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En fremtid
med fremgang

Lars-Henrik Bech Hansen,
Dansk Skak Unions formand.

Året 2010 sluttede med flere gode nyheder, der peger fremad og giver grobund
for optimisme i de kommende års vigtige fokus på den næste generation af skakspillere i Danmark.
Mest synligt blev den kun 15-årige Mads Andersen valgt som Årets Spiller efter
at have erobret den sidste norm til titlen som international mester. Mon ikke GMnormerne snart begynder at komme.

Foto: tr.

Dansk Skak Union satser på at udvikle vore unge talenter, så de på sigt kan skabe
nye store resultater for dansk skak, og i den hensigt er det lykkedes at ansætte den
regerende danmarksmester, GM Allan Stig Rasmussen som ungdomslandstræner.
For samtidig at fremme tilgangen af unge spillere til Dansk Skak Union, har vi
pr. 1. januar åbnet mulighed for gratis net-medlemskab på skak.dk for spillere
under 16 år. Langsomt men sikkert er skak.dk ved at udvikle sig til at blive en
stort aktiv for Dansk Skak Union, og med start i nær fremtid er der planlagt
undervisning for unge spillere på nettet. Et antal kompetente spillere har allerede
meldt sig som undervisere.
Men heldigvis er det ikke kun på ungdomsiden, at udviklingen begynder at gå i
den rigtige retning. Danske seniorspillere – vore rutinerede kæmper over 60 år –
markerer sig flot internationalt, og der kommer flere og flere initiativer for både
bredden og eliten blandt seniorspillerne, heriblandt senior-DM, der i 2011 gennemføres for fjerde gang, og med Odense som årets arrangør har etableret sig som en
attraktiv turnering.
Meget glædeligt er det også, at aktivitetsniveauet i vore koordinerede turneringer
igen er i fremgang, idet antallet af starter i 2010’s ratede turneringer i forhold til
året forud er steget knap ti procent. En aktivitetsforbedring der sikkert også er
blandt årsagerne til, at lysten til at arrangere international skak er øget markant.
Skakken trives godt i Danmark.
Jeg vil slutte med at ønske et godt nytår til alle danske skakspillere, både dem i
og uden for Dansk Skak Union.
Lars-Henrik Bech Hansen
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Jacob Aagaard
– topbræt for Sydøstfyn
og med 4 point af 5, bl.a.
over Jonny Hector, som
sidste år scorede 9 af 9,
en nøglespiller bag den
fynske klubs føring.

XtraCon-Skakligaens nye storhold, Sydøstfyn, besejrede i 5. runde sidste års mesterhold Århus Skakklub /
Skolerne så klart som 5½-2½. K41 har samme brætpoint og Jetsmark er tæt efter, så de indbyrdes matcher
i runderne 6-8. bliver afgørende for DM.
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DØDSFALD

Frank Hartmann
Det er med sorg, Sorø Skakklub
modtog meddelelsen om Frank Hartmanns død den 5. december i en alder af 69 år.
I mere end en menneskealder var
Frank et kæmpe aktiv for vor klub.
Ved brættet vandt han mange sejre,
både internt og eksternt og sine enkelte nederlag, tog han med et lunt
glimt i øjet.
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Franks menneskelige kvaliteter
bevirkede, at nye medlemmer straks
følte sig velkomne, og vi gamle medlemmer nød godt af den varme og
ro, han altid udstrålede. Frank var
lille af højde, men så meget desto
større var hans åbne sind og hans
interesse for andre mennesker.
Frank var traditionernes mand,
han arrangerede gule ærter, glögg og
æbleskiver til årets julebanko, sommerferieskak i privaten, hvor hans
hustru Karen stod for den efterfølgende chili con carne. Dette var væsentlige årsager til skabelsen af
den klubånd, som bevirkede, at man
følte sig privilegeret, fordi man var
medlem af Sorø Skakklub.
På det organisatoriske plan ydede
Frank en formidabel indsats gennem
mange år, dels som bestyrelsesmedlem og kasserer i klubben, og også
kasserer i 2. hovedkreds, hvilket var

et arbejde han fortsatte, efter han
stoppede som aktiv spiller. Frank var
æresmedlem i Sorø Skakklub og han
modtog for år tilbage Dansk Skak
Unions hæderstegn for sit virke i
skakkens tjeneste.
Personligt har det været en fornøjelse at kende Frank, spille skak med
ham for sjov og i alvor, samt at have
arbejdet sammen med ham på det
organisatoriske plan.
Frank levede og kæmpede med sin
sygdom med samme heroiske mod,
som han førte brikkerne på brættet,
men til sidst blev han sat mat, hvilket efterlader et stort savn i klubben.
Medlemmernes tanker går til Karen og hans to døtre.
Det var en lille mand, men en stor
ånd, der fløj til himmels, den dag i
december. Æret være Franks minde.
På Sorø Skakklubs vegne
Steinar Smedebøl

Afstemningen på Dansk Skak Unions hjemmeside dsu.dk om Årets
Skakspiller gav klar sejr til den 15årige Skanderborg-spiller Mads Andersen med 1310 point og 59 førstepladser blandt de 146 afgivne stemmer. I løbet af året opnåede han de to
sidste IM-normer, og da han også
passerede 2400 i Elo-rating, kan han
udnævnes til Internatiinal Mester
som den yngste dansker nogensinde.
Andenpladsen på listen gik til danmarksmester Allan Stig Rasmussen
med 1131 point, mens Sune Berg
Hansen kom ind op tredjepladsen
med 1089 point efter et år, hvor han
bl.a. vandt Thailand Open.

Støtteforeningens
generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling i
Dansk Skak Unions Støtteforening,
lørdag d. 23. april 2011 kl. 18.00
på spillestedet for DM i skak, Hotel Scandic Odense.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskabet
Indkomne forslag
Skal være formanden
i hænde senest 1. marts
5. Fastsættelse af næste
års kontingent
6. Valg af:
a) Formand (Peter Kinggaard
modtager genvalg)
b) 1 bestyrelsesmedlem
(Allan Bangsbro modtager
genvalg)
c) 2 bestyrelsessuppleanter
d) 2 revisorer
e) 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Peter Kinggaard, fmd.

Mads
Top-10 2010:
Andersen.
1. Mads Andersen
2. Allan Stig Rasmussen
3. Sune Berg Hansen
4. Peter Heine Nielsen
5. Jackie Andersen
6. Oksana Vovk
7. Jesper Søndergaard Thybo
8. Karsten Rasmussen
9. Kristian Seegert
Mads Andersen også Jesper Søn10. Bo Jacobsen
dergaard Thybo og Kristian Seegert,
Top-10 skal ikke ses som en styrke- samt senioren Bo Jacobsen, der imliste, men et udtryk for markante ponerer i internationale turneringer
enkeltresultater i forhold til alder og for spillere over 60 år.
sportsligt karrieretrin. På listen er der
www. dsu.dk/
hele tre talentfulde juniorer, foruden

Magnus Carlsen
vandt Pearl Spring
Superturneringen 3rd Pearl Spring i
Nanjing, Kina, blev endnu en overbevisende sejr til verdensranglistens
nummer ét, norske Magnus Carlsen.
Med fire gevister og seks remis i den
dobbeltrundige turnering havde han
den udelte førsteplads i hus allerede
før sidste runde.
Slutstilling: 1. Magnus Carlsen,
Norge (2826) 7 point af 10, 2. Viswanathan Anand, Indien (2800) 6,
3. Etienne Bacrot, Frankrig (2716)
5, 4. Vugar Gashimov, Aserbajdsjan
(2719) 4½, 5. Veselin Topalov, Bulgarien (2803) 4½, 6. Yue Wang
Kina, (2732) 3.
www. chess-pearlspring.com/

... og trak sig fra VM
Umiddelbart efter sejren i Nanjing
meddelte Magnus Carlsen i et brev
til FIDE, at han trækker sig fra kvalifikationsturneringen til VM. Han
begrunder sin beslutning med dels
de mange ændringer, FIDE har påført VM-kvalifikationen, dels at den
regerende verdensmester favoriseres
af systemet, idet han først indtræder
sent i turneringen.

Skanderborg og GM-skak
Skakbladet nr. 9 bragte slutstillingen
i GM-turneringen i Skanderborg
med løfte om artikel i nr. 1. Men
omtalen vil i stedet indgå i artikel
om Skanderborg Skakklub i nr. 2.

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.
Skakbogsamleren #1 1976.

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
S-22647 Lund, Sverige
Tel. +46 46 149 749
Mobil +46 733 264 033
callena@telia.com

www. chessbase.com
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Foto: Allan Stig Rasmussen.

Mads Andersen Årets Skakspiller 2010

Topnavne i Europa Cup'en:

Europa Cup 2010:
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Economist-SGSEU-1, Rusland
Yugra, Rusland
A DAN DZO & PGMB - Chernigiv, Ukraine
SOCAR Azerbaijan, Aserbajdsjan
Baden-Baden OSG, Tyskland
Ashdod Elite CC, Israel
Werder Bremen, Tyskland
St.Petersburg Chess Club, Rusland
ShSM-64 Moscow, Rusland
Ural, Rusland
Mika Yerevan, Armenien
Rivnenski Iisovi zubry - Rivne, Ukraine
G-Team Novy Bor, Tjekkiet
Viking Stockholm, Sverige
Gros Xake Taldea, Spanien
Margiris Kaunas, Litauen
Beer Sheva CC, Israel
Solingen SG, Tyskland
Vesnianka Gran, Hviderusland
Bihac CK, Bosnien-Herz.
Eynatten - KSK47, Belgien
Gambit-Asseco-See Skopje, Makedonien
Glasinac, Bosnien-Herz.
Oslo Schakselskap, Norge
K Gentse SRL, Belgien
LSG, Holland
Århus Skakklub/Skolerne, Danmark
Naiden Voinov CC, Bulgarien
Obiettivo Risarcimento Padova, Italien
Amay, Belgien
Asker Sjakklubb, Norge
Prievidza SK, Slovakiet
Chanion Skakistiki Akademia, Grækenland
Etela-Vantaan Shakki, Finland
Evry Grand Roque, Frankrig
Betsson, England
Manisa Doruk Koleji, Tyrkiet
LugPokerChess - Lugansk, Ukraine
Tammer Shakki, Finland
White Rose, Eengland
Butrinti, Albanien
Expik Klubi i shahut, ECU
Cardiff Chess Club, Wales
Differdange CE Le Cavalier, Luxembourg
Dudelange CE, Luxembourg
Brønshøj Skakforening, Danmark
Nidum Chess Club, Wales
Shqiponja KSH, ECU
Ennis Chess Club, Irland
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1. Economist-SGSEU-1
1 GM Pavel Eljanov 2761 UKR
2 GM Evgeny Tomashevsky 2701 RUS
3 GM Evgeny Alekseev 2691 RUS
4 GM Dmitry Andreikin 2669 RUS
5 GM Alexander Moiseenko 2658 UKR
6 GM Hua Ni 2643 CHN
7 GM Michael Roiz 2637 ISR
2. Yugra
1 GM Dmitry Jakovenko 2726 RUS
2 GM Vladimir Malakhov 2725 RUS
3 GM Alexander Motylev 2694 RUS
4 GM Sergei Rublevsky 2683 RUS
5 GM Sanan Sjugirov 2627 RUS
6 GM Konstantin Landa 2611 RUS
7 IM Aleksei Pridorozhni 2556 RUS
8 GM Nikolai Kabanov 2500 RUS
3. A DAN DZO & PGMB - Chernigiv
1 GM Baadur Jobava 2710 GEO
2 GM Anton Korobov 2670 UKR
3 GM Sergei Zhigalko 2640 BLR
4 GM Vladimir Baklan 2621 UKR
5 GM Sergei Azarov 2596 BLR
6 GM Alexander Lastin 2616 RUS
7 GM Yaroslav Zherebukh 2563 UKR
4. SOCAR Azerbaijan
1 GM Shakhriyar Mamedyarov 2756 AZE
2 GM Teimour Radjabov 2748 AZE
3 GM Alexander Grischuk 2760 RUS
4 GM Alexei Shirov 2749 ESP
5 GM Maxime Vachier-Lagrave 2721 FRA
6 GM Rustam Kasimdzhanov 2685 UZB
7 GM Rauf Mamedov 2660 AZE
8 GM Eltaj Safarli 2607 AZE
5. Baden-Baden OSG
1 GM Michael Adams 2728 ENG
2 GM Francisco Vallejo Pons 2697 ESP
3 GM Liviu-Dieter Nisipeanu 2683 ROU
4 GM Arkadij Naiditsch 2674 GER
5 GM Peter Heine Nielsen 2670 DEN
6 GM Jan Gustafsson 2646 GER
Kvinderækken:
1 CE Monte Carlo (Monaco) 10/19
2 St.Petersburg CC (Rusland) 10/18
3 MIKA Yerevan (Armenien) 9/18
I alt 14 hold, Oslo Schakselskap eneste
fra Norden.
http://ecc2010.chessdom.com/
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På den
store
scene

Foto: Rune Egede Andersen.

Danskermøde i Europa Cup'en – Århus/Skolerne er på plads med Rasmus Skytte,
Mads Boe, John Rendboe, Peter Husted, Klaus Kristensen og Torill Skytte, mens
Brønshøjs side af bordet er repræsenteret af Kim Pilgaard, Jacob Carstensen og
Esben Christensen. Foruden artiklens forfatter, Thorbjørn Bromann, og fotograf
Rune Egede Andersen er også Steen Petersen uden for billedet.

Af Thorbjørn Bromann
Der manglede lige nogle få af de allerstørste stjerner, men ellers deltog
masser af spillere fra verdenseliten i
årets Europa Cup, der blev afholdt i
Plovdiv i Bulgarien. Aronian, Ivanchuk, Gelfand, Mamedyarov, Grischuk, Shirov, Radjabov, Karjakin,
Svidler, Adams og Eljanov var
blandt topnavnene, mens Peter Heine Nielsen med sine 2670 Elo-point
blot var nr. 38, hvilket fortæller alt
om feltets styrke.
Blandt verdensstjernerne var Danmark som sædvanlig repræsenteret
med et par amatørhold. De begrænsede midler i de danske skakklubber
gør, at hvis den enkelte spiller vil
spille Europa Cup’en sammen med
verdensstjernerne, så må man op med
pengepungen. Det er vi mange, der
gerne vil, men da arrangørerne oftest sørger for, at det er dyrere end
nødvendigt at deltage, så er der en
del danske spillere, som pænt takker
nej.
K41 havde muligheden for at deltage i år, men det lykkedes i sidste

ende ikke at skaffe spillere nok.
Brønshøj Skakforening stod klar i
kulissen og samlede med kort varsel
et hold, som sammen med Århus
Skakklub/Skolerne repræsenterede
den danske skakliga. Dog var det for
begges vedkommende med hold,
som kun i begrænset omfang lignede
skakligaholdene, men sådan er det,
når spillerne selv skal betale en ikke
helt billig tur.
Både Århus/Skolerne og Brønshøj har deltaget masser af gange før,
og de fleste af spillerne var gengangere. Det er meget tvivlsomt, om
man får lov at møde stjernerne over
skakbrættet, men bare det at spille i
samme turnering som dem er også
tillokkende.
Med en seedning som nummer 42
af 49 hold var et af målene for århusianerne sikkert først og fremmest at
ende bedre end Brønshøj, som var
seedet 38. Det lykkedes uden problemer! Særligt Torill og Rasmus
Skytte gjorde det glimrende. Efter
de første runder lå Rasmus fint til

GM-normen, men desværre gik han
en anelse ned sidst i turneringen. Der
gælder det helt specielle for Europa
Cup for klubhold, at man kan score
normer på kun 7 runder, hvilket flere
danske spillere tidligere har benyttet
sig af. Torill blev holdets pointmæssige topscorer og vandt en bunke
rating.

Kun få lyspunkter
Resultatmæssigt var turneringen en
mindre katastrofe for Brønshøj. Flere
spillere var ude af (skak-)form, og
så får man ikke mange point til
Europa Cup. Holdet var ratingmæssigt favoritter i danskeropgøret mod
Århus/Skolerne (vi mødte også hinanden til Europa Cup’en i Tyrkiet!),
men her blev den svage form virkelig udstillet med en 1½-4½ lussing.
Efter endnu et nederlag i 5. runde
måtte vi endda lide den tort at skulle
være oversiddere i 6. runde. Egentlig ret tyndt, at bulgarerne ikke havde
indsat et ekstra hold, så man undgik
oversiddere, men med vores spil i
2011 /1/7
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... EUROPA CUP 2010
turneringen, så fortjente vi nok en
oversidderrunde på daværende tidspunkt. Med en storsejr i sidste runde
lykkedes det dog at undgå den pinlige sidsteplads. Undertegnede leverede en solid præstation som ubesejret med 6 halve på 1. brættet, men
ellers var det småt med lyspunkterne
på skakbrættet.

Verdensklassehold
De russiske hold er altid stærkt repræsenteret i Europa Cup’en og i år
var ingen undtagelse. Suppleret med
nogle få udlændinge har russerne
ingen problemer med at stille verdensklassehold, som på forhånd så
ud til at skulle få mest modstand af
tyske Baden-Baden, med bl.a. GM
Peter Heine Nielsen, og de tidligere
mestre fra Mika Yerevan, som stillede op med hele det armenske OLhold med GM Aronian i spidsen.
De største favoritter af alle var dog
SOCAR Azerbaijan, men Europa
Cup’en er en så stærk og jævnbyrdig turnering i toppen, at der ikke
skal meget til, før favoritterne taber.
Det så ikke ud til at finanskrisen
havde ramt de europæiske skakhold
i denne turnering, da den primære
grund til flere af de manglende topspillere vist mest havde at gøre med
en turnering i Nanjing i Kina på samme tid. Dog er det klart de østeuropæiske hold, der dominerer – bl.a.
med oliepenge.

Sikker vinder
De forsvarende mestre og 4. seedede
fra Economist gjorde det igen glimrende og vandt forholdsvis sikkert
turneringen foran ligeledes russiske
Yugra. Baden-Baden endte som
nummer 5, hvilket svarede til seedningen. Peter Heine leverede med 5
af 7 en solid præstation på 5. brættet. Blandt andre stærke enkeltpræstationer bør nævnes Aronians 4½
af 6 point, som er med til at bringe
ham over 2800 i Elo!
Oslo Schakselskap gjorde sig bemærket ved at have både et herre- og
damehold med i turneringen. På herreholdet imponerede stortalentet GM
Jon Ludvig Hammer stort med 3½
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af 4 efter sejr over GM Ivanchuk,
hvorefter Hammer rejste til hurtigskakturnering i Frankrig. Kvindeholdet var seedet som nummer sidst
og havde det naturligvis svært, men
det var alligevel et frisk pust med et
nordisk kvindehold. Den lille, men
stærkt besatte kvindeturnering blev
i øvrigt noget heldigt vundet af
Cercle d’Echecs de Monte Carlo,
som traditionen tro stillede med et
superstærkt multinationalt hold med
bl.a. svenske GM Pia Cramling på
4. bræt.
Plovdiv gjorde sig især bemærket
med de utallige casinoer og billige
restauranter i byen, men kunne bl.a.
også prale af et flot antikt amfiteater.
Om arrangørerne helt havde styr på
det organisatoriske, er jeg ikke helt

Danske resultater
Århus/Skolernes scorer:
1
2
3
4
5
6

IM Rasmus Skytte (2400)
FM Mads Boe (2349)
FM John Rendboe (2288)
Peter Husted (2140)
Klaus Christensen (2039)
Torill Skytte (1958)

Matchpoint
Brætpoint i alt

Brønshøjs scorer:
1
2
3
4
5
6

IM Thorbjørn Bromann (2429)
IM Kim Pilgaard (2435)
FM Jacob Carstensen (2350)
Steen Petersen (2157)
Rune Egede Andersen (2119)
Esben Christensen (2071)

Matchpoint
Brætpoint i alt

sikker på. Bl.a. havde flere hold bestilt og betalt for at bo på spillestedet,
men da de ville checke ind, blev de
henvist til et andet hotel, da spillehotellet skulle gøre plads til 300
NATO-soldater! FIDE-præsident
Kirsan Iljumchinov besøgte i øvrigt
turneringen og gjorde sig bemærket
ved at donere et skakspil til alle
NATO-soldaterne, hvilket arrangørerne stolt proklamerede ved afslutningsceremonien.
Hvem der repræsenterer Danmark
næste gang ved Europa Cup’en er
endnu ikke afgjort, men både Brønshøj og Århus/Skolerne vil sikkert
være klar igen en gang i fremtiden.
Men det kræver jo først og fremmest,
at man gør sig fortjent til det i XtraCon-Skakligaen...
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Ennis Chess Club (2096)

Jacob Carstensen
Brønshøj SF (2350)

Fransk / C17
1. Sc3 d5 2. d4 e6 3. e4 Lb4 4. e5 c5 5.
Dg4 Se7 6. dxc5 Sbc6 7. Ld2 Sf5 8.
Sf3 Lxc5 9. Ld3 h5 10. Df4 a6 11. 0-0
Sce7 12. Sg5?
Bedre 12. Tfe1 Sg6 13. Da4† Ld7
14. Db3 med lige spil.
12... Sg6

  ^
   
   
   
   
   
 

 
13. Da4†?
Så er det allerede slut. Dronningen
er fanget! 13. Df3 Sxe5 14. De2 Sxd3
15. cxd3 Sd4 taber kun en bonde.
13... Ld7 14. Db3 Sd4 15. Dxb7 Ta7
0-1
Ivanchuk havde ikke sin bedste turnering og tabte i 3. runde til Aronian.
Dagen efter var det stortalentet GM
Jon Ludvig Hammers (2633) tur til
at banke ukraineren og få sig en fornem skalp. Mod Aronian har Ivanchuk netop spillet 32... Db5-e8:

Vassily Ivanchuk
St. Petersburg C.C (2754)

 

   
  
  
  
   

  






Levon Aronian
Mika Yerevan (2783)

33. Dc7†! Dd7 34. d6
Dette havde Aronian også klar på 33.
De7
34... Ke6 35. g5!
Afgørende. Hvis sort flytter springeren, vinder 36. Ld5†.
35... Dxd6 36. Dxd6 Kxd6 37. gxf6
Resten er teknik for Aronian.
37... Ke6 38. Kf1 Kxf6 39. Ke2 Ke5 40.
Kd3 b5 41. Lc6 a6 42. Lb7 a5 43. Lc6
c4† 44. bxc4 bxc4† 45. Kxc4 Kf4 46.
Kb5 g5 47. Kxa5 h5 48. Kb4 g4 49.
hxg4 hxg4 50. Lh1 opgivet. 1-0

Aleksej Shirov
SOCAR Azerbaijan (2749)


^
   
   
   
   
   
  
  



^

Sergei Movsesian
I den følgende runde udspillede den
formstærke Aronian fuldstændig
2600-manden Stevic. Efter en dronningskak på c6 har Sort spillet 31...
Ke6-d7, og i diagramstillingen afslutter Aronian elegant:

Hrvoje Stevic
Bihac CK, Bosnien-Herz. (2607)

   ^
  
  
  
   
   
   

  
Levon Aronian
Mika Yerevan (2783)

32. Tg7†!!
Lækkert!
32... Kxg7 33. Db7†
Sort er helt færdig. 33... Kg6 34.
Th6† er mat, og 33... Kf8 Dxa8† taber efterfølgende tårnet på h8, mens
33... Se7 34. Dxe7† Kg8 35. Tg1†
også er håbløst. Sort opgav.
1-0
Shirov stillede op for topseedede
SOCAR Azerbaijan, som dog kun
blev nummer 4. Dette var Shirov
stærkt medvirkende til – i negativ
forstand. Her vinder han dog et fint
parti, hvor han hurtigt fik initiativet
i en Sd2-franskmand.

St. Petersburg C.C (2723)

Hvid har netop spillet 27. b4? Shirov
takkede pænt med...
27... Lxb4
Ups! Nu går det ikke med 28. Dxb4
f2†!
28. Df2 Lc5 29. c3 Tde8 30. Tfe1 Te2!
Hvid er færdig.
31. Txe2 fxe2 32. De3 Dh3 33. opgivet. 0-1

Rasmus Skytte
kommenterer:

1. runde

7. runde

Rory Quinn

Rasmus Skytte
Århus/Skolerne (2400)

Christian Bauer
Gros Xake Taldea (2622)

Fransk / C10
1. e4 e6!
Christian Bauer havde lige skrevet
en glimrende bog om Skandinavisk
(Quality Chess), og i denne type turneringer er der ikke meget forberedelsestid til 1. runde, hvorfor jeg (lidt
naivt) havde valgt kun at forberede
Skandinavisk.
2. d4 d5 3. Sc3 Sc6!?
Kan man det? Jeg havde tidligere kun
set det efter 3. Sd2.
4. Sf3 Sf6 5. Lg5 Le7 6. e5 Se4
Han havde mere tid her, end vi var
startet med. Altid ubehageligt, at
modstanderen stadig er ‘i bogen’.
7. Lxe7 Dxe7 8. Ld3!?
Et bondeoffer. Sikkert ikke helt korrekt, men jeg kan godt lide Hvids
stilling til trods for minusbonden.
Alternativet var 8. a3.
2011 /1/9
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... EUROPA CUP 2010
32... De7 33. Dg4
Stillingen er helt lige.
33... Le8??
Uha uha – i begyndende tidnød kikser han helt.

Foto: Cathy Rogers.



8... Db4 9. 0-0 Sxc3 10. bxc3 Dxc3 11.
Tb1 Da3 12. Dd2 De7 13. Tfe1 h6 14.
c4!
Stillingen skal åbnes, inden Sort får
konsolideret.
14... dxc4 15. Lxc4 0-0 16. Te4
En klassisk manøvre. Her mente jeg
at have kompensation for bonden.
16... Td8 17. Tg4 Kh8 18. Ld3 Df8 19.
De3 Se7 20. De4 Dg8 21. Tc1


 ^ 
   
   
   
 
   
  
   

21... Ld7!?
Giver bonden tilbage for at færdiggøre udviklingen. Dette føltes som
en lille sejr.
22. Dxb7 Sd5 23. Le4 Tdb8 24. Da6
Tb6 25. Da5 Lc6 26. h3 Dd8 27. Dd2
Tab8 28. Th4 Df8 29. Sg5 De7 30. Sf3
Df8 31. Sg5 Tb2?
Selvfølgelig forståeligt, at han gerne
vil prøve at vinde, men De7 er stærkere.
32. Dd1?
32. Dd3 med klar hvid fordel er langt
stærkere.

10
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^  

  


Levon Aronian – indfriede med en
præstation på 2884 forventningerne
som topratet ved Europa Cup'en.

^

34. Lxd5! exd5 35. Df5 g6 36. Txh6†
Kg8 37. Df4 Dd8 38. Dh4 Kf8 39. Th8†
Ke7 40. Se4† opgivet.
En bedre start kunne jeg ikke have
ønsket mig.
1-0

Esben Christensen
Brønshøj Skf. (2071)



   
   
 
   
 

  






^





Torill Skytte
Århus/Skolerne (1958)

4. runde og vi spiller på sidste bræt
på det sidste bord... Både Esben og
jeg har dog gjort det okay indtil videre. Jeg startede med remis mod en
IM’er, men fik derefter en lille nedtur, og havde kun 1 af 3 inden partiet. Herefter vandt jeg resten af mine
partier, og endte på en 2250-præstation.
26. Sxg6!
En smart lille kombination, der vinder en bonde.
26... fxg6
26... Sf6 27. Df5 fxg6 28. Dxf6, og

26... Tg8 27. Sf8† Sxf8 28. Dxh5
giver også Hvid fordel.
27. Dxe6 Td2 28. Te1 Da5 29. Sc3
29. De7† Kh8 30. Sc3 havde været
endnu bedre for Hvid.
29... Db6 30. Te3 Dc7 31. g3
Forhindrer 32. Sf4.
31... Sg7 32. Db3
Det bedste felt til dronningen.
32... Dd7 33. Kg2
Dækker h3.
33... Se6 34. Se2!
Eneste træk der holder fordelen. Ellers får Sort for meget modspil. Planen med trækket er at få byttet de to
e-bønder af, da sorts konge er for
svag til at kunne klare det åbne spil.
34. Tf3 Kg7 35. Sb1 Td4 gav kun
lige spil.
34... Sg5 35. Sg1 Td4 36. h4!
Hvid er nu dækket helt ind og kan
midlertidigt ofre e-bonden, da Sort
bagefter ikke kan holde sin.
36... Sxe4 37. Sf3! Sc5 38. Dc3 Sa4
39. De1 Td1 40. De2
Nu kan Sort ikke længere true dronningen, og bonden ryger i næste
træk.
40... Td5 41. Sxe5 Df5 42. Sg4! Td7
43. Te7† Txe7 44. Dxe7† Kh8 45. Sf6
Mat i tre, eller dronningen ryger.
1-0

Dansk deltagelse i Europa Cup'en
efter årtusindskiftet:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:

Helsinge Skakklub
Skolernes Skakklub
Skolernes Skakklub
Skakklubben af 1968
Skakklubben af 1968
Brønshøj Skakforening
Skolernes Skakklub
Brønshøj Skakforening
Århus/Skolerne Skakklub
Århus/Skolerne Skakklub
Brønshøj Skakforening
Århus/Skolerne Skakklub
Jetsmark Skakklub
Århus/Skolerne Skakklub
Brønshøj Skakforening

v/ Steffen Pedersen

Vugar Gashimov vandt den traditionsrige italienske Reggio Emiliaturnering, der strækker sig hen over
nytåret. Turneringssejren kom i hus
blandt andet via en gevinst over spanieren Francisco Vallejo Pons, der
ligeledes sluttede på 6/9 men i sidste ende måtte se sig slået på korrektion.
Gashimovs spillestil er skarp, og
ofte er han især med de hvide brikker super godt forberedt. Det fik den
topratede ukrainer Ivanchuk at føle
i 6. runde:

Vugar Gashimov (2733)
Vassily Ivanchuk (2764)
Caro-Kann / B12
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Sf3 e6 5.
Le2 c5 6. Le3 Db6
En principiel fortsættelse, der fører
til skarpt spil. Da Hvid har udviklet
sin sortfeltede løber tidligt, går Sort
efter testamentebonden.
7. Sc3
7. Dc1 er for passivt og fører til fint
spil for Sort efter f.eks. 7... Sc6 8. c3
cxd4 9. Sxd4 Sxd4 10. cxd4 Se7
fulgt af Sc6.
7... Sc6
Alternativet er 7... Dxb2 8. Db1!
Dxb1† (8... Dxc3†? 9. Ld2 Da3 10.
Dxb7) 9. Txb1. Nu er 9... b6 10.
dxc5 bxc5 11. Tb7 problematisk for
Sort. Og 9... c4 10. Txb7 Sc6, som
Eljanov har spillet et par gange, førte

ham senest i vanskeligheder mod
Karjakin i Khanty Mansiysk 2010:
11. Sb5 Sd8 12. Tc7! Tb8 13. Sd6†
Lxd6 14. exd6 Tb1† 15. Ld1 Lxc2
16. Kd2 Lxd1 17. Txd1 med stor
Hvid fordel, da Sort endnu ikke har
koordineret sine brikker.
8. 0-0 Dxb2 9. De1!
Her er 9. Db1 uden effekt, da Hvid
ikke trænger ind på 7. række: 9...
Dxb1 10. Taxb1 0-0-0. Et logisk
alternativ er 9. Sb5, der også ser farligt ud efter både 9... Tc8 10. c4!, og
9... 0-0-0 10. dxc5 Dxc2 11. De1!
Men 9... c4! 10. Sc7† Kd7 11. Sxa8
Lxc2 har vist sig som god kompensation. 10. Tb1 bør dog undersøges.


  ^
   
   
   
   
   
 
  

9...cxd4
Eller:
a) 9... 0-0-0 blev spillet i KamskyMorozevich, Amber 2009 og kunne
måske godt fortjene en gentagelse.
b) 9... c4?! 10. Tb1 Dxc2 11. Ld1
Dd3? 12. La4 er allerede helt håbløst for Sort, men måske kan man
prøve at ofre dronningen med 11...
Dxb1 12. Sxb1 Lxb1.
10. Lxd4 Sxd4 11. Sxd4 Lb4 12. Tb1
12. Sdb5 besvares bedst med 12...
La5!?
12...Lxc3 13. Txb2 Lxe1 14. Txe1 b6
15. Lb5† Kf8 16. Sxf5 exf5 17. Tb3
17. c4 dxc4 18. Lxc4 virker heller
ikke helt nemt for Sort.
17... Se7 18. Tc3 a6
Sort har flere andre muligheder heromkring. Ivanchuk spiller for passivt i denne fase, men der er ingen

nem løsning til at få tårnet på h8 i
spil. 18... Tc8 19. Txc8† Sxc8 20.
Td1 Se7 21. f4!? nævnes af Golubev
i den fremragende ‘skakavis’ Chess
Today. Truslen c4 giver Hvid fordel – 21. c4 Sg6 22. cxd5 Ke7! er
ikke klart.
19. Ld7!


   ^
   
   
   
   
   
 
   

19... g6 20. Tc7
Fremstødet e5-e6 gør, at Sort ikke
når at få tårnet i spil. Ivanchuk prøver at undgå for mange svækkelser,
men Gashimov afslutter partiet på
bemærkelsesværdig enkel vis.
20... b5
Eller 20... Kg7 21. e6 fxe6 22. Lxe6
Kf6 23. Lf7!? Kxf7 24. Tcxe7† Kf8
25. Tc7, og trods merbonde overlever Sort næppe.
21. e6 f6 22. Te3 Tb8?
22... b4 for at holde det hvide tårn
ude, var trods alt en bedre chance,
men Hvid bryder det hurtigt op med
23. Tb3 a5 24. c3.
23. Ta7 Tb6 24. Tc3! h5 25. Lc8!
Herefter er Sort uden forsvar. Den
sidste spinkle chance havde været
24... d4 med ideen 25. Tcc7 Kg7
26. Lc8 Kh6!, og partiet er endnu
ikke helt slut, om end fortsat klart
fordelagtigt for Hvid, der i det dobbelte tårnslutspil efter 27. Txe7 Txc8
28. Txh7† Kg5 29. h4† Kg4 30. e7
Te6 31. Td7 stadig råder over en
farlig fribonde, og den sorte konge
står udsat.
25... Th7 26. Tcc7 f4 27. Ta8
1-0
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London Chess Classic:

Magnus Carlsen gentog

– og Mads Andersen tog sin tredje IM-norm og er Danmarks yngste internati
Af Mads Andersen
London Chess Classic blev i 2010
spillet for anden gang. Konceptet er,
at man tager de fire stærkeste englændere og matcher dem med fire
topspillere fra resten af Verden.
Gruppen bestod i år af de lokale
Michael Adams, Nigel Short, Luke
McShane og David Howell. Og til
at repræsentere os andre havde man
valgt Magnus Carlsen, Vishy Anand,
Vladimir Kramnik og Hikaru Nakamura.

Mere om dette senere, for først skal
det handle om nogle af de andre ting,
der foregik sideløbende med superturneringen. Der blev arrangeret lynturneringer næsten hver dag, en weekendturnering, en lukket kvindeturnering, hurtigskakturnering, børneturneringer, forelæsninger med Jacob Aagaard og Boris Avrukh, bogsignering med Garry Kasparov,
simultanforestillinger med Viktor
Korchnoi og endelig en open.

Sidstnævnte turnering deltog jeg
i. Jeg var seedet nr. 26 i en gruppe på
182, hvor den højest ratede var israelske Boris Avrukh på 2625. Runderne startede en halv time senere
end runderne i superturneringen, så
man kunne lige få lidt inspiration ved
at følge de bedste på nærmeste hold
i auditoriet, inden man selv skulle i
gang.
Jeg vandt planmæssigt de første
to runder, og i 3. runde holdt jeg re-

Foto: Tara MacGowran.
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London Chess Classic FIDE Open 2010
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

sejren
onale mester nogen sinde

lativt uproblematisk remis med sort
mod 3. seedede GM Gawain Jones
fra England. Dette gav tro på, at der
godt kunne være en god turnering i
vente. I 4. runde vandt jeg over IM
Manuel Pena Gomez fra Spanien.
Partiet er kommenteret nedenfor.
Desværre lykkedes det mig ikke
at vinde et eneste parti på et af de
seks live-borde. Eksempelvis fik jeg
i 5. runde forkludret en god stilling i
tidnøden og måtte derefter kæmpe
Otte skakmestre poserer ved lodtrækningen
foran portrætter af dem selv. Fra venstre
Magnus Carlsen (som er blevet et endnu mere
kendt ansigt som model for tøjmærket G-Star Raw,
men ved denne lejlighed repræsenterede andre
sponsorer), Hikaru Nakamura, Viswanathan
Anand, Vladimir Kramnik, Michael Adams,
Nigel Short, Luke McShane
og David Howell.

London Chess Classic 2010

1. Nigel D. Short
2. Luke McShane
3. Michael Adams
4. Viswanathan Anand
5. Hikaru Nakamura
6. David W.L. Howell
7. Magnus Carlsen
8. Vladimir Kramnik

61 Carsten Pedersen, Danmark (2154) 5
136 Michael Marshall, Danmark (1878) 3½
I alt 182 deltagere.

www. londonchessclassic.com

1

2680

0

2645

1

2723

1

2804
2741
2611
2802
2791

½
4
3
2
1

GM Gawain C.B. Jones, England (2575) 7½
GM Simon K. Williams, England (2493) 7½
GM Boris Avrukh, Israel (2625) 7
GM Daniel W. Gormally, England (2470) 7
GM Neil McDonald, England (2449) 7
IM Craig A. Hanley, England (2428) 7
GM Throstur Thorhallsson, Island (2367) 7
GM Alon Greenfeld, Israel (2564) 6½
GM Mark L. Hebden, England (2560) 6½
IM Sahaj Grover, Indien (2432) 6½
IM Simon T. Ansell, England (2417) 6½
FM Alex Astaneh Lopez, Irland (2405) 6½
IM Janez Barle, Slovenien (2403) 6½
IM Michael T. Hennigan, England (2388) 6½
GM Abhijeet Gupta, Indien (2600) 6
IM Marcos Llaneza Vega, Spanien (2479) 6
IM Saptarshi Roy Chowdhury, Indien (2448) 6
GM Aaron P. Summerscale, England (2434) 6
IM Manuel Pena Gomez, Spanien (2429) 6
IM John J. Cox, England (2398) 6
IM Gary Quillan, England (2385) 6
FM Mads Andersen, Danmark (2382) 6
IM Colin S. Crouch, England (2335) 6
IM Gavin Wall, Irland (2325) 6
FM Nicolai Getz, Norge (2317) 6
IM Piotr Dukaczewski, Polen (2297) 6
IM Yochanan Afek, Israel (2283) 6
IM Vladimir Prosviriakov, USA (2280) 6
Robert F. Willmoth, England (2238) 6

½
0
0
1

2
8

0

7

1

6

7

5

6
8

3
2

3

1

½

½

1

1
½
1
0

½
½

0

½
4

5

3

4

5

2

4

½
0
½

0
8

½

1

2

7

1

6

7
8

5
4

5

3

4

½

1

0

1

0
5

6

6

3

½

½

½

0

1

0

½

1

6

1
½

½
8

½

2

3

1

2

7

1
8

7
6

7

5

6

4

5

½

1

½
½

½

½

½

½
½

0

½

½

1
7

4

score point

½

8
3
2
1

plac.

2

8

4½

11

2-3

3½

8

6

4½

11

2-3

4

10

4-5

2

4

7

4½

13

1

4

10

4-5

2011 /1/13

13

... LONDON CHESS CLASSIC 2010

Mads Andersen
Danmark (2382)



















^





   
   
   

 
Mark Hebden
England (2560)

Hertil var jeg blevet udspillet. Hvis
hvid nu havde spillet 35. f3! havde
jeg nok givet op, da jeg ikke kan forhindre Hvid i at vinde mit tårn på g7
med Td7 eller Th4† eller i ro og mag
spille fxe4 og exf5.
35. g4?!
Giver mig lidt chancer.
35... fxg4 36. Df6 Dh1 37. Df4† Kh5
38. Txe4?
38. Df8 med pointen 38... Kh6 39.
Td7 vandt stadig.
38... Tf7 39. Dxg4† Kh6 40. Dh4† Dxh4
41. Txh4† Kg5 42. Th2 h5

14
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Foto: Tara MacGowran.

Luke McShane indledte med 1. c4 og sejr over Magnus Carlsen, men fem remiser tillod
nordmanden at gå forbi med 3 point for hver gevinst og til slut tage turneringssejren..

Slutspillet er ikke dårligst for Sort.
43. b4 h4 44. Kb3 Kg4 45. Tg2†?
Nu står sort til gevinst.
45... Kf3 46. Txg6 Th7!
Tårnet bag fribonden!
47. Tg1 h3 48. Ka4 h2 49. Th1 Kg2 50.
Tb1 h1D 51. Txh1 Txh1 52. Ka5 Kxf2
53. Kb6 Th7 54. a4 Kxe3 55. b5 Kd4
56. bxc6 bxc6 57. Kxc6
Hertil har jeg spillet det præcist, men
nu fejler jeg groft.
57... Th5??
57... Th6† 58. Kb5 Kd5 med pointen, at man har Th1-b1 (denne manøvre havde jeg helt overset).
58. a5
Nu kan det ikke vindes.
58... Txc5† 59. Kb6 Tc1 60. a6 Tb1†
61. Kc7 Ta1 62. Kb7 Tb1† 63. Kc7 Ta1
64. Kb7 Kc5 65. a7 Tb1† 66. Kc7
66. Ka8?? Kb6 67. Kb8 Th1 var mit
naive håb.
66... Ta1 67. Kb8 Tb1† 68. Kc8 Ta1
½-½
Dette parti blev præget af, at vi begge
var meget trætte efter dagens første
runde. I første omgang var det selvfølgelig fantastisk at slippe fra min
tykt tabte stilling med en remis. På
den anden side ville jeg meget gerne
have taget hele pointet, da det i sommers lykkedes Mark at vinde over
mig i et parti, hvor han stod klart
dårligt i næsten 50 træk. Samtidig
ville GM-normen absolut have været inden for rækkevidde med en sejr,
mens jeg nu skulle vinde de to sidste

partier. Da min næste modstander
viste sig at være en spansk IM’er,
skulle jeg nu vinde over ham og dernæst vinde over en stormester med
sort i sidste runde for at nå GM-normen. Det var hårde odds, og i 8.
runde tabte jeg desværre med hvid
mod IM Marcos Llaneza Vega fra
Spanien i et parti, hvor det aldrig rigtigt kom til at fungere for mig, og
jeg reelt bare blev udspillet. Dermed
ingen stormesternorm i denne omgang, og det betød samtidig, at jeg i
sidste runde skulle bruge en halv med
sort mod Robert Willmoth på 2238
fra England for at sikre min sidste
og afgørende IM-norm. I får lige hele
partiet:
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d3 Sc6 4. g3 g6 5.
h4 h6 6. Lg2 Lg7 7. 0-0 Sge7 ½-½
En kæmpe lettelse! Natten inden
partiet havde jeg næsten ikke sovet
af spænding, og de sidste timer op til
start gik tiden nærmest uudholdeligt
langsomt. Nu var det tid til at fejre
med en stor menu på Pizza Hut.
4. runde

for en halv mod FM Jovica Radovanovic fra Serbien.
Så var vi fremme ved turneringens
eneste dobbeltrunde. Først skulle jeg
med hvid op imod IM Alexei Slavin
fra Rusland. Han havde næsten ingen partier i basen, men alligevel
formåede jeg at få en rigtig god forberedelse ind, der gav en fordel, som
jeg holdt hele vejen.
Eftermiddagen bød så på sort mod
GM Mark Hebden fra England.
Mark har jeg bl.a. spillet mod flere
gange i Sveins Minneturnering i
Oslo, og vi talte meget sammen under sommerens Junior-VM i Polen.
Mark er ‘The Man’, når man snakker Barry Attack (1. d4 Sf6 2. Sf3 g6
3. Sc3 d5 4. Lf4 Lg7 5. e3 0-0 6. Le2
fulgt af Se5 og h4-h5), så uden ret
meget forberedelsestid var jeg næsten sikker på, at det var, hvad han
ville spille. Sådan blev også, og efter mit 34... Df1 havde vi følgende
stilling:

Mads Andersen
Danmark (2382)

Manuel Pena Gomez
Spanien (2429)

Moderne Benoni / A62
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3 c5 4. d5 exd5
5. cxd5 d6
Moderne benoni. Han havde også
både spillet kongeindisk og grünfeldindisk. Kongeindisk havde jeg
dog forberedt og spillet meget mod
under U-16 VM i Grækenland i ok-

tober, og grünfeldindisk spiller jeg
selv med sort, så da han samtidig
mest havde spillet Moderne benoni
på det sidste, var der god grund til at
forberede det rigtig grundigt.
6. Sc3 g6 7. Bg2 Bg7 8. Sf3 0-0 9. 0-0
Te8 10. Sd2 Sbd7 11. a4 b6
Her kunne jeg ikke huske mere. I
mine forberdelser var jeg sprunget
meget hurtigt over trækket, og jeg
havde kun nået at få et par ideer med.
I stedet havde jeg brugt meget tid på
at forberede hovedvarianterne efter
11... a6.
12. h3
Generelt et nyttigt træk, og også
hovedtrækket efter 11... a6. Trækket dækker g4-feltet, hvilket måske
ikke virker voldsomt nyttigt lige nu,
men efter det logiske 12. Sb5 som
forsøger at straffe, at Sort har undladt at spille a6, har Sort bare 12...
Se5 og efter 13. f4 (13. h3 opnår intet efter 13... a6 med fint spil for Sort)
13... Seg4 står Hvid allerede presset.
12... La6 13. Sb5
I min meget korte gennemgang af
b6-systemerne fandt jeg ud af, at
dette var standardsvaret, når Sort
spiller La6.
13... Lxb5 14. axb5 Lf8
Forbereder det befriende a7-a6. Efter det direkte 14... a6 havde jeg planlagt 15. Sc4, som truer d6 og var
grunden til, at han spillede 14. Lf8.
Og nu 15... Lf8 16. bxa6 b5 17. Sa5
Txa6 18. Sc6, hvorefter Hvid står
bedst i kraft af den stærke springer
på c6, som er svær at slippe af med.
Hvis han skulle få succes med at bytte
den med Sd7-e5xc6, ville hvid få en
stærk fribonde på c6, der var støttet
af løberen på g2.
15. Te1
Overdækker e2. Samtidig kan det
gøre klar til en fremmarch i centrum,
hvis Sort skulle lade være med at
foretage sig noget som helst.
15... a6 16. Db3
Viser, hvorfor det var vigtigt at overdække e2. Nu har min dronning frihed til at gå op og hjælpe til på dronningfløjen. Computerne er glade for
16. bxa6 b5 17. Db3 Db6 18. a7, da
det beholder bonden, men efter 18...

Tec8 frygtede jeg, at han ville vinde
sin bonde tilbage og samtidig have
fået godt spil på dronningfløjen, da
hans bondestilling dér var blevet
mere fleksibel.
16... axb5
Computerne synes bedre om 16... a5
som forhindrer mig i at få initiativet
på dronningfløjen som i partiet. Dog
giver trækket mig nærmest risikofrit
spil med gode felter til alle mine brikker. Springeren har et drømmefelt
på c4, og den sortfeltede løber finder sig godt til rette efter b2-b3 og
Lb2.
17. Txa8 Dxa8 18. Dxb5
Sort har stadig svært ved at befri sig.
Min plan er at lægge ekstra tryk på
med Sc4.
18... Da5?!
Baseret på en mindre overseelse.
Sorts stilling var dog allerede klam
at spille.
19. Dxa5 bxa5 20. Sc4 a4
Efter partiet fortalte han, at hans plan
med 18... Da5 havde været at spille
20... Se5 med pointen 21. Sxa5?!
Sd3! med godt spil for Sort. I stedet
havde jeg dog 21. Sxe5 Txe5 22.
Ld2!, som udnytter at (22. e4?! Sxd5
ville være pinligt...) 22... Sxd5? taber pga. 23. f4. Stillingen for Sort
ville være nærmest håbløs, selv om
han ikke slog på d5. Jeg har løberparret og muligheder for at avancere i
centrum, nu da mit e1-tårn er dækket, så e2-e4 ikke længere kan besvares med Sxd5.
21. Ld2!
Jeg kunne ikke finde noget rigtig
godt efter 21. Lf4 Tb8!, da Sort får
modspil. En idé er f.eks. at spille
Tb8-b4.
21... Se4
Nu var jeg forberedt på 21... Tb8,
som ikke længere opnåede noget,
men bare tabte en bonde efter 22.
Ta1 Sb6 23. Sxb6 Txb6 24. Lc3.
22. La5!
Endnu en pointe bag mit 21. Ld2.
Løberen ser ud til at stå klodset, men
den kan ikke rigtig trues, og jeg kan
fortsætte mine planer i ro og mag.
22... Sdf6 23. Td1
Gør klar til et meget snedigt træk,

samtidig med at jeg dækker d5-bonden.
23... Le7?
Gør det kun meget værre.


 
   
  
   
   
  

 






24. Le1!
Pointen! Hvis han i stedet for 23...
Le7 havde spillet noget andet, ville
jeg nu bare true med at tage en masse
terræn i centrum med f2-f3, e2-e4
og evt. f3-f4. Nu truer jeg derimod
bare med at fange springeren på e4,
hvilket ikke kan forhindres. Pointen
er, at løberen dækker g3 efter f2-f3.
Efter partiet fortalte han mig, at han
slet ikke havde set trækket, før jeg
spillede det.
24... h5
Giver springeren et felt på h7.
25. h4
Men jeg forhindrer straks hans drømme om at redde springeren.
25... Lf8 26. f3 Sxg3 27. Lxg3 Txe2 28.
Lf1 Te8
28... Tc2 29. Ld3 var en sød detalje.
29. Sxd6 Te3 30. Kg2 Tb3 31. Sc4 Sd7
32. Ta1 Lg7 33. Txa4 Lxb2 34. Ta7 Sb6
35. Tb7 1-0

Sofia-regler i A-gruppen
I hovedturneringen blev der spillet
med Sofia-regler. Det betød, at partierne skulle spilles helt ud, og at der
ikke måtte tilbydes remis. Derudover
blev der spillet med pointsystemet
fra fodbold (3 point for sejr, 1 point
for remis og 0 for tab).
Magnus Carlsen fik en skidt start
med nederlag i 1. runde mod Luke
McShane og i 3. runde mod Anand,
men som sædvanlig fightede han
bare videre, f.eks. i 6. runde mod
Kramnik:
2011 /1/15
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... LONDON CHESS CLASSIC 2010

Norge (2802)
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Vladimir Kramnik
Rusland (2791)

Stilling efter Kramniks 61. Sd5-c3
61... Tc5!?
Frister Hvid til at bytte. En fristelse
Kramnik ikke kunne modstå.
62. Txd6†?!
Her bliver Carlsens fight belønnet,
da Kramnik går ind i et slutspil, der
er meget sværere at vinde end som
så.
62... Kxd6 63. Se4† Kc6 64. Sxc5 Kxc5
65. Kf2 Kd4 66. Kf3 Kd3 67. g4 Kd2
68. Le6 Kd3
Sorts plan er, at han vil spise Hvids
bønder, hvis Hvid går efter hans.
69. Kg3?
Og nu er det allerede remis! 69. g5
hxg5 (69... h5 70. Kf4 Kd4 71. g3
Kc5 72. Kf5 Kd6 73. La2 Ke7 74.
Kg6 Kf8 75. Kh7 vinder også for
Hvid) 70. g3 Kd4 71. Kg4 Ke3 72.
Kxg5. Sort kan ikke holde sammen
på det. F.eks: 72... Kf3 73. Kh4 g6
74. Lf7 g5† 75. Kh3 Kf2 76. Kg4
Kg2 77. La2 Kf2 78. Ld5, og Hvid
vinder.
69... Ke3 70. Kh4
Nu virker 70. g5 ikke længere. F.eks.
70... Ke4 71. Kg4 Ke5 72. La2 Ke4
73. g3 Ke3, og Hvid kan ikke vinde,
om end der stadig er masser af varianter.
70... Kf2 71. Ld5 g6 72. Kh3 g5
Nu er Hvids konge fanget, og remisen er ret simpel.
73. Kh2 Kf1 74. Le6 Kf2 75. Lc4 Ke3
76. Kg3 Kd4 77. Le6 Ke3 78. Kh2 Kf2
79. Lc4 Ke3 80. Kg1 Kf4 81. Le6 Ke5
82. Lb3 Kf4 83. Le6 Ke5 84. Lb3 Kf4
85. Le6 Ke5 86. Lb3 ½-½
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tatorrummet var hver dag bemandet
med flere stærke spillere, og hovedattraktionen var, når begge spillere
kom ind og kommenterede deres
parti efter afslutningen. Det var tilsyneladende et krav til deltagerne,
at de skulle stille op, ligegyldigt om
de havde tabt eller vundet. Det er vi
jo ikke vant til i skak, men det var
helt klart populært blandt tilskuerne,
og hvis vi vil have opmærksomhed,
så er det vel også fair, at vi ligesom
andre sportsfolk er klar til at fortælle
vores version af forløbet af et parti
straks efter afslutningen. Både kommentering og interview med spillerne blev endda sendt live på internettet.
Afslutningsvis vil jeg varmt anbefale turneringen til andre. Arrangørerne fortalte, at man regnede med
at udvide arrangementet til næste år,
så der skulle være god mulighed for
at finde en turneringsform, man synes om, og samtidig få set nogle af
verdens allerbedste skakspillere i aktion.

Kramnik var i øvrigt også involveret i turneringens længste parti, da
han spillede 139 træk på 7½ time
mod McShane, inden slutspillet med
tårn og løber mod tårn blev taget
remis.
Pointsystemet betød, at Carlsen
var rigtig godt med på trods af sine
to tab, da han ud over remisen mod
Kramnik vandt alle de andre partier.
I alt samlede han 13 point, mens
Anand og turneringens store overraskelse, McShane, landede på 11
point. Med det klassiske pointsystem
ville alle tre være noteret for 4½
point, og så ville både McShane og
Anand være endt over Carlsen på
bedre Sonnenborn-Berger korrektion. Men sådan er det nu engang,
når folket vil have kamppartier og
aktører, der vinder masser af partier.
Turneringen var godt organiseret
med super spilleforhold og gode muligheder for at følge hovedturneringen enten live i auditoriet, i kommentatorrummet eller på én af mange
opstillede videoskærme. Kommen-

Foto: Thomas Hauge Vestergård.

Magnus Carlsen

Mads Andersen nærmer sig med
hastige skridt den etablerede elite.
IM-normer ved DM 2009, Liechtenstein Open 2010 samt London
Chess Classic og dermed IM-titlen som den yngste dansker nogen sinde. Endnu er der et stykke
vej til en af de fire pladser på et
OL-hold, men med sin meget unge
alder – han fylder først 16 år den
1. marts – tager han det i den rækkefølge, det kommer.
Det fremgår af artiklen om London Chess Classic at han dog faktisk undervejs tænkte på GM-nor-

men. Selv siger han, at det nu mest
var for at mindske det pres, udsigten til en tredje IM-norm, satte ham
under, og han tilføjer, at spillet realistisk betragtet endnu ikke er på
GM-niveau, når der trods en helt
optimal indsats i London stadig
manglede et og andet.
Mads Andersen har spillet i
Skanderborg Skakklub siden 8-års
alderen, og han har været trænet
af svenskeren Emil Hermansson,
de to landstrænere Lars Bo Hansen og Allan Stig Rasmussen –
foruden den russiske stjernetræner
Artur Jusupov, som han i nogen
tid har haft ugentlige konsultationer med via Internettet. Men spørger man til metodiske skakstudier,
er svaret nej, for nok læses der
skakbøger, men kun hvad han har
lyst til. I det daglige passer han sin
9. klasse i skolen, og hjemme er
han godt bakket op af forældrene,
der også gerne tager med på tur til
udenlandske turneringer.

Dansk Skak Unions
3. DM i hurtigskak:

Sikker
stormester
Af Niels Erik Nielsen
GM Peter Heine Nielsen blev en suveræn vinder af årets udgave af DM
i hurtigskak, og dermed har han nu
aktier i samtlige individuelle DMtitler. Turneringen blev med Læseforeningen som arrangør afholdt i
Odense lørdag den 9. oktober. De
50 deltagere skulle gennem syv halvtimes partier, hvilket gav en stram
tidsplan, som blev holdt uden problemer. 26 mesterspillere var tilmeldt
DM-gruppen, mens de øvrige kæmpede om ratingpræmier i basisgruppen.

Jævnbyrdige forgængere
Det var tredje gang i træk, at Bolbro
Brugerhus lagde lokaler til begivenheden. Turneringen blev søsat i februar 2009, men det var dengang
mesterskabet for 2008, der blev spillet om. Lars Bo Hansen, Allan Holst
og Mads Boe kom samlet i mål, hvorpå lynomkampen resulterede i én sejr
til hver. På grund af det fremskredne
tidspunkt ønskede trioen imidlertid
ikke at fortsætte. Pengepræmien blev
delt, og afgørelsen udskudt til et senere tidspunkt, men den afbrudte
forestilling blev aldrig genoptaget.
Da Læseforeningen otte måneder
senere indbød til 2009-udgaven, var
det derfor præciseret i indbydelsen,
at korrektion afgjorde i tilfælde af
fortsat ligestilling efter lynomkamp.
Jens Ove Fries Nielsen og Jakob
Vang Glud sluttede godt nok lige på
førstepladsen, men reglen kom ikke
i anvendelse, idet Jens Ove vandt det
enlige lynparti.

Foto: Niels Erik Nielsen.

Vigtige opgør i 6. runde – forrest vinder Jackie Andersen mod sort over Bo Jacobsen
på vej til en sikker andenplads, og bag dem scorer Peter Heine Nielsen rundens
point mod Steffen Pedersen.

Vandt rub og stub
Der blev ikke brug for tillægstid denne gang, thi DM-feltets klare favorit, Peter Heine Nielsen, understregede endnu en gang sin klasse ved at
vinde samtlige partier. Dermed skulle man måske tro, at mesterskabet
allerede var i hus inden sidste runde,
men det var overraskende nok ikke
tilfældet.
Stormesteren blev nemlig fulgt
fornemt til dørs af klubkammeraten
Jackie Andersen. DM-gruppens store positive overraskelse tabte det indbyrdes opgør i 3. runde, men da den
sjetteseedede jyde formåede at vinde
alle de øvrige, var outsideren til det
sidste inde i billedet til en lynomkamp, hvis Heine skulle kikse.
Bo Jacobsen var i 2. runde ene om
at have reelle gevinstchancer mod
den senere vinder, men veteran-danmarksmesteren fandt ikke det bedste, hvorefter stormesteren ikke var
sen til at overtage styringen.
På forhånd lignede IM-kvartetten
Karsten Rasmussen, Thorbjørn Bromann, Jens Ove Fries Nielsen og
Steffen Pedersen de værste konkurrenter, men på nær Jens Ove, der aldrig fik muligheden, sluttede de øvriges DM-drømme brat efter mødet
med Heine. De tre øvrige IM’erne
var således en tur omkring topbrættet

i runderne 4-6, men ingen af dem
formåede at ryste manden med maksimumpoint. Det blev 23. seedede

DM-gruppen
Placeringer (26 deltagere):
1. Peter Heine Nielsen (Skanderborg) 7, 2. Jackie Andersen (Skanderborg) 6, 3-6. Bo Jacobsen (Århus/Skolerne) Thorbjørn Bromann
(Brønshøj Skf.), Jens Ove Fries
Nielsen (Viborg) og Allan Holst
(Viborg) 4½.
Ratinggruppe nr. 11-20:
1. Bo Garner Christensen (K41) 4,
2. Ejner Borgbjerg (SK 1968) 4.
Ratinggruppe nr. 21-26:
1. Torben Steffensen (SK 1968)
3½, 2. Henrik Svane (Evans) 3½.

Basisgruppen
Placeringer (24 deltagere):
1. Graham Taylor (SK 1968) 6,
2. Ove Matras (Fåborg) 6.
Ratinggruppe nr. 11-20:
1. Daniel Munksgaard (Jerne Sk.)
5, 2. Theis Nielsen (Frem) 4½.
Ratinggruppe nr. 21-24:
1. Arunn Ananthan (Evans) 2.
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Torben Steffensen, som spillede sig
frem til at møde Heine i sidste runde,
men trods behjertet modstand måtte
den undertippede århusianer samme
vej som de øvrige udfordrere.

Afdækkerskak uden effekt
Tættest på en pointdeling var Steffen Pedersen, som i 6. runde frivilligt vadede ind i en stilling, hvor
Peter rådede over en afdækkerskak.
En sådan har gjort en brat ende på
mange partier, men her havde den
ikke den store effekt:

Uofficielt DM:

6. runde

... DM I HURTIGSKAK

GM Peter Heine Nielsen
Skanderborg Skakklub (2672)

IM Steffen Pedersen
Sydøstfyn (2416)

Slavisk / D15
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 a6
5. e3 e6 6. Dc2 c5 7. cxd5 exd5 8. Le2
Sc6 9. 0-0 Le6 10. Td1 Tc8?! 11. dxc5
Da5
Men ikke 11... Lxc5? 12. Sxd5!
12. e4 dxe4 13. Sxe4 Sxe4 14. Dxe4
Dxc5 15. Sg5! Df5 16. Ld3 Dxe4 17.
Lxe4 Le7 18. Sxe6 fxe6 19. Le3 Lf6 20.

Td6 Ke7 21. Lc5 Se5!
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Hurtigskak
for kvinder
Af Sandra de Blecourt Dalsberg
Lørdag d. 4. december 2010 dannede
skakklubben K41’s lokaler i Valby
ramme om Danmarksmesterskabet i
hurtigskak for kvinder. Turneringen
blev arrangeret af DSU’s eget kvindeudvalg, men det kunne ikke ændre ved, at hovedbestyrelsen åbenbart havde fået for kort betænkningstid til at blåstemple initiativet. Et
uofficielt DM altså, men mon ikke
det bliver officielt til næste år!
På DSU’s budget er der afsat et
fast beløb til fremme af kvindeskakken, som administreres af kvindeudvalget. Det nytiltrådte kvindeudvalg besluttede sig for at bruge
nogle af midlerne til at arrangere en
turnering, således at både elitespillerne og den spirende bredde kunne
få glæde af pengene – og det viste
sig at være et gyldent greb.
På trods af en spilledato midt i årets
travleste shopping-sæson lykkedes
det at samle ikke færre end 18 kvinder ved brætterne. Det svarer til ca.
en femtedel af alle kvindelige DSU-
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Sidste runde er i gang – forrest følger initiativtageren til 'Kvindeskak!', Rune Egede
Andersen, partiet Julie Jahnsen Larsen (med ryggen til) mod Julie Odgaard Nielsen.
Og til højre for demonstrationsbrættet tager Oksana Vovk andenpladsen med sejr
over Sandra de Blecourt Dalsberg.

medlemmer! Det var et broget deltagerfelt med både juniorer og seniorer, elitespillere og nybegyndere.
Fem af deltagerne er tilknyttet Rune
Egede Andersens projekt 'Kvindeskak!', og for flere af dem var det
første gang, de deltog i et officielt
stævne.

Fortjent sejr
Turneringen spilledes over 6 runder
med en betænkningstid på 30 minutter pr. spiller pr. parti. Louise Fre-

dericia tog føringen fra første færd
og så sig ikke tilbage. Efter sejre over
undertegnede i runde 4 og Oksana
Vovk i runde 5 kunne Louise nøjes
med remis i sidste runde for at sikre
sig titlen med 5½ point. En værdig
danmarksmester!
Og hvad er det så, der gør, at man
kan stable en større kvindeturnering
på benene med så kort varsel, når
man ellers skal lede med lys og lygte
efter kvinderne til andre skakbegivenheder i Danmark? Efter min me-

Uheldigt retrætefelt
Jens Ove Fries Nielsen fra Viborg
Skakklub har spillet bedre turneringer, men den forsvarende mester viste i glimt sin farlighed. Blandt andet mod Viggo Bové Quist:

ning ligger svaret i kvindeudvalgets
visionære tilgang til sagen. Stævnet
blev tilrettelagt med hensyntagen til,
at kvinder lægger vægt på det sociale – en fælles frokost var lagt ind
som del af arrangementet, og der var
masser af særpræmier, som på arrangørernes opfordring var blevet doneret af elitespillerne selv.

Fællesskabet
Sammenhold og god stemning er
nøglen til succes, hvis man ønsker at
udvikle pige- og kvindeskakken.
Såfremt pigerne får nogle gode fælles oplevelser ved at deltage i de
samme turneringer og træningsarrangementer, vil mange af dem blive
ved med at have lyst til at spille skak,
også i teenage-årene og voksenlivet.
Hvis disse fælles oplevelser derimod
udebliver, for eksempel grundet
mangel på pige- og kvindeturneringer, vil mange spillere miste interessen.
Det var vistnok første gang, der
blev arrangeret et (uofficielt) DM i
hurtigskak for kvinder. Sidste gang,
der blev kåret en danmarksmester
hos kvinderne i en turnering med
almindelig betænkningstid, var ved
WIM-turneringen i Farum i 1993,
hvor Nina Høiberg fik DM-titlen
som bedst placerede dansker. Men
selv om det er længe siden, har
Louise prøvet det før. Hun vandt
nemlig kvinde-DM i Næstved i
1985!

Jens Ove Fries Nielsen

  ^
   
   
   
   
   
  

 

I sit sidste træk før diagramstillingen
har Bové Quist, der er fynbo, men
nu repræsenterer Springeren Kolding, spillet 15. Dc4-e2?? og dermed fundet det forkerte retrætefelt
til dronningen:
15... Lxc3 16. bxc3 Lc4! 0-1
www. lfskak.dk

Viggo Bové Quist

Foto: Thomas Hauge Vestergård.

22. b4 Sd7 23. Tad1 Sxc5 24. bxc5 Le5
25. Td7† Kf6 26. T1d3 Txc5 27. Tf3†
Kg5 28. g3 Lf6 29. h4† Kh6 30. Txb7
Tf8?
30... Tc4 eller 30... Ta5 ville holde
gryden i kog.
31. g4! 1-0

Oksana Vovk
Brønshøj Skf. (2210)




^


   
   
   
   
   
   
   
Louise Fredericia
K41 (2063)

Hvid har lige spillet 31. Lc6. Begge
spillere har kun meget lidt tid tilbage
på uret.
31... Sxa3?
31... Sc7 var at foretrække.
32. Dc3!
Nu har den sorte springer ingen gode
felter.
32... Sb1
32... Sc2 33. Txc2 Lxc2 34. Dxc2
med hvid fordel.
33. Db3†
I første omgang forsøgte Oksana sig
med 33... Sd2, da hun ikke havde
set, at der var skak. Louise fik to
ekstra minutter på uret, og dermed
var alt håb ude for Sort:
33... Kf8?
En fejl, men Hvid vinder også efter
33... Kh8 34. Dxb6. 33... Kh8 34.
Dxb6

Louise Fredericia – DM i hurtigskak.

34. Txb1
Eliminerer forsvareren af feltet a3.
34... Lxb1 35. La3
En fæl binding!
35... Td6 36. Dxb1
Og Hvid vandt få træk senere.
1-0
Slutstilling:
1. Louise Fredericia (K41) 5½, 2.
Oksana Vovk (Brønshøj Skf.) 4½,
3-6. Sandra de Blecourt Dalsberg
(Skakklubben sekløberen), Julia
Almer (Sverige), Emilie Ellegaard
Christensen (Jyderup Sk. ) og Qanee
Khatozen (Evans) 4.
'Kvindeskak!'
...indbyder piger og kvinder i alle
aldre til hyggelige skakaftener med
træning og undervisning. Mere information på hjemmesiden:
www. runemusen.dk/side3j.asp
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Senior-VM 2010, mænd:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
30
35

GM Anatoly Vaisser, Frankrig (2507) 8½ / 55
GM Vlastimil Jansa, Tjekkiet (2499) 8½ / 54
GM Viacheslav Dydyshko, Hviderusland (2547) 8½ / 54
GM Larry C. Kaufman, USA (2413) 8½ / 49½
IM Anatoli Shvedchikov, Rusland (2421) 8
GM Gennadij Timoscenko, Slovakiet (2499) 8
IM Josip Rukavina, Kroatien (2423) 8
IM Alexander Filipenko, Rusland (2327) 8
GM Nikolai Pushkov, Rusland (2466) 8
IM Herman Van Riemsdijk, Brasilien (2390) 8
GM Miso Cebalo, Kroatien (2493) 8
GM Vitaly Tseshkovsky, Rusland (2564) 7½
GM Mihai Suba, Rumænien (2464) 7½
IM Georg Danner, Østrig (2418) 7½
GM Ivan Farago, Ungarn (2420) 7½
FM Karol Ruckschloss, Slovakiet (2293) 7½
IM Raimundo Garcia, Argentina (2331) 7½
GM Oleg Chernikov, Rusland (2425) 7½
IM Valentin Bogdanov, Ukraine (2393) 7½
GM Jan Plachetka, Slovakiet (2345) 7½
FM Bengt Hammar, Sverige (2240) 7½
GM Algimantas Butnorius, Litauen (2439) 7½
GM Dusan Rajkovic, Serbien (2443) 7
GM Evgenij Ermenkov, Bulgarien (2442) 7
Magnus Wahlbom, Sverige (2282) 7
IM Craig Pritchett, Skotland (2314) 7
FM Padros Emili Simon, Spanien (2241) 7
Bo Jacobsen, Danmark (2317) 7
GM Heikki Westerinen, Finland (2365) 7
FM Jørn Sloth, Danmark (2302) 7
11 runder. I alt 224 deltagere (heraf 16 fra Norge,
6 fra Sverige, 4 fra Finland, 2 fra Danmark
og 1 fra Island.

Senior-VM 2010, kvinder:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

WGM Tamar Khmiadashvili, Georgien (2162) 7
GM Nona Gaprindashvili, Georgien (2363) 7
WIM Tatyana Fomina, Estland (2256) 7
WGM Elena Fatalibekova, Rusland (2270) 6½
WFM Swietlana Miednikova, Rusland (2146) 5
WFM Larisa Khropova, Rusland (2037) 5
WIM Borislava Borisova, Sverige (2096) 5
WFM Margarita Komysheva, Rusland (2084) 5
Enni Tsygankova, Uzbekistan (–) 5
Natalia Chireykina, Rusland (1799) 5
9 runder. I alt 21 deltagere
(Borisova eneste fra Norden).

www. arcoworldchess.com/
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Ungdo
van
VM for seniorer:
Af Jørn Sloth
Arco er en hyggelig lille by, cirka
15.000 indbyggere, 5 km nord for
Gardasøen, delvis omkranset af
bjerge. Også for en turist et fint valg,
men Bo Jacobsen og jeg var jo kommet for at spille skak – sammen med
222 andre i alderen 60+. Og jeg må
ikke glemme kvinde-VM med 21
deltagere. Her er alderskravet kun
50+, og der spilles kun 9 runder, mod
mændenes 11.
Spillestedet var byens gamle casino, nu kulturhus m.m. Helt centralt og lige over for mit hotel, fint.
Den store smukke sal kunne ikke
rumme alle deltagerne, så mændenes nederste brætter var i et mindre
lokale på den anden side af cafeen
og forhallen. Umiddelbart før VM
var ’32. Arco Open’ afviklet i de
samme lokaler og med de samme
arrangører (Christina Rigo og hjælpere fra ‘Arcoworldchess’), så teknologien var velafprøvet, med livebrætter, bulletin osv.

Gamle og nye venner
Hvorfor tage til VM? Det oplagte
svar er naturligvis: For at blive en
rigtig verdensmester... Men det er

ommen
dt!
Anatoly Vaisser, Frankrig
– med sine 61 år en af de ‘unge’seniorer
og ny verdensmester.

Fotos: Calle Erlandsson.

kun motivationen for toppen af deltagerlisten, stormestrene, nogle af
IM’erne og FM’erne og andre med
høj rating. Længere nede skal der
nok være enkelte urealistiske drømmere, men for de fleste er guleroden
ikke VM-titlen, men at være en del
af et stort internationalt skaktræf. At
møde gamle venner (‘åh, kan du
huske dengang i Örebro – eller var
det i Rumænien?’) og forhåbentlig
nye venner.
I år var der ca. 30 med rating under 1800, og i alt ca. 80 med rating
under 2000. Hvad koster det at del-

tage? Indskuddet er 140 euro – gang
med 8 for at få et beløb i danske kroner, der ikke er for lille. Arrangørerne betaler en væsentlig del af indskuddet videre til FIDE, for at få
verdensforbundets blå stempel af
VM-titlen. Hertil kommer rejse, og
ophold (13 dage på hotel?!), og det
løse. En større udskrivning, sammenlignelig med en længere ferietur.
Bo og jeg var i år de eneste danskere (sammen med Lars Bo Rasmussen, der dog stiller op for Luxembourg), og vi havde en pæn klat

præmiepenge med fra senior-DM
2010, nok til dækning af rejse og
indskud. Men udgifterne afholder
ikke et stort antal nordmænd og
svenskere fra at deltage i diverse seniorturneringer. I Arco var der f.eks.
16 nordmænd.
Næste senior-VM er i Opatija,
Kroatien, 14.-27. november 2011 –
og de første norske tilmeldinger er
indløbet. Jeg tror på, at dette års lave
danskertal bliver en undtagelse.
Spring ud, seniorer!
Nu en let træning for de små grå,
helst før videre læsning:

  
   
   
  
  
   
   

  





1 Hvid trækker.



^
   
   
   
 
   
  
  
2 Sort trækker.

  ^
   
  
   
   
  
 
  
3 Sort trækker.
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Forhåndsfavoritter?!
Den højst ratede af de 16 stormestre
i Arco var Vitaly Tseshkovsky
(2564). Den 66-årige russer har
endnu ingen VM-titel, næsten mærkeligt med den fortid: to gange Sovjetmester og deltager i to VM-interzoneturneringer, bl.a. I sin tid gik han
for at være nervøs i afgørende situationer og have problemer med klokken.
Efter ni runder i år var jeg så sikker på, at ‘Tsesh’ med et forspring
på ½ point ville tage titlen, at jeg
endda mailede det hjem til fru Kirsten. Jeg var nok under indflydelse
af, at den sympatiske russer lige og
med stor entusiasme havde vist dagens vigtige gevinst ved vores belgisk-skotske-danske middagsbord
på hotellet. Som sort mod GM Suba
vandt Tseshkovsky på små marginaler et godt parti, her er slutningen:

Vitaly Tseshkovsky
Rusland (2564)










































Mihai Suba
Rumænien (2464)

56... Kc3!
Straks 56... a3 fulgt af Kc3 og Sd4
vinder dog også.
57. Lf7 Sd4
Og Suba opgav. F.eks. 58. Ke4 a3 –
truer Sb3 – 59. La2 Kb2. 0-1
Rumæneren Suba (han bor i Spanien) vandt VM i 08 sammen med
Larry Kaufman (USA). Han har haft
mere end én hånd med i udviklingen
af det frygtede Rybka-program. Han
betroede mig allerede, da vi mødtes
i bussen fra Trento til Arco, at han
følte sig i bedre form end i 09 (da
han blev nr. 8).
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Nona Gaprindashvili, Georgien – eks-VM
og eneste stormester i kvinderækken.

Vitaly Tseshkovsky, Rusland – den
tidligere sovjetmester sluttede svagt.

Sidste års mester Miso Cebalo
(Kroatien) og tjekken Jansa – de spillede begge i GM-turneringen i Herning i 1991 – var også gode bud på
en vinder. Men læg mærke til disse
tre ‘unge’ stormestre: Dydyshko
(Hviderusland), Vaisser (Frankrig)
og Timoscenko (Slovakiet)! Som
61-årige er de med på deres første
VM-billet, man skal nemlig være
fyldt 60 før 1. januar i året. De tre er
i hvert fald på titeljagt. Alle har opbygget deres skakstyrke i den afdøde
sovjetiske skakskole, men Dydyshko
(han deltog i GM-turneringen i Aars
1999) er nu ene om at repræsentere
en af de gamle republikker.
Gennadij Timoscenko var træner
for ingen anden end Kasparov i
1983-86. En seriøs herre. Anatoly
Vaisser er russisk jøde, i Frankrig
siden 1991, matematiker og finansanalytiker.
Og så var der faktisk en fjerde ung
VM-kandidat: Ukraines Vladimir
Tukmakov! Han stod på den foreløbige deltagerliste, og jeg syntes bestemt, jeg så ham ved den lidt kaotiske ‘registrering’ om aftenen før
1. runde. Tukmakov havde lige som
træner for Ukraine ledt sit hold til
OL-guld i Khanty-Mansiysk, han var
nok mere guldsulten?! Et par runder

henne slog det mig – hvor blev Tukmakov egentlig af? Eller havde jeg
set syner? Lidt research blandt mine
kontakter klargjorde, at Tukmakov
havde været til stede ved registreringen, endda med frue. Deltagelse blev
det dog ikke til, øjensynligt fordi
Tukmakov ikke var indforstået med
at betale de 140 euro.
Jeg fik altså ikke chance for at forbedre mit resultat mod ham (tabte i
Dresden 1969). Til gengæld læste
jeg under turneringen en del i Tukmakovs (næsten) nye bog ‘Professija – sjakhmatist’ (på dansk: ‘Mit
arbejde er skak’). Kan anbefales.

Hos kvinderne
Klar favorit var Georgiens mangeårige – helt rigtige! – kvindeverdensmester Nona Gaprindashvili. Hun
tog senior-VM-titlen sidste år. Men
måtte nøjes med sølv i år, efter korrektion, idet to andre også scorede 7
af 9: Tamar Khmiadashvili (Georgien) nr. 1 foran Nona, og som nr. 3
Tatyana Fomina (Estland).
Fomina var Hvid mod Borisova i ...
Diagram 1
50. Tg5†! fxg5 51. Df7 mat!
Eller 51... hxg5 51. Dh7 mat!

Bo Jacobsen, Danmark – uheld mod
Rukavina ødelagde det gode oplæg.

Jørn Sloth, Danmark – godt spil, også i
de to nederlag mod stormestre.

Med Bent Larsen til VM

I 4. runde sad en ny stormester klar
til Helge Gundersen, nemlig Serbiens D. Rajkovic. Han fik naturligvis en 1. b3 – men havde noget giftigt parat: 1... e5 2. Lb2 Sc6 3. e3 d6
4. Lb5 og nu Dg5!?! Det sendte
Helge længe i boksen... Så trak han
sørme 5. Lf1, noget af en indrømmelse. Rajkovic vandt i øvrigt et godt
parti (efter 5... f5 6. Sf3 Dg6), se ...

En af de få bøger, jeg havde med i
bagagen, var én om 1. b3, Bents åbning. Jeg havde også forberedt mig
lidt – at spille 1. b3 kunne være en
indforstået hilsen til vores afdøde
guru... Men man skal ikke vise sine
kort i utide, så i både runde 1 og 5
blev det med hvid 1. c4 Sf6 2. Sf3
g6 3. b4 – ‘forbedret Larsen’? Med
sort i runde 2 var jeg næsten på dydens smalle sti: 1. Sf3 b6!
I mellemtiden havde jeg fået øje
på en åndsfælle, nordmanden Helge
Gundersen (2230), en trofast 1.b3spiller. Han startede med 3 af 3, og
det tredje ettal var som sort mod
Larry Kaufman!
Det skete i...
Diagram 2
Helge knuser den amerikanske eksVM med
21... Td4! 22. b3 Sa4!
Her hjælper ingen Rybka, truslen er
Da3. Larry forsøgte...
23. b4 Txc4 24. Dd3 Txc2†! 25. Dxc2
Tc8 26. Dxc8†
... men efter 26... Lxc8 blev det i
41. træk...
0-1

Diagram 3
Den foretagsomme dronning fik lov
til at slutte elegant af:
22... Dg1! 0-1
Det rigtige svar på 4... Dg5 må være
5. Df3. Ifølge min base spillet allerede i Bagirov - Sideif Sade, 1979.
Men der er meget lidt materiale med
det interessante Dg5. Det nærmeste
jeg selv kom på en ægte 1. b3, var i
10. runde mod russeren Radomskij:
1. Sf3 d5 2. b3 og nu spillede han
det irriterende Lg4! Jeg forsøgte
noget kreativt med en halvskidt stilling som resultat, men vandt i slutspillet med tårn og uligefarvede løbere. Tak Bent, dér var du også.

Danskerne og Norden
Bo Jacobsens debut i VM sidste år
resulterede som bekendt i en smuk

5. plads (plus IM-norm) med 8 af
11. Så Bos overligger lå højt i år.
God start, 3 af 3, fulgt af remis med
stormestrene Vaisser og Farago!
I 6. runde overspillede Bo fuldstændig IM Rukavina – men løb ind
i et forfærdeligt uheld i kroatens tidnød. Surt, nederlaget ødelagde delvis det gode oplæg. I sidste runde
var der stadig chance for en placering i top-ti, men tab til GM Pushkov
gav Bo en slutplacering som nr. 28
med 7 point af 11.
Jeg blev nr. 35 med samme pointtal, men mod lidt svagere modstand.
Mit spil var bedre end i 09. De to
partier jeg tabte, var til stormestre:
Dydyshko og Pushkov, og det var
ikke spil til ét mål.
Finlands Heikki Westerinen, nordisk seniormester, blev nr. 30, også
med 7 point. For en stormester spillede han ikke prangende, tabte ingen partier, men vandt kun tre.
Med Bo og Heikki neutraliseret
blev det svenske Bengt Hammar der
(i sit første VM!) blev bedst placerede nordiske spiller: nr. 21 med 7½
point. Jeg husker Bengt som kaptajn
for flere svenske landshold i 70’erne
og 80’erne. I en k-skak OL-finale
havde vi et meget spændende parti
engang i 90’erne.

Miso Cebalo
Kroatien (2493)






   
  
   
   
  
   

  
Bengt Hammar
Sverige (2240)

Stillingen er fra Bengt Hammar Miso Cebalo i 5. runde. Remis eller
gevinst for Hvid? Her hjælper ingen
kære mor, man skal kunne de vigtigste slutspil hjemmefra! I gamle
dage var mor der, i form af hænge2011 /1/23
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parti og opslag i en slutspilsbibel-/
koran.
I Arco benyttede vi den meget almindelige FIDE-tid på 90 minutter
til 40 træk, fulgt af 30 minutter plus
opsparet tid til resten – og med 30
sekunders tillæg pr. træk fra start.
Nogenlunde til at leve med, selv om
man (i hvert fald jeg) hurtigt ender i
‘evig tidnød’ (med noteringspligt) i
slutspillene.
Jeg overværede ikke selv afslutningen på Hammar-Cebalo. Men de
lavede en del træk cirka i stillingen
ovenfor, og det sluttede også dér,
med remis. Hvad?! Jeg hørte den
udlægning, at Cebalo havde tilbudt
remis og med sit overbevisende
kropssprog havde signaleret, at det
her er jo remis. Hammar havde så
accepteret – og straks fået at vide af
Cebalo, at det altså er en kendt teoretisk gevinststilling!
Det lyder lidt ondt, og jeg syntes
ikke rigtig, det passede med mit billede af den pæne kroatiske eks-VM.
Så dagen efter spurgte jeg Bengt og
fik den rigtige forklaring. Han vidste godt, at det er en gevinst – indledt med g3-g4! f.eks. i stillingen
ovenfor. På hxg4 er ideen h5!, og på
det lidt bedre fxg4 tilsvarende f5!
Bengt prøvede først at vinde lidt
tid ved nogle træk frem og tilbage,
samtidig med, at han funderede over
den optimale opstilling før det afgørende g3-g4... Desværre kom han til
at tillade samme stilling tre gange,
den i diagrammet. Cebalo var ikke
sen til at kræve sin ret, ½-½. Det var
ved træk 75. I den officielle partifil
er der kun 63 træk. Helt typisk, der
er mange fejl, tro heller ikke her på
alt... Er man interesseret i gevinsten
ovenfor, må man have fat i de lærde
skrifter. Men det er værd at huske, at
uden f-bønderne er det remis.

Afgørelsen – de sidste runder
Så tæt på målet, og så gik min russiske helt Tseshkovsky alligevel helt
ned. To nederlag i træk! Serberen
Rajkovic gik det lige så ilde. Derimod tog Larry ‘Rybka’ Kaufman to
fuldfede point og indhentede til slut
førerfeltet.
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Nordens bedst placerede spiller, svenskeren Bengt Hammar (til højre), sammen
med sin berømte landsmand, den tidligere verdensklassespiller Ulf Andersson, der
ikke deltog i senior-VM, men var i Arco som skakturist.

Før sidste runde var topstillingen:
Jansa, Dydyshko og Shvedchikov 8
point af 10, Vaisser, Tseshkovsky
og Kaufman 7½.

Anatoly Vaisser
Frankrig (2507)


^   
   
   
   
  
   
   
   
Vitaly Tseshkovsky
Rusland (2564)

Fra Tseshkovsky - Vaisser, 11. runde. Gamle venner/uvenner fra den
hedengangne union. Dagen før havde ‘Tsesh’ tabt til Shvedchikov, nu
tømmer han bægeret til bunden.
Hans sidste træk var 31. c2-c4?
31... Txa2! 32. Lxa2 Txb2
Jeg kunne desværre ikke følge de
afgørende partier på nært hold, da
min tilstedeværelse ved eget bræt var
stærkt påkrævet før træk 40 (vi nåede 60 træk, og ikke kun de 34 som

findes i bulletinen). Men Tseshkovsky var sikkert i alvorlig tidnød – og
stillingen er ved at ramle over hovedet på ham...
33. Sg2?
33... Sf1 er langt bedre, om end gunstigt for Sort.
33... Txd2 34. Txe4
Og ‘Tsesh’ opgav samtidig, eller måske overskred han tiden, i hvert fald
er 34... Sg4† 35. Dg3 Sf2 slemt nok,
så... 0-1
Da Jansa - Dydyshko var blevet remis, og Kaufman vandt (lidt heldigt)
over Shvedchikov, var der hele fire
mand på lige med 8½ point af 11.
Efter en nervepirrende venten på de
sidste resultater og den endelige korrektionsberegning blev medaljerne
fordelt sådan: 1. Vaisser (Frankrig),
2-3. Jansa (Tjekkiet) og Dydyshko
(Hviderusland), 4. Kaufman (USA).
Altså ingen medalje til Larry, men
alligevel et fint resultat af amerikaneren. På 5-6. pladsen med 8 point
kom Shvedchikov (Rusland) og Timoscenko (Slovakiet). Tseshkovsky
toppede naturligvis gruppen med 7½
– og blev nr. 12. Detaljerede resultater, partier m.m. kan findes via
www.arcoworldchess.com.

Taktik
Løsninger side 40

Tag stilling

v/ Bent Kølvig

1. Hvid trækker!
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3. Hvid trækker!

  
   
   
   
   
   
   

 

Alle brikker dækket!

Hvad skal damen?

Sort står godt til venstre!

4. Hvid trækker!

5. Sort trækker!

6. Hvid trækker!
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2. Hvid trækker!






 
   
   
  
  
  
  






   
   
  
   
   
 

  

En farlig diagonal!

Dronningfløjen er svag!

Hvor skal der slås?

7. Sort trækker!

8. Hvid trækker!

9. Sort trækker!

  
   
   
   
  
 
 
 
Tårnoffer?
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Randbondeangreb!
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De hvide brikker er
alle garderede!
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for kvinder

Yifan Hou, Kina
verdensmester som 16-årig
Af Peter Heine Nielsen
VM for kvinder blev afviklet i Tyrkiske Antakya, en lille by tæt på
grænsen til Syrien. Tyrkiet er inde i
et sandt skakboom, og især på kvindesiden flittige arrangører. I december 2009 arrangeredes finalen i
ACP’s Grandprix for kvinder i Konya, og til april skulle kvindernes EM
være afviklet i Gazintep. Denne turnering er dog aflyst, da manden bag
Tyrkiets skakfremgang, præsident i
det tyrkiske skakforbund, Ali Nihat
Yatczi, er i åben krig med det europæiske skakforbund ECU, efter at
han – til sin egen store overraskelse
– tabte valget om præsidentposten
til Silvio Danailov i et tæt opløb,
hvor bla. Danmarks stemme gik til
bulgareren.

Utilfredse spillere
Årets VM var arrangementmæssigt
ikke på det normalt høje tyrkiske
niveau, og en række spillere har klaget over dette i et åbent brev. Især
var der utilfredshed med, at man var
tvunget til at betale over det dobbelte af hotellets normale priser, og
at reglerne foreskrev, at man ikke
boede andre steder. En desværre alt
for typisk måde at overføre midler
fra forbund og spillere til arrangørerne, som praktiseres i alle ECU’s og
FIDE’s arrangementer.
Men da det tyrkiske skakforbund,
måske som en slags kompensation,
inden turneringeen lovede, at de 20%
‘skat’ som FIDE tager af præmiesummen, ville blive dækket af det
tyrkiske forbund, og mere end dæk-
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Yifan Hou krones af FIDE-præsident Kirsan Iljumchinov
som skakkens ny dronning.

kede de ekstra hoteludgifter, forekommer spillernes kritik præcist i
denne turnering ikke specielt rimelig. Derimod har de absolut en pointe
i det utilfredsstillende i, at et VM skal
afvikles i en mindre by uden den
mindste skakinteresse, endsige tilskuere.

Konstant drama
Jeg var i Antakya godt 1½ uge som
sekundant for min kæreste Viktoria
Cmilyte, der i 2. runde tabte 1. parti
mod det tyske topnavn Elisabeth
Paehtz, men formåede at komme tilbage i matchen, og derefter vinde
omkampen. I 3. runde tabte hun derimod omkampen til franske Almira
Skripchenko, og trods en gedigen
indsats blev hun dermed blandt de
63 deltagere, der måtte forlade turneringen med en skuffelse. VM for
kvinder afvikles nemlig efter knockout-systemet med den spænding og
de hårde skæbner, det medfører.
Viktoria vil uden tvivl ærgre sig
længe over den kiksede gevinst i
matchens 2. parti, og Pia Cramling
måtte forlade VM efter at have overskredet tiden i klart bedre stilling,
fordi hun havde noteret forkert på
sin liste og dermed troede, hun havde
klaret tidkontrollen. Men knockoutsystemet har sine fordele, skak bliver til hård konkurrencesport med
konstant drama som i andre sports-

grene, hvor man i de afgørende faser
konstant risikerer at blive slået ud af
turneringen.

Kinesisk comeback
Hvor Rusland ved skak-OL lignede
verdens kvindelige skakstormagt, da
de vandt turneringen med maksimupoint, var dette VM et imponerende
comeback af Kina. Da hurtigskakomkampen i semifinalen imellem
Lufei Ruan og Xue Zhao blev sat i
gang, vidste man allerede, at der ville
blive en kinesisk verdensmester,
eftersom vindere skulle mødeYifan
Hou i finalen. Det kun 16-årige stortalent havde – ligesom ved sidste VM
for kvinder – vundet sin semifinale
mod topratede Humpy Koneru fra
Indien.
Ruan vandt omkampen, og hendes vej til finalen gik faktisk igennem 1-1 i alle matcher for derefter at
vinde i hurtigskak. Hou havde været mere overbevisende, og kun imod
den tidligere verdensmester Chen
Zhu, der nu repræsenterer Qatar og
var sekunderet af Morozevich, måtte
hun ud i omkamp, før avancement
var sikret.
Finalen over fire partier blev domineret af Hou, der var tæt på at
vinde 1. parti og tog føringen efter
sejr i det 2. Men Ruan kom godt igen,
var tæt på at udligne med de sorte
brikker i 3. parti, vandt det 4., og

8. parti

tvang dermed matchen ud i hurtigskak-omkampe. Med en VM-titel
på spil foreskrev reglerne fire partier. Igen tog Hou teten, og denne
gang holdt hun hele vejen i mål og
sikrede sig som blot 16-årig, men i
sin 2. VM finale, fortjent titlen som
kvindelig verdensmester.

Yifan Hou
Kina (2591)

Lufei Ruan
Kina (2480)

Spansk / C61
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sd4!?
Birds variant i spansk, som Jens Kristiansen holdt et glimrende foredrag
om på en juniortræningslejr på Tjele,
og som jeg senere lidt utaknemligt
besejrede ham i med de hvide brikker, da vi mødtes ved DM i Lyngby
1991.
4. Sxd4 exd4 5. 0-0 Lc5 6. Lc4 d6 7. c3
Se7 8. d3 0-0 9. Lg5 Kh8 10. Sd2 f6
11. Lh4 c6
Lufei er kommet fint fra åbningen
og har fået skabt en struktur med
skæv bondestilling og muligheder

for at spille på gevinst med sort.
12. De2 d5 13. Lb3 dxc3 14. bxc3 d4
15. cxd4!
Typisk for Hou. Hun er på ingen
måde bange og påtager sig her blokerede bønder i centrum i den tro, at
kun kan opløse blokaden og skubbe
bønderne fremad. En taktik man må
sige lykkes til fulde.
15... Lxd4 16. Tad1 Sg6 17. Lg3 Se5
18. h3 a5 19. a4 De7 20. Kh1


  ^ 
   
   
   
  
  
 
 

Alt er gjort klart. Hvid vil med f2-f4
fratage springeren feltet e5, og derefter med Sf3 angribe d4 og frigøre
potentialet i de hvide bønder.
20... c5!? 21. f4 Sc6 22. Sf3 Le6 23.
VM for kvinder Antakya 2010
– afgørende runder.

 Humpy Koneru, Indien 1½ 
 Anna Zaronskih, USA ½
Humpy Koneru 1½ 
Wenjun Ju ½
 Anna Muzychuk, Slovenien ½

 Wenjun Ju, Kina 1½
Humpy Koneru ½
 Yifan Hou, Kina 2½ 
Yifan Hou 1½

 Chen Zhu, Kina 1½
Yifan Hou 1½

 Keteryna Lahno, Ukraine 1½  Kateryna Lahno ½
 Quian Huang, Kina ½

Xue Zhao, Kina 1½
 Yelena
Dembo,
Grækenland
½


Xue Zhao 1½
Viktorija Cmilyte, Litauen 2
Almira Skripchenko ½
 Almira
Skripchenko, Frankrig 4 

Xue Zhao 1½
Lufei Ruan 2½ 
 Alexandra Kosteniuk, Rusland 1½ 
 Lufei Ruan, Kina 2½
Lufei Ruan 2½

Harika Dronavalli 1½
 Harika Dronavalli, Indien 4 
 Mariya Muzychuk, Ukraine 2

FINALE

Yifan Hou ½ 1 ½ 0
Lufei Ruan ½ 0 ½ 1

½ 1 ½ 1
½ 0 ½ 0

5
3

Lxe6 Dxe6 24. Tb1! Dd7 25. Tfd1
25. Tb5!? var et interessant forsøg.
25... Tfc8
25... Sb4 med angreb på a4 virker
som en bedre chance, men problemet
er, at 26. Sxd4 cxd4 27. Le1 Dxa4
28. Lxb4 axb4 29. Db2 er for
remisagtigt, og Lufei skal vinde.
26. Tb5! Sb4 27. Le1 b6 28. Sxd4 Dxd4
29. Lf2 Dd6 30. e5!
Ser måske grimt ud, positionelt, da
det svækker d5-feltet, men bønderne
er på fremmarch.
30... fxe5 31. fxe5 De6 32. d4 c4!?
Taber, men komplicerer.
33. d5 Df5 34. d6 Sd3 35. Lxb6 Te8

  
   
   
 
   
   
 

 
Titlen er inden for rækkevide, men
man kan ikke beskylde den 16-årige
pige for på nogen måde at vise nerver. Knivskarp beregning kendetegner det følgende.
36. Dg4! Df7 37. d7 Te7 38. e6!
38. Dd8? Txd8 39. Lxd8 Sf2†! vinder den hvide dronning.
38... Txe6 39. Dxc4! Dxd7
39... Te1† 40. Txe1 Dxc4 vinder kun
dronningen meget midlertidigt, da
41. Te8† afgør omgående.
40. Txd3!
Sidste hurdle. 40. Dxd3 Te1†! var
stadig en mulighed for at gå galt.
40... Te1† 41. Kh2 De7 42. Dc7
Lufei opgav, Yifan er ny verdensmester. Det bliver spændende at se,
om hun som Polgar vælger at fokusere på turneringer i åben række.
Hvis ikke, er det dårlige nyheder for
hendes kvindelige konkurrenter.
1-0
http://wwcc2010.tsf.org.tr
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Dansk skønlitteratur
med skak og skakspillere
Af Claes Løfgren
For skakspilleren med forkærlighed
for skønlitteratur er det spændende
at støde på tekster med relation til
spillet. Hvad enten skak bruges som
symbolmættet motiv – det indbyder
spillets på overfladen enkle metaforik jo til: sort/hvidt, godt/ondt osv. –
eller tjener som bærende motiv i
fortællingens konstruktion og handling, giver det os stof til eftertanke:
Hvorfor spiller vi egentlig? Ligger
der mere bag end spillets spænding
og tilfredsstillelsen ved undertiden
at gennemskue komplicerede sammenhænge bedre end sin modstander?
Middelalderens moralister så spillet som et billede på menneskelivet.
Hvert menneske havde sin af Gud
bestemte plads at udfylde så godt
man nu kunne, hvad enten det var
som bonde eller konge. Måske ligger der stadig en rest af denne anskuelsesmåde i en søgen gennem
spillet efter den logik og sammenhæng, som kan være svær at finde i
livets vilkårlighed.

Forførende skak
Skakterminologien finder hurtigt vej
til litteraturen. Grundtvig bruger enkeltstående skakudtryk og -billeder
i sine digte ligesom H.C. Andersen
og Oehlenschläger, men lidt videre
går Poul Martin Møller. I hans parodiske Statistisk Skildring af Lægdsgaarden i Ølseby-Magle (1820) er
den unge fortæller i færd med at beskrive religionen på nævnte eksotiske sted, da han distraheres ved synet af husets plejedatter i haven, og
en forførelsesscene udvikler sig som
et skakparti:
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‘... da jeg pludselig saa et blomstrende Pigebarn med Straahat paa
Hovedet skjule sig bag en Hasselhække. (...) Jeg skyndte mig tilbage for at besætte denne Udgang.
Ved et løseligt Overblik af det hele
Terræn blev jeg var, at hun umuligen kunne undslippe mig, naar
jeg blot afskar hende Vejen til
Døren. Vi legte nu mellem Blomsterkvarterernes mangfoldige Kvadrater et fuldstændigt Skak- og
Damspil. Ingen af os kunne flytte
ind i de firkantede Blomsterbede
uden at anrette frygteligt Nederlag paa Tulipaner og Lilier. Vi
maatte begge følge de Stier, som
ved Buksbomhækkenes Flugt vare
foreskrevne. Jeg havde to Planer
for Øje: 1) Stedse at rykke frem
for at fængsle Pigen i en Krog, 2)
men tillige at spærre hver Adgang
til Døren. Hun, som var mig deri
overlegen, at hun kendte Terrænet
bedst, gjorde tit et uformodentligt
Træk, som satte mig i Forlegenhed og nær havde tilintetgjort mine
Anslag. Men jeg benyttede mig da
uden Betænkning af min Fordel
som Springer og satte dristig over
een Kvadrat efter den anden, medens hun med de smaa Jomfruskridt i sin snævre Sirses Kjole var
nødt til at følge Landevejen. Saaledes blev Pigebarnet snart mat, og
stod ganske raadvild i en vinkelspids af Havegærdet uden at kunne
flytte sig videre.’
Også den fortvivlet-humoristiske
provokatør Gustav Wied kunne bruge spillet til at fremmane en stemning. I novellen Regnvejr (1896)

fordriver to ældre herrer en kedelig
dag med røg, drikkevarer – og skak:
‘– Vi spiller vel Skak til?
– Ja vel, smilede han, for det kunne
han lide. – Verden er sgu slet ikke
saa gal, sagde han lidt efter, bare
man forstaar at tage paa den!... her
er Spirituosaen! (...)
– Maa jeg ta’ en Cigar?
– Ta’ væk! ...Pas nu paa Springeren dér!
– Jamen det er ikke Spil! Sagde
jeg.
– Aa Vrøvl, jo Gu’ er det Spil! Man
ta’r sig da den Fordel, man kan!
Maa jeg klinke med Dem?
– I hvad? spurgte jeg arrig.
– I Cognak.
Og saa klinkede vi igen i Cognak.’
Men vi skal tættere på vor egen tid
for at finde skønlitteratur, hvor skak
så at sige spiller hovedrollen.

Peter Dürrfeld:
Kandidaten (Gyldendal, 1976)

Foto: Jytte Bech Dürrfeld.

Peter Dürrfeld – 35 år efter udgivelsen i 1976 står
hans 'Kandidaten' fortsat som den danske
skakroman par excellence.

Helstøbt skakroman
Peter Dürrfelds Kandidaten (1976)
er stadig den danske skakroman par
excellence i den forstand, at spillet
udgør den ramme, som både handlingen og hovedpersonernes ageren
udfolder sig på baggrund af. Her
møder vi for første gang skakspilleren så at sige indefra, i en
hverdagsramme med ham selv som
fortæller, og ikke som i mange andre værker set gennem en undrende
omverdens øjne.
Hovedpersonen Peter Trøst er en
40-årig ungkarl, der lever sin stille
eksistens på Nørrebro med udsigt
over Peblingesøen, omgivet af et
myldrende liv som han med mild
overbærenhed betragter på afstand.
Han begyndte at spille skak som
dreng, men fik hurtigt afsky for rygende, snøftende og bussemandspillende modstandere på den anden
side af brættet og efter at have tabt
på tid i en stilling, hvor brikkerne
var placeret så perfekt, at det simpelthen ikke gav mening at flytte
dem, forlod han klubbens påtrængende fællesskab for at søge over i
korrespondanceskakken, hvor uvanerne – ligesom den øvrige menneskehed – kan holdes på betryggende
distance.

‘Jeg forklarer ham, hvad begrebet
fjernopposition indebærer, og
hvordan det kan være nødvendigt
at anvende dette i det praktiske spil.
Med fjernoppositionen er det som
med mange menneskelige relationer. To figurer står afventende over
for hinanden, tre felters mellemrum skiller dem. Ingen kan gå den
anden i møde, ingen kan tage det
første skridt. For man véd, at der
altid vil være mindst ét felt mellem en selv og den anden, det ene
felt man taber på...’
Trøst tjener til portoen og sine øvrige beskedne fornødenheder som
petitjournalist på et forbrugerblad
(‘er det bedst med gær eller bagepulver i æbleskivedej?’) Imellem de
grundige analyser bliver der tid til
tebrygning, hvor heller intet overlades til tilfældet – Trøst har et batteri
af sandure, så Oolong eller Lapsang
Souchong-bladene kan få præcis den
korrekte trækketid – og til TVkiggeri, hvor en række af 70’ernes
studieværter trods fiktive navne er
let genkendelige.
En enkelt gang melder en svensk
k-skakmodstander sin ankomst til
København, men det bliver en kejtet
affære og Trøst drager et lettelsens
suk, da han kan sige pænt farvel og
tak i færgeterminalen.
Også kvinden i Trøsts liv befinder sig langt borte – hun er k-skakspiller og violinist i Los Angeles
Philharmonic, og at lytte til hendes
Mozart-indspilninger og spille det
ene remisparti efter det andet er tilstrækkeligt for ham.
Gennem årene har Trøst spillet sig

op i rækkerne og er nu i VM-finalen
med titlen inden for rækkevidde, da
hans blodsygdom (blodet er for
tyndt!) kræver hospitalsindlæggelse.
Og her må han lægge ikke blot sit
liv, men også det sidste afgørende
parti i overlægens hænder.
I modsætning til mange andre
skakromaner mærker man her, at forfatteren har førstehåndskendskab til
sit miljøs særlige karakter – jargonen, forholdene omkring turneringerne, spillernes omgangsform osv.
– som skildres kærligt-ironisk.
Blandt modstanderne i VM-turneringen optræder kendte navne: det sidste afgørende parti, som overlægen
helst skulle holde remis, er mod en
vis Jan Smejkal!
På det overordnede plan er temaet
tiden, der ubarmhjertigt rinder ud,
hvad enten det er teens trækketid
eller k-spillerens betænkningstid og
liv. Trøsts sidste tanke er: så længe
stillingen er uafgjort, er det godt nok.
Hvordan mon Peter Trøst ville have
forholdt sig til computerprogrammernes indtog i k-skakken? Han
kunne jo have valgt infinite level...
Pudsigt er det, at den lavmælte
Peter Trøst nær havde afstedkommet
en litterær fejde: Da en noget bedrevidende anmelder påtog sig at forklare den debuterende skribent,
hvordan han burde have skrevet sin
bog, rykkede Anders Bodelsen til
undsætning og forsvarede sin nye
forfatterkollegas ret til at skrive som
han ville!
Også senere i Dürrfelds efterhånden omfattende skønlitterære produktion dukker spillet undertiden op.
I nogle erindringsnoveller genken2011 /1/29
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der man personer fra det københavnske skakmiljø, ikke altid i flatterende
beskrivelser.
I den satiriske roman Krible krable
(2007) er statsministeren – der senere uden eget vidende indtager
sandhedsserum, uden at det giver
anledning til nogen ændring i hans
udtalelser! – ved at gennemgå dagens post, da han støder på en bog:
‘Bogen hed ‘Sådan er stillingen’
og handlede tydeligvis om de paralleller, man efter forfatterens
opfattelse kunne trække mellem
skak og politik. Den var skrevet af
en af hans mangeårige folketingskollegaer, en veteran fra det lille
centrumsparti, flere gange minister
under skiftende regeringer, en
mand der i årevis var vandret omkring med en statsminister i maven. (...) Men hvad kunne mon
være meningen med denne lille
bog om skak og politik? Den rummede en række mesterpartier med
mere og (sikkert navnlig) mindre
indsigtsfulde kommentarer. Og
den var prydet med en række skakdiagrammer. (...) På begge felter,
det politiske og det skakmæssige,
var begreber som omhu og koncentration fremhævet som værende ‘af essentiel betydning’. Og
centrum var et uhyre vigtigt fænomen, både i skak og politik, kunne
man læse.’

Carl Bjerredahl:
Hvid dronning (Spektrum, 1969)
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Den bog, statsministeren her har fat
i, må til forveksling ligne Det ligger
i stillingen som Dürrfeld udgav i
2005 sammen med Niels Helveg
Petersen...

Kriminalromaner
Conan Doyle lader Sherlock Holmes
udtale de berømte ord: ‘Amberley
udmærkede sig i skak – et tegn,
Watson, på et beregnende sind.’
Med tanke på hovedpersonen i
Carl Bjerredahls kriminalroman
Hvid dronning (1969) fristes man til
at give Holmes ret. Poul Brandt er
tidligere jagerpilot, nu halvprofessionel skakspiller, der lever af at
‘vinde mindre skakturneringer’.
Forståeligt nok er denne indtægt
ikke tilstrækkelig til at opfylde drømmen om et ubekymret liv med skak
under Sydens sol, og Brandt planlægger derfor ved skakbrættet et effektivt kup, der på én gang skal gøre
ham rig og skaffe ham hævn over
makkeren Frank, der var skyld i det
uheld, der satte en stopper for karrieren som jagerpilot.
‘Med en million kroner i ryggen
kunne han tillade sig at satse hele
livet på skak. Men for ham var skak
ikke kun spillet på det ternede bræt.
Han kunne se hele livet som et skakspil, og skulle han foretage sig noget vigtigt, gennemtænkte han det
først på samme måde, som han forberedte et angreb på skakbrættet.’

Preben Kristensen:
En besættelse (Hovedland, 1990)

Den vigtigste brik i spillet er den
hvide dronning, en smuk blondine
der skal forføre makkeren og bane
vejen for matten. Men trods den
grundige planlægning forløber spillet ikke helt som forudset...
Også Preben Kristensens En besættelse (1990) har som ramme en
kriminalintrige, men her bevæger vi
os blandt almindelige klubspillere i
en mindre by. En spiller myrdes på
vej hjem fra klubben, og hans ven
og klubkammerat Thomas giver sig
tøvende i gang med at opklare mordet, der trækker spor tilbage til deres
fælles tid i modstandsbevægelsen.
Den lille bys søvnige overflade viser sig ikke overraskende at dække
over dystre hemmeligheder og uventede lidenskaber, og Thomas må
indimellem berolige nerverne med
et berømt parti – Byrne-Fischer eller
Wexler-Enevoldsen. Men opklaringsarbejdet hjælper ham også med
at gennemskue sine egne dæmoner
og gøre op med den handlingslammelse, der har behersket ham i størstedelen af hans liv.
Slutscenen finder sted i skakklubben, hvor personerne i bedste Agatha
Christie-stil samles og morderen afsløres over et parti.
Blandt kriminalromanerne med
skakmotiv må også den meget flittige Dennis Jürgensens Stormesteren
(1987) nævnes. Det er en kort ungdomsroman af lettere kaliber.
Handlingen indledes med mordet

Lis Vibeke Kristensen:
At finde vild (Modtryk, 2005)

på verdensmesteren, der er en enspænder og i besiddelse af de excentriske tilbøjeligheder, man kunne
forvente:

‘John von Neumann’ iført dreadlocks og hovedtelefoner under bizarre omstændigheder remiserede
med stormestre ved World Open i
Philadelphia!

Fantasy-genren

Læseren indvies straks i ‘den evige
toer’ Richard Kents udførelse af
mordet og hans bestræbelser på at
dække sine spor. Det lykkes tilsyneladende, og nu står kun den farveløse russer Monotonovitj Skarpikov
i vejen for Kents erobring af VMtitlen. Her behøves ikke slet så drastiske midler, russeren skulle let
kunne besejres ved brættet. Det går
dog ikke for godt i starten, vor helt
er på et tidspunkt 1½ point bagud i
matchen, men så møder han en mystisk skakspillende dame i skoven og
handlingen tager fart for alvor.
Interessant er det, at forfatteren i
sin lille roman foregriber de forsøg
på snyd ved hjælp af elektronisk
kommunikation, som arrangører af
store turneringer i de senere år har
måttet tage særlige forholdsregler for
at forhindre. Det var jo først i 1993,
at den før og siden totalt ukendte

I Lis Vibeke Kristensens At finde vild
(2005) er det ikke selve spillet, der
danner baggrund, men en skakbegivenhed, der sætter handlingen i
gang. Vi befinder os nemlig i Reykjavik, der skal spilles en afgørende
match, og skønt ingen navne nævnes, er det tydeligt, hvem den russiske mester er. Han er sammenbruddet nær, men afviser alligevel at rejse
hjem, skønt hans amerikanske modstander lader vente på sig. Han trøstes af sin delegations kvindelige
tolk, der som en anden Sheherazade
må fortælle ham historier gennem de
søvnløse nætter, og tolken Vladimira
bliver en af de fire hovedpersoner,
hvis brogede livsbaner slynger sig
ud og ind mellem hinanden gennem
de følgende årtier. Mesteren taber
matchen, men overvinder sin sjælelige krise og glemmer hurtigt tolken
– men hun forelsker sig derimod
vanvittigt i ham, hopper af og følger
efter ham til Paris, hvor hun udspionerer ham og udtænker håbløse og
hjerteskærende planer for at vinde
hans kærlighed. Egentlig ikke en
skakroman, men en både skarp og
humoristisk veldrejet historie om
skæbnens dunkle veje.

Kenneth Bøgh Andersens stort anlagte trebindsværk Slaget i Caissa
(2000) bevæger sig i den meget populære fantasy-genre, der hovedsagelig henvender sig til yngre læsere.
I denne genre finder vi også i Harry
Potter-serien og længere tilbage i
Lewis Carrolls Bag spejlet skakelementer, men Bøgh Andersens
værk er direkte bygget op som et
gigantisk skakparti, spillet mellem
‘Den Gamle’ der fører de hvide brikker, og ‘Den mørkklædte’ med den
sorte hær af groteske dyr.
Den 13-årige alvorligt syge Frode
spiller ofte skak med sin morfar. Men
i sine drømme befinder han sig i et
uendeligt, mærkeligt land, hvor et
mylder af sære dyr og mennesker
kæmper mod hinanden i noget, som
Frode efterhånden indser er et skakparti af gigantiske dimensioner. Og
det falder i hans lod som springer i
den hvide hær at føre det dræbende
hug mod den sorte konge. Skakmat!
Men vi aner, at det onde kun er midlertidigt besejret, og nok vil dukke
op igen...
Hvor Slaget i Caissa bekender sig
klart til fantasy-genren, må Peter
Mouritzens Slangens nat (1995) snarere betegnes som en gotisk skakroman. Handlingen udspiller sig dog
(i alt fald indledningsvis) på et reelt
genkendeligt hverdagsplan. Hovedpersonen kontaktes af en gammel
veninde, der beder ham hjælpe med

Kenneth Bøgh Andersen:
Slaget i Caissa (Høst og Søn, 2000)

Peter Mouritzen:
Slangens nat (Samleren, 1995)

Johnny Harboe:
Tabspartiet (Mellemgaard, 2010)

‘(...) udviklede sig til en mere og
mere paranoid person. Han bærer
solbriller på alle avisfotos inden
for de sidste ti år. Hans værelseskrav under diverse turneringer
grænsede til det urimelige, og så
de hvide handsker han altid spillede med; som om hans modstandere var pestbefængte.’

Skak og skæbne
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... DANSK SKØNLITTERATUR
at finde sin forsvundne mand. Denne
er efter at være gået på pension blevet voldsomt optaget af skak, og hans
forsvinden må have noget med spillet at gøre...
Eftersøgningen fører vor mand til
Budapest, hvor han af en sigøjner
køber et mystisk sæt skakbrikker, og
så opløses virkelighed og fantasi.
Blandt den forsvundnes ejendele er
Poes berømte artikel om Maelzels
skakautomat, og her støder den søgende på navnet Schlumberger, der
viser sig at være ‘ånden i maskinen’
som dukker op som repræsentant for
en mystisk orden. Til sidst sidder vor
helt lukket inde i en celle, anklaget
for mord på veninden:
‘Nogle ukendte brikker kommer
for at besøge mig. De vil snakke,
spørge mig ud. Der er afdækkerskak i alle deres spørgsmål, truende officerer lurer bag deres
harmløse bondeadfærd. (...)
Spiller De overhovedet skak?
spørger jeg så, inkvisitorisk.
Dr. Bergstein ryster atter beklagende på hovedet.
Så er vi ikke på talefod, siger
jeg. Vore tanker skal hænge sammen. Vi skal være forbundne felter, ellers ryger universets sikring,
det går ikke, siger jeg. Kort for hovedet. Gå!’
Undervejs når vi omkring mange
overraskende skaklige svinkeærinder i handlingen i denne syrede roman. Det er nok ikke tilfældigt med
de mange referencer til Poe. En stor
læseoplevelse!

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet
optages gratis
KØBES:
Skakspilleren 1 og 2 (Politikens Forlag). – Søren Hauge, tlf.
98 57 21 35 / 30 22 60 04.
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Samme år, som Slangens nat udkom, skrev Peter Mouritzen et kort,
men skarpt essay Skakretterens maske i Jyllandsposten (genoptrykt som
Skræk for skak i samlingen Pennen
og leen (2007.) Her fortæller han om,
hvilke følelser og tanker det satte i
gang at blive tugtet af sin skakcomputer:
‘Den vigtigste erfaring fik jeg, da
Skakretteren kastede masken og
viste mig sit sande ansigt. Det var
mit. Det var mig selv og min egen
begrænsning jeg spillede mod. Jeg
blev konfronteret med min egen
afmagt.’
Og videre:
‘Spillet er fuldkomment, som kun
Gud og Universet kan være det, så
fuldendt i sig selv, at det må drage
os ufuldkomne mennesker, i en
længsel efter at beherske spillet –
livet. Det holder os søgende. Og
det er måske skakspillets hele
hemmelighed.’

Ny roman med flere lag
Seneste skud på stammen er Tabspartiet (2010) af Johnny Harboe. En
allegorisk – eller måske snarere:
skakfilosofisk! - roman, hvor jegfortælleren, der er ivrig skakspiller,
som rammehandling leder efter sin
kæreste i en navnløs by. Efter at de
har tilbragt natten sammen på taget
af et højhus forsvinder hun uventet
og sporløst, og fortællerens søgen er
forgæves. Imidlertid havde hun fortalt ham, at hendes far er den myteomspundne hersker i underverdenen
(bogstavelig talt) og måske har denne
noget med hendes forsvinden at
gøre? Fortælleren begiver sig, sammen med sin præstebror, gennem
kloakker og nedlagte undergrundsstationer som en anden Orfeus ned i
mørket for om muligt at finde sin
Eurydike – og møder her den sorte
konge i et afgørende parti.
Indimellem læser vor fortæller i
bogen ‘Det tabte spil’, en slags erindringsbog af en tidligere skakmester
John Meier, der på toppen pludselig
og uventet trak sig tilbage. Det bli-

ver efterhånden klart, at årsagen hertil var en længsel efter en tid og en
tidsånd, hvor spillets skønhed og
ikke sejren var spillernes højeste
ideal – om ‘Det udødelige parti’ hedder det således:
‘Det var dengang almindeligt, at
man ikke forpurrede modstanderens stort anlagte angrebsplaner
med korrekte forsvarstræk. Derimod spillede man træk, der ville
få partiet til at fremstå som den
højest mulige æstetiske oplevelse.
Det var ikke alfa og omega om
partiet blev vundet eller tabt, men
om det var smukt. Det var således
også for Meier blevet ligegyldigt,
hvem der tabte og hvem der vandt.
Det var derfor han stoppede. Essensen var, at partiet skulle kunne
stå for sig selv som et sammenhængende æstetisk værk. Samtidig
skulle det både være løsrevet fra
sejren, nederlaget og fra spillerne,
der havde ført brikkerne.’
En tilbagevenden til denne romantiske uskyldstilstand vil unægtelig
næppe være realistisk i vore præstationsorienterede tider, og alle de
store skaktænkere siden Steinitz (der
af samme grund må se sig tildelt en
skurkerolle som grundlægger af ‘den
moderne videnskabeliggørelse af
spillet’) har da også tilstræbt at finde
sandheden og ikke skønheden – selv
om de to begreber vel ikke kan påstås nødvendigvis at udelukke hinanden? Når fortælleren diskuterer
skak med sin bror, får vi nogle rappe
karakteristikker af verdensmestrene:
‘Tals besnærende eksplosivitet’ eller ‘Fischers geniale totalskak’,
Petrosjans ‘tørre spillestil’ eller Karpov, der afskrives som ‘en bureaukratskakspillende overgangsfigur
mellem Fischer og Kasparov!’
Romanen har flere lag, nogle metafysiske, andre nærmest helt realistiske, som turen ned gennem storbyens undergrund. Det vil, i alt fald
for mig, kræve flere gennemlæsninger at få hold på alle forfatterens intentioner.

Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

Alexander Baburin: ‘Jeg mindes,
at Morozevich har sagt, at hvis man
har den Franske Åbning på sit repertoire, så er det et klart tegn på, at
man har haft en vanskelig barndom.’
(Chess Today, 5. april 2009)
Peter Heine Nielsen: ‘Det store
spørgsmål med nutidens barnestjerner er, om de blot topper tidligt,
grundet bedre muligheder end tidligere, eller om de fortsætter med at
udvikle sig og dermed skaber et helt
nyt niveau for, hvor stærk man kan
blive.’
(Skakbladet nr. 2, 2003)
Nigel Short: ‘Ved OL i Dresden
gav Yuri Razuvaev mig et ganske
klogt råd, nemlig jeg skulle spille
noget mere. Han opsummerede ganske korrekt, at jeg praktisk talt aldrig arbejder med skak, medmindre
jeg er i gang med en turnering. Derfor sagde han, at jeg burde spille
noget mere, hvis jeg fortsat ville opretholde et konstant højt niveau. Han
havde selvfølgelig fuldstændig ret.
De eneste gange, hvor jeg virkelig
føler mig forpligtet til at se på skak,
er, når Parimarjan Negi kommer
over nogle uger for at træne. Det er
meget krævende og – helt ærligt –
jeg er altid lettet, når han rejser igen.
Under alle omstændigheder betaler
disse seancer dog mine regninger og
det glæder trods alt også mit skakhjerte at se hans seneste gode resultater. Han har tydeligvis også haft
glæde af disse lektioner.’
(Chessbase News,
4. september 2009)

Garri Kasparov: ‘De bedste computere kan i dag analysere næsten
200.000 stillinger i sekundet, hurtigere end det tager Viktor Korchnoi
at tage et sug på en cigaret.’
(‘Alt på et bræt’, 1988)
Bent Larsen: ‘Hermed er partiet afgjort, og vi kan citere den gamle
regel: et forhastet fløjangreb gendrives med en aktion i centrum. Det
hjælper blot ikke den, der ikke kan
se, hvornår fløjangrebet er berettiget, og hvornår det er forhastet.’
(‘3 points´ forspring’, 1980)

Jon Speelman: ‘To år efter min
vaklende vej til IM-titlen blev jeg
endelig Stormester. Jeg er ikke videre stolt over, at det tog så lang tid,
når man sammenligner det med børnene i dag. Men jeg må altså tilføje,
ikke helt overdrevet, at – selv om
man altså ikke var tvunget (sammen
med Monty Pythons gentlemen) til
at bo i en plasticpose på en motorvej i morgenmyldretiden – det var
sværere dengang.’
(‘Jon Speelman´s Best Games’,
1997)

William Hazlitt: ‘En stor skakspiller er ikke en stor mand, for han efterlader verden, som han fandt den.
Ingen handling, begrænset i sig selv,
fremkalder storhed.’
(‘Table Talk: Original Essays on
Men and Manners’, 1821)
Viswanathan Anand: [... på
spørgsmålet om han stadigvæk læser skakbøger] ‘Helt sikkert. En
masse af de gamle bøger er jo endnu
ikke blevet digitaliseret.’
(Chessbase News, 13. juni 2010)
Anthony Saidy: ‘Problemerne for
os amerikanske skakspillere er, at
vi udvikler os i et miljø af primært
svage spillere.’
(‘The New York Times Chess
Blog’, 17. november 2010)
Mikhail Golubev: ‘Jeg har erkendt,
at en større og større del af kommentatorens arbejde bliver at forklare
computernes varianter.’
(LatestChess.com,
20. marts 2009)
Curt Hansen: ‘Selv om man ikke
er stormester, kan man sige sig selv,
at man ikke bør kunne opnå åbningsfordel med så tilbageholdende
førstetræk som 1. b3 eller 1. g3. Vil
man vinde i skak må man frem på
banen.’
(‘Jyllands-Posten, 8. marts 2010)

Jonathan Speelman.

Joel Benjamin: ‘Hastings viste sig
at være nøjagtig så kold, blæsende,
regnfuld og væmmelig som frygtet.
Desværre var klimaet indenfor på
hotellet ikke meget bedre. Mens Fed
[John Fedorowicz] krøb sammen
under dynen på sit værelse for at
læse Informator, købte jeg gaffetape
til at stoppe de utallige huller i mit
badeværelse.’
(‘American Grandmaster’, 2007)
I.A. Horowitz & P.L. Rothenberg:
Skak har på forskellig vis været betragtet som et tidsfordriv, et spil, en
livsstil, en besættelse, en religion,
rent tidsspilde, en højere intellektuel udfordring, en forbandelse, en
velsignelse, en smuk integrerende
kraft samt den fuldstændige ødelæggelse af et godt familieliv.’
(‘The Complete Book of Chess’,
1963)
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Jule-quiz’en
Løsninger og vindere
Efter mange år med slutspilstudier
som den store juleudfordring, måtte
den ny julequiz naturligvis leve op
til traditionen og byde løserne på
drilske problemer – og tilsvarende
glæde, når den slidsomme research
gav resultat. Og vel var quiz’en svær,
men ikke umulig, det beviste de
skarpsindige løsere. Samtlige indsendere havde mere end fem rigtige
svar og dermed præmiechance. En
enkelt løser, Knud Lysdal, Silkeborg, klarede alle quiz’ens 24 opgaver 100% korrekt. Førstepræmien er
hans, uden korrektion og den mindste anmærkning. Til lykke! Så tæt
efter, at det hang på en datering i en
bog fra 1873, fulgte tre løsere med
23½ point, Morten Fabrin, Viborg,
Bjarne Sønderstrup, Aalborg, og
Byrial Jensen, Viborg. De tre havde
ikke anført ‘Handbuch des Schachspiels’ som det ene af alle tiders mest
udbredte referenceværker, men var i
øvrigt så perfekte, at vi valgte at øge
præmiepuljen, før 2. præmien blev
delt mellem dem. Også til lykke til
de tre – og en tak for deltagelsen i
jule-quiz’en til hele feltet af imponerende dygtige løsere.

Vinderne:
1. præmie 500 kr.:
Knud Lysdal, Lupinvænget 37,
7200 Grindsted.
2-4. præmie a 150 kr.:
Morten Fabrin, Hedeskrænten 22,
8800 Viborg.
Bjarne Sønderstrup, Carl Blochs
Vej 27, 9000 Aalborg.
Byrial Jensen, Ellekonebakken 16,
1.tv., 8800 Viborg.
10 præmier a 100 kr.:
Georg Sander Nielsen, Gullandsgade 6, 3. sal.tv., 2300 Kbh. S. –
Bent O. Kristensen, Gemmavej 14,
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8270 Højbjerg. – Karsten Jacobsen,
Jesper Justs Allé 1, 6731 Tjæreborg.
– Christian Jørgensen, Ollundsbjerg
41, 6470 Als. – Claus Olsen, Lyngbyvej 32 E, 5.mf., 2100 Ø. – Erik
Rasmussen, Hasselvej 30, 3650 Ølstykke. – Michael Madsen, Rosenvænget 19, 5900 Rudkøbing. – Ole
Sylvestersen, Mørkhøjvej 6, 3. th.,
2700 Brønshøj. – Palle Henriksen,
Tornevænget 16, 3460 Birkerød. –
Alan Krag-Jacobsen, Boholtevej 14,
st.mf., 4600 Køge.
To navne mangler vi endnu at afsløre: jule-quiz’sens ophavsmænd,
Jens Kristiansen og Jes Knudsen.
Undervejs i processen var de vidt
omkring, både i skaklitteraturen, tilgængelig ekspertise og i deres egne
skakhjerners irgange. Skakbladet
siger også dem tak for indsatsen, der
måske har lagt grunden til en ny juletradition, og giver ordet til Jens Kristiansen:

Løsningerne:
Opgave 1:
A) Den pågældende klubs fulde navn
er Aalborg Skakforening af 1889, og
100-års jubilæet blev fejret 1989.
Arrangør af DM 2000, 2006, 2007.
B) Skak- (og pokerspilleren) er GM
Sune Berg Hansen, der har vundet
DM fem gange.
Opgave 2:
A) Martin Severin From – citatet er
af H.C. Andersen om verdensudstillingen i Paris 1867.
B) Knud Ditlev Monrad der opfandt
‘Monrads System’ til rundelægning.
Den i spørgsmålet omtalte klub er
Holstebro Skakklub, der blandt sine
medlemmer har haft Bent Larsen,
Lars Schandorff, Peter Heine Nielsen og Sigfred From.

Holger
NormanHansen.

C) Holger Norman-Hansen, DM i
1939 og topscorer ved OL i London
1927, hvor Danmark blev nummer
to.
D) Froms Gambit. Ekebjærgs bog
om denne åbning blev udgivet i tre
dele fra 2002.
Opgave 3:
A) Gennem en såkaldt retrogradanalyse lader det sig først påvise, at
Hvid må være i trækket. Derefter at
der må være spillet mindst 50 træk
uden slag og bondetræk. Derfor er
stillingen remis.
B) Opgaven blev publiceret i Skakbladets aprilnummer 1959 i en artikel med overskriften ‘Breyers geniale skakopgave’, skrevet af stormester Bent Larsen.
Opgave 4:
A) Det ene værk er Handbuch des
Schachspiels, oftest kaldet ‘Bilguer’
efter dets oprindelige tyske idémand.
Bilguers 5. udgave slutter forordet
med ‘Kopenhagen, november 1873.
v.d. Lasa.’ Redaktøren, hvis fulde
navn var Tassilo von Heydebrand
und der Lasa, var en af datidens stærkeste spillere og i en årrække preussisk militærattaché i København.
Det andet værk er Modern Chess
Openings, oftest bare kaldet ‘MCO’.
En amerikansk baseret komplet åbningsoversigt, der udkom første

Opgave 5:
A) Sort spilledes af stormester i kskak Ove Ekebjærg, hvilket de fleste gættede ud fra førstetrækket
‘2133’, i k-skak notationen identisk
med 1. Sc3. Og det var Ekebjærgs
faste og usædvanlige førstetræk.

Ove
Ekebjærg.

B) Den ottebenede hest i den nordiske mytologi hedder Slejpner. Åbningen 1. Sc3 bliver stadig mange
steder kaldt ‘Slejpner-åbningen’,
selv om vi her i landet vel synes den
rettelig burde hedde ‘Ekebjærg-åbningen’ efter den stærkeste spiller
nogensinde, der har anvendt den regelmæssigt.
Opgave 6:
A) På engelsk: ‘I am a Sloth, not a
monkey’ blev sagt af Jørn Sloth til
den engelske IM William Hartston
ved Clare Benedict Cup i Køben-

havn 1977, da denne før en runde
tilbød Sloth en banan.

Niels
Helveg
Petersen.

B) Af Niels Helveg Petersen i bogen
‘Det ligger i stillingen’, 2005, skrevet sammen med Peter Dürrfeld.
C) Lars Schandorff i ‘Playing the
Queen´s Gambit’, 2009.
Opgave 7:
A) Partiet er fra den finske k-skak
organisations 30-års jubilæumsturnering, 1993-95. Hvid spilledes af
GM i k-skak Allan Astrup Jensen,
Sort af eks-VM i k-skak Vladimir
Zagorovsky.
B) Hvid var den nyligt afdøde grønlandske politiker, tidligere landsstyreformand Jonathan Motzfeldt, Sort
GM Ivan Sokolov. Det spilledes i
‘1. Greenland Open’ i Qaqortoq,
2003.
Opgave 8:
A) Fotoet viser Leif Jensen, gennem
mange år formand for DSU’s ratingkomite .
B) Det er fra jubilæumsbogen for den
svenske nytårsturnering Rilton Cup
der i år spilledes for 40. gang. Leif
Jensen har deltaget samtlige gange.
Opave 9:



  
   
   
   
   
   












A) Løsningen på studien: 1. Lf3 Kxf3
2. Kf7 e2 3. g6 e1D 4. g7 og remis,
da man har den usædvanlige situation, at Sort ikke kan give skak, og
Hvids bonde går i dronning i næste
træk.
B) Komponisten var Peder Andreas
Larsen, der var medstifter af og mangeårigt medlem af Rønne Skakforening. Denne klub fejrede sit 100års jubilæum i 2001 med afholdelse
af en international åben turnering. I
2007 og 2008 var klubben medarrangør af ‘Baltic Sea Cup’ i samarbejde
med de øvrige klubber under Bornholms Skakklub.
Opgave 10:
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A) Løsningen på opgaven: 1. Da8
Tb7 2. Dh8† Dg7 3. Dh1 dxe3 4.
Da1† mat. Undervejs til matten nåede den hvide dronning rundt i alle
opgavens hjørner!
B) Komponisten til denne flotte opgave er Kåre Vissing Andersen. Den
blev publiceret i forbindelse med
K41’s stormesterturnering i 1991.
Jes Knudsen og jeg siger tak for pæne
ord og kommentarer fra løserne. Vi
håber og tror også, at mange andre
end de, der har sendt løsninger ind,
har haft fornøjelse af quiz’en. Vi har
i hvert fald haft det ganske fornøjeligt med udarbejdelsen af spørgsmålene og kommer gerne igen.



gang i 19ll. 14. udgave fra 1999 er
redigeret af den amerikanske stormester Nick de Firmian, mens han i
en årrække boede i Danmark.
B) Det drejer sig om Graham Burgess der i starten af 90’erne opholdt
sig nogle år på Fyn, hvor han skrev
‘The Complete Alekhine’. Senere
blev han ‘editorial director’ for forlaget Gambit Publications.
C) Ortwin Sarapu kom fra Estland.
Lige efter Anden Verdenskrig boede han nogle år i København og
opnåede i 1946 og 47 fine placeringer i københavnsmesterskabet. Senere slog han sig ned i New Zealand
og vandt her det nationale mesterskab 20 gange mellem 1952 og 1990.
Det er en verdensrekord, der vistnok
stadig holder.
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Juniorskak
Foto: Allan Stig Rasmussen.

Ungdoms-VM
Ni danske VM-deltagere – forrest fra venstre Jesper Thybo, Tobias Dreisler og Albert Petersen, bagest fra venstre Kristian
Seegert, Bjørn Møller Ochsner, Nicolai Brondt Pedersen, Tobias Rostgaard, Mads Andersen og Mads-Holger Jacobsen.

VM i Grækenland
motiverer til mere skak
Af Andreas Wiwe
Ungdoms-VM 2010 blev afholdt i
Grækenland på halvøen Halkidikis
5-stjernede hoteller, som i 2003 dannede rammerne for det EU-topmøde,
hvor første udkast til EU’s grundlov
blev præsenteret. Spilleforholdene
samt indkvarteringen burde således
være i orden, og der var intet at klage
over!
Turneringen er blevet afholdt i
forskellige udgaver hvert år siden
1974 for spillere under 18. Siden er
der sket rigtig meget, og fra 1989 og
frem afholdes turneringen nu hvert
år med grupperne U10, U12, U14,
U16 og U18, hvor hver kategori
dækker over både en drenge- og en
pigegruppe. I 2006 blev turneringen
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yderligere udvidet til at omfatte kategorien U8.
Turneringen afvikles over 11 runder, hvoraf der er en enkelt dobbeltrunde og en enkelt fridag undervejs.
Det er således en rigtig lang turnering, hvor man i næsten 14 dage (19.31. oktober plus en rejsedag i begge
ender) for alvor får kigget på skak
og prøvet kræfter med verdens bedste spillere i de respektive kategorier.

Den danske delegation
Ungdoms-VM er traditionelt en turnering, Danmark deltager i, så længe
den afholdes et sted, hvor det ikke
koster alt for meget at sende folk hen

(juniorbudgettet er begrænset) – dvs.
hovedsageligt i Europa eller i umiddelbar nærhed. Lidt utraditionelt
valgte DSU i år at sende spillere i
alle aldersgrupper, hvilket er første
gang, det er sket. Årsagen var, at
DSU havde nedprioriteret ungdomsEM i Georgien, som traditionelt ikke
har helt styr på deres turneringer,
hvilket efter sigende heller ikke
skulle have været tilfældet denne
gang.
DSU havde valgt at lade pladserne
gå til vinderne af de respektive aldersgrupper ved det relativt nyindførte ungdoms-DM, hvorfor der i år
var ekstra kamp om pladserne. Derudover valgte DSU at sende Mads

M:

Andersen af sted (deltog ikke i ungdoms-DM) samt Kristian Seegert
(blev nummer 4, men havde tidligere på året vundet kandidatklassen
ved voksen-DM). Endvidere deltog
Nicolai Brondt Pedersen, som var
med for egen regning.
I alt ni danske deltagere fordelt
således i de seks åbne grupper: Nicolai Brondt Pedersen og Tobias
Rostgaard (U18), Mads Andersen,
Bjørn Møller Ochsner og Kristian
Seegert (U16), Mads-Holger Jacobsen (U14), Jesper Thybo (U12),
Tobias Dreisler (U10) og Albert
Lyng Petersen (U8).

Som voksne ledsagere deltog der
en forælder for de tre yngste deltagere samt for Mads Andersen. Traditionelt medsender DSU også en
træner, som i mange år var Per Andreasen, men på grund af de mange
danske spillere valgte DSU i år at
medsende to trænere, som var danmarksmester GM Allan Stig Rasmussen samt undertegnede. Dermed
en relativt stor delegation på 15 personer.
Vi har ikke haft tradition for i Danmark at sende deltagere af sted til de
tilsvarende pigegrupper. Årsagerne
er ikke mig bekendt, men desværre

ser vi alt for sjældent piger, som er
rigtig gode i en ung alder, og fravalget af pigerne til de repræsentative turneringer kunne være en af
forklaringerne.

Andre landes delegationer
Man kan ikke sige, at der er lande
som dominerer ungdoms-VM, hvor
et hurtigt opslag over vindere, viser
rigtig mange forskellige nationaliteter. Dog er der stor forskel på, hvor
meget landene prioriterer disse mesterskaber. I årets udgave deltog 89
lande og i alt 1387 spillere, hvoraf
187 er titelholdere (heraf 7 GM’ere).

Verdensmestre for ungdom 2010:
Drenge u. 8 år (124 deltagere:
1. Abdulla Gadimbayli (1755) Aserbajdsjan 9½
2. Parida Rudraksh (1563) Indien 9
3. Kirill Shevchenko (–) Ukraine 8½
112. Albert Lyng Petersen (–) Danmark 3½

Drenge u. 14 år (128 deltagere):
1. Kanan Azar Izzat (2139) Aserbajdsjan 9
2. Khosla Shiven (2354) Indien 8½
3. FM Kirill Alekseenko (2284) Rusland 8½
96. Mads-Holger Jacobsen (1902) Danmark 4½

Piger u. 8 år (81 deltagere):
1. Yunshan Li (–) Kina 10½
2. Eszter Morvay (–) Slovakiet 9
3. Assel Serikbay (–) Kazakstan 8
...
Drenge u. 10 år (156 deltagere):
1. Jeffrey Xiong (1824) USA 8½
2. Jason Cao (–) Canada 8
3. Bhaskar Gupta (1742) Indien 8
108. Tobias Dreisler (1806) Danmark 4½

Piger u. 14 år (99 deltagere):
1. WFM D. Saduakassova (2142) Kazakhstan 9
... Raana Hakimifard (1930) Iran 8½
2.
3. P. Nandhidhaa (2060) Indien 8½

Piger u. 10 år (105 deltagere):
1. WFM D.Nominerdene (1755) Mongoliet 9
2. Zhansaya Abdumalik (1870) Kazakstan 9
3....Alexandra Obolentseva (–) Rusland 8
Drenge u. 12 år (156 deltagere):
1. Yi Wei (2238) Kina 9½
2. Kayden W. Troff (2216) USA 9
3. FM Jan-Krzysztof Duda (2247) Polen 8½
65. Jesper Thybo (2029) Danmark 6
Piger u. 12 år (117 deltagere):
1. Iulija Osmak (1979) Ukraine 9
2. WCM Maria Furtado Ivana (1924) Indien 9
3. WFM M. Mahalakshmi (1815) Indien 8½

http: //wycc2010.chessdom.com/

Drenge u. 16 år (140 deltagere):
1. Dragun Kamil FM (2392) Polen 8½
2. Daniel Sadzikowski (2351) Polen 8½
3. FM Ivan Bukavshin (2430) Rusland 8½
8. FM Mads Andersen (2385) Danmark 8
47. Bjørn Møller Ochsner (2195) Danmark 6
... Seegert Kristian (2181) Danmark 4½
98.
Piger u. 16 år (97 deltagere):
1. WIM N. Ziaziulkina (2284) Hviderusland 8½
2. WIM Thi Mai Hung Nguyen (2258) Vietnam 8½
3. WIM Lisa Schut (2288) Holland 8½
Drenge u. 18 år (109 deltagere):
1. FM Steven C. Zierk (2391) USA 9½
2. GM S.Ter-Sahakyan (2516) Armenien 8½
3.
... GM Nils Grandelius (2500) Sverige 8
78. Nicolai Brondt Pedersen (2161) Danmark 4½
81. Tobias Rostgaard (2114) Danmark 4½
Piger u. 18 år (72 deltagere):
1. WIM Narmin Kazimova (2260) Aserbajdsjan 9
2. WGM Deysi Cori T. (2368) Peru 9
3. WIM Thi Nhu Y. Hoang (2214) Vietnam 8
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Foto: Allan Stig Rasmussen.

... UNGDOMS-VM
Adskillige lande er således ikke
repræsenteret, mens et land som Indien har over 50 deltagere (gad vide
om det skyldes, at Anand vandt VM
tidligere på året?), og Rusland havde
over 100 spillere med! Til sammenligning hermed står Danmarks 9 spillere nærmest som en forsvindende
lille andel trods vores mange deltagere i år.
Vore nærmeste naboer, Sverige og
Norge, havde henholdsvis 14 og 7
spillere og havde GM Stellan Brynell og GM Kjetil Stokke med som
trænere. Standarden omkring trænere er dog temmelig uens, for nogle
nationer medbringer slet ikke trænere, mens både Rusland og Indien
havde stærke folk til rådighed, selv
om de selvfølgelig ikke sendte hverken Kasparov eller Anand!

/. runde – med henholdvis 5½ og 5 point af 6 var Mads Andersen (med sort i
forgrunden) og Bjørn Møller Ochsner (med hvid på bord 3) helt fremme i det store felt.

Delegationens dagligdag
Selv om et VM foregår under sydens sol og på 5-stjernede hoteller
med swimmingpools, så skal man
dog ikke tro, at sådan en turnering er
ren afslapning – tværtimod.
En normal ‘arbejdsdag’ hed morgenmad kl. 9-10, og derefter stod den
på forberedelse frem til frokost kl.
14.30, hvorefter man lige memorerede sin forberedelse, og så var der
rundestart kl. 16. Aftensmad spiste
vi ved 20-tiden, og så gik der et par
timer med at se på dagens partier,
indtil den næste runde forelå ved 22tiden, hvorefter nogle igen startede
forberedelserne, mens andre hyggede med lidt lynskak inden sengetid. Således forløb det i grove træk
hver dag – undtagen på fridagen,
hvor der blev spillet en efterhånden
traditionel fodboldturnering mellem
de skandinaviske lande.
Selvfølgelig var der forskel på de
store og små. Allan stod hovedsageligt for de store, hvor konkrete forberedelser var på programmet, mens
jeg selv forestod forberedelsen af de
yngste, hvor der enkelte gange kunne
laves helt konkrete forberedelser,
men ellers blev det til åbningsanalyser, traditionel skakundervisning og
introduktion til, hvordan computeren kan være ens bedste ven under
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en turnering, når det kommer til forberedelser.
Målet var naturligvis at gøre spillerne selvkørende, når de skal spille
turneringer uden trænere, hvilket
f.eks. Mads Andersen er så dygtig
til, at han mest brugte Allan som
sparringspartner i åbningsvalgene.
Generelt var det sådan for både Allan og mig, at vi rådgav spillerne om
åbninger, men at de i sidste ende selv
bestemte.
Derfor var det også naturligt at de
små havde mest tid til at komme i
hotellets pool, men det lykkedes da
for alle deltagerne undervejs – trænerne var vist lidt for kuldeforskrækkede!

Forventninger og resultater
Når det handler om danske talenter,
som kan blande sig i den absolutte
top i de respektive aldersgrupper, så
var der vel især fokus på to spillere:
Jesper Thybo og Mads Andersen.
Jesper er relativt ny på de bonede
gulve i skaksammenhæng, men han
har haft en helt utrolig ratingfremgang det seneste år – også i turneringer, hvor modstanderne har haft
mesterspiller styrke! – og har i dag
over 1900. Mads har været kendt et
stykke tid som et af de helt store ta-

lenter i Danmark og behøver ikke
nærmere præsentation.
Derfor var det blandt disse to, vi
skulle lede efter topplaceringer. Vores øvrige spillere er naturligvis også
talenter, men på papiret kan de endnu ikke helt være med i toppen. Generelt er mange af deltagerne ved
ungdoms-VM meget underratede, så
hvis de danske spillere kan holde
deres ratingtal til disse turneringer,
plejer det at være et positivt tegn.
Mads spillede en rigtig fin turnering og sluttede på en 8. plads i sin
gruppe – fire pladser bedre end sin
seedning. Dertil kommer, at Mads
har endnu et skud i bøssen i U16 i
Brasilien 2011, hvor mange af hans
konkurrenter bliver for gamle til
denne gruppe.
I U16 skal vi også finde en anden
fin præstation blandt de danske spillere. Bjørn leverede i starten af turneringen en utrolig flot præstation,
hvor han var med helt oppe på topbrætterne i gruppen. Han mødte
modstand på +2300 i de fleste partier og særligt nedenstående mod en
højt ratet hollænder i 5. runde fortjener at blive vist. Desværre gik det
galt for Bjørn i sidste del af turneringen mod den hårde modstand, hvorfor en topplacering udeblev.

34. Txg6† Kh7
34... fxe6 35. Dxe6† ender også med
mat efter få træk.
35. Tg7† Kh6 36. Dd8 Dh7 37. Txh7†?
37. Df8 er selvfølgelig hurtigere,
men forceret mat er forceret mat!
37... Kxh7 38. f5 Te8 39. Dxe8 1-0

Benjamin Bok
Holland (2453)





   
   
   
  
   
  
   

Jesper spillede ikke en af sine bedste
turneringer, men viste dog nogle rigtig fine takter undervejs med gode
partier og utrolige beregningsevner,
bl.a. i den følgende elegante afslutning i 5. runde:

Bjørn Møller Ochsner
Danmark (2195)

Aleksandar Konstantinov

Efter et lidt tvivlsomt officersoffer
har Bjørn fået chancen for at afgøre
partiet, og nu skulle man nærmest
tro at Bjørn var en computer, for efter sorts næste træk, følger han næsten dens anbefalinger, indtil Sort er
mat!
27... Te5?? 28. f4 Te6 29. e5 Dc8 30.
Lxf6 Dc1† 31. Kh2 Dxb1 32. Tg3† Sg6
33. Dxb6 dxe5??
Efter dette træk er det mat i 7. Prøv
evt. selv!



Makedonien (–)

  
  
   
   
   
   
  

  

Jesper Thybo




   
  
   
   
   
  
 
 

Danmark (2029)

24. Lf4!! Dxf4 25. Tf3 Dd2
25... Dxd4 26. Dxh7† Tg7 (eller 26...
Kf8 27. Sxg6† Txg6 28. Lxg6) 27.
Lxg6† Kf8 28. Dh8† Tg8 29. Txf6†
Ke7 30. Dh7† Kxf6 (30... Kd6 31.
Sf5† er ikke bedre) 31. Df7† Ke5
32. Sf3† og vinder. 25... Dxh4 26.
Lxg6† hxg6 27. Dxh4 giver samme
resultat.

Danskernes VM-scorer:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Pts.

Albert Petersen (U8)
Tobias Dreisler (U10)
Jesper Thybo (U12)
Mads-Holger Jacobsen (U14)
Mads Andersen (U16)
Bjørn Møller Ochsner (U16)
Kristian Seegert (U16)
Nicolai Brondt Pedersen (U18)
Tobias Rostgaard (U18)

0
0
1
0
1
1
0
0
0

3½
5½
6
4½
8
6
4½
4½
4½

1
½
0
1
½
0
1
1
0

1
0
0
½
1
1
1
½
1

0
0
0
0
1
1
0
1
1

0
1
1
½
1
1
1
0
½

0
1
1
½
1
1
½
½
½

0
1
½
0
0
0
0
1
0

0
1
1
½
0
0
0
0
½

0
0
0
½
½
0
1
0
1

1
0
½
0
1
0
0
0
0

½
1
1
1
1
1
0
½
0

26. Dxh7† opgivet.
Årsagen er som følger: 26... Tg7
27. Lxg6† Kf8 28. Txf6† Ke7 29.
Dxg7†.
1-0
Meget flotte varianter som forbavsede begge trænere! Særligt imponerende var det, at Jesper i analyserne bagefter kunne alle varianterne
a tempo, hvilket bare viser, at han
havde regnet det hele til bunds fra
starten.

Medaljehøsten
Ser man på de samlede placeringer,
så løb Aserbajdsjan af med tre guldmedaljer, hvorimod hverken Rusland eller Indien fik nogen – trods
en massiv satsning og store talenter.
Derefter fulgte kineserne med to
guldmedaljer og derpå en række
lande med en enkelt hver. De bedste
nordiske resultater var Nils Grandelius fra Sverige, som i U18 vandt
en bronzemedalje (et godt bud på en
nordisk verdensmester, men seedet
som nummer fem) samt Tari Aryan
fra Norge i U12, som blev nummer
fem. Øvrige resultater for de danske
spillere fremgår af oversigterne.

Tak for denne gang
Trods skaklige både op- og nedture
(og et stormvejr, som de aldrig havde
oplevet før dernede med strømafbrydelser og enorme oversvømmelser, samt en utrolig dårlig internetforbindelse og et brækket ribben under
fodboldkampen til Allan) var det en
rigtig god tur.
Alle spillerne fik kigget på en masse skak, og de, der ikke kunne det i
forvejen, fik lært, hvordan man forbereder sig til turneringer. Forhåbentlig er de alle blevet motiveret til
endnu mere skak. Og Mads’ 8. plads
er noget, vi bestemt kan være stolte
af.
Samtidig vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak for en rigtig
god tur, hvor både Allan og jeg, som
begge var nye i rollen som landstrænere, havde en positiv oplevelse
med både spillere og forældre.
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 25.
1. Bjarke Kristensen, Espergærde
Bent Sørensen, Nr.Sundby
1. division 90/91. 18. Lxf6! Sxf6
19. Sd4 vinder officer pga. 19... Db7
20. Lxe4 Sxe4 21. c6.
19... Db2 20. Lxe4 Sxe4 21. Txe4
Dxc3 22. Tc1 Db4 23. Dh5 Tac8
24. c6 Tfd8 25. Sf3 Txc6 26. Sg5
Dd2 27. Tce1. 1-0.
2. Niklas Østergaard
Per Lundbech
Århus Sommerskak 1991.25. Dxe8†
Lxe8 26. Txe8† Kh7 27. Le4† samt
mat. 1-0.
3. Giovanni Micalizzi
Imre Fancsy
Spring Open, Budapest 1991. 22.
Sd6! var skam et udmærket træk, på
hvilket der kunne følge 22... Le6 23.
Lh3 Lxd6 24. Txd6 Dxc5 25. Lxe6
fxe6 26. Td7 med afgørende angreb.
Også det overraskende 22. g4! Sd5
23. g5! ville vinde i angreb.
Hvid spillede dog et tredje fint
træk: 22. Lxg7!! med bondegevinst
og angreb. 22... Kxg7 23. De5† Kh7.
23... Kg6 24. Sd6! eller 23... Kg8
24. Dxe7 Sd5 25. Txd5 cxd5 26.
Sf6† Kg7 27. Sh5† Kg6 28. Df6†
Kxh5 29. Lf3† Lg4 30. Df5 mat.
24. Dxe7 Le6. Angrebet ville
også slå igennem efter 24... b5: 25.
Sf6† Kg6 26. De5 Lf5 27. Td6. 25.
Sf6† Kh8 26. Sh5 Kg8 27. Df6, og
da 27... Kf8 28. Td8†! giver mat,
opgav Sort. 1-0.
4. Christopher Lutz
Stefan Bücker
Det tyske mesterskab, Bad Neuenahr 1991. 40. Txf7! Dxf7 41. Lc4!
Df8 42. De7! h5 43. Lxg8 Kxg8
44. f7† Kh7 45. Lb4. Ohne Kommentaren. 1-0.
5. Carlos Cuartas
Fernand Gobet
Biel 1982. 25... f4! Gennembrud!
Tre brikker kan slå; men ingen af
dem er særlig tillidvækkende, f.eks.
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26. Sxf4 Txf4! 27. gxf4 (27. exf4
Dh3†) 27... Dg4† 28. Kf2 Df3† 29.
Ke1 Se4 30. T3b2 Lf6.
Hvid valgte 26. gxf4 Dh3† 27.
Kg1. 27. Kf2 Se4† 28. Ke1 Df3.
27... Sf3†. Man er inde i den fase,
hvor angriberen har flere gunstige
træk. Men ikke altid vælger det bedste (hurtigste): 27... Df3! 28. fxg5
Df2† 29. Kh1 Dxe2 etc. 28. Kf2
Sxd4! 29. Sg1 Txf4†. Og her: 29...
Dxh2†! 30. exf4 Te2†. 0-1.
6. Fernand Gobet
Nathan Birnboim
Biel 1982. 28. Txe5! dxe5 29. d6!
Man ser pointen: det udækkede tårn.
Så Hvid kan se frem til at nyde en
fri d-bonde på 7. række.
Sorts bedste må være returofferet
29... Tb4 med et interessant dronningslutspil til følge: 30. Sxb4 (men
ikke 30. d7? Tb1† 31. Kh2 Df4†,
og Sort vinder) 30... axb4 31. Db3†
Kg7 32. d7 Dd8 33. Dd5 c4 34. Dc6!
b3 35. cxb3 c3! 36. Dxc3 Dxd7 37.
Dxe5† Kf7 38. b4 med stor fordel
til Hvid.
29... exd6? Sort sætter i stedet sin
lid til de mange bønder. 30. Db3†
Kg7 31. Dxa4 De8 32. De4 a4 33.
Dxa4 Kf6 34. Dh4† Ke6. 34... Kg7
35. De4 Dd7 36. Sa5. 35. Dc4† Kd7
36. Db5 Kc7 37. Da5† Kd7 38.
Da7† Ke6 39. Dc7 Da8 40.c4!
Da1† 41. Kh2 Dd1?
Damen burde have holdt sig hjemme. Men Sort taber alligevel i det
lange løb: 41... Da8 42. De7† Kf5
43. g4† Ke4 44. Dxd6 etc. Nu opdagede israeleren imidlertid Hvids næste træk 42. g4! med efterfølgende
mat på e7 og opgav straks. 1-0.
7. Boris M. Verlinskij
Grigorij J. Löwenfisch
3. Sovjetmesterskab, Moskva 1924.
19... Txg2†!! Men også det moderate 19... Tg6 var godt, f.eks. 20.
Lxf4 Tf8 21. Dd2 Se5 22. Se1 Tgf6
med fortsat initiativ. 20. Kxg2 Dg5†
21. Kh1 Se5 22. De2. 22. Le1 Dh5

23. Kg2 Te8 24. Tf2 Te6. 22... Dg3.
Eller 22... Dh5! 23. Kg1 Sxf3† 24.
Txf3 Lxf3 25. Dh2 Tf8. 23. Dg2
Sxf3 24. Lc3?! Men 24. Dxg3
Sxd2† 25. Dg2 Lxg2† 26. Kxg2
Sxf1 27. Kxf1 g5 er ikke et slutspil,
man gider se på. 24... Sd4 25. Dxb7.
25. Tf2 Dxh3†. 25... Dxh3† 26.
Kg1 Se2† 27. Kf2 De3† 28. Ke1
Sxc3 mat. 0-1.
8. Francisco Vallejo Pons
Bogdan Lalic
Det europæiske holdmesterskab,
Plovdiv 2003. 38. Dc7! Noget bedre
end 38. Dd6 Le8 39. De7 Tf8 40.
Tf1! med mange sorte skakker til
følge. 38... Tf8. Lidt sejere var 38...
Kf8 39. Td1! og nu enten 39... Tf3
40. Lxg6 hxg6 41. h7 a3 42. Dc8†
Kf7 43. Dg8† Ke7 44. h8D; eller
39... a3 40. Dg7† Ke8 41. Lxg6†
hxg6 42. Dg8† Ke7 43. Dd8† Kf7
44. Dc7†, og det er den sorte konge,
der bliver sat mat. 39. Lxg6! hxg6
40. Txg6† Kh8 41. Dg7†. 1-0.
9. Iivo Nei
Bukhuti I. Gurgenidze
35. Sovjetmesterskab, Kharkov 1967.
Det nærliggende træk 22... hxg3
fungerer mindre godt efter 23. Sxg3
Sh4† 24. Kf2 Lc5† 25. Ld4, så man
må se efter noget bedre. Og springerne falder nok i øjnene. Altså: 22...
Lb4! med åbning af tårnlinjen! For
nu kommer efter 23. Sxb4(!) den
skønne pointe 23... Txe2†! 24. Dxe2
Shf4† 25. gxf4 Sxf4† 26. Kh1 Sxe2
27. Txd7 Tf7 med – lidt overraskende – kun lille fordel til Sort.
23. Dd3. De øvrige træk er endnu
dårligere, f.eks. 23. Lc3 Txe2†! 24.
Dxe2 Lxc3 25. f4 Shxf4† 26. gxf4
Lxa1 27. Txa1 Sxf4† etc.
23... hxg3 24. hxg3. 24. Lc1 gxh2
25. f4 Dd8 26. Sg3 Le1 27. Sxh5
h1D† 28. Kxh1 Dh4†. 24... Txe2†!
25. Dxe2 Dxg3† 26. Kf1 Sgf4. 26...
Shf4! 27. Df2 Dh3† 28. Kg1 Te8!
27. Sxf4 Sxf4 28. Df2 Dh3† 29.
Kg1 Lc5 30. Ld4 Tf6. 0-1.

Debat

Bøger

Utryghed ved DSU's holdning til den
sportslige seriøsitet førte til OL-afbud
Sune Berg Hansen giver i Skakbladet
9/2010 sin subjektive opsummering
af udtagelsen af OL-holdet. Mest
plads bruger Sune på at referere og
spekulere om vejen frem til mit afbud, og da han senere i sit indlæg
efterlyser respons fra ‘landsforræderne’, vil jeg gerne give min version af
forløbet.
Da jeg modtog udtagelsen til OLholdet, svarede jeg tilbage til alle, at
min deltagelse først og fremmest var
betinget af ‘samlede forventninger
til de sportslige mål og hvordan vi
prøver at opnå disse’. Jeg bad om
forlænget svarfrist, og på lige vilkår
med Jakob Vang Glud fik og overholdt jeg denne.
Frem til deadline gentog jeg min
opfordring til DSU’s politiske og
sportslige ledelse om at få formuleret holdninger til sportslig seriøsitet,
herunder alkoholindtagelse under
OL.
Landstræneren afviste mine forventninger til forberedelse som urealistiske og min problematisering af
alkohol som useriøs. Formanden for
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eliteudvalget var i princippet lydhør
og satte det på dagsordenen, ligesom
vi aftalte, at han kunne videregive
vores maildialog til FU som en officiel forespørgsel om en alkoholpolitik. Eliteudvalget hævede dog
mødet, før vi nåede til emnet, og fra
FU kom der ingen respons. Afvisningen og den manglende respons
blev afgørende for mit afbud.
Jeg havde bestemt et ønske om at
spille OL. Jeg argumenterede allerede i 2009 imod at fravælge et dansk
OL-hold for i stedet at bruge pengene på at støtte turneringer i Danmark. Jeg deler Sunes anerkendelse
af Jan Gustafsson, og det var da også
derfor, jeg straks tog initiativ til at få
ham tilknyttet Danmark som holdleder, da han trak sig fra det tyske
OL-hold.
Sune gætter på, om jeg ‘som sædvanlig’ hellere ville være holdleder
for Norge og Magnus Carlsen.
Jeg har en gang tidligere været
holdleder for Norge, i øvrigt uden
Magnus. Jeg var glad for, at muligheden opstod og kunne blive konkretiseret efter mit afbud til det danske OL-hold, men det var et andetvalg.
Mine forventninger til landsholdsspilleres forberedelse er store. Mikkel Antonsen viste dog, at de ikke er
urealistiske. Ikke at man kan forlange, at andre som han skal tage fri
fra arbejde en uge for at forberede
sig, men det er i en indstilling som
hans, at fremtiden for dansk landsholdsskak efter min opfattelse ligger.
Det var bestemt mit ønske at have
Jacob Aagaard på det danske OLhold. Danmark var absolut i held, da
FIDE offentliggjorde den amnesti,
der gjorde ham spilleberettiget tre
dage forinden Schandorffs afbud.
Den uheldige timing, som nævnes i
artiklen, var, at ingen opdagede det.
Peter Heine Nielsen

Skoleskak
i bevægelse
– glimt fra
1960 til 2110.
Reaktion: Mads Jacobsen og Jakob
Rathlev, 77 sider, Dansk Skoleskak.

Skoleskak i bevægelse
Dansk Skoleskak blev stiftet i 1960
og fejrede sidste år jubilæet med
spektakulære arrangementer, bl.
skakfest på Københavns rådhusplads
4. september. Og naturligvis har skoleskakken også udgivet et levende
jubilæumsskrift med mange fine fotos og historier fra dengang og nu.
De store navne fra pionertiden, Børge Borgå, Svend Svendsen, Knud
Brandt-Lassen m.fl. bliver igen synlige for vore blikke, men trods det
halve århundrede er Dansk Skoleskak en ung, ja på sin vis genfødt
organision efter ændring af formålet
til et bredere socialt sigte, og det
bærer festskriftet præg af. Fortiden
er vigtig, men nutid og fremtid vigtigere, og med enkle budskaber i stor
opsætning signalerer skriftet den
ungdom og vitalitet, der kendetegner Dansk Skoleskak i dag.
Thorbjørn Rosenlund

Indblik i VM-strategi
Mikhail Botvinnik: Botvinnik - Petrosian, New In Chess, 142 sider.
I rækken af genudgivelser af bøger
om Botvinniks VM-matcher, er vi
nu kommet til den, hvor han endegyldigt taber sin titel. Matchens partier er kommenteret enten af spillerne
selv, eller af Kasparov og Akopian.
Hvad der efter min mening gør bogen til noget særligt er Botvinniks
egne kommentarer om matchforløbet, samt at hans notesbog med åbningsforberedelser er genoptrykt. Og
især Petrosians samtidige beretning
om sine forberedelser til matchen inklusive strategiske overvejelser.
Peter Heine Nielsen
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Problemskak
v/ Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Opgaveforklaring
13573. To løsninger. I dem begge
trækker Sort først, og Hvid sætter
mat i 4. halvtræk. Sort hjælper til.
13574. Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 6. halvtræk. Sort hjælper til.

Løsninger til nr. 9/2010
13564. 1. Dg3 Ld2/Le1 2. Db8! Lb4
3. Dg8‡. Forførelser: 1. Sf4/Lf5?
Lc3! 1. Lc2? Kd5! John Brown (30/
5 1827 - 17/11 1863). Brown er et
meget almindeligt navn i England,
så han tilføjede hyppigt ‘of Bridport’
efter fiskerbyen ved Kanalen, hvor
han var født. I sin samtid regnedes
han sammen med Healey og Grimshaw til de store englændere. En
samling omfattende 174 af hans bedste opgaver under titlen Chess Strategy udkom i London i 1865.
13565. 1. Ld6. Truer 2. Df4‡. 1... e6
2. Ld5‡. 1... e5 2. Td4‡. 1... Dxd6 2.
Sxd6‡. 1... Lf6 2. Sxf6‡. 1... Le5 2.
Dxe5‡. Constantin G. Gavrilov (29/
4 1864 - 23/3.1943). Over 3000
totrækkere har denne flittige problemist af blandet herkomst frem-
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Hjælpemat i 3 træk. Se tekst.
bragt. Constantin er græsk, andet
fornavn er Gabrielli (italensk) og
Gavrilov er slavisk.
13566. 1. De3. Truer 2. Df3†! 1...
Ta4 2. Dxc3. 1... Se4/Le4 2. Dd4.
1... Da4/Dd4/Sf4 2. D(x)f4†. Forførelse: Dd6? Da4! En smuk opgave
uden hvide bønder. For en gangs
skyld er det dronningerne, der er
spillets sjæl! Alexander Goldstein
(24/2 1911 - 28/ 9 1988). Det berettes, at denne polak sad i sovjetisk
fangelejr under Anden Verdenskrig.
Da han opnåede to priser i en sovj.
opgavekonkurrence, imponeredes
lejrkommandanten, så Goldstein forflyttedes til en anden lejr, hvor chancerne for at overleve var store – og
det gjorde han.
13567. 1. Th7 Kc1 2. Lh8 Kb1/Kd1
3. Dg7, eller 1. Th7 Ke1 2. La8 Kd1/
Kf1 3. Db7. Julien Guisle (2/11 1910
9/6 2010). Men optrådte i reglen
under sit ‘nom de guerre’ Julian
Quike. Sjældent at alle 16 hvide brikker er i behold i en opgave.
13568. 1... Tg8† 2. Kd7 Tb7† 3.
Kxc6 Tbg7† 4. Kb5 Tb8† 5. Ka4
Tb2 6. Sc3‡. Jean-Michel Trillon



Mat i 3 træk.





 
 
  
  








  
  
  
   
   
  
   
   




Mat i 3 træk.


13574
P. Benkö, 1970



13572
Z. Mach, 1921

13571
H. Johner, 1954

13570
R. L'Hermet, 1894

Mat i 2 træk.

13573
P. Einat & M. Witztum, 2006



Hjælpemat i 2 træk. Se tekst.



   
   
  
  
  
   


13575
H. Lommer, 1933
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Hvid trækker og vinder.

(21/8 1929 - 1/3 2007). Denne tidligere nævnte franskmand var optaget af alskens snurrigheder. Først
skal der findes mulighed for at føre
hvid konge igennem det sorte skyts
– og til sidst noterer man sig, at de
sorte tårne har byttet plads. ‘Pladsskifte’ hvisker nørderne – og ser lykkelige ud.
13569. 1. Lg7 Th7 2. Kg4 Kxa7 3.
Kh5 Sf5 4. Lxb2 Txh5† 5. Kg5 Th2
6. Le5 Tf2 7. Lf4 Sd4 8. Le3 Tf5† 9.
Kg4 Td5 10. Kf4 Kb6 11. Ke4 Kc5
12. Kd3 remis. Jean de VilleneuveEsclapon (18/1 1860 - ??/11 1943).
En fransk greve, der var skakspiller.
Studier var for ham en besættelse.
Han redigerede L’Échiquier Français fra 1906-09 og komponerede ca.
300 studier, hvoraf 13569 er hans
berømteste. Kun hovedvarianten er
her vist. Derudover er der et væld af
finesser.

Dansk Skakproblem Klub
Foreningen for alle, der interesserer
sig for skakopgaver.
http://problemskak.dk/

Kommende
turneringer

sundskakklub.dk. Oplys venligst ved
tilmeldingen: navn, klub, rating og
ønskede klasse. Bemærk at turneringen af pladshensyn er begrænset til
ca. 90 deltagere.

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.

Danske Bank EMT 2011
K
18/2 - 20/2. – Hvidovre Skakklub indbyder i samarbejde med Danske Bank
Hvidovre i weekenden den 18. til 20.
februar 2011 til Danske Bank EMTturnering i vores klubhus, Biblioteksvej 60 A, 2650 Hvidovre. – Program:
Indskrivning fredag kl. 17.00 - 17.30.

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
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Koordineret turnering
Hurtig- og lynskak
Juniorturnering
Andre arrangementer

Viking Cup i Frederikssund H
12/2. – Frederikssund Skakklub afholder for 32. gang Viking Cup. Det
sker lørdag d. 12. februar 2011 på
Elværket, Ved Kirken 6, Frederikssund. Pga. et sponsorat fra Topdanmark kan vi i år garantere en 1. præmie i Mesterklassen på minimum
3000 kr.! I præmiepuljen indgår desuden et sponsorat fra Nordea samt
hele turneringsindskuddet. – Turneringsform: 7 runder Schweizer i
Mesterklassen. 7 runder Monrad i
Basisklasserne. – Betænkningstid: 25
min. pr. spiller pr. parti. – Klasseinddeling: Mesterklasse fri tilmelding, 1. klasse max. 1899, 2. klasse
max. 1699, 3. klasse max. 1499. Samtidigt afholdes en særskilt juniorturnering. – Indskud: Mesterklasse: 150
kr. (GM/IM gratis!), Basisklasse: 100
kr., Juniorturnering: 20 kr. Eftertilmelding (hvis den accepteres) 20 kr.
ekstra. – Varighed: start kl. 10.00, slut
ca. kl. 18.30. – Tilmelding: Senest
torsdag d. 10. februar til Thomas Larsen, tlf. 30 27 57 93, eller brug tilmeldingsformularen på www.Frederiks-

1. runde fredag kl. 17.30 - 21.30,
2. runde lørdag kl. 10.00 - 14.00,
3. runde lørdag kl. 14.30 - 18.30,
4. runde søndag kl. 10.00 - 14.00,
og 5. runde kl. 14.30 - 18.30. Præmieoverrækkelse umiddelbart efter sidste runde. – Sponsor har udsat kr. 800
ekstra til vinderen af gruppe A, kr.
600 ekstra til vinderen af gruppe B,
kr. 400 ekstra til vinderen af gruppe
C, og kr. 200 ekstra til vinderen af
gruppe D, hvilket giver følgende førstepræmier: A: 1.100 kr., B: 900 kr.,
C: 700 kr., D: 500 kr. Alle anden-

Sondex Cup
Kolding Bymesterskab 2011
5. WEEKEND TURNERING!!
Præmier:
Skakklubben Springeren indbyder Øverste gruppe:
til 5 runders koordineret turnering. 1. præmie 3.000 kr. + vandrepokal
og titlen Kolding Bymester.
Spilledage/tidspunkt:
2. præmie 1500 kr.
Fredag den 1. april kl. 19.00-24.00 Øvrige grupper:
Lørdag den 2. april kl. 10.00-15.00 1. præmie 700 kr., 2. præmie 400 kr.
og kl. 16.00-21.00 Turneringen er også Elo-ratet.
Søndag den 3. april kl. 10.00-15.00
og kl. 16.00-21.00 Overnatning:
Gratis overnatning på centralt
Spillested:
beliggende hotel for de tre første
Kolding Uddannelses Center,
GM/IM’ere, der melder sig.
Ågade 27, 6000 Kolding.
Gratis overnatning til de første 15
I hyggeligt miljø ved åen.
spillere, der ønsker overnatning,
10 minutters gang fra banegården. på Danhostel i 5-sengs værelser,
Gratis parkering ved spillestedet.
20 min. gang fra spillestedet.
Tilmelding direkte til undertegRygning- og mobilforbud på
nede om gratis overnatning.
spillestedet.
Gode og billige overnatningsKantine: Dejlig buffet, kaffe,
muligheder nær spillestedet, se
vand, øl, brød m.m.
links på vores hjemmeside:
Grupper:
www.skakklubbenspringeren.dk
Der spilles i 6-mands grupper,
Tilmelding:
sidste gruppe evt. som Monrad.
Med navn, fødselsdato, rating og
Betænkningstid:
telefonnr. Senest den 24. marts
40 træk 2 timer, derefter ½ time
2011 til Richardt Ebbesen,
+ opsparet tid til resten af partiet. tlf. 75 53 76 36,
Mødetid senest 1 time efter
email: r.ebbesen@stofanet.dk.
rundens start.
Du kan også benytte online
tilmelding på
Indskud: Kr. 200,Max. 100 deltagere, så skynd dig
www.skakklubbenspringeren.dk
at tilmelde dig. GM/IM'ere gratis.
Vel mødt i Kolding, byen der byder på mange oplevelser.

2011 /1/43

43

...KOMMENDE TURNERINGER
præmier er på 300 kr. Tredjepræmier
har en værdi af 100 kr. Alle præmier
baseret på fuld tilmelding i den pågældende gruppe. – Der spilles i max.
fire 6-mands grupper med 5 runder
med i alt 4 timer pr. parti. – Indskud
180 kr., heraf kr. 30 i EMT-afgift til
DSU. – Turneringen Elo-rates hvis
muligt. – Oplysninger om turneringsregler, starttidspunkt, præmier m.m.
på DSU’s eller klubbens hjemmeside
eller på telefon 40 38 92 50. Først til
mølle tilmelding. Senest tirsdag den
15. februar 2011. Jørn Brandt tlf. 40
38 92 50 e-mail: formand@hvidovre-skakklub.dk.

Frem Open 2011
K
28/3 - 6/6. – Traditionen tro indbyder
Frem Skakklub igen til Frem Open. –
Spillested: Skakklubben Frem: Ungdomshuset, Nørregade 60, 3. etage,
5000 Odense C. – Betænkningstid:
FIDE-tid: 90 min. til 40 træk, derefter 30 min. plus opsparet tid til resten
af partiet med 30 sek. tillæg pr. træk
fra træk et. – Grupper: 8-mands grupper alle-mod-alle, evt. Monrad i nederste gruppe. Turneringen Elo-rates.
– Indskud: 125 kr. Betales inden første runde (kl. 18.15). Hele indskuddet går til præmier. – Præmier: I alle
grupper er præmiefordelingen: 1. pr.
500 kr., 2. pr. 300 kr., 3. pr. 200 kr. –
Datoer: Mandagene 28. marts, 4. og
11. april, 9., 16. og 30. maj, samt
6. juni. Alle dage med start kl. 18.30.
Udsatte partier: 23. maj. Desuden er
der en god mulighed for at spille i
Læseforeningen om torsdagen, såfremt man melder sin ankomst inden.
– Bemærk: Det er stadig tilladt at
komme én time for sent til partiet fra
starttidspunktet. – Tilmelding: Senest
d. 21. marts til turneringsleder Jonas
Nilsson (jonas.g.nilsson@gmail.com,
eller tlf. 23 20 70 31). – Vel Mødt i
Frem Skakklub!
Herlev Forårs EMT 2011
K
28/3 - 6/6. – Herlev Skakklub indbyder hermed til 7-runders koordineret
turnering i klubbens lokaler, i 8mands grupper hvis det er muligt.
Turneringen afvikles over 10 mandage. Der er undervejs afsat tre mandage, hvor udsatte partier kan afvikles, såfremt begge spillere kan spille
på de pågældende tidspunkter. – Be-

www.skak.dk
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mærk den kortere betænkningstid
(som i KSU’s holdturnering). –
Spilletidspunkter: Mandagene 28/3,
4/4, 11/4, 9/5, 16/5, 23/5 og 6/6, alle
dage kl. 19.15-23.15. Urene startes
præcis kl. 19.15. Udsatte partier kan
afvikles mandagene 18/4, 2/5 og
30/5, ligeledes kl. 19.15-23.15. –
Betænkningstid: 2 timer pr. spiller til
hele partiet. – Spillested: ‘Marielyst’,
Herlev Hovedgade 172, 2730 Herlev
(indgang fra J.E. Pitzners Vej). Bus
350S kører lige til døren. – Indskud:
150 kr., juniorer og folkepensionister
dog kun 100 kr. Hele indskuddet minus EMT-afgift går til præmier. –
Tilmelding og indskud: Telefonisk
tilmelding til Kenneth Nielsen, tlf. 44
91 30 30, senest d. 20/3 2011. Hurtig
tilmelding anbefales pga. max. 32
deltagere. Indskud betales samtidig
med tilmeldingen, og senest den
20/3, på Herlev Skakklubs konto i
Danske Bank (Reg.nr. 1551, Kontonr.
2505753014). Husk at anføre fuldt
navn ved betalingen, f.eks. i tekstfeltet. – Bemærk: Der må ikke ryges
i bygningen.

Køge Bugt Forår 2011
K
30/3 - 25/5. – 7 runders EMT med
mulighed for afbud til en eller flere
runder. – Spilles på Solrød Gl. Skole,
Højagervænget 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand med start kl. 19.00 følgende onsdage: 30/3, 6/4, 13/4, 4/5,
11/5, 18/5 og 25/5 2010. – Spilletid
er 90 minutter til hele partiet med tillæg på 30 sekunder fra træk 1. –
Indskud er på 100 kr., og heraf går de
70 kr. til præmier. – Turneringen Elorates, hvis betingelserne herfor er
opfyldt. – Tilmelding senest den 28.
marts 2011 via turneringens webportal: www.sydskak.dk/turnering/
kbf2011/, hvor der også kan fås yderligere oplysninger om turneringen.
Djurslandsturneringen
EMT 2011
K
31/3 - 19/5. – Grenaa Skakklub indbyder til den 68. udgave af Djurslandsturneringen. – Spilledage: 7 torsdage: 31/3, 7/4, 14/4, 28/4, 5/5, 12/5
og 19/5 med start kl. 19. Evt. udsatte
partier kan afvikles mandag d. 18/4
eller mandag d. 16/5. Evt. omkamp
afvikles mandag d. 23/5 som hurtigskak. – Afslutning: lynskak og præ-

mieuddeling d. 26/5 kl. 19.30. – Spillested: Grenaa Idrætscenter, Ydesvej.
– Betænkningstid: 2 timer til 40 træk,
derefter ½ time + opsparet tid til resten af partiet. Mødetid: Grenaa Skakklub tillader ½ time for sent fremmøde. – Turneringsform: alle-modalle grupper, evt. Monrad. – Indskud:
150 kr., betales ved 1. runde. – Præmier: 1. præmie i mesterklassen 800
kr. – Rygning: Der er rygeforbud i
Idrætscentret. – Tilmelding med navn,
fødselsdata, ratingtal og telefonnummer: senest 22/3 til Asger Hartelius,
Ågade 9 K, 8500 Grenaa, tlf. 86 32
23 72, email: asger.h@stofanet.dk.

Taastrup Quick Weekend XIII K
1/4 - 3/4. – Taastrup Skakforening
indbyder til koordineret EMT på Gadehaveskolen. – Spilledage: 1/4 - 3/4
2011. – Tidspunkt: Fre. 16.45 - 21.45,
lør/søn 10.00 - 15.00 og 15.30 - 20.30.
– 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 to grupper ved i
alt fem grupper og tre 1. præmier på
1000 kr. ved i alt ni 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. 22/03 (med overnatning kontakt Jan
Mose i god tid) foregår helst via
www.taastrupskakforening.dk, ellers
til Jan Mose, tlf. 22 18 61 20, email
jan_mose@hotmail.com, eller Alexander Rosenkilde, tlf. 22 67 67 97,
email: alexander.rosenkilde@mail.dk.
Vejleturneringen 2011
K
7/4 - 26/5. – Skakklubben Evans indbyder herved til koordineret turnering
på følgende torsdage: 7/4, 14/4, 28/4,
5/5, 12/5, 19/5, 26/5. Udsatte partier:
Tirsdag d. 10/5. – Spilletid: Kl. 18.30
- 23.30. Bemærk spilletidspunktet! –
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk,
og derefter færdigspil med ½ time til

– Spil skak online på Dansk Skak Unions egen server

Fynsmesterskabet 2011
Fyns Skak Union og Gelsted Skakklub
indbyder til Fynsmesterskabet i skak.
Den perfekte mulighed for at få
DM-revanche eller prøve at spille
i de samme rammer, hvis du ikke
havde mulighed for at spille med
ved årets danmarksmesterskab.
Spillested:
Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV
www.scandichotels.dk
Der spilles i røgfri lokaler.
Tidsrum:
Onsdag den 1. juni - søndag den 5.juni 2011.
Elo-rating:
Turneringen Elo-rates
Turneringsform:
Turneringen er åben for alle, titlen som Fynsmester
kan dog kun erhverves af en spiller med DSUtilknytning til en fynsk klub.
9 runders turnering efter FIDE’s Schweizersystem.
Spilletidspunkter:
Onsdag: Kl. 19.00.
Torsdag - Søndag: Kl. 09.00 og 15.30
Betænkningstid:
90 min. til 40 træk + 30 minutter, samt opsparet tid
til resten, med tillæg af 30 sek. pr. træk fra træk 1.
Præmier: (Minimum)
Hovedpræmier:
• 1. pr. 8.000,• 2. pr. 5.000,• 3. pr. 2.000,-

Ratinggrupper:
1900-2200: 1.250,1600-1900: 1.250,1300-1600: 1.250,1000-1300: 1.250,-

Den endelige præmieoversigt vil blive offentliggjort
på spillestedet og på hjemmesiden senere.

hver plus opsparet tid efter FIDE’s
regler for hurtigskak. – Spillested:
Hældagerskolen i den nordlige del af
Vejle (Bredballe), Nørremarksvej
157. – Turneringsform: Der spilles
så vidt muligt i 8-mands grupper.
Turneringen vil blive Elo-ratet, hvis
det er muligt. Der er rygeforbud i
spillelokalerne. – Indskud: 150 kr. for
alle, juniorer og pensionister dog 100

Indskud:

Tit

el

GM/IM/WGM og WIM
FM/WFM
Spillere
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Gratis
300,400,-

Gratis
500,600,-

Forplejning:
Forplejning kan købes på spillestedet.
Bemærk: Medbragt mad og drikkevarer må ikke
nydes på spillestedet.
Indkvartering:
Hotel Scandic tilbyder overnatning til favorable
priser: Enkeltvær. 590,- kr. / Dobbeltvær. 690,- kr.
Priserne er pr. værelse pr. nat og er inkl. stor
morgenbuffet, moms og betjening. Der er gratis
internet-opkobling via trådløst netværk.
Priserne forudsætter reservation ved tilmelding.
Alternativ indkvartering:
Danhostel Odense City Vandrerhjem.
www.cityhostel.dk
Lynturnering:
Fredag d. 3. juni fra kl. 21.00.
Tilmelding på spillestedet senest kl. 15.00.
Tilmelding:
Tilmelding skal helst ske gennem FM-hjemmesiden:
www.gelsted-skakklub.dk/fm2011
Alternativt kan tilmelding ske gennem egen klub til:
Chresten Nielsen, Østergade 26, 5672 Broby.
Tlf. 28 15 12 71.
E-mail: chresten.nielsen@gmail.com.
Indskud sendes til: Totalbanken, 6880 - 0005400378.
Husk at angive: Navn + fødselsdato + klubnavn.
Tilmeldinger skal være modtaget senest lørdag den
30. april 2011.
Gelsted Skakklub
Chresten Nielsen

kr. (inkl. EMT-afgift). – Tilmelding:
Med angivelse af ratingtal senest 31.
marts til Preben Sørensen, Skovparken 49, 8722 Hedensted, tlf. 75 89
06 09, email: phau@hafnet.dk, eller
Erik Pontoppidan, Underager 14,
7120 Vejle Ø, tlf. 75 81 55 54, email:
Methac@mail1.stofanet.dk, eller online på www.skakklubbenevans.dk. –
Vel mødt i Vejle!

Fyns Skak Union
Poul Jacobsen

DM 2011 i Odense
K
16/4 - 25/6. – Dansk Skak Unions
påsketurnering. – Se side 46-47.
Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
Senior-DM
21/2 - 27/2
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Dansk Skak Unions

Dansk Skak Union, Fyns Skak Union og Scandic Hotel har hermed fornø
Spillested
Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25,
5250 Odense SV. www.scandichotels.dk
Der spilles i røgfri lokaler.
Tidsrum
Lørdag den 16. april til mandag den 25. april 2011.
Elo-rating
Alle grupper, som opfylder FIDE’s betingelser, vil
blive Elo-ratet.

Turneringsform
Landsholdsklassen
I landsholdsklassen deltager 10 spillere, der spiller
alle-mod-alle.
Berettiget til at deltage i landsholdsklassen er
spillere, der er registreret i FIDE som repræsenterende en del af Rigsfællesskabet, og som opfylder
et af nedenstående krav i nævnte rækkefølge:
1.
2.
3.
4.

Vinderen af landsholdsklassen 2010.
Vinderen af kandidatklassen 2010.
Spillere med et ratingtal på mindst 2500.
De højest ratede tilmeldte spillere med et
gyldigt kandidatresultat.
5. De højest ratede tilmeldte øvrige
mesterspillere.
Spilletidspunkter: 1. runde starter lørdag den
16. april kl. 14.00. 2-8. runde spilles fra kl. 13.00.
9. runde fra kl. 12.00.
Der stilles et enkeltværelse til rådighed på Hotel
Scandic Odense fra lørdag den 16. april for alle
deltagere i landsholdsklassen.
Præmier i landsholdsklassen: 1. pr. 10.000 kr.,
2. pr. 6.000 kr., 3. pr. 4.000 kr., 4. pr. 2.000 kr.
Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales
med arrangørerne senest ved tilmeldingsfristens
udløb.
Information, tilmelding, resultater, partier:

www.skak-dm.dk/2011
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Kandidatklassen
Kandidatklassen spiller 7 runder efter schweizersystemet. 1. runde tirsdag den 19. april kl. 17.00.
I kandidatklassen deltager mindst 8 spillere.
Berettiget til at deltage i kandidatklassen er:
1. Spillere der deltog i landsholdsklassen 2010,
men som ikke er kvalificeret til landsholdsklassen 2011.
2. De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere
med et ratingtal på mindst 2000. Spillerne må
ikke være fyldt 20 år 1. januar 2011.
3. Spillere med et gyldigt kandidatresultat.
4. Tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200.
Åben række
Der kan vælges mellem følgende turneringsformer:
G7: 7 runder grupper med højest 32 deltagere
pr. gruppe.
G5: 5 runder grupper med højest 16 deltagere
pr. gruppe.
Der planlægges hovedsageligt med schweizergrupper, men enkelte alle-mod-alle grupper kan
evt. oprettes, hvis der er ønske om det. Skriv i
kommentarfeltet, hvis du ønsker at deltage i en
alle-mod-alle gruppe.
G7: 1. runde tirsdag den 19. april kl. 17.00.
G5: 1. runde torsdag den 21. april kl. 12.00.
Veteranklassen
5 runder schweizersystem med start torsdag den
21. april kl. 12.00. Deltagerne skal være fyldt 60
år den 1. april 2011. Dog har alle tidligere deltagere i klassen (da grænsen var 55 år) ret til at
deltage.
Indskud
300 kr. i alle klasser.
Præmier
Præmier er, landsholdsklassen undtaget, ikke
nødvendigvis kontantpræmier. Præmieoversigt vil
blive offentliggjort på spillestedet og på hjemmesiden.

102. enkeltmandsturnering

øjelsen at indbyde unionens medlemmer til DM og påsketurnering 2011
Betænkningstider
Betænkningstiden i landsholdsklassen og kandidatklassen er 100 minutter til 40 træk plus 50 minutter
til 20 træk plus 15 minutter til resten af partiet.
Derudover tillægges 30 sekunder pr. træk hele
partiet igennem.
I øvrige klasser spilles med 90 minutter til 40 træk
plus 30 minutter samt opsparet tid, til resten af
partiet med tillæg af 30 sek. pr. træk. fra træk 1.
Lynturnering
Fredag den 22. april fra kl. 19.00.
Tilmelding på spillestedet fra kl. 13.00.
Stævnefest
Påskedag, søndag den 24. april afholdes Dansk
Skak Unions stævnefest i hotellets restaurant.

Indkvartering
Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25,
tilbyder overnatning til favorable priser:
Enkeltværelse 590,- kr.
Dobbeltværelse 690,- kr.
Priserne er pr. værelse pr. nat og er inkl. morgenmad, moms og betjening. Der er gratis internetopkobling via trådløst netværk.
Ved reservation skal gæsterne blot henvise til DM
i Skak for at opnå rabatten.
Der kan reserveres pr. telefon 66 17 66 66
eller pr. e-mail: odense@scandichotels.com
Information: www.scandichotels.dk
Alternativ indkvartering:
Der henvises til turneringens hjemmeside.

Forplejning
Al forplejning kan købes på spillestedet. Bemærk:
Medbragt mad og drikkevarer må ikke nydes på
spillestedet.

Tilmelding
Tilmelding skal primært ske gennem
DM-hjemmesiden:
www.skak-dm.dk/2011

Spilletidspunkter
Dato

LH-klasse

Kandidat

Åben rk. G7

Veteran,
Åben rk. G5

Lørdag 16. april

14-20

Søndag 17. april

13-19

Mandag 18. april

13-19

Tirsdag 19. april

13-19

17-23

17-22

Onsdag 20. april

13-19

13-19

13-18

Torsdag 21. april

13-19

13-19

13-18

12-17

Fredag

22. april

13-19

13-19

13-18

12-17

Lørdag 23. april

13-19

13-19

13-18

12-17

Søndag 24. april

12-18

9-15

9-14

9-14

9-15

9-14

9-14

Mandag 25. april

Alternativt kan tilmelding foregå
gennem egen klub til:
Peter Kinggaard, Lettebækvænget 21,
5250 Odense SV. Tlf. 20 74 48 63
Eller på e-mail:
peter.kinggaard@webspeed.dk
Indskud sendes til Sydbank,
reg. nr. 6845, konto 01442930.
Husk at angive: Navn + fødselsdato
+ klubnavn.

NB: De anførte sluttidspunkter svarer til partier på 60 træk.
Fortsætter et parti ud over 60 træk, øges spilletiden som anført
under ‘Betænkningstider’.

Tilmeldinger skal være modtaget
senest søndag den 3. april 2011.
Velkommen til Odense i påsken 2011.
På Fyns Skak Unions vegne
Poul Jacobsen
På Dansk Skak Unions vegne
Lars-Henrik Bech Hansen
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.
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Online-butik

Magasinpost MMP
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Vi håber alle skakspillere kom godt ind i det nye år! Forhåbentlig har i
ikke brugt hele budgettet på julen :-) for som sædvanlig har vi forsøgt
at finde nogle helt uundværlige skakbøger til jer.

How to Reassess Your Chess
4. og endelige udgave af Jeremy Silmans
moderne klassiker. Den henvender sig til spillere
fra 1400-2100 og er en genial lærebog for alle jer,
der underviser i skak! Bogen guider og udvikler
læserens evne til at stillingsvurdere og kommer
omkring alle aspekter. Det handler om at udvikle
evnen til strategisk og positionel forståelse, og
Silman gør det med vid og humor, bogen
indeholder endvidere også et afsnit om psykologi
i skak, så vi kan få hjælp til at identificere egne svagheder og gøre
noget ved dem. 658 siders skakvisdom for kun 249,- kr.
Vi anbefaler også Silmans Complete Endgame Course til kun 229,- kr.

Attacking Chess: The King’s Indian, Vol. 1
Af David Vigorito. Kongeindisk har gennem mange
år været en af de mest benyttede kampåbninger,
den er ærgerrig og medfører ofte stillinger i ubalance, der stiller komplekse krav til både hvid og
sort. Vigorito beskæftiger sig i dette første bind med
de klassiske varianter og Sämischvarianten, og
bogen er fyldt med nye og aggressive ideer, der
stiller Hvid over for nye problemer. Bogen giver et
repertoire for sort, og Vigorito forklarer blændende
om planer og strategier på en måde så alle fra novice til
ekspert får fuld valuta for pengene! 368 spændende sider kun 199,- kr.
Vi anbefaler endvidere Vigoritos Challenging the Nimzo-Indian og Understanding The Marshall Attack

Chess Duels af Yasser Seirawan
En af de gamle kæmper, Yasser Seirawan, har i dette værk dybdeanalyseret sine
partier mod verdensmestrene gennem en 25 års periode, og det er både de meriterende
sejre og de sviende nederlag, der præsenteres mod et halvt århundredes bedste
spillere. Ud over sin aktive karriere har Yasser også været involveret i mange udenomsskaklige aktiviteter, og han bringer mange historier og anekdoter fra sit personlige
kendskab til disse skakkens giganter og giver et godt billede af dem
som mennesker. Seirawan har som et kuriosum dedikeret bogen
til sin helt... Bent Larsen! Se endvidere skakbladets anmeldelse
i Skakbladet nr. 9/2010. 432 sider i Hardback kun 199,- kr.
Vi anbefaler også Yasser Seirawans Winning Chess,
som er en fortræffelig lærebogsserie.

Telefontid:
man-fre kl. 16-18

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

