) 13. Kd1 og søge
mod dronningfløjen med kongen var
lidt mindre slemt.
13... Da5 14. De3
Og Hvid opgav, inden jeg kunne nå
at spille 14... Dxb4†. Efter denne
overraskende hurtige sejr havde jeg
dermed vundet Kandidatgruppen og
kan spille med i IM-gruppen næste
år, såfremt turneringen gentages.
0-1.
Slutstilling i kandidat-gruppen:
1. Torben Kyhl Sørensen, Skødstrup
Skakklub (2097) 7, 2. Sigfred Haubro, BMS Skak (2133) 6½, 3. Claus
Rossen, Viborg Skakklub (2128)
6½, 4. Peer Ole Pedersen, Nordre
Skakklub (1996) 5, 5. Pouelsten
Holm Grabow, Randers Skakklub
(2159) 4½, 6. Hans Laurits Tanggaard, Randers Skakklub (1974) 3½,
7. Steffen Cordes, SK 1968, 3½, 8.
Louise W. Fredericia, K 41 (2093),
9. Martin Haubro, BMS Skak (2001)
3, 10. Frank Lennart Vang, Skødstrup Skakklub (1957) 2.

100 år
Skakbladet
Vi har det hele.

Køber/Sælger
Skakbogsamlinger

TÅRNURET
altid på lager.

33 – 14 62 91

Skakhuset
Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk
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Rekord i Horsens
Horsens Lang Weekend:

Igor Teplyi sikker vinder
foran fire IM'ere i rekordstort felt i Horsens.

Foto: Anders Munch.

Af Steffen Pedersen

Igor Teplyi med præmiecheck og vinderhåndklæde lykønskes af
Horsens Skakforenings formand, Tim Bjerre.

Horsens Lang Weekend 2010:
1.
2.
3.
4.
5.
6-7.
6-7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

FM Igor Teplyi, Nordre Skakklub (2396) 6 / 26.5
IM Karsten Rasmussen, Århus/Skolerne (2458) 5½ / 25
IM Klaus Berg, Skanderborg (2415) 5½ / 24.75
Jackie Andersen, Århus/Skolerne (2297) 5½ / 24
IM Steffen Pedersen, Sydøstfyn (2428) 5 / 21.75
FM Jakob Aabling-Thomsen, Brønshøj Skf. (2294) 5 / 21.25
FM Jacob Carstensen, Brønshøj Skf. (2292) 5 / 21.25
IM Nicolai V. Pedersen, Skødsrup Sk. (2462) 5 / 20.75
Ritvars Reimanis, Letland (2124) 5 / 19.75
Peter Olsen, Seksløberen (2197) 5 / 19
Poul Rewitz, Århus/Skolerne (2293) 5 / 18
Anders Hobber, Norge (2135) 5 / 17.75
Lars Hansen, SK 1968 (2230) 5 / 17.25
Mads Hansen, Frem (2132) 5 / 16
I alt 86 deltagere.

Næste års Horsens Lang Weekend er programsat til:
21. juli til 24. juli 2011.

www. horsensskakforening.dk/
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Igor Teplyi fra Nordre blev en fortjent og sikker vinder af Horsens
Lang Weekend, der blev afviklet i
slutningen af juli måned.
Med 6 point af 7 mulige forblev
århusianeren ubesejret og sluttede på
en udelt førsteplads. At Teplyi dermed også distancerede feltets fire
IM’ere er dog ikke nogen voldsom
overraskelse, selv om alle vel nok
havde forventet lidt mere af sig selv.
Teplyi har lært skakspillet i en sen
alder, som 16-årig, men har hurtigt
vist et fantastisk talent. I 2007 blev
han en uventet vinder af kandidatklassen ved DM, og siden er det stort
set kun gået fremad. Med sejren i
Horsens er han for første gang over
2400.
Karsten Rasmussen var den eneste af titelholderne, der i de første
runder viste lidt format, og efter tre
runder delte han og Teplyi føringen
uden at have sat point til – inden en
indbyrdes remis fulgte i runden derefter.
Men Rasmussen tabte i 5. runde
til Jacob Carstensen, der fortsat var
fuld af energi på trods af at have spillet seriøse skakpartier hver eneste
dag i juli måned. Da Teplyi lidt overraskende afgav remis til Stefan Wiecker, så var det de to klubkammerater, Carstensen og Jakob AablingThomsen, der inden de sidste to runder havde lagt sig i front.
Aabling-Thomsen havde undervejs vist sin farlighed med en fin afslutning fra 3. runde, der senere vandt
turneringens skønhedspræmie (som
han i øvrigt også gjorde sidste år).

Brønshøj Skf. (2294)


^

^


   
   
   
   
   
   
 
Rune Andersen

Karsten Rasmussen fulgte på samme
pointtal. Men Nicolai V. Pedersen
var yderligere et halvt point efter.
Han havde afgivet remiser i 5. og 6.
runde og desuden lidt et overraskende nederlag i 2. runde.
Opløbet var dermed tæt inden sidste runde. Jackie Andersen og Stefan Wiecker var også på 4½ af 6.
Med en frisk IM-norm fra Aarhus
Chess Summer måtte Jackie regnes
som en af forhåndsfavoritterne. Han
havde dog afgivet et par ‘bløde’ remiser, men han havde også vist sin
farlighed.

At Carstensen og Aabling benyttede
6. runde til en lille hviledag med en
hurtig remis indbyrdes var ingen
større sensation, men derved kunne
Igor Teplyi igen bringe sig med frem
i front.
Feltets fire IM’ere haltede fortsat
efter. For mit eget vedkommende
manglede der decideret skarphed i
spillet, og jeg havde afgivet tre remiser. Det samme som Klaus Berg.

2. runde

Bornholms Skakklub (2127)

I en stilling med modsatte rokader er
det Sorts angreb, der viser sig farligst. Afslutningen faldt prompte:
27... Txb2†!
Hvid opgav med det samme, da han
efter 28. Kxb2 Db4† 29. Kc1 Da3†
30. Kb1 Tb8† kun kan udskyde matten ved at sætte tilfældige brikker
imellem på skakkerne.
0-1

Lars Nilsson
Hillerød (2007)

Jackie Andersen
Århus /Skolerne (2247)

Kongefianchetto / B06
1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Sc3 d6 4. Le3 Sd7
5. Ld3 a6 6. Dd2 c5 7. Sf3 cxd4 8. Sxd4
Sgf6 9. f3
Ved Aarhus Chess Summer udnyttede Jackie en tidlig fejl, da makedonieren Alexander Colovic spillede 9.
Lh6. Efter 9... Lxh6 10. Dxh6 Db6!
står Hvid allerede til tab. Pointen er
11. Sb3 Dxf2†! 12. Kxf2 Sg4† fulgt
af 13...Sxh6 med en bonde mere.
9... Se5 10. g4 Ld7 11. h4 h5 12. g5
Sh7 13. 0-0-0 Tc8 14. Kb1 b5 15. Df2
Txc3
Jo ganske tematisk.
16. bxc3 Dc7 17. Se2 0-0 18. Ld4 Tb8
19. Sc1?!

Foto: Tim Bjerre.

Heromkring begynder det at gå ned
ad bakke for Hvid, men Sorts stilling er absolut også den nemmeste
at spille.
19... Sf8 20. f4 Sg4 21. De2 e5 22.
fxe5 dxe5 23. Lf2 Dxc3 24. Le1 Dc7
25. Sb3 Se6 26. Dd2 Sd4 27. Le2?
27. Lg3 må være det rigtige træk.
27... Le6 28. Tg1




   
   
  
   
  
 


^







28... Se3!
Helt afgørende – nu spiller alle Sorts
officerer med.
29. Sxd4 exd4 30. Lg3
Et lille chok, da Jackie ikke havde
set dette.
30... Dc5! 31. Lxb8 Da3 32. Dd3 Dxa2†
33. Kc1 Sc4 34. c3 Db2 mat! 0-1
Som forventet var der hård kamp i
sidste runde. Aabling-Thomsen blev
sat ud af spillet, da han tabte til Karsten Rasmussen, og så blev kampen
om 1. pladsen afgjort i følgende parti:
7. runde

Jakob Aabling-Thomsen

Jacob Carstensen
Brønshøj Skf. (2292)

Igor Teplyi
Nordre Skakklub (2396)

Grünfeldindisk / D76

Jacob Carstensen og Igor Teplyi har netop indledt det afgørende parti i sidste runde.

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Sf3 0-0
5. Lg2 d5 6. cxd5 Sxd5 7. 0-0 Sb6 8.
Sc3 Sc6 9. d5 Sa5 10. e4 c6 11. De2
Hvid har mange alternativer. Dette
ses sjældent og giver Sort relativt
nemt spil.
11... cxd5 12. Sxd5 Sxd5 13. exd5 Dxd5
14. Dxe7 Sc6 15. Da3
Passivt. 15. Dh4 var bedre.
15... Db5 16. Td1 Lf5 17. Sh4 Tfd8 18.
Lg5 Td3
18... Txd1† 19. Txd1 Le6 virker som
2010 /7/317
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en ganske klar fordel. Nu lykkedes
det faktisk Hvid at sno sig lidt.
19. Lxc6!?
En lidt overraskende afbytning,
men det skaber et felt til den hvide
dronning. 19. Txd3 Lxd3 20. Td1
kom dog også på tale.
19... bxc6 20. De7 Le6 21. Txd3 Dxd3
22. Lf6 Lxf6 23. Dxf6 c5 24. b3 Td8
25. Te1 Dd4 26. De7 Td7 27. De8†
Kg7 28. Sf3 Df6 29. Sg5




 
  
   
   
   
  
   
   

29... Lf5!
29... Dxg5 30. Txe6 Td8 31. De7
Td1† 32. Kg2 Dd5† 33. Te4 giver
akkurat ingenting for Sort, da Hvid
truer med at bytte dronningerne med
34. De5†.
30. De3 Td3 31. Df4 Td4 32. De5 Dxe5
33. Txe5 Td1† 34. Kg2 Kf6 35. Sf3 Td3
36. Te1 Le6!
Meget ubehageligt for Hvid, der nu
ikke kan spille 37.Tc1 pga. 37... Ld5.
37. Se5 Td2 38. Sc4 Txa2 39. Tc1 a5
40. Se3 Lxb3 41. Txc5 a4
Hvid er chanceløs.
42. Tb5 Le6 43. Sd5† Kg7 44. Ta5 Ta1
45. Sc7 Ld7 46. g4 Lxg4 47. f3 Ld7
48. Td5 Lf5 49. Se8† Kf8 50. Td8 Ke7
51. Ta8 Tc1 52. Sg7 Ld7 0-1
Med 86 deltagere er Horsens Lang
Weekend formentlig den største
danske turnering i år, når man ser
bort fra DM og Politiken Cup. Det
var i øvrigt en fordobling af deltagerantallet, men det er næppe helt
tilfældigt. For man føler sig godt
tilpas i Horsens.
Det organisatoriske klappede perfekt, og mon ikke Tim Bjerre og
Co. kan se frem til endnu en fremgang næste år?
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Capablanca Memorial:

Skak på C
Af Karsten Rasmussen

Mayrebis
Fridag. Gisper. Tager vand ind allerede efter nogle få baner i bassinet.
Pludselig registrerer jeg et ungt
smukt ansigt i vandkanten. Hun
spørger: ‘Cuanto puntos’? På mit
ubehjælpsomme spansk får jeg svaret 4½.
Sluger noget mere vand, og med
min nordiske stædighed kæmper jeg
mig gennem 30 baner. Musklen Finn
tager let det dobbelte antal på samme
tid. Vi har kendt hinanden siden
skoleskak-DM i 1975, og vi besluttede os i december for at deltage i
den 45. Capablanca Memorial.
Efter at have sundet mig lidt un-

José Raúl Capablanca

* 19/11 1988 - † 8/3 1942

der parasollen efter svømningen,
bevæger jeg mig ud i den cubanske
hede og spørger pigen. ‘Do you
speak english’? ‘So, so’ lyder svaret. ‘Er du med i turneringen’? På en
blanding af noget primitivt engelskspansk fortsætter snakken. ‘Ja, jeg
har to point’, svarer Mayrebis.
Hun fortæller, at hun bor i Sancti
Spiritus, 300 km fra Havana. Hun er
18 år og som hovedparten af deltagerne i turneringen spiller hun kun
skak. Elo 2106.
Det giver på Cuba tit mere mening at spille skak end at studere eller arbejde. På den økonomiske front

Cubaneren José Raúl Capablanca
erobrede i 1921 verdensmesterskabet fra Emanuel Lasker og beholdt VM-titlen indtil 1927.
Mindeturneringen 2010 havde
foruden den store open to lukkede
grupper, ‘Elite’ med seks deltagere
dobbeltrundigt alle-mod-alle og
‘Premier’ med ti deltagere, enkeltrundigt alle-mod-alle.
I Elite-gruppen kunne de to cubanske topnavne, Leinier Dominguez og Lazaro Bruzon ikke hamle
op med Vassily Ivanchuk, Ukraine,
og Ian Nepomniatchi, Rusland. Anderledes i Premier, hvor Yuniesku

Anderledes skakkultur
– anderledes oplevelse.

uba
5. runde – forrest vinder Karsten Rasmussen med sort mod IM Rodney Perez, Cuba.

er de cubanske stormestre privilegerede. De oppebærer en indkomst på
700 kroner om måneden og tildeles
derudover ekstra rationer af mad.
Naivt spørger jeg, om hun har
computer? Nej. Skakbøger? Nej.
Træner? Nej, men i nærheden bor
Pedro Jimenez (han slutter som nummer to i den åbne turnering). Så de
spiller lidt sammen. Hun bor alene
med sin fraskilte mor, der er syg og
som derfor ikke kan arbejde. Faderen tjener 60 kroner om måneden og
støtter Mayrebis og moderen med de
15 kroner. Så som hovedparten af
cubanerne er Mayrebis helt afhæn-

Quesada, Cuba (2582) henviste
bl.a de to højereratede russere Ildar
Khairullin og Vladimir Potkin til sekundære placeringer.
Tilbage i 1967 indledte Bent Larsen sin historiske række førstepladser med sejr foran de sovjetiske stjerner Tajmanov og Smyslov
i Capablanca Memorial, og i de seneste år har der været regelmæssig
dansk deltagelse, dog mest i de
åbne rækker.
Carsten Høi (5½ af 9, nr. 16) og
Nicolai V. Pedersen (5 af 9, nr. 21)
deltog i den 41. Capablanca Memorial 2006, og året efter tog Pe-

gig af de madrationer, det cubanske
styre tildeler befolkningen, samt den
hjælp familien internt kan afse.
Egentlig har hun ikke adgang til
swimmingpoolen, da hun ikke bor
på hotellet, men på en eller anden
måde lykkes det alligevel indimellem cubanerne at få adgang til det
attraktive område.
Og fridagen ved poolen må have
gjort godt. To dage efter vinder hun
over Finn og fortsætter stilen. Efter
turneringen viser hun stolt papiret
frem med resultater til en WGMnorm. 6 point i alt bliver det til og en
ratingpræstation på 2424. Jeg spør-

ter Heine Nielsen 6. pladsen i topgruppen, mens Karsten Rasmussen delte 21. pladsen i den åbne
turnering. I 2008 havde Sune Berg
Hansen (6 af 9, nr. 12) og Jakob
Vang Glud (5½ af 9, nr. 22) taget
turen over Atlanten, og i 2009 var
Karsten Rasmussen for anden
gang med i den åbne gruppe og
sluttede midt feltet med 5 point af
9.
Karsten Rasmussens fascination af Cuba og cubanerne blev
grundlagt allerede i 2007, selv om
han koncentrede sig om skakken
med det mål at blive udtaget til EM-

ger så, om hun har mulighed for at
spille nogle flere turneringer. Nej,
først om et år når den næste Capablanca Memorial afholdes. Men
motivationen er høj efter det flotte
resultat.
Lad os nu se. Måske får hun lov til
at deltage i det cubanske kvindemesterskab i starten af det næste år.

Arencibia
Walter Arencibia vandt junior-VM i
86 på Gausdal. Halvvejs gennem
Capablanca-turneringen møder jeg
ham ved turneringstavlen. Normalt
er han et meget roligt gemyt. De se-

landsholdet (det blev han, men ikke
pga. Cuba-resultatet), og i 2010 var
han 35 dage på øen og deltog i
Capablanca Memorial sammen
med Finn Pedersen. I den nærmeste fremtid kan Karsten Rasmussen næppe gentage længerevarende Cuba-rejser, for efter orlov er
han tilbage på jobbet som underviser på datamatikerlinien i Århus.
Finn Pedersen spiller næsten
udelukkende holdskak, og eneste
internationale turnering er sædvanligvis Europa Cup, hvor han
f.eks. blev topscorer i 2007 med
imponerende 5 point af 6.
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Foto: C. Rogers.

neste par dage har jeg set ham meget
gestikulerende i samtaler med den
cubanske skakpræsident. Det viser
sig, at alle områder fra sport til kunst
og undervisning har fået ordre om at
stramme rejsereglerne. Det er ikke
noget, der koordineres fra øverste
sted, men hver resort skal komme
med nye regler fra 1 juli. Skakforbundet har udformet nye regler,
der kun tillader de otte højestratede
mænd og otte højestratede kvinder
at rejse til udenlandske turneringer.
Walter har to invitationer til turneringer i Canada, som nu ser ud til at
være mindre værd end det papir, de
er skrevet på. Så der er ikke noget at
sige til, at han har svært ved at koncentrere sig om turneringen.
Og rejsetilladelser er noget, der
skal tages alvorligt. Selv oplevede
jeg, hvordan min cubanske spansklærer i et forløb over to måneder forsøgte at få de sidste afgørende cubanske tilladelser til et to-års
scoolarship i Japan med alt inklusive rejse betalt af de japanske myndigheder. Til daglig underviser hun
i engelsk og japansk på Havana
Universitet og tjener i omegenen af
100 kroner om måneden.
I ti dage var jeg personligt med på
turene mellem forskellige cubanske
instanser uden at kunne finde ud af,
hvad der skulle til for at få tilladelserne. Så hun kom ikke af sted i april.

Vassily Ivanchuk.

Det er noget, der gør ondt.
Selv følte jeg mig nærmest som
deltager i ‘Processen’ af Kafka. En
måske ikke rimelig betragtning. Jeg
har jo min frihed til at rejse, hvorhen
jeg ønsker. På Cuba har de decideret
en betegnelse for oplevelserne.
‘Peloteo’ hedder det. Det beskriver
den situation i baseball, hvor spilleren løber frem og tilbage mellem to
baser uden at kunne nå i sikkerhed
på en af baserne.
Efter 8. runde møder jeg Walter
igen. Humøret er ændret. Han fortæller storsmilende og intenst om
dagens parti. Passionen for skakspillet er intakt.

Walter Arencibia
Cuba (2500)

























   
  
   
  

Alonso Moyano
Cuba (2399)

Stillingen har været stangtabt, men
pludselig kan Hvid ikke gøre frem-

Elitegruppen
1. Vassily Ivanchuk UKR

1
2741

skridt. I forskellige situationer vil
trækket b4-b3 aflive Hvids sidste
bonde. Prøv selv. I øvrigt har vi her
at gøre med en af de stillinger, computeren har problemer med. I hvert
fald min. Den mener Hvid vinder.
Der fulgte:
71. Kd1 Kc3 72. Lf7 Kd3 73. Kc1 Kc3
74. Lb3 e3 75. Kd1 Kd3 76. Lf7 Kc3
77. Ke2 Kd4 78. Lg8 Ke4 79. Lb3 Kd4
80. La4 Ke4 81. Lc6† Kd4 82. Ld7 Ke4
83. Le8 Kd4 84. La4 Ke4 85. Le8 Kd4
86. Kf3 Kd3 87. La4 Kd2 88. Lb5 Kc3
½-½

Cuba-fælden
Min første Capablaca Memorial var
i 2007. Her gik der ikke mange runder, inden jeg hver dag var henne og
runde skakbrættet, hvor 204 cm høje
IM Sebastian Siebricht, Tyskland,
sad. Typisk smilte han stort, samtidig med at han rystede på hovedet.
Hver runde gav en ny kvindelig
modstander med omkring 2200 i
Elo. Slutresultatet efter de ti runder
var mere end fire point under forventet score.
Finn fik i sin Capablanca-debut
sat en stopklods i efter at have mødt
seks piger i de første otte runder. Han
slipper med at betale 23 ratingpoint.
Sebastians første handling efter
turneringen i 2007 bestod i at tage til
Luxembourg og færdiggøre sin GMtitel ved at score den trejde GM-norm

2

3

4

5

6

  1 ½ ½½ 1 ½ 1 ½ ½1

7

2. Ian Nepomniatchi RUS

2695

0 ½  ½½ ½ 1 ½ 1

½1

6

3. Leinier Dominguez CUB

2713

½½ ½½   ½½ ½ 1

½½

5½

11

5½

4. Nigel Short ENG

2686

0 ½ ½ 0 ½½  1 ½

5. Evgeny Alekseev RUS

2700

0½ ½0 ½ 0

0 ½   ½½

3

6. Lazaro Bruzon CUB

2668

½ 0 ½ 0 ½ ½ 0 0 ½½ 

3

Premiergruppen
1.
2.
3.
4.
5.

16

GM
GM
GM
GM
GM

Yuniesky Quesada, Cuba (2582) 6
Emilio Cordova, Peru (2552) 5
Ildar Khairullin, Rusland (2617) Rusland 5
Holden Hernandez, Cuba (2543) 5
Vladimir Potkin, Rusland (2634) 4½
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6.
7.
8.
9.
10.

GM Axel Bachmann, Paraguay (2561) 4½
GM Jesus Nogueira, Cuba (2570) 4
GM Omar Almeida, Cuba (2541) 4
IM Isan Ortiz, Cuba (2544) 4
GM Fidel Corrales, Cuba (2590) 3

og derved tage titlen som verdens
højeste stormester. Fra Peter Heine.
Finns første handling var lidt i samme kategori. Han tog på cykeltur fra
Ikast til Nice. Den første tur til Cuba
skal følges op af noget ekstraordinært. Der er ingen genvej til normaliteten.

Turneringen
Jeg startede turneringen med sort
mod en ældre cubaner. Kunne ikke
rigtig drive stillingen ud over remisgrænsen og endte selvfølgelig med
at gå planken ud i sædvanlig overgearet Rasmussen-stil (tjek for eksempel Rasmussen - Pilgaard, DM i
Nyborg 2001). Måske var stillingen
denne gang aldrig helt tabt, men
Lebredo valgte på fredelig vis at
‘tabe’ en bonde, så remis var uundgåelig.

2. runde

Glad trængsel i elevatoren – Finn Pedersen på ned fra 18. etage.

Karsten Rasmussen
Danmark (2428)

Vivian Ramon Pita
Cuba (2267)

Benoni / A44
1. d4 c5 2. d5 e5 3. e4 d6 4. Lb5† Sd7
5. f4 exf4 6. Lxf4 a6 7. Lxd7† Lxd7 8.
Sc3 b5 9. Sf3 f6 10. 0-0 Db6 11. a4 b4
12. Sb1 a5 13. Sbd2 Da6

  ^
   
   
  
  
   
 



14. e5!?
Fredelige positionelle træk er sikkert
bedre, men egentlig er jeg ganske
tilfreds med trækket. Mest fordi jeg
fik beregnet de mest centrale varianter efter 14... dxe5 15. Sxe5 fxe5 16.
Dh5†. Her skal man både have styr
på 16... Kd8 og 16... Dg6. Og med
computerens forslag som løsningsvejledning kan jeg faktisk tillade mig
at mene at have bestået beregningsprøven. Rart at få bekræftet, at der
stadig er lidt strøm tilbage på min
lommeregner.
14... 0-0-0 15. exd6 Lxd6 16. Lxd6
Dxd6 17. Se4 Db6 18. Sfd2 Sh6 19.
Sc4 Da7 20. Sed6† Kb8 21. Dd3 Le8
22. Sb5 Lxb5 23. axb5 a4 24. Dg3†
Dc7 25. d6 Dd7 26. Txa4 Dg4 27. Dxg4
Sxg4 28. Tfa1 Kc8 29. Ta7 Se5 30. Txg7
1-0

Slutspillene
Efter 4½ i de første 5 runder satte
slutspillene sig på resten af turneringen. 6. runde indledtes med et springerslutspil. Det er ikke min kop te.
For eksempel lykkedes det mig engang at undgå at vinde et sådant med
to bønder mod nul. Okay, modstanderen var GM Lars Bo Hansen, der
jo kan få alle stillinger til at blive
remis. Men alligevel. Mod Guerra
havde jeg fra starten en smule fordel, så jeg holdt nogenlunde ubesværet remis og så fulgte i 7. runde:

Åben gruppe
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

FM Hector Delgado Ramos, Cuba (2414) 8
FM Pedro Alejandro Jimenez Fraga, Cuba (2461) 7½
IM Karsten Rasmussen, Danmark (2428) 7½
FM Juan Carlos Obregon Rivero, Cuba (2410) 7½
IM Jose Angel Guerra Mendez, Cuba (2471) 7
FM Pedro Morales Romero, Cuba (2420) 7
IM Rodney Perez Garcia, Cuba (2424) 6½
FM Mariano Ortega Amarelle, Cuba (2412) 6½
WIM Lisandra Teresa Ordaz Valdes, Cuba (2307) 6½
GM Luis Manuel Perez Rodriguez, Cuba (2483) 6½
IM Camilo Gomez Garrido, Cuba (2498) 6½
GM Lelys Stanley Martinez Duany, Cuba (2515) 6½
FM Roberto Garcia Pantoja, Cuba (2378) 6½
IM Alder Escobar Forero, Colombia (2474) 6½
FM Orlen Ruiz Sanchez, Cuba (2381) 6½

16.
17.
18.
62.

GM Juan Borges Mateos, Cuba (2468) 6½
GM Luis Galego, Portugal (2488), 6½
IM Diogo Fernando, Portugal (2494) 6½
FM Finn Pedersen, Danmark (2315) 5
I alt 110 deltagere, heraf 10 GM’ere.
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Karsten Rasmussen
Danmark (2428)
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Lelys Martinez
Cuba (2515)

35... Kd6 fulgt af Kc6 og a5 vinder
let, som Finn påpegede efter partiet.
Gad vide om jeg havde set den plan,
hvis jeg havde noget tid tilbage og
ikke kun det halve minut, som de
fleste turneringsarrangører i dag så
gavmildt uddeler efter hvert træk.
35... Ta5 36. a4 Tf5 37. Kg2 h5 38. Tb5
Txb5!
Jeg kan ikke spille tårnslutspil. Så
hellere kun bønder.

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

42... Kc5.
Er 42... Kd5 smartere? Når man er
træt, regner man ikke særlig meget
på det, men forlader sig alene på
børnelærdom om opposition.
39. cxb5 e5 40. Kf3 f5 41. h3 Kd6 42.
Ke3 Kc5 43. Kd3 Kd5 44. c4† Kc5 45.
Kc3 e4 46. h4
Ups – kunne den gå derhen. Det havde jeg komplet overset. Nu er det
mig, der står til at miste oppositionen. Efter nogle minutters rysten på
hovedet bliver jeg enig med mig selv
om, at der kun er én chance.
46... a5!!
Det første udråbstegn er tildelt, fordi
det er eneste chance, det andet udråbstegn fordi trækket vinder. Jeg
regnede ikke varianterne til bunds,
men i efteranalyserne fandt jeg ud
af, at hvis Hvid efter at have slået på
a6 vælger at forholde sig passiv, indtil jeg har hentet bonden og marcheret tilbage på c5 med kongen, ja så
vinder jeg akkurat, når jeg sætter
gang i kapløbet med trækket e4-e3.
Bonden på b5 går i mål med skak, da
Hvid har sin konge stående på f5 efter
at have taget bonden dér. Heldigt?
47. bxa6 Kc6 48. Kd4 Kc7 49. a5 bxa5
50. c5 a4
Heromkring gik det så op for mig, at
jeg undgik dronningslutspillet. Jeg
opdagede nemlig et af den slags træk,
jeg ellers ofte har en total blindhed
overfor: Baglæns dronningtræk.
51. Kd5 a3 52. a7 Kb7 53. Kd6 a2 54.
c6† Kxa7 55. c7 a1D 56. c8D Da6†
0-1

Karsten Rasmussen
Danmark (2428)





 
  
   
   
   
  
   

  
Pedro Jimenez
Cuba (2461)
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Efter at have haft min modstander
tæt på tælling tidligere i kampen, er
vi nu nået til sidste omgang. Igen
har tiden presset mig til det yderste,
denne gang i en længere periode på
10-15 træk.
59... a4 fulgt af Kg6 og f5 vinder let.
Forsøger Hvid sig med 60. f4, vil
han opdage, at 60. Kg6 ikke levner
ham muligheder for at vriste sig ud
af de problemer, han har på 3. række,
uden at det koster materiale.
59. Tc3 Ke6 60. Te3† Kd5??
60... Kf5 vinder stadig let, men jeg
kan altså ikke spille tårnslutspil.
61. Kg4 a4 62. Kf5 Tb2 63. Kxf6 Tb3
64. Te5† Kd6 65. Tf5 Txa3 66. Kxg5
Her havde jeg så optjent et par minutter på klokken, men hvad hjælper det, når alt er soldet væk.
66... Tc3 67. f4 a3 68. Tf6† Kc5 69.
Ta6 Kb4 70. f5 Tc5 71. Kg6 Kb3 72. f6
Tc7 73. Ta8 a2 74. f7 Txf7 75. Kxf7 Kb2
½-½
Jeg er ret sikker på, at jeg havde vundet turneringen, hvis jeg havde vundet dette parti. Nu traf jeg i stedet
den ene dårlige beslutning efter den
anden i åbningspillet i 9. runde mod
Hector Delgado. Så selv om han var
indstillet på remis fra starten, ændredes hans holdning sig logisk nok,
som partiet skred frem.
Før sidste runde mødte jeg Aramis ved elevatoren. Vi boede på 18.
etage og skulle ned til morgenmad.
Elevatoren var efterhånden ved at
blive et samlingssted for mange af
os. I starten af turneringen virkede
alle tre elevatorer, men her i slutningen af turneringen var vi indimellem nede på én. Mit spansk er efterhånden godt nok til at kunne spørge
om en remis. Ni dages hård kamp
havde sat sine spor. Overraskende
for mig insisterede han på at spille.
Dagen før havde han ellers spillet en
ultrakort remis med hvid, men det
var selvfølgelig også mod en anden
cubaner.
Nå, men så måtte jeg jo på den
igen i 10. runde. Og da 2500-manden spillede elendigt, fik jeg følgende stilling:

Aramis Alvarez
Cuba (2500)
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Karsten Rasmussen
Danmark (2428)

Opvisning i 1911:

En cubaner
indtog
København
Af Henrik W. Jensen
I sommer fejrede Palads Hotel på
Rådhuspladsen i København 100 års
jubilæum.
I den anledning blev der lavet en
lille udstilling i foyeren med plancher, gamle fotos og avisudklip om
hotellets arkitektur og historie. Og
nede på kælderetagen, i det bageste
udstillingsskab, faldt jeg over et gulnet avisudklip, der var delvis skjult
bag andre udklip. Det var fra 25.
september 1911 og handlede om et
skakparti spillet med levende brikker i hotellets imponerende ‘marmorsal’ af det 22-årige skakgeni
Capablanca. Men dog, tænkte jeg,
har denne legendariske mester virkelig været i Danmark? Ja åbenbart,
og her er beretningen om hans vej til
marmorsalen, og hvad der foregik
den aften.

Hvis det nu havde været en opgave
fra Bent Kølvigs ‘Tag stilling’, havde jeg sikkert fundet løsningen på
toilettet inden for et halv minut: 28.
Lxg5! Txg5 29. Te3.
Det tror jeg faktisk, jeg godt kunne
finde ud af at vinde problemfrit, selv
om tiden igen var knap.
I stedet spillede jeg...
28. Lf2
... og endte i et uligefarvet løberslutspil. Det foretrækker jeg langt
fremfor alle de andre former for slutspil, de tidligere runder havde budt
på. Men også dette blev spillet dår-

ligt. Men okay, selv for Anand er
det ikke altid let. Så det vekslede mellem remis, gevinst, remis og gevinst.
Til slut lykkedes det dog at fatte,
hvad der foregik, så gevinstillingen
blev omsat til en sejr.
1-0

José Raúl Capablanca blev født i
Havanna i 1888. Han lærte skak som
4-årig, blev Cuba-mester som 12årig og blev som 15-årig af familien
sendt til New York for at studere –
med strengt påbud om at lægge skakken på hylden. Men det kan være
svært, når man har Manhattan Chess
Club lige om hjørnet. Og han gik
hurtigt så meget frem i spillestyrke,
at han kunne tjene penge på at give
simultanopvisninger. Snart droppede han studierne og begyndte at turnere over hele USA med en så høj
score, at han blev kaldt den nye
Morphy.
I 1909 var han klar til at møde
USA’s stærkeste spiller, Marshall, og
han vandt med 15-8, næsten de
samme cifre som Lasker havde slået
Marshall med i VM-matchen 1907.
Han kunne nu kalde sig Amerikas
stærkeste spiller og snart fik han
chancen for et europæisk gennembrud. I den nordspanske by San Sebastian blev verdens stærkeste spillere indbudt til en af de stærkeste
turneringer nogen sinde, og næsten
alle mødte frem, bortset fra Lasker.
Altså også Capablanca, skønt han
ikke opfyldte adgangskriteriet: Man
skulle have opnået mindst en tredjeplads i en stærk turnering. Men Marshall havde overtalt arrangørerne til
at tage den ukendte cubaner med
trods protester fra Nimzowitsch og
Bernstein. Og det fortælles, at netop

de to før turneringsstart havde spillet et ‘løst’ parti med Capa som interesseret tilskuer, hvilket fik Nimzowitsch til at vrisse: ‘Her spiller erfarne mestre, og De må først gøre
dem fortjent til denne titel.’ Det
gjorde han så ved senere at slå både
Nimzowitsh og Bernstein og vinde
turneringen.
Nu var han for alvor berømt. Han
blev i Europa og indledte to af de
simultanturnéer, der i en tid uden
mange turneringer var så vigtige for
en skakmesters økonomi. Den anden turné bragte ham til København
omkring den 22. september 1911.
Formodentlig dagen efter spillede
han en simultan mod 22 i Københavns Skakforening (dengang Danmarks stærkeste klub) med resultatet +15 -3 =4. Altså en score på 77%,
men ikke så dårligt af københavnerne, da Capas simultanscore normalt lå på over 90%.
Og så er vi nået frem til den store
aften i Marmorsalen, søndag 24. september 1911. Vi giver ordet til Politikens reporter.

Turneringen blev ikke overaskende
vundet af en FM’er, trods det at turneringen havde deltagelse af to stormestre. FM Hector Delgado lavede
en ratingpræstation på 2671. Sådan
noget kan sagten forekomme på
Cuba, da mange af spillerne kun spil-

‘Det uovervindelige 22-aarige Skakgeni, Kubaneren Capablanca, besejrede igaar de to danske Spillere
Giersing og Pritzel i et Parti, der i
sig selv havde stor Interesse og nu
vil blive drøftet og analyseret hele
Verden over.’ ... ‘Men hvad der kastede en særlig Charme over dette
2010 /7/323
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ler ganske få turneringer og derfor
ikke altid har retvisende ratingtal.
Desuden er det heller ikke altid, at
alle cubanerne har deres retmæssige
titel. Sidste år mødte jeg for eksempel FM Humberto Blanco 2440. Han
havde scoret syv IM-normer.

Præmieoverrækkelse
På Cuba er man vant til at vente. På
bussen, i køen, på vennerne. På alt.
Ved præmieceremonien gik det dog
fint med at vente. Tiden blev brugt
på at tale med modstandere fra 2009turneringerne. Spillere, med hvem

Parti, var at det udførtes med levende
Brikker, der paa Politikens Opfordring villig havde stillet sig til Disposition.’... De nydelige Damer ...
de mange dels smukke, dels bisarre
Dragter, der trods deres Forskellighed alle var samstemte efter Spillets
to Hovedfarver, hvid og rød [sic!]
Kongernes værdige Holdning, de
pansrede Springeres Ridt hen over
Brættet og Dronningernes lange
Slæb, hele det brogede Ensemble
efterlod hos Tilskuerne et Indtryk,
som de vil bevare.’
Men hvad med selve partiet? Reporteren er jo selvsagt mere interesseret
i ‘de nydelige damers bisarre dragter’, men kunne det tænkes, at Skakbladet havde bragt det? Jeg kiggede
efter i gamle årgange på Det kongelige bibliotek, men der var intet parti,
ja end ikke et ord om Capablancas
besøg. Til gengæld var der en masse
om Marshalls turné i provinsen senere på året, og forklaringen er, at da
de københavnske skakklubber endnu ikke var meldt ind i DSU, bragtes
der stort set intet fra hovedstaden.
Men hvad Skakbladet undlod at
bringe i 1911 kan utroligt nok ganske enkelt googles frem på nettet i
2010! Og derfor kan Skakbladet så
nu med 99 års forsinkelse endelig
bringe partiet, som med reporterens
ord ‘vil blive drøftet og analyseret
hele Verden over’.
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jeg sidste år ikke kunne veksle et ord,
kunne der pludselig føres en form
for kommunikation med. Efter 45
minutter sker der pludselig noget.
Som ved et fatamorgana træder
Karpov og Iljumzhinov ind på scenen. Valgkampen er åbenbart nået
til Caribien.
Iljumzhinov lover endnu en gang
guld og grønne skove. Karpov holder sin tale på spansk, mens en cubaner oversætter den til russisk. Det
skal dog blive mere underholdende.
Ivanchuk sidder i sin egen verden
med rød kasket på. Da han kaldes til

præmiepodiet og modtager to præmier som vinder af elitegruppen bliver han tydeligvis så befippet over
at skulle holde styr på dem begge, at
han helt glemmer at håndtrykke alle
pingerne.
Nogle minutter efter kommer han
dog på sin typiske facon tilbage i
kampen. Han kaster sig ud i en vanvittig tarantel med en af de optrædende dansere. Her må selv de mest
høflige cubanere overgive sig til
smilet. Endnu en total urytmisk europæer har indladt sig på det, cubanerne er verdensmestre i, dansen.

Først lige et par ord om Capas
modstandere: H.P.Giersing (18721954) var nok Danmarks stærkeste
spiller omkring århundredskiftet,
jurist og senere overretssagfører.
A.C.M. Pritzel, f. 1874, maskinfabrikant, var søn af Sophus ‘gamle’
Pritzel og derfor helt frem til sin død
som 93-årig kendt som ‘unge Pritzel’.

Ta4 Dxc2 21. Txa7 Sc5 22. Se5 Ta8 23.
Txa8 Txa8 24. Df4 f6 25. Sg4 Sd3 26.
Dd6

Giersing & Pritzel
Capablanca
Fransk / C12
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Lb4
5. e5 h6 6. Ld2 Lxc3 7. Lxc3?
7. bxc3 er bedre, men d’herrer
Giersing og Pritzel var nok ikke fortrolige med MacCutcheons modangreb.
7... Se4 8. Ld3
Hvid må afgive løberen. På 8. Lb4
kunne følge 8... c5 9. dxc5 Sxf2!
8... Sxc3 9. bxc3 c5 10. Sf3 Da5 11.
Dd2 Sc6 12. Le2 Ld7
Sort står allerede klart bedst.
13. Tb1 b6 14. Lb5 Sxe5
Hvid ville redde d-bonden, men så
faldt e-bonden. Kampen er afgjort,
men af hensyn til de mange tilskuere
og ikke mindst de levende brikker i
de ‘smukke og bisarre Dragter’ spilles der videre.
15. Lxd7† Sxd7 16. 0-0 Tc8 17. Tfe1
cxd4 18. Dxd4 0-0 19. Tb4 Dxa2 20.



  
   
   
   
   
   
 
   

26... De2!
Der er sikkert gået et gys gennem
marmorsalen, da den unge cubanske
charmør – og damernes ven – stiller
sin ‘nydelige Dame med det lange
Slæb’ direkte i slag!
27. Tb1 Dxg4 28. h3 Df5 29. Dxb6 Ta2
30. f3 Kh7 31. Db3 Te2 32. Tf1 Dg5
33. g4 Df4 34. Tb1 Dh2† 35. Kf1 Dg2
mat!
Smæk for skillingen og som sådan
et udmærket opvisningsparti. Politikens reporter: ‘Det er første Gang,
der herhjemme er fremstillet noget
lignende. Alle der igaar var til Stede
i Marmorsalen, var enige om, at det
ikke burde være den sidste.’
Men dagen efter rejste Capablanca
videre til Hamborg, og han vendte
desværre aldrig tilbage til Danmark.

Efter seancen bliver jeg ført til
organisationskomiteens rum. Som
den eneste skal jeg modtage pengepræmie i den åbne gruppe. Der er
ellers ni præmier, men da cubanerne
ikke kan vinde pengepræmier, når
de spiller på Cuba, ja så bliver kun
400 CUC af den 2250 CUC store
præmiesum udbetalt. Sådan er der
så meget på Cuba.

Tilbage en dag
På hjemrejsedagen tager jeg turen til
stamcafeteriet. Udenfor sidder Finn
og Holman som sædvanlig og spil-

ler lynskak. Holman er bror til GM
Holden Hernandez og har været min
indgang til de mange oplevelser på
Cuba, som man som en almindelig
turist ikke får. Og jeg er betaget af
den umådelige livsglæde og imødekommenhed hos mennesker, der har
så svære livsvilkår.
Efter en halv time beslutter jeg mig
for at forlade de ‘skakafhængige’ og
starte på en artikel til Skakbladet. På
vejen til hotellet suser en cirka 10årig knægt i den obligatoriske skoleuniform forbi mig og udbryder med
forbløffende god udtale ‘Karsten

Rasmussen’. Efter nogle meter vender jeg mig om. Han er travlt optaget af at købe læskedrik.
Ryster lidt på hovedet og er enig
med mig selv om, at det er rigtigt
ikke at veksle de resterende præmiepenge, selv om cubanske CUC kan
kun veksles på Cuba. Jeg tager tilbage en dag. Det lover jeg mig selv.
Men lige nu kalder arbejdet igen.

www. capablanca.co.cu

Mandag den 25. september 1911 bragte Dagbladet Politiken tegning og reportage fra Capablancas opvisningsparti
med levende skakbrikker i Paladshotellets Marmorsal.
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Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

Sadami Konchi: ‘Skak er et ensomt
spil. En stor udfordring for hjernen,
der kræver stærke nerver og mental
styrke. Ingen kan hjælpe en spiller
under partiet, så han har kun sig selv
at regne med i sit forsøg på redning.’
(Sadamisgraffiti.blogspot.com,
11. april 2010)
Bent Larsen: ‘Den slags vinder Ulf
[Andersson] mange af. Men hvorfor vil de unge mennesker så gerne
spille slutspil med ham? Måske for
at lære noget...’
(‘3 points´ forspring’, 1980)
Bent Larsen: ‘Rørt brik skal flyttes, og sluppet brik skal stå. Dette
har været en hellig lov for skak og
andre seriøse brætspil i tusind år,
som vi kan slutte af beretningen om
Ulf Jarl, der blev myrdet af Knud
den Stores mænd i Roskilde Domkirke 1027. Kongen ville gøre et
træk om, det tillod jarlen ikke. Måske var det ikke skak, men et skakspil befandt sig mellem kongens efterladenskaber, da han døde i 1035.
Måske var det politiske intriger, men
jarlen blev slået ihjel, og Knud måtte
pænt ned til Rom og bede Paven
om forladelse. Når en regel har holdt
i tusind år, kan man næsten ikke tillade sig at være modstander af den.
Men i skak med ur anser jeg det for
langt fornuftigere at spille med ‘rørt
ur’! Det gør man jo også mange steder i lynskak. Det er ikke altid nemt
at vide, om en brik har været rørt
eller er blevet sluppet.’
(Frederiksborg Amts Avis,
12. juni 1987)
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Bjørn Nielsen: ‘Men hvor ofte sker
det ikke, at Nederlaget kan føres tilbage til Mangel paa Koldblodighed? Kunde man opføre en Statistik over Aarsagerne til, at Partierne
gaar tabt, skulde det ikke undre, om
Gruppen ‘Ophedet Hovede’ blev
temmelig stor. Thi ondet ‘Skaknerver’ er udbredt, og der findes vist
ingen Medicin, der kan afhjælpe,
endsige udrydde det. Men Forebyggelse er godt! Hvorfor tage Skak for
højtideligt? – og det er jo den eneste
Grund til manglende Koldblodighed. Bliver vi end hundrede Gange
ærgerlige, nedtrykte eller endog gale
i Hovedet over at tabe et Parti, er det
dog hver Gang en fundamental
Misforstaaelse, et latterligt Misbrug
af en kostelig Gave. Thi er der noget, som er skabt til Adspredelse, til
Glæde og Skønhed, er det vort ældgamle Spil.’
(‘Kan De kombinere’, 1948)
Howard Gardner: ‘Hvordan ville
man opfatte skakgeniet Bobby Fischer i en verden, hvor skak ikke
var opfundet? Som en fiasko eller
som et geni? Og hvordan hjælper
intelligenstests, hvis man pludselig
havner i en jungle eller på den afrikanske savanne?’
(‘Månedsmagasinet Undervisere’,
21. februar 2002)
Roger Benoit: [... i en tv-anmeldelse af et skakindslag] ‘Godt var
derimod billederne fra de forskellige spillesale, hvor man lod ansigterne tale! Den billedskønne jugoslaviske skakspillerske Sanja Vuksanovic havde man nu godt kunne
have brugt flere sekunder på – den
blonde engel og matsætning...’
(‘Blick’, 30. juli 1986)
Mikkel Wallentin: ‘I mit stykke er
der en scene i 2. akt, hvor en kvinde
og en mand spiller skak. Hun siger:
‘Den, der vinder, får lov at voldtage
den anden.’
(Børsen, 11. januar 2010)

Garry Kasparov: ‘I skak må man
have tålmodighed og vente til man
finder det rigtige træk. Sådan er det
også i politik...’
(Associated Press, 18. maj 2010)
Viswanathan Anand: ‘Skakspillere lever generelt i deres egen verden. Selv når de ikke bryder sig om
hinanden, eller ligefrem hader hinanden, som f.eks. Karpov og Kasparov eller Karpov og Korchnoi gør
det, kan de sagtens have behagelige
og underholdende efteranalyser
sammen. Det er egentlig rart, at de
kan tale om skak, men når det kommer til alle andre emner, bliver det
til sådan noget sært noget.’
(‘Nigel Short: Quest for
the Crown’, 1993)
Ole Larsen: ‘Ib Jensen var ikke imponeret af mit spil heromkring: ‘Det
var en flov omgang’, sagde han.
Modargumenterne blev siddende i
halsen.’
(Helsingør Dagblad,
26. februar 2000)

Jens Enevoldsen.

Jens Enevoldsen: ‘Husk det, alle I
unge mennesker og gamle nisser!
Skak er et spil, et genialt og dejligt
spil til at fylde op i livet med, men
det er ikke selve livet. Det skal nok
tages højtideligt, men ikke for meget. Det indeholder ikke ‘de vises
sten’.’
(’30 år ved skakbrættet’, 1952)

Skønhedspræmierne
IM Nikolaj Borge har haft de mange
indleverede skønhedspartier fra DM
til vurdering og bedømmelse.
I klassen +1900 har Nikolaj Borge
valgt Lars Nilssons flotte gevinst
mod Martin Haubro i G7-A, hvor
Sort vandt efter et spektakulært
kongeangreb. Partiet var i tæt konkurrence med bl.a. Jacob Aagaards
udspilning af Lars Schandorff i
landsholdsklassen.

Lars Nilsson
4. runde

kommenterer:

Martin Haubro
BMS Skak (1959)

Lars Nilsson
Holbæk (1995)

Kongefianchetto / B76
1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Sc3 c5 4. Sf3
cxd4 5. Sxd4 Sc6 6. Le3 Sf6 7. f3 0-0
8. Dd2 d6?! 9. Le2 Dc7 10. g4 Te8?!
Bedre er 10... Sxd4 11. Lxd4 Le6.
11. h4 Sxd4 12. Lxd4 Le6
Jeg har spillet lidt for sorgløst, nu
kunne der f.eks komme 13. h5 Da5
14. 0-0-0 a6 15. h6 og god hvid stilling med angreb. Efter Hvids næste
træk skifter partiet markant karakter.
13. Sb5?! Dc6 14. Sxa7
Igen er 14. h5 bedre.


 
   
  
   
 
  
  
   

Nu begynder løjerne!
14... Txa7! 15. Lxa7 b6 16. Db4 Ta8
17. Dxb6 Da4 18. La6
Den havde jeg ikke set, og i et væld
af spændende sorte muligheder væl-

ger jeg ikke det bedste, her er 18...
Sxe4! meget stærkt.
18... Dxc2
Martin tænkte længe her, og spiller
ikke det bedste, som er 19. Db7, men
kommer op med:
19. 0-0
Sikkert i forventning om 19... Dc5†
20. Dxc5 dxc5 21. Lxc5 Txa6 med
en mere rolig stillingstype.
19... Sxg4!
Udråbstegnet er sat, fordi det nu bliver rigtig svært i praktisk skak at
være Hvid, da han i de næste mange
træk næsten hele tiden skal finde
‘only moves’.
20. fxg4 Dxe4 21. Lb7 Dxg4† 22. Lg2
Ld5?
Øv, i variantnettet overser jeg 22...
Txa7! Jeg troede, det gik galt efter
23. Db8† Lf8 24. Dxa7. Jeg ser ikke,
at den hvidfeltede løber kan gå imellem på c8!, men som skrevet efter
træk 19, så er det Hvid der skal finde
‘only moves’. Sort kan bedre tillade
sig småslappe hiv, og i denne fase af
partiet finder vi ikke de bedste træk
hvergang.
23. Tf2 Le5 24. Db5 e6 25. Le3 Dg3
26. De2 Ta4!
Et træk jeg i partiet var superglad
for, at jeg så. Det gør mig egentlig
mindre, at Fritz 11 mener, at 26...
Tb8 er bedre og med klar fordel. Vi
er i øvrigt også begge to presset på
klokken.
27. Tc1 Txh4
Og nu afsluttes dette kampparti desværre med, at Martin ikke ser hovedtruslen.






   
   
   
   ^
   
  

  
28. b3?? Th1!!† ... og mat i næste.
0-1

Vinderpartiet i ratinggruppen under
1900 blev spillet i G5-D, og Per
Hagerup fik præmien for et kontant
kongeangreb med tårnoffer.
5. runde

DM 2010:

Per Hagerup
Furesø (1503)

Helene Søndergaard
Jetsmark (1437)

Spansk / C64
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Lc5 4. c3 d6
5. h3 Sge7 6. 0-0 Ld7 7. Te1 0-0 8. d4
exd4 9. cxd4 Lb6 10. Sc3 h6 11. d5
Se5 12. Sxe5 dxe5 13. Lc4 a6 14. a4
Sg6 15. Le3 Lxe3 16. Txe3 Sf4 17. Se2
Sxe2† 18. Dxe2 De7 19. Tg3 Kh8 20.
a5 c6 21. Dh5 cxd5 22. Lxd5 Lb5 23.
Taa3 Tad8 24. Taf3 f6 25. Tg6 Le8?
En fejl der giver Hvid mulighed for
at afgøre partiet kombinatorisk. Bedre forsvarschancer gav 25... Le2.









^





   
  
  
  

  




^

26. Txh6†! gxh6 27. Dxh6† Dh7 28.
Dxf8† 1-0

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet
optages gratis
KØBES:
Åbningsspillet i skak, af Bent
Larsen. – Egon Hansen, tlf. 55
98 54 24.
KONTAKT:
Skakbloggen chessmenu.com
kommer cirka engang om ugen
med helt nyt (og ældgammelt)
om vores kære spil. – Peter
Dürrfeld.
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Foto: Verner Christensen.

Juniorskak

Tjele
Efterskole
25 år
Af Verner Christensen
I starten af 1980’erne var der stor
virkelyst i dansk skak. Der var mange
medlemmer og heraf mange juniorspillere. Der blev fostret mange ideer
om, hvorledes skakkens danmarkskort skulle se ud i de kommende år.
En af de mere vedholdende ideer
var, at der skulle etableres en skakefterskole, hvor unge mennesker
kunne undervises i skak, samtidig
med at de gjorde skolen færdig.
Men der var langt fra de første
ideer i 1981/82, til skolen rent faktisk blev til noget. H.E. Nielsen fra
Viborg arbejdede utrætteligt i flere
år med ideen, og endelig den 26.
marts 1983 kunne der afholdes stiftende generalforsamling i Odense.

Skolen i Tjele
Et års tid senere – 16. maj 1984 –
blev der underskrevet skøde, således at skolen kunne etableres på den
nedlagte Hammershøj skole i Tjele
kommune. Herefter ændredes navnet på skolen til Tjele Efterskole.
I det næste års tid blev der arbejdet hårdt for at få bygninger tilpasset efterskolens krav, samt at finde
personale – første forstander var Poul
Frausing – lærerstab og ikke mindst
elever.
I hele denne fase var der utrolig
stor opbakning fra Dansk Skak
Union og Dansk Skoleskak, og der
blev bl.a. indsamlet store beløb, som
skolen havde brug for. Det var derfor en stor dag, da de første 70 elever
startede i august 1985.
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Tjele Efterskoles nye hal blev indviet med opvisningsskak af stormestrene
Peter Heine Nielsen og Allan Stig Rasmussen ved 25-års jubilæet .

I årenes løb er der sket mange ting
på skolen. Bygninger er blevet forbedret og mange elever – deriblandt
mange skakelever – har frekventeret
skolen. Blandt skolens elever har
været de to stormestre Peter Heine
Nielsen og Davor Palo.

Nye udfordringer
Men efter årtusindskiftet trak mørke
skyer op over skolen. Der var ikke
mere så mange elever, der valgte
skak. Samtidig begyndte konkurrencen fra de andre efterskoler at blive
mærkbar. De andre havde f.eks. en
hal, de havde bedre bygninger. Tjele
Efterskole havde i starten kunnet
klaret sig med gennemsnitlige faciliteter i kraft af pionerånden.
Skolen måtte derfor vælge om
man skulle lukke ned eller foretage
væsentlige bygningsforbedringer.
Skolen valgte det sidste, og da skolens indtægt kommer fra eleverne –
og skakelevernes antal blev ved med
at falde – måtte skolen finde nye
valgfag.
Der blev eksperimenteret med
flere tilbud, men det viste sig at bordtennis, BMX og computeranimation
havde den helt store tiltrækningskraft
på unge mennesker. Herefter blev der
sat gang i byggeriet.
I dag har Tjele Efterskole en helt
ny hal med internationale mål, et helt
nyt fysiklokale – gamle elever vil
huske, at man måtte af sted i regn og
blæst på cykel til fysiktimer på centralskolen – og nye elevboliger mv.

De nyeste undervisningslokaler er
forsynet med det mest moderne elektronik.

Jubilæet
Den 2. september 2010 fejrede skolen sit 25 års jubilæum. På denne dag
blev den nye hal indviet og den nye
forstander, Peter Spohr, præsenteret.
I det store festarrangement gav de
forskellige valgfag opvisning. Skakken blev fortræffeligt repræsenteret
at de to stormestre Peter Heine Nielsen og Allan Stig Rasmussen, som
spillede et parti på et stort skakbræt.
Peter Heine vandt, men han havde
jo også gået på skolen.
Tjele Efterskole er nu en moderne
skole, hvor man kan tage 8., 9. og/
eller 10. klasse som i folkeskolen og
samtidig dyrke sin interesse, hvad
enten det er skak, bordtennis, BMX
mv. Skolen har i dag 125 elever, men
kan optage flere.
Skakspillere kan gøre en indsats
for at styrke skakken på skolen ved
at melde sig ind i skolekredsen –
foreningen bag skolen – for derigennem at øve indflydelse på skolens
udvikling. Det er meget billigt at
være medlem, 100 kr. pr. år.
Kontakt skolen om medlemskab
af skolekredsen og om mulighederne
for at blive elev på skolen.
www. tjeleefterskole.dk/
Verner Christensen er medlem af
skolebestyrelsen på Tjele Efterskole.

Skole- og ungdomsskak
Turneringsresultater i skoleskakkens jubilæumssæson:
DM i skoleskak
Abildgaardskolen i Odense var vært
for for det individuelle DM i skoleskak – for 36. gang, og i alle årene
med John Dahlberg og Co. i spidsen! 180 deltagere fra hele landet, 6
aldersgrupper.
Gruppe A:
Michael Nguyen (Århus-kredsen)
Gruppe B:
Mads Hansen (Fyns-kredsen)

Gruppe C:
Mads Andersen (Århus-kredsen)
Gruppe D:
Jens A. Ramsdal (Århus-kredsen)
Gruppe E:
Martin Percivaldi (Frederiksborgkredsen)
Gruppe F:
Arunn Ananthan (Vejle-kredsen)
www. skoleskak.dk/dm2009/

NM for skolehold
Aaby Skole fra Åbyhøj hentede sølvmedaljer til Danmark ved NM for
skolehold (under 14 år) i Oslo.
1. Island, 15½ brætp. / 9 mp.
2. Danmark, 14 brætp. / 8 mp.
3. Norge 1, 9½ brætp. / 5 mp.
4. Sverige, 9 brætp. / 3 mp.
5. Norge 2, 8½ brætp. / 5 mp
6. Finland, 3½ brætp. / 0 mp.
Holdet fra Aaby Skole: Jens Albert
Ramsdal, Nicolaj Lade Lausten,
Mikkel Hannibal Ramsdal, Buster
Krog Westh og Oliver Svane Lührs.
www. sjakkselskapet.no/
nordisk-for-barneskolelag-2010/

Foto: Ole Skov.

DM for ungdom satte deltagerrekord

Topratede Kristian Seegert får
hjælp til sit første træk af
kuglestøderen Joachim B. Olsen.

U18 – 8 deltagere (født 1992-1993):
Tobias Valentin Rostgaard, BMS Skak
– (ingen pige-deltagere)
U16 – 14 deltagere (født 1994-1995):
Bjørn Møller Ochsner, Århus/Skolerne
Helene Søndergaard, Jetsmark

Dansk Skak Unions 3. ungdomsDM blev ligesom forgængeren spillet på Morten Børup Skolen i Skanderborg i maj måned. Som noget nyt
blev der efter international model
indbudt til såvel drenge- som pigerækker, men med blot 9 piger af de
77 deltagere valgte arrangørerne at
nøjes med aldersinddeling og så kåre
to mestre i hver række. Deltagerantallet er gået stødt fremad, fra 59 i
2008 og 64 i 2009, men savner altså
fortsat pige-deltagelse. Til sammen-

ligning havde årets rene pige-DM 31
til start.
Kun en enkelt mester fra sidste år
forsvarede sin DM-titel, Tobias
Rostgaard, som nu var rykket helt
op i ældste gruppe. Blandt de fem
pige-danmarksmestre blev Thea Nicolajsen og Freja Vangsgård dobbeltmestre ved også have stået øverst
på sejsskamlen ved pige-DM. De
elleve mestre fremgår af oversigten.
www. skak-dm.dk/ungdom/2010/

Foto: Ole Skov.

U14 – 15 deltagere (født 1996-1997):
Mads-Holger Jacobsen, enkeltmedlem
Thea Nicolajsen, Århus/Skolerne
U12 – 17 deltagere (født 1998-1999):
Jesper S. Thybo, Morsø Skakklub
Freja Vangsgård, Vejlby-Risskov
U10 – 13 deltagere (født 2000-2001):
Toby Dreisler, Hinnerup Skakklub
Linnea Holmboe Borregaard, Caissa
U8 – 10 deltagere (født 2002 – )
Albert Emil Petersen, Caissa
Astrid James Madsen, Skovbo

DM-feltet 2010 – interessen for stævnet er øget hvert år efter starten i 2008.

2010 /7/329

25

... JUNIORSKAK
Foto: Gunnvald Johansen.

NM for piger

Nordisk Mesterskab
Bjørn Møller Ochsner fra Århus sikrede Danmark den ene af tre NMtitler ved at vinde B-gruppen for
spillere født 1993-1994. Stævnets
øvrige ni danske deltagere, Mads
Jensen og Jakob K. Riisager i Agruppen, Mads Hansen i B-gruppen,
Simon Ellegård Christensen og Peter Jordt i C-gruppen, Jonathan
Braüner og Jens Ramsdal i D-gruppen, samt Martin Percivaldi og Benjamin Braüner i E-gruppen, sluttede
uden for medaljeplaceringerne.

www. skaksamband.is

Foto: Erik Hvalsøe.

Jonathan Westerberg, Sverige, bronze,
Bjørn Møller Ochsner, Danmark, guld,
Hjörvar Steinn Grétarsson, Island, sølv.

Danmark havde fem deltagere ved
pige-NM i Reykjavik. Bedste resultat opnåede Amalie Heiring Lindestrøm med en 3. plads i B-gruppen,
mens Emilie Ellegaard Christensen
i A-gruppen var tæt på med 4. plads.
Thea Nicolaisen blev nr. 5 i B-gruppen, og i C-gruppen blev Ellen
Kakulidis og Freja Vangsgaard nr. 5
og 6 med samme score. Nordensmestre blev Inna Agrest, Sverige (Agruppen), Jessica Bengtsson, Sverige (B-gruppen) og Jarani Suntharalingam, Norge (C-grupen).

www. vasterasschack.se/

Hold-DM i skoleskak
Jyderup stod for arrangementet af
hold-DM i skoleskak 2010 – og tog
selv DM i ældste gruppe.
A-rækken: Jyderup Skole
B-rækken: Åby Skole
C-gruppen: Haldum-Hinnerup

EU-mesterskaberne
Danmark havde to deltagere ved EUmesterskaber i Mureck, Østrig, hvor
der i fire aldersinddelte grupper blev
kåret såvel drenge- som pigemestre.
Både Freja Vangsgaard i U12 og
Thea Nicolajsen i U14 scorede lidt
over deres rating, men i det stærke
selskab rakte det ikke til podieplaceringer. Vinderne blev: Stefan Beukema, Holland (U14), Repka Christopher, Slovakiet (U12), Nguyen
Thai Dai Van, Holland (U10) og
Kirill Chukasin, Estland (U8).
www. jugendschach.at/
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Mads Andersen til junior-VM.

Junior-VM
Danmarks højest ratede juniorspiller,
Mads Andersen, Skanderborg, deltog i det klassiske junior-VM (aldersgrænse 20 år) i Polen, august 2010.
GM Dmitry Andreikin, Rusland
(2650) blev verdensmester med 10
point af 13 og bedre korrektion end
landsmanden GM Sanan Sjugirov
(2610). GM Dariusz Swiercz, Polen
(2492) tog bronze foran flere stormestre med over 2600 i rating. bl.a.
nordmanden Jon Ludvig Hammer på
2636. Mads Andersen scorede 7
point og sluttede som nummer 51
(seedet som nr. 58) i det 122 mand
store felt og øgede sin rating. Han er
endnu kun 15 år gammel og kan
deltage i turneringen 4-5 gange mere.
www. wjcc2010.pl/en

Sahl skaklejr 2010
– for 37. gang !
Århus Skoleskak indbyder for 37.
gang til landets hyggeligste skaklejr i efterårsferien på feriekolonien Sahl beliggende ved Vinderup i det gamle Ringkøbing amt,
fra mandag d. 18. oktober til fredag d. 22. oktober 2010.
På lejren er der plads til 48 deltagere i alderen 8-16 år, der som
sædvanlig vil blive styret af en flok
erfarne ledere.
Lejren vil byde på daglige skaklektioner, lejrturnering, simultan,
lynskak, teknikmærker, rundbold,
fodbold, bordtennis og meget,
meget mere! Igen i år vil der være
pigeværelse på lejren. Prisen for
en kanon uges oplevelser er 800
kr. Med i prisen er bustransport
Århus-Sahl t/r. Transport til Århus betaler man dog selv.
800 kr. er rørende billigt, men
sidste år kostede det kun 600 kr.
De tidligere års bloktilskud fra
Dansk Skak Union er blevet ændret til, at ‘kun’ de spillere, som er
medlem af Dansk Skak Union
(‘voksenskak’), får tilskud på 200
kr. Så for Unionsmedlemmer er
prisen fortsat kun 600 kr. Det kunne derfor være en god idé at melde
sig ind i en klub under Dansk Skak
Union inden oktober.
Tilmelding skal ske senest mandag d. 27. sept. til Jesper Skjoldborg (tlf. 24 62 61 10) på email:
jesper _skjoldborg@hotmail.com.
Ved tilmelding skal du opgive
navn, fødselsdato og år, adresse
og tlf.nr, skole/skakklub og hvem
du evt. gerne vil bo sammen med.
Desuden skal du angive, om du
ønsker gratis bustransport fra Århus.
Sammen med tilmelding skal de
800 kr. indbetales på reg.nr.3640
kontonr. 3640 223 944 med angivelse af navn. Skynd dig, hvis du
vil være helt sikker på en plads!
www. aarhusskoleskak.dk/

v/ Steffen Pedersen

I det franske mesterskab tog ægteparret Laurent Fressinet og Almira
Skripchenko sig af titlerne hos både
herrerne og kvinderne. Mens Skripchenko levede op til favoritværdigheden og vandt ganske overbevisende hos kvinderne, så måtte Fressinet ud i omkamp mod Romain
Edouard, inden hans første titel var
i hus. De to var sluttet lige med 8/11
og havde henvist ratingfavoritten
Etienne Bacrot til 3. pladsen. Fressinet vandt omkampen med 1½-½.
I næstsidste runde stod Edouard
for følgende fine miniature:

Romain Edouard (2620)
Vladislav Tkachiev (2639)
Spansk / C70
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 b5
5. Lb3 Sa5
Den såkaldt norske variant, som var
den nu afdøde Svein Johannessens
yndlingsvåben i 60’erne og begyndelsen af 70’erne, og som bl.a. Agdestein, Gausel og Tisdall senere
eksperimenterede med.
6. 0-0
Offeret 6. Lxf7† Kxf7 7. Sxe5† Ke7
8. d4 er umiddelbart chancerigt, men
næppe helt korrekt. 8... Sf6 9. Sc3
De8! er et godt forsvar. Kongen kan
nu trække sig tilbage til d8.
6... d6 7. Te1
7. d4 er lidt mere energisk. Sort har
flere måder at reagere på, men alle
giver Hvid fordel:

a) 7... Sxb3 8. axb3 f6 9. Sc3 (9. c4
b4 10. Sh4 er også godt) 9... Lb7
10. Sh4 Dd7 11. Sd5!? Df7 12. c4
c6 13. Sc3 b4 14. Se2.
b) 7... exd4 8. Sxd4 Lb7 (Sort vinder ingen officer med 8... c5, da Hvid
har 9. Ld5) 9. c4!? c5 10. Sf5 g6 11.
Sg3.
c) 7... f6 8. Sc3 Sxb3 9. axb3 fører
blot til variant a).
7... Sf6
7... Lb7 er muligvis mere præcist,
eller måske 7... Sxb3 8. axb3 c5. 7...
g5!? er for dem, der for alvor vil
eksperimentere.
8. d4 Sd7?
Dette gendrives meget effektivt, og
8... exd4 duer heller ikke, Hvid vinder nemlig direkte med 9. e5! dxe5
10. Sxe5. Det var derfor nødvendigt at slå på b3 først: 8... Sxb3 9.
axb3 Sd7 (9... Lb7 10. dxe5 Sxe4
har været spillet nogle gange, men
virker risikabelt) 10. dxe5 Sxe5. I
Kritz - Nikolaidis fra det græske
holdmesterskab tidligere på året stod
Hvid dog godt efter 11. Lf4 Sg6 12.
Lg5 Le7 13. Lxe7 Sxe7 14. e5.
9. dxe5 Sxb3
Eller 9... dxe5 10. Lxf7† Kxf7 11.
Sxe5† Ke8 12. Dh5† g6 13. Sxg6
Sf6 14. De5† og Hvid vinder.
10. Lg5!
Påviser meget fint ulempen ved
Sorts trækfølge.
10... f6
Efter 10... Le7 11. Lxe7 Dxe7 12.
exd6 cxd6 13. axb3 mangler Sort
blot en bonde.
11. exf6 gxf6

  ^
   
   
   
  
   
 
 


12. e5!
Og dette fremstød er selvfølgelig
det, der retfærdiggør Hvids 10. træk.
12... dxe5
12... fxg5 13. exd6† Kf7 14. dxc7
Df6 synes at være en bedre chance.
Sorts forsvar virker dog håbløst
under alle omstændigheder. For
eksempel 15. axb3 Kg7 16. Sc3 g4
17. Se4 Db6 18. Dd5 gxf3 19. Sg5
med afgørende angreb. Sort kan
også forsøge andre træk undervejs,
men ikke noget der er holdbart. Hvid
kan sågar overveje at slå tilbage med
c-bonden på b3, så han ydermere
har c-linjen åben til et tårn.
13. Sxe5! Sxe5 14. Txe5† Le7 15.
Dh5† Kd7 16. Lxf6!
Hvid skal selvfølgelig have set dette
tidligt i kombinationen, for reelle
alternativer har han ikke til at fortsætte angrebet. Her bagefter er alt
enkelt.


   ^
  
   
   
   
   
 
   

16... Sxa1
Eller 16... Lxf6 17. Td5† Kc6 18.
Txd8 Txd8 19. axb3 og Hvids dronning dækker behændigt d1.
17. Lxe7 Dxe7 18. Txe7† Kxe7 19.
Dc5† Kf7 20. Dxc7† opgivet.
Sort taber tvangsmæssigt tårnet på
a8: 20. Dxc7† Kf8 21. Dd8† Kg7
22. Dd4† Kg8 23. Dd5† Kg7 24.
Dxa8.
1-0

Spil skak når du vil:
www.skak.dk
2010 /7/331
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Problemskak

13555
S. Seider, 1975




























   
  
  
  
Selvmat i 2 træk. Se tekst.

Opgaveforklaring
13555. Hvid trækker først og tvinger Sort til at sætte mat i sit 2. træk.
13556. Hvid trækker først og tvinger Sort til at sætte mat i sit 5. træk.

Løsninger til nr. 6/2010
13546. 1. g8T. 1... Ka1/Ka2/Ka3 2.
Tb4. 1... Kb1/Kb3 2. Tg2. Forførelse
1. g8D? Ka3! Gensyn med Wolfgang Pauly (1876 - 1934). Fundet af
hans arkiver resulterede i en 735 sider tyk bog, som kan anbefales enhver problemven.
Marian Stere:
Wolfgang Pauly
– Challenge of
a Legacy,
Bukarest 2001,
Gambit Publ.
13547. 1. Lb1. 1... Txb2 2. Lxb2.
1... Txh1 2. Tc2. 1... Tg2 2.Txg2.
1... Tf2 2. Txf2. 1... Te2 2. Txe2. 1...
Td2 2. Txd2. 1... Tc2 2. Txc2. Forførelse 1. Lh7? Tg2!
Atter en opgave af troldmanden fra
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Mat i 3 træk.

   
   
   
   
   
   
   
  
Selvmat i 5 træk. Se tekst.

Grand Rapids, Michigan, W. Shinkman (1847 - 1933), der oprindelig
kom fra Böhmen og hed Tschinkman. Over 3500 opgaver fra hans
hånd er bevaret.
13548. 1. Kb3! a4† (1... Txg3† 2.
Ka4. 2... Ta3† 3. Kxa3. 2... Td3 3.
Txe8†. 2... Tg8 3. Txg8. 1... Txf8 2.
exf8D/T a4† 3. Ka2. 1... Th8 2. Txh8
a4† 3. Ka2) 2. Kc2. 2... Txf8 3.
exf8D/T. 2... a3 3. Txg8. 2... Th8 3.
Txh8. Forførelse: 1. Ka3? a4! 2. Ka2
a3!, 1. Le5? Txf8! 1. Le1/Lf2/Lh4?
Kb8! Ferm omgåelse af patklippen.
Sådan karakteriseredes opgaven, der
vandt førsteprisen i en konkurrence
i Schach-Echo i 1958. Gerald Werner Sladek (født 5/9 1931). Forskrev
sig i 1955 til problemskakken og er
ivrig samler af nutidskunst. Han bor
i Linz, Østrig, hvor han skriver den
ugentlige skakspalte i en avis.
13549. A: 1... La1 2. Lg3 Tb2 3. Tf4
Kd6 4. Tf7‡. B: 1... Ta2 2. Tf1 Lb2
3. Lf4 Kf6 4. Ld6‡.
Ioseb Michailovich Krikheli, georgisk jøde (10/5 1931 - 22/9 1988).
Fornavnet er Iosif på georgisk. Stormester i problemskak fra 1984. Har

13554
C. Viana, 1882



Mat i 2 træk.







13556
F. Prokop, 1952

13552
G. Heathcote, 1905






   
   
   
   
   
   
   
   
Mat i 3 træk.



13557
M. Matous, 1997
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13553
J. Tolosa y Carreras, 1887

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






   
  
   
   
   
  ^ 
   
Hvid trækker og vinder.

komponeret omkring 900 opgaver
med forkærlighed for hjælpematter
og flertrækkere. Anses for at være
én af 1900-tallets helt store mestre.
Dommeren i denne mindeturnering
i 1964 var vildt begejstret for opgaven, der vandt 1. præmie.
13550. 1. g7! Da8 2. Dd5!! S~ 3.
Dxf3†! Dxf3‡. Eller 1. g7! Dxb4 2.
Dc4!! S~ 3. Dg4†! Dxg4‡. To bivarianter 1. g7! Da4/Da7 2. Dd7† Dxd7
3. Sxg3†. 1. g7! g4 2. Df3† gxf3 3.
Sxg3†. Camillo Gamnitzer, Østrigs
hidtil eneste stormester i komposition, udnævnt i 2009. Han er redaktør og bor også i Linz, hvor han fødtes 6/5 1951. Inspireret af Sladek
trådte han i 1969 ind i ‘die Wunderwelt des Problemschachs’ (citat).
13551. 1. Df4! Ke6/Ke7 2. Df7†
Kxf7 3. d8S† Kf6† 4. Sxb7 Ke5
5. Kg6 Kd4 6. Kf5 Kc3 7. Ke4 Kb2
8. Kd3 Kxa2 9. Kc2 Ka1 10. Sc5
Ka2 11. Sd3 Ka1 12. Sc1 a2 13.
Sb3‡. Velimir Iosifovich Kalandadze, georgier (født 10/5 1935). IM i
problemskak fra 1984. Opgaven
udnævntes til Årets Studie, 2008.
http://problemskak.dk/

K-skak
Tag stilling!

DM 2008

Løsninger til taktikøvelserne side 4.

Slutstilling: 1. Søren Rud Ottesen 11, 2. Søren M. Larsen 11, 3.
Erik Rasmussen 10½, 4. Ejvind
Jensen 10½, 5. Brian Feldborg
8½, 6. Brian Jørgen Jørgensen
7½, 7. Søren Peschardt 7. 8. LarsHenrik Bech Hansen 7, 9. Steen
S. Vestergaard 7, 10. Lars Kirstein Andersen 6, 11. Jan Robert
Larsen 4½, 12. Arne Walther
Larsen 4½, 13. Kenneth Varberg
4, 14. Kim Holm Hansen 3, 15.
Morten Henrik Olsen 3.
Peter Lindegaard

1. John J. Carleton
Michael J. Haygarth
Britisk Mesterskab, Ayr 1978. 31.
Sxf7!, baseret på fjernelse af kongens beskyttere og på mulighederne
på den lange diagonal. En anden god
metode var 31. fxe6!, f.eks. 31...
Dxg5 32. exf7† Sxf7 33. Db4 etc.
31... Sxf7 32. Df6 Th7. Ellers var
der 32... exf5 33. e6 Tf8 34. exf7†
Txf7 35. Dc6† Kd8 36. Lf6† Se7
37. Dxd5† Ke8 38. Dxb5† Kf8 39.
Db8† og mat. 33. fxe6 Sg5 34. Tf1.
Også 34. h4! var tilstrækkeligt. 34...
Sxe6 35. Dg6† Kd8 36. Dxe6. Eller 36. Dg8†! Kc7 37. Dxh7†. Men
Sort opgav. 1-0.
2. Jose Garcia Padron
Bent Larsen
Las Palmas 1981. 31... Txg4 32.
hxg4 Dg7! Det er klart, at hvid
konge efter 33. gxf5 Tg8 er dødsens. 33. Tg1 Tg8 34. Tg2.
Forsøget 34. g5 redder ikke noget: 34... fxg5 35. Sd1 Sd4 etc. 34...
Dh6† 35. Kg1 Dc1† 36. Kh2 Df4†
37. Kg1 Se3. 0-1.
3. Daniyyl Dvirnyy
Thomas Robertsen
30. Edoardo Crespi Magistrale, Milano 2009. 23. Dxg5†! Efter 23...
fxg5 24. Sf5† slår springeren damen og dækker tårnet. 1-0.
4. Moises Fuentes
Pablo Ricardi
La Paz 1987. 30... a4! Bondegevinsten 30... Txc3 31. Txc3 Dxc3†
32. Dxc3 Sxc3 er naturligvis kun
plan B. 31. Lxa4. 31. Ld1 Sd5 32.
Sf3 Dd6 33. Dh6 Da3!! 31... Da5
32. Lb3. 32. Dd4 Ta8 33. Sxe4 Sxe4
34. Lb3 Sc5 35. Lc4 Da3! med truslen 34... b5! 32... Sc5 33. c4 Sd3
34. Dd4 e5 35. Dd6 Dd2. 0-1.
5. Carlos Matamoros
Moises Fuentes
La Paz 1987. 62. d8D†! Og så taber

Sort, uanset hvordan han slår: 62...
Kxd8 63. Tc8† Ke7 64. T3c7† Kf6
65. Tf8 mat! Eller 62... Dxd8 63.
Tc7† med erobring af damen. 1-0.
6. Volodymyr Onystjuk
Tatjana Kononenko
Holdmesterskabet for Ukraine,
Alushta 2002. 18... Sd3! er bedre
end 18... Lxe4, som kun fører til et
gunstigt slutspil efter 19. Te1 Tae8
20. Txe4 Sc4 21. Txe8† Txe8 22.
Le3 Sxe3 23. fxe3 Txe3.
19. Sd2. Den har nemlig ikke
mange felter: 19. Sg5 h6 20. Sxf3
Lh3. 19... Lh3. Her var 19... Tae8
lidt stærkere, f.eks. 20. Sb3 Te2 21.
Le3 Lh3 22. Tfb1 Txe3 23. fxe3
f2† 24. Kh1 f1D†, og Sort vinder.
20. Td1 Tae8 21. Sc4? Bedre 21.
Sf1 Te2 22. Le3! Sxb2 23. Td4 etc.
21... Sxf2! 0-1.
7. Julio Becerra Rivero
Jurij Shulman
Frank K. Berry USA-mesterskab,
Tulsa 2008. Shulman vandt mesterskabet og siges at have udnævnt
dette træk til turneringens smukkeste: 39... T1h3†! samt mat i to træk.
0-1.
8. Felix Izeta Txabarri
Mark Hebden
Geneve Open 1988. 29... Ld4 besvares med 30. Lc3. Men der er en
mængde andre gode træk. Bedst er
det spillede: 29... Sxh2! 30. Kxh2
Th6 31. Sh4 Dxg1† 32. Kxh3
Tg3†. 0-1.
9. Isaak E. Boleslavskij,USSR
Robert G. Hartoch, Holland
EM f. landshold, Hamburg 1965.
Efter 25. Sxf6 Lxf6 står a-bonden
til afhentning. Godt nok. Men man
bør jo altid se efter noget bedre. Det
gjorde Boleslavskij!
25. Sxe5! En centrumsbonde!
25... Lxd5. Men også 25... Dxe5 26.
Sf4! Db8 (26... Db2? 27. Ld4) 27.

Indbydelse til DM 2010
• Alle med et ICCF-ratingtal
kan tilmelde sig, men da det
maksimale deltagerantal er 15,
kan det blive nødvendigt at
sortere nogle fra.
• Turneringen starter ca. 1/11,
og jeg skal have modtaget
tilmelding og indskud senest
den 15/10.
• Ud over titlen er der en
præmie på 2.000 kr. til
vinderen og 1.000 kr. til nr. 2.
• Indskuddet er 100 kr. som
indsættes på k-skakkens
gironummer 495-0356
eller via PC-bank 9543
0004950356.
Peter Lindegaard
Peter.lindegaard@stofanet.dk
http://kskak.dsu.dk/start.html

e5 fører til Sorts undergang, se f.eks.
27... Lb6 28. exf6 Lxc5 29. fxg7†
Kxg7 30. Dc2 og matangreb.
26. Txd5! Sxd5. 26... Lb6!? 27.
Lxb6 Dxb6 28. Sc4 med afgørende
hvid dominans. 27. Dxd5 Kg8. Damen skulle dække tårnet! 28. Sd7
Dc8 29. Tc1 Lc7 30. Sxf8 Kxf8 31.
Txc7. 1-0.
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Kommende
turneringer

forening.dk, ellers til Alexander Rosenkilde, tlf. 22 67 67 97, email:
alexander.rosenkilde@mail.dk, eller
Jan Mose, tlf. 22 18 61 20, email:
jan_mose@hotmail.com.

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.

Low Budget XXXIV
K
6/10 - 17/11. – 5 runders EMT med
mulighed for afbud til en eller flere
runder. – Spilles på Solrød Gl. Skole,
Højagervænget 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand med start kl. 19.00 følgende onsdage: 6/10, 13/10, 27/10,
3/11 og 17/11 2010. – Spilletid er 90
minutter til hele partiet med tillæg på
30 sekunder fra træk 1. – Indskud er
på 30 kr. Ingen præmier. – Turneringen Elo-rates, hvis betingelserne herfor er opfyldt. – Tilmelding senest den
4. oktober 2010 via turneringens webportal www.sydskak.dk/turnering/
lbxxxiv/, hvor der også kan fås yderligere oplysninger om turneringen.

Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).
Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

www. dsu.dk
+ 'Invitationer'

K
H
J
A

=
=
=
=

Koordineret turnering
Hurtig- og lynskak
Juniorturnering
Andre arrangementer

Taastrup Quick Weekend XII K
1/10 - 3/10. – Taastrup Skakforening
indbyder til koordineret EMT på
Gadehaveskolen. – Spilledage: 1.-3.
okt. 2010. – Tidspunkt: Fre. 16.4521.45, lør/søn. 10.00-15.00 og 15.3020.30. – Betænkningstid: 2 timer til
40 træk herefter 30 minutter plus opsparet tid. – Ved fremmøde senere
end 30 minutter efter partiets start
dømmes man som taber. – Præmier:
Garanteret 1. præmie på 1000 kr. i 2
grupper ved 5 grupper, og 1. præmie
på 1000 kr. i 3 grupper ved 9 grupper,
stadig ved lodtrækning. Præmier i
øvrige grupper 600 kr. Dvs. mere end
100% af indskuddet minus EMT -afgift. – Spillested: Gadehaveskolen,
Gadehavegårdsvej 1, 2630 Taastrup.
Røgfri spillelokaler. – Spilleform:
5 runder i 6-mands grupper, sidste
gruppe evt. Monrad, Elo-rates. – Indskud: 130 kr. – Overnatning: Mulighed for overnatning tæt ved spillestedet for 50 kr. pr. overnatning. –
Tilmelding: Senest d. 23/9 (med overnatning kontakt Jan Mose i god tid)
foregår helst via www.taastrupskak-
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FS 90 års
fødselsdagsturnering
H
9/10. – Frederiksberg Skakforening
fylder 90 i år og indbyder derfor til
Fødselsdagsturnering lørdag den 9.
oktober 2010. – Sted: Frederiksberg
Rådhus. – Start: Kl. 10.00. Slut ca.
18.00. – Der spiller seks runder i en
stor gruppe efter schweizersystemet.
– Betænkningstid: ½ time pr. spiller
pr. parti. – Garanterede præmier: 1.
pr. 3000 kr., 2. pr. 2000 kr. 3. pr. 1000
kr. Desuden ratingpræmier på 500 kr.
samt præmie på 500 kr. til bedste spiller under 14 år. Øvrige præmier efter
antal deltagere. Ingen spiller kan
modtage to præmier. Ved ligestilling
på 1. pladsen spilles et omkampsparti
Armageddonlyn. Andre præmier deles ved ligestilling. – Indskud: 75 kr.
25 kr. for folkepensionister og juniorer. Spillerne kan møde op til et parti
indtil ½ time efter uret er startet. –
Tilmelding og yderligere oplysninger:
danh.andersen@gmail.com. – Indskud indsættes samtidig med tilmelding på FS’ postgirokonto 1551
3160084. Seneste tilmelding: Torsdag den 7. oktober kl. 24.00.
Den korte rokade
K
15/10 - 17/10. – Skakklubben Rokaden, Randers, inviterer til EMT i
weekenden den 15.-17. oktober 2010.
– Spillested: Kulturhuset lok. 3+4,
Stemannsgade, Randers. – Der spilles i 6-mandsgrupper + evt. Monrad-

gruppe. – Betænkningstiden er 1 time
og 45 min. til 40 træk + ½ time og
opsparet tid til resten. – Spilletider:
fredag kl. 18.30 - 23.00, lørdag kl.
09.30 - 14.00 og 15.00 - 19.30 samt
søndag kl. 09.30 - 14.00 og 15.00 19.30. Der accepteres op til en times
for sent fremmøde. – Indskud: 200
kr. – Præmier i alle klasser: 1. pr. 700
kr., 2. pr. 400 kr. – Tilmelding på
www.skakklubbenrokaden.dk eller til
Claus Andersen, tlf. 86 43 79 94,
email: macfreak@vip.cybercity.dk,
senest den 12. oktober.

Skive Bymesterskab 2010
K
15/10 - 19/11. – Skive Skakklub indbyder til koordineret EMT følgende
fem fredage: 15/10, 29/10, 5/11,
12/11, 19/11 med start kl. 19. –
Spillested: Skivehus Skole, Rosenbakken 8, 7800 Skive. – Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter
½ time til resten af partiet. – Turneringsform: 6-mands grupper allemod-alle, nederste gruppe evt. efter
Monrad-systemet. Turneringen Elorates. – Indskud: 150 kr. – Præmier:
1. præmie i alle grupper: 500 kr. Øvrige præmier vil fremgå af turneringsprogrammet. – Rygning: Ikke tilladt
på skolen. – Tilmelding: Lars B.
Agger, tlf. 97 40 63 30 eller 21 20 75
58, eller Per Nielsen, tlf. 60 84 37 01,
email: sjeni.nielsen@gmail.com, senest søndag den 10. oktober.
Kjellerup Skakklub
Hurtigturnering
H
24/10. – Kjellerup Skakklub indbyder til den årlige hurtigturnering søndag d. 24. oktober kl. 10.00 i Alhuset,
Skolevangen Kjellerup. – Klasser:
Mester, 1., 2., 3. og skoleskak. – Flere
klasser kan evt. spille i samme gruppe,
der er dog præmier til alle klasser. –
Turneringsform: 7 runders Monrad.
– Betænkningstid: 30 min. pr. spiller
pr. parti. – Indskud: 100 kr., juniorer
50 kr. – Præmier: Hele indskuddet
går til præmier. – Tilmelding med
ang. af navn, klub, ratingtal og tlf.
senest tirsdag d. 19. oktober til Erik
Ruskjær, Skolevangen 31, 8620
Kjellerup, tlf. 86 66 74 09, email:
erik.ruskjaer@gmail.com, eller til
Bent Thorgaard, Lavendelstien 8,
8800 Viborg, tlf. 86 63 84 38, email:
Bent.thorgaard@fiberpost.dk. – Røgfri spillelokale. Kantine med kaffe,
øl, vand og brød til rimelige priser.

Hurtigskak for to-mandshold
H
i Roskilde
31/10. – Roskilde Skakklub indbyder
til 8 runders hurtigskak for to-mandshold søndag d. 31/10 2010 kl. 10.00
til ca. 18.00. – Spillested: Kildegården, Helligkorsvej 5, 4000 Roskilde.
– Betænkningstid: 20 minutter pr.
spiller pr. parti. – Der spilles i en stor
gruppe og efter Monrad-systemet.
Der spilles om matchpoint. Ved ligestilling afgør brætpoint, og ved fortsat ligestilling deles placering og
eventuelle præmier. – Indskuddet udgør 200 kr. pr. hold. Hele indskuddet
går til præmier. Ud over præmier til
de bedstplacerede hold vil der være
ratingpræmier, gruppeinddeling efter

gennemsnitsrating for de to deltagere.
– Tilmelding senest d. 24/10 til
tilmelding@roskilde-skakklub.dk.
Deltagerantallet er begrænset til 20
hold. Tilmelding er først endelig, når
indskud er modtaget på reg.nr. 1551
kontonr. 8086257.

Svogerslev EMT /
Weekend-turnering 2010
K
26/11 - 28/11. – Svogerslev Skakklub
inviterer til koordineret turnering i
weekenden 26.-28. november 2010.
– Spillested: Nordgårdsskolen, Svogerslev. – Transportforbindelse: bus
602 eller 239 fra Roskilde Station. –
Spilletider: Fredag d. 26. kl. 18.15 23.15, lørdag d. 27. og søndag d. 28.

POSTDANMARK CUP 2010
Jubilæumsstævne – Alle skakspillere indbydes til ...
Skakklubben Posten’s 25. hurtigskakstævne
... som afholdes søndag den 7. november 2010 med start kl. 10.50.
Spillested: Bryggergårdens Fritidshjem, Angelgade 2,
1765 København (2 min. gang fra Enghave station).
Turneringsform: Stævnet afvikles over 6 runder Monrad,
med 25 minutters betænkningstid til hver spiller til hele partiet.
Det tilstræbes, at der spilles i to grupper med ca. 30 spillere i hver.
Program: 1. runde starter kl. 11.00. Mellem 2. og 3. runde er der
½ times frokostpause, hvor der kan købes smørrebrød, øl, vand og
kaffe. Der bliver præmieuddeling ca. kl. 17.50.

kl. 10-15 og kl. 15.30-20.30. – Der
spilles i 6-mands grupper. Nederste
gruppe spilles eventuelt som Monrad.
– Betænkningstid: 40 træk på to timer, derefter ½ time + opsparet tid til
resten af partiet. – Indskud: 120 kr.
Hele indskuddet fradraget EMT-afgift går til præmier. – Spillerne skal
være til stede i spillelokalet senest 30
minutter fra spilletids start. – Tilmelding: Jan K Jensen, tlf. 26 13 63
89, email: jankj24@gmail.com eller
Henrik Autzen, tlf. 46 38 31 01.

ØBRO Nytår 2010
K
27/12 - 30/12. – Skakforeningen
ØBRO og MainframeSupport ApS
indbyder til ØBRO’s årlige nytårsturnering 27.-30. dec. 2010 i ØBRO’s
lokaler, Rosenvængets Allé 31, 2100
Kbh. Ø. – Der spilles i én stor schweizer-gruppe (max 70 deltagere), som
Elo-rates. – Garanteret 1. præmie på
7.000 kr.! – Den 27., 28. og 30. dec.
spilles to runder kl. 13-18 og 19-24.
Den 29. dec. spilles en runde kl. 1924. Fremmøde-grænse 30 min. –
Betænkningstiden er 40 tr./2 t. + ½ t.
til resten. – Indskud: GM og IM gratis. Andre 400 kr. Indtegning og kontant betaling af indskud 27/12 inden
kl. 12.30. – Online-tilmelding på
www.ksu.dk eller til: Ted Sandbech,
Brammingegade 2, st. tv., 2100 Kbh.
Ø, email: ted@adslhome.dk, tlf. 20
10 37 03. Senest fredag den 17. dec. –
Indbydelsen kan ses i sin helhed på
KSU’s, DSU’s og vores egen hjemmeside (www.oebroskak.dk).

Indskud: 100 kr. pr. spiller.
Præmier: I hver gruppe 4.400 kr. fordelt som følgende:
• 1. præmie 2.000 kr. • 3. præmie 800 kr.
• 2. præmie 1.200 kr. • 4. præmie 400 kr.
Derudover kommer evt. ratingpræmier på 1.000 kr. og 600 kr.
Bemærk: Præmierne er fordoblet i forhold til sidste år, pga. det er
et jubilæumsstævne!
Igen i år har vi præmier til unge under 13 år på spilledagen. (Bevis
medbringes). Tre præmier på hhv. 500 kr., 300 kr. og 200 kr.
Obs: Kun én præmie til hver, men man får naturligvis den bedste!
Indskud: Betales samtidig med tilmelding, og skal være Skakklubben Posten i hænde, senest d. 30. oktober. Anfør fuldt navn og
rating ved tilmelding. Brug girokonto, bankoverførsel eller check.
Skakklubben Posten, reg.nr. 1551, konto 2069326,
v/ Benny Thorsen, Duemosevej 2, 3200 Helsinge. Tlf. 61 72 45 82.
Email: duemosen@mail.dk.

Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
Hurtigskak Springeren Kolding
25/9
Efterårsturnering Nyk. Sj
27/9 - 13/12
Springeren Kolding EMT
28/9 - 2/11
Nordfalster Efterårs EMT
28/9 - 2/11
Ringkøbing Weekend-EMT
1/10 - 3/10
DM i hurtigskak
9/10

Vel mødt og god fornøjelse!
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

www.skaksalg.dk

Online-butik
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Sæsonen nærmer sig, hvor vi for alvor skal til at dyste i vores ædle
spil! Når støvet skal bankes af, og du skal inspireres, foreslår vi, at
du overvejer følgende titler:

Play the London system
London-systemet er et universalsystem for hvid –
det er enkelt at forstå og kan bruges mod stort
set alle sorte opstillinger. Når det samtidig er en
offentlig hemmelighed, at mange spillere hader
at have de sorte brikker mod det, så...
En helt ny bog af Cyrus Lakdawala der dækker
alle aspekter bredt fra forlaget Everyman.
– 256 sider til kun 229,- kr.

Play Chess Like the PROs
Hvordan kan det være, at nogle bliver rigtig
stærke, mens det kniber for os andre at nå vores
fulde potentiale? Stormester Danny Gormally
viser os, at vi har nærmest ubegrænsede muligheder, hvis vi arbejder seriøst og professionelt.
Lærebogen er underholdende og indeholder
mange anekdoter og historier.
– 208 spændende sider til kun 219,- kr.

The Sicilian Defence
Quality har endnu en spændende og lærerig bog
i serien Grandmaster Repertoire, nemlig Ftacniks
bog om siciliansk som er nr. 6 i serien.
Bogen omhandler primært
Najdorf-varianten, som nok
DVD’er
er den mest aggressive
sicilianer, sort kan spille,
Viktor Bologan: The Fighting Philidor
men dækker også forskellige
5 timers spilletid, masser af inspiration og viden
afvigelser så som: 2. c3,
nemt tilgængelig foran din computer.
3. Lb5† og den lukkede
Kun 225,- kr.
variant. – 432 fantastiske
sider, i paperback 249,- kr.,
Alexei Shirov: The Slav and Semi-Slav revisited
i hardcover 299,- kr.
Tidens mest populære åbning forklaret af en af
de allerstærkeste. Hele 8 timers spilletid.
... har fået nomineret
Kun 299,- kr.
både Attacking Manual 1+2
og Champions of the New Millennium
som årets skakbog 2010 i England.
Telefontid:
Du finder naturligvis disse bøger
man-fre
kl. 16-18
i vores webshop!

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

