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Forberedelser
til fremtiden

Lars-Henrik Bech Hansen,
Dansk Skak Unions formand.

Da jeg blev valgt for to år siden, var det vigtigste mål på kort sigt at få styrket
organisationen og få den nye udvalgsstruktur til at fungere, samt ikke mindst få
skakserver-projektet på rette spor – eller lukket. Og mange års faldende medlemstal
eksponerede samtidig behovet for at gøre den organiserede skakkultur mere
attraktiv for nutidens travle danskere.

Foto: tr.

Noget er vi lykkedes med. Udvalgene er ved at være på plads, og de fleste arbejder
godt med deres ansvarsområder og de opgaver, der skal løses. Det effektive arbejde
i udvalgene er et godt grundlag for unionens daglige drift, men det bidrager også
til, at DSU’s ledelse bl.a. kan bruge flere kræfter på at forme DSU’s fremtid.
Skakserveren er i første omgang bragt op på et niveau, som imødekommer nogle af
de oprindelige ønsker med denne satsning. Og ‘skak.dk – Danmarks Online
Skakklub’ er nu en fast del af de tilbud, vi har for vores medlemmer, med livekommentering og nu også undervisning som de største succeser. Hvordan tilbuddene på skak.dk skal og vil udvikle sig i fremtiden er et åbent spørgsmål, men
Internettet er et fremragende medie til skak, og det er også her, vi skal være for at
nå de unge generationer.
De mere langsigtede mål om at få ændret strukturen i DSU er kun kommet langsomt i gang, og det er ikke en nem proces. Hovedbestyrelsen har startet arbejdet
med strukturen, og ude i hovedkredsene er tilnærmelserne begyndt, så langsomt,
men sikkert, tegner der sig en fremtidig hovedkredsstruktur. Målet er at skabe en
struktur i DSU, som kan fungere effektivt både lokalt og på landsplan, og som er
velegnet til at fastholde de mange gode aktiviteter i dansk skak.
Arbejdet med at få skak anerkendt og/eller forankret i en større organisation er
også igangsat, idet vi i øjeblikket har sonderinger med DGI, som er en helt ny
mulighed, som er spændende, men ikke problemfri. Desværre anerkendes skakken
ikke som sport, og samtidig falder skakken uden for mange af de forskellige
offentlige puljer, man kan søge støtte i, så vi kan i dag ikke opnå tilskud svarende
til, hvad andre sportsgrene kan få. Og med hensyn til medlemstallet tror vi på, at vi
har så mange gode aktiviteter i dansk skak, at vi kan få vendt udviklingen.
Lars-Henrik Bech Hansen
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Foto: Thomas Hauge Vestergård.

Forsvarende mestre
Århus/Skolernes pokalvindere i
Eliterækken 2010, fra venstre
Rasmus Skytte, Mads Boe,
Bo Jacobsen og
Jan Sørensen.

Dansk Skak Unions Pokalturnering 2011
Af Chresten Nielsen
Landspokalfinalen afholdes i år den 12. juni og er
efter en længere årrække i Nyborg vendt tilbage til
Hotel Scandic i Odense. Som de ivrige læsere af
HB-referaterne har fundet ud af, er der i år også
vedtaget et nyt reglement. Dette reglement ligger
tæt op ad det gamle, men der er alligevel ændret et
par detaljer i forhold til de foregående år.

Juniorrækken
Juniorrækken (for spillere der ikke er fyldt 20 år
den 1. januar 2011) er åbnet for fri tilmelding, så
alle klubber kan tilmelde et (eller flere!) juniorhold
direkte til finalestævnet.
Muligheden for at indsætte en reserve på holdet,
som ikke er juniorspiller, er ikke længere en del af
reglementet, og alle spillere skal nu opfylde
alderskravet.

Seniorrækken
Seniorrækken (for spillere fyldt 60 år, senest 1.
januar 2011) er åben til fri deltagelse. Holdet kan
sammensættes på tværs af klubber ligesom de
tidligere år, og der ydes et tilskud på 400 kr. pr.
seniorhold til frokostbuffeten på spillestedet

Eliterækken og bredderækken
I begge disse rækker er kvalifikation gennem
hovedkredsenes turneringer en forudsætning.
Hver af de ni hovedkredse har to pladser i såvel
elite- som bredderække. Ratinggennemsnittet på
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hold i Bredderækken må ikke overstige 1800 i
nogen match. Hold øje med indbydelserne til
hovedkredsenes indledende pokalstævner.

Spillested
Hotel Scandic Odense, Hvidkærvej 25,
5250 Odense SV.
Hvis spillerne ønsker Hotel Scandics frokostbuffet
ved pokalstævnet, kan der købes spisebilletter til
165 kr. pr. deltager inkl. en øl/vand efter ønske.
Disse billetter skal forudbestilles ved tilmelding og
vil ikke blive solgt på spilledagen.

Holdindskud
De deltagende klubber vil blive opkrævet et
deltagergebyr på 100 kr. pr. hold.

Tilmelding for junior- og seniorhold
Hold i bredde- og eliterækkerne tilmeldes af
hovedkredsens turneringsleder, mens hold fra
Junior- og Seniorrækken skal tilmeldes direkte til
pokalturneringslederen Chresten Nielsen, email:
pokalturnering@skak.dk, senest den12. maj 2011.
Angiv holdnavn, spillernavne, alder og klubtilhørsforhold.

Yderligere information
www. dsu.dk > Medlemsinformation
> Turneringer > Pokalturneringer > 2011

Dansk Skak Unions

Delegeretmøde 2011
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning

Dansk Skak Union afholder
delegeretmøde på Hotel Scandic,
Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV,
søndag d. 24. april 2011 kl. 15.15.

3. Regnskabet for 2010 fremlægges
4. Fastsættelse af kontingent
Hovedbestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5. Fastsættelse af ratingafgift
Hovedbestyrelsen foreslår uændret ratingafgift.
6. Indkomne forslag
Anders Haarup fremsætter som formand for Skanderborg Skakklub følgende
forslag til delegeretmødet 2011:
På opfordring af Jacob Aagaard, Peter Heine Nielsen og Allan Stig Rasmussen vil Skanderborg Skakklub gerne bede om en præcisering af de nuværende
regler omkring professionel opførsel, når spillere repræsenterer Danmark.
Vi ønsker, at den nuværende regelformulering bliver præciseret til:
‘Når DSU repræsenteres internationalt ved holdturneringer, skal spillere og
holdledere opføre sig ansvarligt og professionelt, herunder at man ikke
beruser sig igennem alkohol eller lignende ved at indtage ud over 1-2
genstande i forbindelse med aftensmaden.’
7. Valg af:
a. Formand (Lars-Henrik Bech Hansen er på valg)
b. Et medlem af forretningsudvalget (Tom Skovgaard er på valg)
c. Et medlem af skaknævnet (Vagn Lauritsen er på valg)
d. Tre suppleanter til skaknævnet (Peter Enevoldsen, Frank Petersen og
Erik Mouridsen er på valg)
e. To revisorer (Birger Andersen og Jakob Kaaber-Hansen er på valg)
f. En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg)
8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2012
9. Eventuelt
Stemmesedler udleveres ved henvendelse på Hotel Scandic Odense samme
dag fra kl. 12.15. Udlevering vil ikke finde sted efter delegeretmødets
begyndelse. Behørig legitimation må forevises, og ikke-klubformænd skal
medbringe en underskrevet fuldmagt fra klubformanden.
På forretningsudvalgets vegne
Lars-Henrik Bech Hansen
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Dansk Skak Unions årsregnskab
For perioden 1. januar 2010 til 31. december 2010 med budget for 2011
Resultatopgørelse

regnskab
2010

regnskab
2009

budget
2011

budget
2010

Indtægter
Kontingentindtægt
Rating- og FIDE-afgift

2.011.510
187.815

1.832.170
128.272

2.000.000
200.000

2.100.000
150.000

Medlemsbifrag i alt

2.199.325

1.960.442

2.200.000

2.250.000

138.889
50.000
60.000
136.339

141.303
54.223
73.600
9.022

135.000
33.000
60.000
0

140.000
23.700
60.000
125.000

Indtægter i alt

2.584.553

2.238.590

2.428.000

2.598.700

Udgifter
Skakaktiviteter
Informationsaktiviteter
Medlemsservice
Administration og møder
Lederpleje
Vækstaktiviteter
Diverse

728.600
1.342.371
107.414
220.676
42.103
178.862
8.510

548.541
1.056.343
91.749
260.772
31.003
417.285
581

692.400
1.203.000
109.000
275.000
42.500
82.000
600

844.625
1.275.480
105.000
266.500
32.500
100.000
600

Udgifter i alt

2.628.535

2.406.274

2.404.500

2.624.705

Tilskud DTF
Tilskud fra fonde
Sponsorindtægter
Andre indtægter

Fordeling af udgifter
Vækstaktiviteter
7%

Diverse
0%

Skakaktiviteter
28%

Lederpleje
2%
Administration
8%
Medlemsservice
4%

Informationsaktiviteter
51%

Vækstaktiviteter
17%
Lederpleje
1%

År 2010

Diverse
0%

Skakaktiviteter
23%

Administration
11%

Overskud / (-underskud)
før renter

-43.982

-167.684

23.500

-26.005

Renteindtægter / (-udgifter)
Renter m.v., anlægsaktiver
Renter og gebyrer driftskonti

39.332
-27.406

-142.021
-18.949

20.000
-20.500

44.500
-17.800

11.926

-160.970

-500

26.700

-32.056

-328.653

23.000

695

Resultatdisponering
Henlagt netto til særlige formål
0
Overført til næste år
-32.056

0
-328.653

0
23.000

0
695

Resultatdisponering i alt

-328.653

23.000

695

Renter i alt
Over- / (-underskud)
efter renter

-32.056

Medlemsservice
4%
Informationsaktiviteter
44%
Vækstaktiviteter
11%
Lederudgifter
4%
Administration
5%

År 2009
Skakaktiviteter
32%

Medlemsservice
4%
Informationsaktiviteter
44%

Antal starter i
koordinerede
turneringer
1996 - 2009

År 2000

8000
7000
6000

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999
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1997

5000

Balance pr. 31. dec.

regnskab
2010

regnskab
2009

Aktiver
Likvide midler
Udlæg og forskud
Debitorer
Mellemregninger

376.015
0
244.113
72.526

396.604
-692
333.458
51.526

Omsætningsaktiver i alt

692.654

780.896

Obligationer, afkastkonto m.v.
Anparter i Dansk Skaksalg ApS

533.323
136.434

546.391
155.018

Anlægsaktiver i alt

669.757

701.409

1.362.411

1.482.306

Passiver
Kreditorer og skyldige omkostn.
Offentlige kreditorer

255.059
9.620

197.391
18.787

Gæld i alt

264.679

216.178

Aktiver i alt

Egenkapital
Overført til næste år /
Fri egenkapital
Henlagt til særlige formål

736.383
361.350

768.439
497.689

Egenkapital i alt

1.097.733

1.266.128

Passiver i alt

1.362.411

1.482.306

Svend Hamanns juniorfond

Realkredit Danmark
Bankindestående
Mellemregning DSU
Kapital i alt

2010

2009

71.294
49.330
-44.438

93.499
23.212
-24.438

76.186

92.273

Kassererens beretning
Årets resultat
Årets resultat er et underskud på
32.055,86 kr., som overføres til den
frie egenkapital.

Kommentarer til
indtægtsposter
De samlede indtægter er steget ca.
350.000 kr. Dette skyldes dels at
kontingentsstigningen vedtaget i
2009 slår i gennem med et helt år,
dels øgede EMT-afgifter pga. stigningen vedtaget i Desuden er der
hentet ca. 136.000 kr. i den internationale fond til aktiviteter i forbindelse med Bent Larsens 75 års fødselsdag. De samlede indtægter er dog
ca. 15.000 kr. mindre end budgettet.

Kommentarer til
udgiftsposter og resultat
De samlede driftsomkostninger matcher budgettet for 2010 således at
resultatet før finansielle poster er
20.000 kr. mindre end budgettet. Finansielle poster er ca. 15.000 kr.
mindre end forventet. Det er især udgifter til håndtering af faktura og løn
der er blevet større. Det samlede resultat er ca. 32.000 kr. dårligere end
budgettet.

Kommentarer til
aktiver og passiver
Anparterne i Dansk Skaksalg er optaget til den indre værdi i Skaksalget
pr. 31. december 2009.

Kommentarer til budget
Tidligere danmarksmester Svend Hamann donerede
ved Dansk Skak Unions 100 års jubilæum i 2003 en
sum på 100.000 kr. til en ny fond med det formål at
støtte rejse- og træningsaktiviteter for juniorer.
Ansøgninger om støtte kan stiles til
Dansk Skak Unions formand.

Det fuldstændige regnskab med specifikationer kan ses
og downloades på Dansk Skak Unions hjemmeside:

For 2011 er der lagt et budget, der
skulle give et overskud på 23.000 kr.
Middelfart, den 6. februar 2011
René Baarup-Christensen,
Kasserer

www. dsu.dk
2011 /2/55
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Gibraltar Open
Med 232 deltagere og mange store
navne i toppen var ‘2011 Tradewise
Gibraltar Chess Festival’ en af de helt
store opens. Fem danskere havde
taget turen til Gibraltar, og blandt
dem var Mads Andersen (2410),
knap 16 og nyudnævnt International Mester, bedst med 6 point af 10.
De øvrige danskere var FM Per Andreasen (2239) 5, FM Jørgen Hvenekilde (2121) 5, Jes West Knudsen
(2000) 4, Jens Henrichsen (1925) 4.
Suveræn vinder blev topratede
GM Vassily Ivanchuk, Ukraine
(2764) med 9 point af 10, foran GM
Nigel Short, England (2658) 7½,
samt GM Kaido Kulaots, Estland
(2577) og GM Michael Roiz, Israel
(2649) begge 7½ point.

DM i Odense
Årets DM afholdes 16.-25. april
på Hotel Scandic i Odense, hvor
glimrende spilleforhold venter
deltagerne. Til glæde for deltagere
og tilskuere er DM-stævnernes
erfarne kommentator, Per Andreasen, Nørresundby, atter klar til at
give sit besyv med undervejs samt
skrive runderapporter til hjemmesiden under hele turneringen.
Landsholdsklassens partier kan
naturligvis også følges direkte på
Internettet, og derudover forventer arrangørgruppen at kunne levere live-transmission fra et rekordstort antal af især kandidatklassens partier. Og som noget helt
nyt ved DM-stævnerne er det pla-

nen at indtaste samtlige partier,
spillet i turneringens mange grupper, således at de efterfølgende vil
kunne gennemspilles og downloades.
GM Jacob Aagaard og IM Jens
Kristiansen (tredobbelt danmarksmester!) førte ved Skakbladet
trykstart deltagerfeltet an. Fristen
for tilmelding til DM udløber 3.
april, og den vil blive strengt overholdt, hvad angår LH-klassen,
mens der sandsynligvis bliver
mulighed for at eftertilmelde sig
de øvrige klasser. Se indbydelsen
i Skakbladet nr. 1, side 46-47.
www. skak-dm.dk/2011

www. gibraltarchesscongress.com/

DØDSFALD

Allan Rasmussen
Den 13. februar afgik Helsinge Skakklubs landskendte formand Allan
Rasmussen ved døden efter længere
tids sygdom kun 63 år gammel.
Dansk skak har derved mistet en stor
personlighed.
Allan Rasmussen startede sin
klubkarriere i Skakklubben Nordkalotten i starten af 80’erne. Han elskede at spille skak og var en flittig
gæst i klubbens interne turneringer
og på klubbens hold. Der gik ikke
længe, inden den entusiastiske skakspiller blev indvalgt i bestyrelsen,
hvor han blandt andet var kasserer.
I 1984 var han medarrangør af Fin-
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lux Ladies Cup, der blev spillet på
Tofteskolen i Helsinge. Det var Danmarks første internationale skakturnering for kvinder, og i begyndelsen gik det trægt med at skaffe penge
til afholdelse af turneringen. Det bekymrede dog ikke den altid optimistiske Allan, der uanmeldt troppede
op hos borgmester Thor Pedersen,
der ellers ikke var kendt for at rutte
med pengene. Da han gik derfra,
havde han lovning på et pænt kommunalt tilskud samt et spillested, og
der gik ikke længe før han havde
skaffet Finlux TV som hovedsponsor. Turneringen blev en stor succes
og blev flittigt omtalt i ind- og udland.
Langsomt blev Nordkalotten lidt
for lille til Allan Rasmussens ambitioner, og han begyndte at komme
mere og mere i Espergærde Skakklub, der i 80’erne var en af Danmarks største og mest spændende
skakklubber. Han fulgte ivrigt med i
Espergærdes bestræbelser på at nå
toppen af dansk skak og bakkede i
kulissen op om klubben – f.eks. ved
at give mulighed for, at den stærke

engelske stormester Nigel Davies i
en periode kunne spille for nordsjællænderne. Bestræbelserne førte
til, at Espergærde Skakklub i 1996/
97 vandt det danske mesterskab.
Allan Rasmussen elskede skak og
kørte gerne land og rige rundt for at
være med på sidelinjen. Besøgene
blev ofte kombineret med analyser
og lynskak med dem, der havde lyst.
Allan var en habil klubspiller, men i
lynskak spillede han på sine gode
dage lige op med de allerbedste danske spillere. Ved Europa Cup turneringen på Kreta i 2001 spillede han
mange spændende lyn-partier med
en ung norsk gut. Det var Magnus
Carlsen, der nu 10 år efter er en af
Verdens allerbedste skakspillere!
Det havde gennem flere år været
Allan Rasmussens drøm at starte en
skakklub i Helsinge. I 1991 følte han,
at tiden var moden til det. Han allierede sig med et par gode skakvenner
og tog initiativ til stiftelse af Helsinge Skakklub – en klub der senere
skulle komme til at sætte en bemærkelsesværdig danmarksrekord. Helt
naturligt blev Allan klubbens første

Den tyske Bundesliga kan mønstre
det meste af verdenseliten, og tre
danske spillere er med i årets turnering, som slutter 10. april. Peter Heine Nielsen har gjort det glimrenrede
for topholdet OSG Baden-Baden
med 5½ point i 7 partier. I startopstillingen er han nr. 8, men efter 13
af 15 runder havde klubben endnu
ikke anvendt sine topnavne VM
Anand og Magnus Carlsen, så i praksis har det danske topnavn spillet
højere oppe på holdet. Hamburger
SK har både Sune Berg Hansen og
Allan Stig Rasmussen i startopstillingen, men endnu har danmarksmesteren ikke været i kamp, mens
Sune Berg Hansen har scoret 4½
point af 7 uden nederlag.
Stillingen efter 13 runder: 1. OSG
Baden-Baden 25 matchpoint (tæller

formand – og det vedblev han med
at være til sin død. I starten bestod
klubben af skakinteresserede borgere
i Helsinge Kommune, men hurtigt
forstod Allan Rasmussen, som lidt
af en mæcen, at trække selv de bedste til sin klub, og perlerækken af
skakmestre, der har spillet for Helsinge er lang.
Helsinge Skakklub startede i den
laveste række – C-rækken – men
med en fortid som road racing kører
på eliteniveau gav Allan Rasmussen
hurtigt konkurrenterne baghjul. Helsinge Skakklub strøg op gennem
rækkerne, og der gik mange år, før
Helsinge i det hele taget tabte en
match. Allan Rasmussen havde et
kæmpe netværk i dansk skak og
kunne hele tiden tiltrække nye stærke
spillere på vej op gennem rækkerne.
I sæsonen 1999/2000 var klubben
før første gang i landets fineste rækken og sikrede sig en flot 3. plads.
Efter lige at have vænnet sig til
tempoet blandt de bedste danske
skakhold satte Helsinge Skakklub
igen damp på. Klubben vandt danmarksmesterskabet for hold ni gange

før brætpoint) og 80 brætpoint, 2.
Werder Bremen 23 mp. / 69 br.p., 3.
SC Eppingen 23 mp. / 57 br.p.
www. schachbundesliga.de

Bent
Sørensen
DM for
seniorer

Foto: Thomas Vestergård.

Bundesligaen

Svenske Elitserien
Den svenske skakliga, Elitserien,
blev vundet af LASK (Lunds Akademiska Schackklubb) med 20
matchpoint og 63½ brætpoint foran
Viking 19 mp. / 60½ br.p. og Rockaden Stockholm 18 mp. / 59 br.p.
For LASK scorede den danske IM
Silas Lund 6½ point af 9 og bidrog
således godt til sejren. Peter Heine
Nielsen var topnavn for Rockaden
og nåede med 2½ af 3 den højeste
ratingpræstation i turneringen.

Bent Sørensen, Nørresundby, blev
en overbevisende vinder af SeniorDM 2011 med 6 point af 7, et helt
point foran Jens Kølbæk, Jørn Sloth,
Pouelsten Holm Grabow, Jørgen
Hvenekilde og Hasso Schütze. I alt
deltog 36 seniorer i turneringen –
artikel og partier i Skakbladet nr. 3.

www. schack.se

www. lfskak.dk

i træk – en rekord, der formentlig
aldrig nogen sinde bliver slået. Selv
om Allan Rasmussen aldrig spillede
med på førsteholdet, var de mange
mesterskaber først og fremmest hans
fortjeneste. Han sørgede for, at klubben altid kunne stille op i ‘fuld krigsmaling’ – for at bruge et af hans egne
udtryk. Det betød ikke noget, at spillerne skulle hentes hjem langvejs fra
– han hentede dem gerne i lufthaven,
ligesom han troligt kørte landet tyndt
med sit hold.
Allan Rasmussen var Helsingemand om nogen, og ved siden af
skakken engagerede han sig i Helsinges lokalhistorie. Han drev i en
menneskealder Willy’s Radio, som
han havde overtaget fra sin far. Først
havde forretningen til huse i små
lokaler i Østergade, men senere
blomstrede virksomheden og kom
til at ligge på en af byens bedste
adresser ved gadekæret centralt i
byen.
I baglokalet blev der altid ‘snakket skak’ over en kop kaffe eller en
cola. Af og til måtte kunderne lige
vente lidt, når Allan var midt i en

god skakdiskussion eller lige skulle
fortælle om sit sidste holdkampsparti
– til gengæld vidste kunderne, at de
fik udstrakt service, når det så blev
deres tur.
I efteråret 2009 blev der brat sat
en stopper for Helsinge Skakklubs
rekord. Allan Rasmussen blev alvorligt syg kort før holdturneringen gik
i gang, og desværre var der ikke andre, der kunne tage over med så kort
varsel. Det gjorde ondt, men der var
ikke andet at gøre end at trække holdet fra divisionsturneringen. Dermed
var en helt enestående epoke slut i
dansk skak.
Med Allan Rasmussens død har
familien alt for tidligt mistet mand
og far, og dansk skak – i særdeleshed nordsjællandsk skak – en af sine
helt store ildsjæle. Hans personlighed, humor og entusiasme vil blive
savnet i og uden for skakkredse fremover. Æret være Allan Rasmussens
minde.
Martin Stampe Noer
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Jetsmark mester
XtraCon-Skakligaens yngste hold danmarksmester
for første gang efter nervepirrende opløbskamp
Afgørende situationer i sidste runde ...
Jakob Rathlev

Nordkalotten (2184)

Jetsmark (2247)





2 Sort trækker.

1 Hvid trækker.
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Stefan Christensen
Jetsmark (2245)


3 Sort trækker.

Esben Ejsing




















Anders Helledie

Søren A. Koch

Esben Hove

Jetsmark (2191)

Nordkalotten (2146)

Nordkalotten (2275)
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Divisionsturneringen:
Jetsmark Skakklub – danmarksmestrene 2011, fra venstre: Stefan Christensen, Anders Helledie, Bjarke Jensen,
Jakob Rathlev, Allan Stig Rasmussen, Christian Kyndel Pedersen, Jakob Vang Glud, Martin Bækgaard og Andreas Wiwe.

Af Jakob Rathlev
Skakligaen 2010-11 blev en af de
tætteste i turneringens historie. Med
Helsinges exit i 2009 har XtraConSkakligaen ikke længere noget ‘tonserhold’ – til gengæld er ligaen sam-

Steffen Pedersen
Sydøstfyn (2416)

4 Sort trækker.























   
   
   
   
  
Jan S. Christensen
Nordre (2218)

let set blevet hårdere og ikke mindst
langt mere jævnbyrdig, hvilket bl.a.
ses af, at de forsvarende mestre fra
Århus/Skolerne trods uændret hold
kun vandt tre kampe i år.
På papiret skilte Sydøstfyn sig ud
ved sæsonstart i kraft af fire stormestre, men da de samtidig kun stillede
stærkt op til dobbeltrunderne – med
dertil hørende sportslig skævvridning – var de ikke helt så farlige som
hedengangne Helsinge.
Årets Skakliga blev derfor som
ventet en tæt affære, hvor medaljerne
før kunne placeres, da det sidste parti
var afgjort. Og selv om Skakligaens
afslutning var spændende i fjor, kunne det ikke måle sig med, hvad der
foregik til den afsluttende dobbeltrunde i år på Studenternes Hus i Aarhus.

Dramatisk afslutning
I 9. og sidste runde havde både K41,
Sydøstfyn og Jetsmark guldet inden
for rækkevidde i hver deres match.

Der var live brætter til to af matcherne – og her blev Jetsmark vejet
og fundet lettest.
Jetsmark Skakklubs stifter og formand, Bjarne Søndergaard, turde
ikke gå ind i spillelokalet denne eftermiddag – det var alligevel for spændende. Indenfor kæmpede hans unge
tropper en intens kamp for at vinde
det eneste betydningsfulde DM, som
klubben endnu ikke har vundet.
K41 var først færdige, da de (endda med to reserver) vandt 5-3 over
det stærke Århus/Skolerne, og dermed præsterede de for 8. gang i denne sæson over forventning – og lagde
samtidig et uventet stort pres på
Sydøstfyn og Jetsmark.
Herefter kunne en kødrand af tilskuere se dramaet blive afgjort på de
resterende brætter. Se diagrammerne, hvor Jetsmark trækker i diagram
1-3 med kravet om 2½/3 point for at
overgå K41 – og 3/3 point, hvis
Sydøstfyn (i trækket) vinder i diagram 4.
2011 /2/59
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Man skal ikke studere de fire stillinger længe for at se, hvor tæt K41
faktisk var på at revanchere det tabte
guld fra sidste sæson. I spillelokalet
blev der udvekslet sigende blikke på
Jetsmarks hold. Det gør ondt at skulle
vinde den slags stillinger – det er
svært at score, når man end ikke har
bolden – men det gælder om at aktivere viljestyrken og fighterinstinktet
samt ikke mindst ‘at opsøge heldet’,
som forhenværende AGF-træner
Peter Rudbæk yndede at sige.

Diagram 1
Anders mangler en bonde i et lidt
dårligere tårnslutspil, men til gengæld er det ikke vanskeligt at beslutte sig for, hvordan partiet skal
vindes (når det nu skal vindes), idet
c-bonden er hvids eneste aktiv. Der
fulgte:
30. c4 Tc6 31. Kd4 h6 32. c5 e6 33.
Tb1 Kf6 34. Tb6 Tc8 35. Txa6 h5 36.
gxh5 gxh5 37. c6 h4 38. Kc5 h3 39.
Tb6 h2 40. Tb1
Selv om Anders har spillet energisk,
er stillingen ikke rykket ud over remisgrænsen. Vigtigst er det, at Sort
løbende får muligheden for at dumme sig – og i diagramstillingen er
der tre gode tårntræk, men det er
ikke:
40... Ta8?? 41. c7 Txa2 42. Tc1
... og c-bonden kan pludselig ikke
stoppes, selv om Sort prøvede:
42... h1(D) 43. Txh1 Tc2† 44. Kd6 Td2†
45. Kc6 Tc2† 46. Kd7 Td2† 47. Kc8
Tc2 48. Th8 e5 49. Kd7 Td2† 50. Kc6
Tc2† 51. Kb6 Tb2† 52. Ka5 1-0.

Diagram 2
Jeg har i de sidste fem træk kun rykket Td7-d8. Delvis i mangel af bedre
– og delvis fordi Hvid ville vinde
(og næppe overvejede, at jeg var nødt
til at vinde). Et sjældent eksempel
på en stilling, hvor en amatør har
bedre chancer for at vinde end en
stormester – havde det været Allan
bag de sorte brikker, ville Hvid
næppe have samme lyst til at lege
med, og Sort kan formentlig kun
vinde, hvis hvid har ambitioner. Der
fulgte...
49... Td7 50. Lh4 Lc4

12
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Foto: Thomas Hauge Vestergård.

XtraCon-Skakligaen giver mulighed for at se professionelle stormestre i holdskak.
Her med front mod kameraet Sydøstfyns Sabino Brunello, Italien, og John Shaw,
Skotland, samt IM Steffen Pedersen i færd med at score tre point mod Nørresundbys
stærke amatører Jens Kølbæk, Jørgen Jørgensen og Nils Henrik Willumsen.

Rybka er ikke imponeret – men den
ved jo ikke, at jeg skal vinde, og i
øvrigt tillader jeg mig at tvivle på,
om den til fulde forstår stillingen, da
den giver Hvid et betragteligt plus.
Praktisk anskuet(!) er trækket glimrende, da det sikrer sort modspil for
den sølle pris af en bonde (heldet
opsøges). Der fulgte...
51. Lxc4 dxc4 52. Dxc4 Sd5 53. Le1
Sc7 54. Tha2 a6 55. Ta3 Td5 56. Lc3
h6 57. g6 Kg8 58. T3a2 Dc8 59. Le1
Dd8
Her giver Rybka fortsat hvid +1 (og
jeg er stadig uenig!), men Hvid er
for ivrig efter at vinde partiet:
60. Txa6? Sxa6 61. Txa6 Dc8 62. Txa8
Dxa8 63. Lc3 Da4
... og det blev klart, at jeg havde fået
både kvalitet og kompensation. Resten er vanskeligt for Hvid i den gensidige tidnød, og det gik hurtigt galt:
64. Ld4 Kf8 65. Ke2 Ke7 66. Kd2 Td7
67. Kc3 Tb7 68. Db3 Da1† 69. Kd3
Df1† 70. Kc3 Ta7 71. b5 Da1† 72. Kb4
Da5† 73. Kc4 cxb5† 74. Dxb5 Da2†
75. Kd3 Ta3† 76. Lc3 Dd5† 77. Kc2
Dg2† 78. Kd1 Txc3 0-1.

Diagram 3
Stefan sad tilbage som den sidste for
tredje runde i træk. Stillingen er ikke
særlig medgørlig, og Stefan blev til
sin ærgrelse tvunget til at spille stillingen. Carlsen har vundet noget lig-

nende for nylig (man skal ‘bare’ erobre bønderne og prøve at sætte mat,
mens man lurer på en springergaffel),
men det er yderst vanskeligt og kun
muligt ved hjælp fra modstanderen.
Stefan spillede 32 træk, før vi trak
stikket på yderligere gevinstforsøg.
Herefter kom vi et mulehår (MP)
foran K41, men Sydøstfyn spillede
stadig og Steffen Pedersen kunne
med en sejr snyde både K41 og os.

Diagram 4
Steffen har en bonde ekstra, men Jan
forsvarer sig sejt, og selv om det er
spil til ét mål, er det svært at score.
Steffen prøvede:
56... d4 57. a5 Dxa5
Her kunne 57... Dc6 også være forsøgt – uanset er det dog vanskeligt.
Nu kan Sort ikke undgå afbytningen
af d-bonden samt en serie af hvide
skakker.
58. Dxf6 dxc3 59. Dd4† Kb8 60. Dh8†
Kc7 61. Dg7† Kc6 62. Df6† Kb5 63.
Df1† Kb4 64. Df4† Kc5 65. De5† Kb6
66. Df6† Ka7 67. Dd4† Db6 68. Dxc3
Jan er kendt som ‘en praktisk gris’,
og i det lys turde vi godt acceptere,
at Stefan indstillede gevinstforsøgene, der nemt kunne blive for risikable. Steffen prøvede at vinde yderligere 31 træk, men måtte til sidst
opgive sit forehavende og indvillige
i remis.

Dermed endte både Jetsmark, K41
og Sydøstfyn med 45½ points –
men med henholdsvis 16, 15 og 14
matchpoint, hvorefter guldet var en
realitet for os.
K41’s skæbne var hård. Det var
galt nok i fjor, hvor Århus/Skolerne
med lodder og trisser slog dem med
et halvt point – og i år måtte de så
igen nøjes med sølv trods en (ratingmæssig) fantompræstation og trods,
at de efter tidkontrollen i sidste runde
lignede en danmarksmester. Bitre
andenpladser kender vi alt til i Jetsmark – der måtte fire af slagsen til
(sågar inklusive en omkamp), før
oprykningen til Skakligaen blev en
realitet i 2006.
Sydøstfyn var favoritter, men formåede ikke at leve op til værdigheden, selv om der blev satset alt i den
afsluttede weekend. I den anden ende
af tabellen måtte Nørresundby og
Nordre tage turen ned i 1. division –
men det betyder ikke, at de bliver fri
for (lange ture til) Jetsmark, da vores nyoprykkede 2. hold venter.

Klubben ...
Jetsmark Skakklub er en atypisk
skakklub. Der er ingen klubaftener,
de ugentlige klubaktiviteter er centreret omkring skoleskakken på Jetsmark Centralskole i Pandrup – hvor
alle 1. klasser i øvrigt har skak på
skemaet.

Jetsmark Skakklub
Danmarksmestre 2011:
Allan Stig Rasmussen 6 / 9
Christian Kyndel Pedersen 3½ / 9
Jakob Vang Glud 7½ / 9
Stefan Christensen 4 / 7
Andreas Wiwe 5½ / 9
Martin Bækgaard 6½ / 9
Bjarke Jensen 6 / 8
Anders Helledie 1½ / 3
Jakob Rathlev 5 / 9

Klubben nyder opbakning fra
sponsorer i lokalsamfundet – navnlig Fårup Sommerland – og fra indeværende sæson er konsulenthuset
Epinion A/S trådt til som hovedsponsor.
Klubben har gennem tiderne formået at opfostre, tiltrække og fastholde unge, talentfulde spillere – på
basis af et stærkt socialt fællesskab,
hvor langt de fleste timer bruges uden
for turneringslokalet, på hyggeligt
samvær og skaklige forberedelser.
De sportslige ambitioner er til stede på alle niveauer, og klubben har
hjemtaget adskillige skoleskak-DM
(både individuelt og for hold) samt
junior-DM, lyn-DM, pokal-DM (både elite, bredde og junior) og ikke
mindst det individuelle DM, som
Allan Stig Rasmussen er forsvarende
mester af. Men hold-DM er dog noget helt særligt, og det største en klub
kan vinde – selv for en klub, der har
vundet så mange ting i forvejen.
Hvad de tilskuere, der var til stede
hin søndag i marts, ved selvsyn
kunne konstatere – i kraft af spillernes anspændte nerver undervejs og
forløsningen bagefter.
Når man har et ungt hold, fungerer mange ting anderledes. Uden familiære pligter kan man tillade sig at
investere en større energi i det sociale samvær – men tag ikke fejl af
seriøsiteten, der er pakket med laptops og flere kilo skakbøger, når
holdet samles. Hvor mange hold spiser og hygger sammen efter kampene
(hvis overhovedet), samles vi dagen
før til god mad og fælles forberedelser. Samt diskussioner om dette og
hint – fra betydning af kost, søvn og
sex til autisme i verdenseliten. Og
hvorfor lørdag er to point bedre end
søndag.
Den fælles tid brugt giver mange
overnatninger på en sæson, og uden
privat indlogering ville det være en
bekostelig affære – men da holdet i
dag er bosat dels i Aarhus og dels i
København, klarer vi det med at bo
hos hinanden, mens vi til kampe tilbage i det nordjyske trækker veksler
på Bjarne og Elsebeth, Tobias og
Merete samt Bjarkes forældre, der

gæstfrit slår dørene op. Transport
sker som regel i ‘holdbilen’ i form af
min mors Peugeot, der har tilbagelagt flere tusinde kilometer i sagens
tjeneste.
Jetsmark kan forekomme som en
halvlukket fest for udenforstående.
Vi har stor fokus på at dyrke det
stærke, interne sociale fællesskab –
og når nye spillere er blevet rekrutteret, har det været afgørende, at disse
har passet naturligt ind i det eksisterende fællesskab. Skak er en individualist-sport, og som sådan kræver det omtanke at få spillere til at
fungere sammen i synergi på et hold.
De fælles værdier og den deraf følgende sociale samhørighed er en
uudtalt forudsætning for den sportslige succes.

Vigtig GM-skalp
Vi skal se et parti fra den vigtige
match mellem Jetsmark og Sydøstfyn i 8. runde. For begge hold ville
en sejr bringe mesterskabet meget tæt
på, og på papiret var Sydøstfyn pæne
favoritter med fire stormestre, tre internationale mestre og et ratingsnit
på 2424. Trods stillingen 1-4 reddede vi et vigtigt matchpoint ved at
vinde på tre hvide brætter, og vi skal
se et af disse partier:

Stefan Christensen
kommenterer:

8. runde

Guld på matchpoint

FM Stefan Christensen
Jetsmark (2245)

GM John Shaw
Sydøstfyn (2439)

Philidors forsvar / B07
1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 e5 4. Sge2
Le7 5. g3 c6 6. a4 0-0 7. Lg2 a5 8. 0-0
Sa6 9. h3
Under forberedelserne brugte jeg en
del tid på at overveje, hvad jeg skulle
stille op mod Shaws Pirc/Philidor system, inden jeg besluttede mig. Ideen
er at fortsætte med Le3, g4, og Sg3.
Derefter ligger træk som g5, f4 og
Sf5 i luften. Sort trækker selvfølgelig hver anden gang, men Hvids
enkle plan tiltaler mig.
9... h5
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Forhindrer g4 men svækker samtidig kongestillingen.
10. Le3 Sb4 11. f4 Dc7 12. Tc1 Le6 13.
b3 Tfe8 14. De1 Dc8 15. Kh2 Lxb3?
I desperation over ikke at have nogen fornuftig plan vælger Sort en
ufordelagtig afvikling.
16. cxb3 Sd3 17. Dd2 Sxc1 18. Dxc1
Sd7 19. Lf3 g6 20. dxe5 dxe5 21. f5
Sf6 22. Lg5 Sh7 23. Le3 Sf6 24. g4
gxf5 25. gxf5 Kh7 26. Sg3 h4 27. Sh5
Tg8 28. De1?!
Her var springermanøvren Sd1-f2g4 (efter afbytning af springeren på
h5) meget stærkt.
28... Df8

  
   
   
  
  
  
   
 

29. Dxh4
Giver dronningen i bytte for tre lette

Systematisk
skak-undervisning
på video
Slutspil, åbninger og
variantberegning – direkte til
din GMail-boks. Seks dage
om ugen med over 50 timers
skak-videoer på engelsk.
Alt dette for 275 kr
om måneden.

Kontakt:
Stormester
Henrik Danielsen
danielsen.h.@gmail.com
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officerer. Det plejer at være en god
byttehandel, men computeren er ikke
specielt begejstret for trækket. Jeg
var noget usikker på, om dronningofferet var godt, og tiden var ved at
være knap, men jeg syntes, det så
chancerigt ud. Man skal heller ikke
undervurdere trækkets psykologiske
effekt, for Shaw havde helt sikkert
ikke set det komme.
29... Sg4† 30. Dxg4 Txg4 31. hxg4 f6?
Vi troede begge, at dette træk var
nødvendigt, men 31... Lc5! giver lige
chancer ifølge Rybka.
32. Le2!
Nu står Hvid derimod til gevinst. Der
er intet fornuftigt forsvar mod Hvids
trussel om at spille tårnet i h-linjen.
32... Lc5 33. Lxc5 Dxc5 34. Sxf6† Kh6
35. Tf3 Th8 36. Sh5 Kg5 37. Kg2 Tf8
38. Sd1
Enklere var 38. Sg7!
38... Dc2 39. Te3 Td8 40. Sf2 Td2 41.
Sg3 b5 42. Sh3† Kf6 43. g5† Kg7 44.
f6† Kg6















   
  
  
^ 

  






45. Tf3!
Jeg brugte størstedelen af min resterende tid på at sikre mig, at dette træk
vandt.
45... Txe2† 46. Sxe2 Dxe2† 47. Sf2 Kf7
48. g6† Kxg6 49. f7 Dxf3† 50. Kxf3
Kxf7 51. Sd3 Ke6 52. Sc5† Kd6 53.
Sb7† Kc7 54. Sxa5 Kb6 55. Sxc6 Kxc6
56. axb5† opgivet.
Et godt tidspunkt at tage min første
stormesterskalp!
1-0

www. jetsmarkskakklub.dk/

K41
tog sølv
... igen!
Af Bo Garner Christensen
Sidste års sølv-vindere, Skakklubben K41, gentog bedriften fra sidste
sæson og tog sølv igen, selv om holdet på papiret var svagere end sidste
år og også svagere i forhold til de
topseedede hold i denne Skakligasæson: Denne gang manglede K41
blot ét sølle ½-point for at hjemtage
både guld og DM-titel!
K41 var ved divisionsturneringens start ikke engang seedet blandt
de fire bedste hold (efter rating), så
Skakbladets redaktør har spurgt om
hemmeligheden bag denne overraskelse.
Fra K41 har vi flere forklaringer.
Nogle vil være kendt for de fleste,
mens andre har at gøre med den særlige ånd og de særlige forhold, som
vi har i K41.

Holdånden
Et særligt kendetegn for K41 er den
særlige ånd, der hersker omkring
klubbens førstehold. Om det er den
stolte klubhistorie, der spiller ind,
skal jeg som relativt nyt medlem i
klubben lade være usagt, men faktum er, at det – helt uden at det bliver
sagt med ord – er klart for alle, at
hvis man melder sig til (og ratingmæssigt er kvalificeret til at være fast
mand), ja, så yder man også sit allerbedste. I alle kampe. Antallet af afbud fra stamspillerne er derfor også
på et absolut minimum.

Foto: tr.

Bo Garner Christensen
– blandt de bedst
scorende for K41's
sølvvindere. Som han
selv pointerer, giver
holdets homogenitet
bedst scorer for holdets
nederste halvdel:
Sebastian Nilsson
(Sverige) 2½/5, Jasmin
Bejtovic (Bosnien) 2/4,
John Arni Nilssen 2½/4,
Roland Greger 4/9,
Jacob Øst Hansen 2½/4,
Casper Dahl Rasmussen
2/8, Andreas Skytte
Hagen 6/9, Kristen
Schmidt 6½/7, Bo
Garner Christensen 7/9,
Flovin Tor Næs 7/9,
Henrik Andreasen 2/2
og Niels Nørskov
Laursen 1½/2.

Snapshot 1 – fra 1. runde:
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Hvid trækker og vinder!
(Se løsningerne sidst i artiklen)

Vinderviljen
Som regerende sølvmedaljevindere
fra sidste år gik vi til opgaven med
den for os naturlige indstilling, at vi
gerne ville prøve at forbedre vores
placering, dvs. at sæsonens målsætning – uden tøven – var sat til, at
K41 skulle vinde guld. Dette forekom os som et umiddelbart realistisk
mål, så vi blev faktisk meget overrasket over at erfare, at nogle journalister ved sæsonens start slet ikke
nævnte os som et godt bud på en ny
DM!
Med et enkelt opslag på Skakligatabellen kunne man imidlertid ved
Juletid konstatere, at K41 holdt jul

og nytår på førstepladsen, og at denne placering blev generobret så sent
som i 8. og dermed næstsidste runde
af turneringen.
Vores særlige vinder-vilje kan også aflæses direkte på statistikken over
‘Holdenes Performance’ på DSU’s
hjemmeside: K41 er det hold i hele
divisionsturneringen, der i år har scoret mest over forventet score!

Snapshot 2 – fra 5. runde:
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Hvid trækker og vinder!

Den svenske alliance
Igennem nu snart mange år har K41
haft et godt samarbejde med skakklubberne i Sverige, og i de senere
år er der truffet aftaler med en del
lovende svenske spillere, som ønsker
at spille med i den danske holdturne-

ring. Da K41 er en ren amatørklub,
kommer svenskerne ikke for penge,
men for at spille for normer og få
yderligere erfaring og træning mod
nogle af de mange stærke spillere,
der efterhånden spiller på topbordene i den danske liga. Fælles for
alle de svenske spillere er, at deres
førsteprioritet er den svenske ‘Elitserien’, så her oplevede vi afbud, når
der var dato-sammenfald mellem den
danske og svenske liga.

K41 – et homogent hold
Sidste år deltog vore to IM’ere, IM
Silas Lund og IM Daniel Semcesen,
på holdet, men de havde i år valgt at
holde pause fra holdskak i K41-regi.
Dermed stod vi pludselig uden deciderede stjerner på topbrætterne, og
vi var derfor meget spændt på, om
vi kunne klare os alligevel. Set henover det samlede felt i Skakligaen
stillede stort set samtlige mandskaber
op med stærke titelholdere på de
øverste brætter, og holdet fra Sydøstfyn kunne endda mønstre hele fire
stormestre og tre IM’ere på toppen.
Men K41’s hold var til gengæld
meget homogent, idet alle spillere lå
i Elo-intervallet 2230-2405, og dette
skinnede i praksis igennem på den
måde, at vi som regel klarede os hæderligt på bræt 1-4, mens vi til gengæld var de fleste andre hold klart
overlegne på brætterne 5-8. Før Jul
havde vore tre nederste brætter for
eksempel en score på 100% efter de
første tre runder.

Snapshot 3 – fra 6. runde:

   
  
  
   
  
 
 
  

Hvids løber er tilsyneladende fanget, men opgaven lyder alligevel:
Hvid trækker og vinder!
2011 /2/63
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Reservebænken
Med over 30 mesterspillere i klubben har K41 ingen problemer med
at stille vores nuværende tre hold i
divisionsturneringen. Oven i købet
bliver der et lille ‘overskud’ af spillere, så vi dermed i klubben også
råder over en helt suveræn reservebænk, som bl.a. tæller FM Jacob Øst
Hansen og IM John Arni Nilsen, og
de kom begge i kamp flere gange i
løbet af denne sæson. Faktisk lavede
jeg i løbet af sæsonen sjov med, at
hvis vi i en kamp ønskede at stille
særlig stærkt op, ja, så skulle jeg bare
selv melde afbud!!

brætpoint), så medaljerne skulle fordeles efter matchpoint.
Et stort tillykke til Jetsmark med
guldmedaljen skal der selvfølgelig
også lyde herfra, selv om vi i København nok længe vil diskutere,
hvem der bør være mest tilfreds med
vores indbyrdes kamp, der sluttede
4-4. Herfra skal naturligvis også lyde
et særligt tillykke til Jetsmarks førstebræt, GM Allan Stig Rasmussen, der
nu som en af de meget få danskere
gennem tiderne kan kalde sig indehaver af ‘The Double’ (vinder af
både den individuelle DM-titel og
DM for Hold 2011). Stort!

Tillykke til Jetsmark

Snapshot-løsninger

Af Steffen Pedersen

Med disse ord ønsker vi fra K41 at
sige tak til alle hold for endnu en
god og spændende sæson med holdskak. Aldrig har Skakligaen vist
været mere jævnbyrdig i toppen end
i år og den forrygende afslutning i
Århus glemmer vi nok aldrig: Tænk,
at hele tre hold kunne ende på en
delt førsteplads (med lige mange

De tre diagramstillinger var højdepunkter i XtraCon-Skakligaen 20102011, set med forfatterens helt subjektive øjne.

Sydøstfyn havde til denne sæson
oprustet i et seriøst forsøg på for første gang nogen sinde at tage DMtitlen til Fyn. Derfor er det heller ingen hemmelighed, at den endelige
placering som nummer tre er en skuffelse. Heller ikke selv om afgørelsen
skulle vise sig at blive så tæt, som
man overhovedet kunne forestille
sig.
Med fire stormestre i toppen og
titelholdere på syv af de otte brætter
var vi i fuld opstilling det stærkeste
hold på papiret. Men med spillere
bosat i Kina, Italien og Skotland var
det vanskeligt at mønstre denne opstilling hver gang. Alligevel var det
kun Sabino Brunello på bræt 3 og
Torben Sørensen på bræt 6, der med
henholdsvis seks og fire kampe ikke
var med hver gang.
Derfor kan vi ikke undskylde os
med mange afbud eller lignende.
Samlet set var den scoringsmæssige
præstation derimod under rating-forventet, og at vinde et DM kræver
oftest noget ekstraordinært. I den
forbindelse scorede Jetsmark og især
K41 markant over rating-forventningerne.
Vi tabte den indbyrdes kamp mod
K41 og spillede uafgjort mod Jetsmark, så heller ikke i topopgørerne
lykkedes det os at påvise styrkeforskel.
Et par partier fra netop de to kampe
faldt dog ud til vores fordel:

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
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Snapshot 1:
1. runde. Bo Garner Christensen,
K41 - Dara Akdag, BMS.
Løsning: 14. Sxe5! vinder mindst en
bonde pga. de mange udækkede officerer i sorts stilling!
1-0 efter 14... Sh5 15. Sxd7 Kxd7
16. Lxd6 Lxd6 17. e5 Sf4 18. Txd6†
Kc7 19. Tf6 Tbf8 20. Td1 Se6 21.
Se4.

Snapshot 2:
5. runde. Bo Garner Christensen,
K41 - Esben Ejsing, Nordkalotten.
Løsning: 46. Le3!! er eneste træk,
der vinder. Sort er nødt til at ofre
springeren for ikke at gå mat. Prøv
selv!
1-0 efter 46... Dh4† 47. Dxh4 Sxh4
48. Lg5 Tb7 49. Lxh4 Txb4 50. Lf6
Tf4 51. Tg6 d4 52. Th6 Tg4 53.
Th8† Kf7 54. Tf8†.

Snapshot 3:
6. runde. Bo Garner Christensen,
K41 - Jesper Lauridsen, Sydøstfyn.
Løsning: 30. Da7!! – Og Hvid sætter mat i højest 7 træk!
1-0 efter 30... Dg8 31. Lxf6.
www. k41.dk/

Sydøstfyns
ærgerlige
bronze

Foto: Thomas Hauge Vestergård.

6. runde

Sydøstfyns topnavne, stormestrene Lars Schandorff og Jacob Aagaard Madsen, i aktion.

Steffen Pedersen
Sydøstfyn (2417)

Casper Rasmussen
K41 (2357)

Slavisk / D12
Med 7½ point i de 9 partier scorede
jeg pointmæssigt bedst på holdet.
Placeringen på bræt 4-5 gjorde dog
også, at jeg i alle partier var klar
ratingfavorit.
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. e3 Lf5 5.
Sc3 e6 6. Sh4 Lg6 7. Db3 Db6 8. Sxg6
hxg6 9. Ld2 Sbd7 10. Dc2


  ^
   
   
   
  
   
 
   

Den sparsomme forberedelse gik
nogenlunde hertil. Jeg har tidligere
enkelte gange spillet den rolige e3opstilling, men præcist denne stilling har jeg vist ikke haft før. Hvid
har gode langsigtede chancer pga.
løberparret, men Sort står solidt.
Sorts næste træk overraskede mig,
da det virker forhastet at åbne stillingen.
10... dxc4

10... Dc7 og 10... Le7 er de mest
normale alternativer.
11. Lxc4 Ld6
Okay, dette var ideen. Jeg synes dog
ikke, at løberen står meget bedre på
d6, end den gør på e7.
12. g3 0-0-0
Jeg er lidt skeptisk over for ideen
med 0-0-0, men Casper er ambitiøs
og vil gerne bruge den halvåbne hlinje aktivt.
13. 0-0-0 Sg4 14. Se4 Sdf6?
Dette kom som lidt af en overraskelse. Jeg havde egentlig kun regnet med 14... Lb4. Afbytningen af
springer for den sortfeltede løber er
klart til Hvids fordel, men der er
selvfølgelig et problem med bønderne på kongefløjen.
15. Sxd6† Txd6 16. Tdf1 Txh2?
Ikke godt – men efter mere passive
fortsættelser bliver Sorts springer
blot sendt hjem, og Hvid har klar
fordel.
17. Txh2 Sxh2 18. Th1 Sf3 19. Lc3 g5?

  
   
 ^  
   
   
   
  
  


8. runde

s

20. Da4!
Dette havde været afgørende allerede
i træk 17 (måske også træk 18). Det
gik vist først her op for Casper, at
dronningen er fanget, hvis Hvid får
lov til La5!
20... Td5
Der er ikke noget godt forsvar. For
eksempel 20... a6 21. La5 Da7 22.
Th8† Kd7 23. Db4.
21. Da3!
Tårnet løber ingen vegne.
21... Dd8 22. Dxa7 Sd7 23. Lxd5
23. e4 Td6 24. La5 De8 25. La6!
med mat i få træk havde nu også
været meget smart.
23... exd5 24. Lb4
Truer 25. Ld6, som også er svaret på
24... Sb8.
24... c5 25. Lxc5 Sxc5 26. Th8 Sd3†
27. Kd1 1-0

Chr. Kyndel Pedersen
Jetsmark (2435)

Lars Schandorff
Sydøstfyn (2488)

Caro-Kann / B19
Efter at være startet med fire remiser
sluttede Lars Schandorff med at
vinde fem partier i træk. Schandorff
har et kæmpe skakpotentiale, men
det bliver desværre tit gemt af vejen
i en frygt for at tabe partier. Har han
først vundet nogle stykker, så er han
anderledes farlig, hvilket dette parti
ganske tydeligt viser.
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4
Lf5 5. Sg3 Lg6 6. h4 h6 7. Sf3 Sd7 8.
h5 Lh7 9. Ld3 Lxd3 10. Dxd3 e6 11.
Lf4 Da5† 12. Ld2 Lb4 13. c3 Le7 14.
c4 Dc7 15. 0-0-0 Sgf6 16. Kb1 0-0 17.
De2

  ^
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Christian er som altid super godt
forberedt, og alt dette kom a tempo.
Hvid har også forsøgt mange andre
træk. Lars, der har skrevet en fremragende bog om Caro-Kann, havde
lidt svært ved at huske sin anbefalling
og begyndte nu at tænke.
17... a5!?
Læser man ‘The Caro-Kann’, så er
det tydeligt, at Lars har en forkærlighed for dette fremstød. 17... Tfe8
er mest normalt og er også hoved-

fortsættelsen i bogen, men hvis Sf5
ikke er en trussel, virker det unødvendigt. Jeg kan også godt lide b7b5 i denne type stillinger. Schandorff
skriver som bemærkning til 17...
Tfe8: ‘The standard reaction, but you
should always consider moves like
17... a5 and 17... b5.’
18. Se4
18. Se5 kommer også på tale.
18... Tad8 19. g4
Ulempen ved Sorts opstilling med

0-0 er, at Hvids plan er så ufattelig
enkel. Nemlig: af sted med g-bonden på en eller anden måde og se,
hvad der sker. Netop denne stilling
er dog vist ikke spillet før, og man
kunne overveje at bytte på f6 først.
19... Sxg4 20. Tdg1 f5 21. Sc3?
Det lidt akavede 21. Sg3 var langt
bedre, og i den forbindelse havde det
nok været en fordel at beholde tårnet på d1 (altså 20. Thg1).
21... e5! 22. dxe5 Sc5

Revanche ...

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
g6 5. Sc3 Lg7 6. Le3 Sf6 7. Lc4 0-0 8.
Lb3
8. 0-0 og 8. f3 går for at være mindre
godt pga. henholdsvis 8... Sxe4! og
8... Db6! med en ubehagelig trussel
på b2 og en udækket løber på e3.
8... a5
Det spændende træk, jeg havde forberedt. Normalt svarer Hector 9. f3,
og så får man en skarp sovs efter 9...
d5. men sådan skulle det ikke være i
dagens parti. I øvrigt bør nævnes, at
9. 0-0 sikkert er det objektivt bedste.
Efter 9... d6 truer Sort 10... Sg4,
hvorfor Hvid ofte svarer 10. f3 eller
10. h3. Men et moderne træk er at
spille 10. Sdb5. Hector virkede overrasket efter 8... a5 og tænkte længe.
9. a4
Det havde jeg jo også kigget lidt på,
og det går ikke for at være det skarpeste mod a5.
9... Sg4 10. Dxg4
10. Sxc6?! Sxe3 11. Sxd8 Sxd1 12.
Txd1 (12. Sxf7?? Sxc3) 12... Lxc3†
13. bxc3 Txd8 med lige spil.
10... Sxd4 11. Dh4 d6 12. Sd5 Te8
Stadig forberedelse, og nu kendte jeg
kun til 13. Td1. Men da Hector sad
længe og tænkte, en halv time blev
det til, begyndte jeg at overveje, hvad
der sker, hvis han spiller 13. Lg5.
Så ville det være nærliggende, hvis
man kunne slå på b3, men jeg kunne
også se, at jeg jo havde 13... Lf8 i
baghånden. Umiddelbart tiltalte det
mig ikke, fordi der passivt, men jeg
kiggede på 13... Lf8 14. 0-0 Le6 15.

Tfd1 Sxb3 16. cxb3 Lxd5 17. Txd5
Lg7 18. Tc1 Lxb2 19. Tc2 Lf6.

I XtraCon-Skakligaens sæson 20092010 scorede Jonny Hector utrolige
9 af 9 på førstebrættet for Nordkalotten. I årets turnering blev til mere
beskedne 5½ af 9 efter nederlagt til
bl.a. Henrik Danielsen, BMS.

Henrik Danielsen

7. runde

kommenterer:

Jonny Hector
Nordkalotten (2576)

Henrik Danielsen
BMS (2516)

Siciliansk / B35
Mit parti mod Jonny Hector var ganske godt. Hector er jo en stille og
rolig fyr, som har en god professionel indstilling til sit spil og er nem at
omgås. Han koncentrerer sig fuldt
ud om at vinde sine partier, og man
kan godt glemme alt om en hurtig
remis. Jeg havde meget lidt tid til at
forberede mig, fordi jeg har været
travlt beskæftiget, med at optage videoer til min skakundervisning. Om
morgenen, inden jeg skulle spille
mod ham, kunne jeg ikke sove, og
stod derfor meget tidligt op og begyndte at forberede mig. Jeg blev
dog ikke færdig før afgangen til
København og måtte derfor afslutte
forberedelsen på passagersædet i bilen. Det, jeg beskæftigede mig med,
var den spændende opstilling i den
accelererede dragevariant. Som opstår efter trækkene:
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Analysediagram.
Dette træk syntes jeg vældig godt
om, fordi man får taget trykket ud af
stillingen, mens Sort stadig er en
bonde foran. 20. Lxf6 exf6 21. Df4
Te5 fører til lige spil. Alternativet
13... Sxb3 så ikke så godt ud pga.
14. Lxe7 Dd7 15. cxb3. Heller ikke
14... Txe7 15. Sxe7† Kf8 16. Sxg6†
Ke8 17. Dxh7 Df6 18. Dg8† Kd7
19. Sf8† Ke7 20. cxb3 Lxf8 21. 0-0,
og her mente jeg, at Hvid stod klart
bedst, fordi de sorte brikker ikke var
koordinerede. Så efter 13. Lg5 er
13... Lf8 åbenbart tvunget, men fuldt
ud spilleligt!
13. Td1 Sxb3 14. Lb6 Dd7 15. cxb3
Tvunget, og så har Sort den bedste
bondestilling. 15. Sc7 Sd4 16. Sxa8
Sxc2† 17. Ke2 Lf6 18. Df4 Dxa4
duer ikke for Hvid.
15... Ta6
Alt dette er spillet før, af både Topalov og Kramnik, og det er jo et kvalitetsstempel. Jeg tror dog ikke, at



^
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En fremragende reaktion. Ved at give
bonden tilbage på denne måde, har
Sort skaffet sig god plads til sine
officerer, og Hvids angreb mangler
den kraft, det normalt har.
23. Sh4? Lxh4! 24. Txh4 Dd7 25. Kc2
Ingen optimal måde at dække løberen på, men i praksis er det også nemt
at fravælge 25. Lc1 Dd3† 26. Dxd3
Sxd3 27. f4 Sxc1 28. Txc1 Td4.
25... Se6 26. Le3 Sxe3† 27. fxe3 Dc7
28. Dh2 Sg5

Sort står helt overlegent, og Hvid kan
næppe undgå at tabe en bonde.
29. Tf1 Tde8 30. Td4 Dxe5 31. Dxe5
Txe5 32. Td7 Tf7 33. Txf7 Kxf7 34. Kd3
Kf6 35. Tg1 Te7 36. Se2 Td7† 37. Kc2
Sf3 38. Tg6† Kf7 39. Kc3 Te7 40. Sg3
Txe3† 41. Kc2 Sd4† 42. Kd2 f4 43. Sf1
Sf3† 44. Kc2 Te1 0-1

www. k41.dk/

Foto: tr.

Foto: tr.

19. Td3 Lxd5
Den springer skal væk omgående.
20. exd5
Vi kan jo godt lide at gøre noget ved
problemerne, mens de er små, og e7
kan senere blive et problem, så væk
med det...
20... e5



Henrik Danielsen – god forberedelse fulgt op.

Hector var var fortrolig med varianten, siden han tillod den.
16. Ld4 Dd8
Så er alt godt, og man kan som sagt
glæde sig over, at Sort har den bedste bondestilling.
17. 0-0
En anden mulighed er 17. Lxg7
Kxg7 18. Dg3 Le6 19. 0-0 Tc6 20.
De3 Lxd5 21. exd5 Tc5 med lige
spil som i partiet Svidler - Topalov.
17... Le6 18. Lxg7 Kxg7
Også denne stilling er set før, i Almasi - Kramnik, hvor Hvid fortsatte
19. Sf4, men Kramnik var en kylling med 19... Dc8. Efter min mening og Fritz’ mening skal man slå
på b3: 19. Sf4 Lxb3 20. Td3 Lxa4
21. Th3 Th8. Det ensomme sorte tårn
forsvarer udmærket, og Df8 er en
vigtig ressource.

 
   
   
  
   
 
  
 

21. Dc4?
En fejl, men efter 21. Dxd8 Txd8
22. Tc1 Td7 23. Tc8 e4 med ideen
Te5 tror jeg, at Sort står fint, f.eks.
24. Tdc3 Te7. På det rigtige tidspunkt kommer Tb6.
21... Tb6
Kun tunge officerer tilbage på brættet. Sort har den bedre bondestilling,
men før hans brikker bliver mere
aktive, kan han ikke håbe på fordel.
22. Tc1 Tb4 23. Dc3 Dg5 24. Tcd1 Df5
25. Tf3 Dd7 26. Tc1 Te7 27. Dd2 h6
28. Th3 g5
Så står tårnet bare til grin dér.
29. De2
Her tror jeg, at Hector går galt. Han
prøver et banalt og virkningsløst an-

greb på den sorte konge.
29... Df5 30. Te3 Td4
Så har Hvid et problem med at dække
sine bønder.
31. Db5 Tc7!
Det afgørende tidspunkt i partiet. Ud
over at Sort har en bedre bondestilling, får han nu også et aktivt tårn.
Stillingen er ved at være at for Hvid.
32. Tf1?
Men heller ikke 32. Tec3 Txc3 33.
bxc3 Td2 34. Tf1 Dd3 35. Dxd3 (35.
Dxa5 Td1) 35... Txd3 reddede ham.
32... Tc2 33. Tf3 Dc8 34. Dxa5 Tc1 35.
Tc3 Txf1† 36. Kxf1 Td1†
Her kan man også vinde med 36...
Df5 som foreslået af computeren,
f.eks. 37. Tc1 Dd3† 38. Kg1 Txd5
39. Dc3 Dd1† 40. De1 Dxb3.
37. Ke2 Dg4†
Og resten kan man bare nyde i tavshed.... Noget i stil med, at sort langsomt forstærker sin stilling og begynder at spise Hvids forsvarsløse
bønder.
38. f3
Eller 38. Tf3 Tb1 39. Dc3 Dxg2.
38...Dd4 39. Te3 Tb1 40. Dc3 Txb2†
41. Ke1 Dh4† 42. Kd1 Txg2 43. Kc1
Dxh2 44. Kb1 Td2 45. Te1 Txd5 46. Tc1
Td2 47. b4 De2 48. a5 Td4 49. Tc2 Db5
50. Tb2 Td3
I det forrige indbyrdes parti, var det
mig, der blev ydmyget ved at spille
videre i et tabt slutspil. Men nu havde
Hector fået nok, og jeg havde fået
min revanche!
0-1
2011 /2/67
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Ny i XtraCon-Skakligaen:

Foto: Erik Hvalsøe.

Hillerød
Skakklub
– helt i top efter 101 år
Af Hans Endrup Jacobsen
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Hillerøds oprykkere – fra venstre Peter W. Svendsen, Jens Østergaard, Thomas
Svenninggaard, Christopher R. Pedersen, Tim Jaksland, Martin Rosenkilde, Nikolaj
Borge, Ib Hother Andersen, Lars Nilsson, Carsten Erlandsen og Poul Kleiminger.

Sune Berg Hansen har endda på
Facebook forudset regulære rockerbank til Hillerød.
Objektivt set har skeptikerne nok
ret. Hillerød vil få det svært, men
gejst og entusiasme kan kompensere
for meget, og spillerne er de seneste
år vokset med opgaverne.
Stammen på holdet har spillet
sammen i 10-15 år, og de senere år
er holdet suppleret med IM Nikolaj
Borge (der dog ikke spiller mange
partier pr. sæson) og et nyt stort talent Christopher Pedersen, som i
denne sæson vandt alle seks partier
– en præstation der er endnu mere
imponerende, når man betænker, at
Christopher i sidste sæson vandt alle
sine syv partier!
13 gevinster i træk i divisionsturneringen er helt unikt og vist aldrig tidligere set i turneringens historie. Et andet ungt talent – Sofus
Christiansen – fik debut i indeværende sæson og vandt et vigtigt parti
mod nærmeste rival Frem Odense.
Og på klubbens andethold i mesterrækken blev topscoreren et endnu
yngre talent – Martin Percivaldi –
11 år og danmarksmester i sin aldersklasse. Så der er både fremtid og
grøde i klubben.

Christopher R. Pedersen
kommenterer:

5. runde og jeg spiller bræt 7. Efter
afbud mod Furesø har jeg 3 af 3 og

ingen planer om at afgive hverken
hele eller halve point til lokalrivalerne fra Allerød.
5. runde

Der skulle gå 101 år, før Hillerød
Skakklub nåede op blandt de stærkeste danske skakklubber og vandt
retten til at deltage i XtraCon-Skakligaen i næste sæson. Efter 13 sæsoner i træk i næstbedste række (i sig
selv en statistisk præstation, når der
hvert år udskiftes tre ud af otte hold)
var det endelig Hillerøds tur til at
vinde billetten til øverste række.
Hillerød Skakklub – der sidste år
kunne fejre 100 års jubilæum – har
altid hørt til blandt de toneangivende
klubber i det Nordsjællandske skakmiljø, men der har altid været andre
klubber, der har været enten stærkere eller større. I de senere år har
både Nordkalotten og ikke mindst
Helsinge haft betydeligt stærkere
spillere og førstehold end Hillerød.
Og i samme periode har både Espergærde, Farum og senest Allerød haft
flere medlemmer. Men Hillerød har
altid ligget lige i baghjulet, og mens
det er gået op og ned for andre klubber, så har Hillerød Skakklub altid
været det stabile element.
Hillerød er en meget aktiv klub
med 2-3 koordinerede turneringer
hver sæson, arrangør af et flot og
velbesøgt DM i 2010, en velfungerende stor juniorafdeling, opsøgende
hjemmeside og klubblad. Hillerød
Skakklub er en udpræget amatørklub, der bygger på gammeldags
dyder som klubånd og sammenhold.
Om det er nok til at klare sig i
XtraCon-Skakligaen må tiden vise.
Mange har ønsket klubben tillykke med oprykningen, og de fleste har i samme åndedrag spået, at
klubben vil få det rigtig hårdt. GM

Per S. Sørensen
Allerød Skakklub (2004)

Christopher R. Pedersen
Hillerød Skakklub (2066)

Siciliansk / B90
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 a6 6. Le3
Jeg kan ikke rigtig sige, jeg er overrasket. Trækket har de seneste år fået
en del omtale i både artikler og bøger, men mit svar er nok en overraskelse (sikkert mest for mig selv), da
jeg oftest spiller 6... e6 med et standard set-up. Jeg vælger dog en ‘dagpå-kontoret’, hvor jeg skal gå lidt i
tænkeboks, et af mine helt store problemer er nemlig at disponere min
tid ordentligt!
6... Sg4 7. Lg5 h6 8. Lh4 g5 9. Lg3 Lg7
10. h3
10. f3? Se3! og Sort vinder, men den
slags sker bare ikke på det her niveau.
10... Se5
Jeg plejer at være nervøs for gennembruddet med et senere f4, men
her giver det efter min bedste overbevisning Sort mindst udligning, og
springeren kan fint stå på e5.
11. Dd2!?
En nyhed jeg ikke lige kender, hm...
11... Sbc6 12. Sb3 b5 13. a4?
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Med ideen 13... b4 14. Sd5 Sd7 15.
0-0-0, og jeg behøver næppe analysere videre på stillingen. Hvid står
bedre, idet det sorte angreb er på vej
til at gå i stå. Jeg er ikke sikker på,
om det her er en forberedelse fra Pers
side, men i hvert fald virker teksttrækket bare dårligt efter ...
13... Sc4!
Truslen om Sxb2 efterfulgt af b5-b4
er for stærk, så springeren må elimineres.
14. Lxc4 bxc4
Min coach og sparringpartner fra
klubben, Ib H. Andersen, ville her
sige, at jeg havde en fordel i løberparret. Jeg er ikke uenig i dette, men
skal nu præsentere noget hurtigt spil
på dronningfløjen for at gøre fordelen mere klar.
15. Dd5 cxb3?!
Set i lyset af de næste træk, havde
det nok været bedre at spille 15...
Lxc3†!? 16. bxc3 cxb3 17. Dxc6†
Ld7 18. Dc4 med en klar sort fordel.
16. Dxc6† Ld7 17. Dc4 bxc2 18. 0-0?
Der er ikke tid til at rokere, måske
skulle han vælge at gå direkte efter
bonden på c2 med 18. Dd3 Tc8 19.
Dxc2 Da5.
18... 0-0 19. Dd3 f5
Spillet med lynets hast, faktisk har
jeg kun brugt sølle 15 minutter her,
så jeg beslutter mig for at sætte tempoet lidt ned, men det var jo egentlig
allerede en idé i træk 6.
20. f3? fxe4 21. Sxe4 Db6† 22. Lf2
Dxb2
En bonde vundet er et point vundet,
men det skal selvfølgelig køres hjem.
23. Tac1 Tfc8?
Det eneste træk jeg ærgrer mig over
i partiet. Det skulle selvfølgelig have

været det andet tårn, det laver ikke
rigtig noget på a8. For første gang i
partiet trak han lynhurtigt og jeg må
indrømme, jeg ikke havde set det
komme.
24. Sc5! Le8 25. Se6?
Han er ikke meget for at tage bonden på c2!
25... Lf6 26. Sc7
Scenen er nu sat, og han kan nu slå
bonden på c2.
26... Txc7!
Svært ikke at trække lidt på smilebåndet, når jeg ser springermanøvren
til c7, som han har brugt de sidste tre
træk på, hvorefter jeg bare slår den.
Ideen er, at bonden på c2, han ikke
ville slå, nu bliver uhyggelig stærk.
27. Dd5† Lf7 28. Dxa8† Kg7 29. Dd8
Db7!
Herefter er dronningen fanget på min
bageste række uden mulighed for
koordination med tårnene pga. bonden på c2.
30. a5 Lb2
Jeg kunne selvfølgelig også bare vinde dronningen med 30... Tc6 osv.
og dermed have sluppet for de beregninger, jeg nu får sat mig selv i.
31. Tfe1
Laaaang tænkepause, hvorefter jeg
spillede...
31... Lxc1 32. Ld4†!?
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Skak! – Her kunne jeg ikke lade være
med at tænke, at jeg måske havde
overset noget. Selvfølgelig er varianten 32... e5 33. Txe5! Kg6 34.
Te6!† Lxe6 35.Df6† Kh7 36. Dh8†
med evig skak ikke tilfredsstillende.
Ligeledes er varianten med mat efter
32... Kh7 noget skidt, så har jeg regnet forkert? Nej!

32... Kg6! 33. Df8
Spillet med det samme. For en modstander i tidnød, eller som ikke har
regnet helt til bunds efter 31... Lxc1,
er det sikkert meget ubehageligt, men
ellers er det bare fusk.
33... Le3†! 34. Txe3!
Stadig fusk fra Hvids side, og nu får
jeg tilmed to dronninger på brættet
samtidig.
34... c1D† 35. Kh2 Dd5!
Det er dette fantastiske træk, man
skal have set efter 31... Lxc1. Flere
af mine skakcomputere nævner, at
35... Tc2 også var en mulighed, men
teksttrækket er stærkere. Den centrale dronning dækker de vigtigste felter i forsvaret.
36. Dg7† Kf5
Her begyndte jeg at svede! Jeg troede faktisk lige, jeg havde overset
følgende variant 37. g4† Kf4 38.
Te4† Dxe4 39. Dxf7† Df5 40. Dxf5
mat, men jeg kan bare spille 38...
Kxf3, og der er ikke mere i det.
37. Te4 Df4†!
Giv en dronning, du har jo to, var
min tanke.
38. Txf4† Kxf4
Ikke 38... gxf4 39. Dg4 mat!
39. Lf2 Tc2 40. Lg3† Ke3 41. Dxh6
Det er nok det bedste forsøg.
41... Txg2†! 42. Kxg2 Dxf3† 43. Kh2
De2† 44. Kg1 Kf3
Og Hvid kan ikke give en skak med
dronningen, så han valgte at opgive.
0-1

Foto: Erik Hvalsøe.

Christopher R. Pedersen – 13 af 13 !

www. hillerodskakklub.dk
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Ny i XtraCon-Skakligaen:

Foto: Anders Haarup.

Skanderborg
Skakklub
– stærkt fællesskab
Af Thorbjørn Rosenlund
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Skanderborgs oprykkere – fra venstre Peter Heine Nielsen, Mads Andersen, Kai S. Munk,
Jackie Andersen, Klaus Berg, Colin Watson og Jan Rode Pedersen.

Skanderborg Skakklub har således både top og bredde – men også
dybde. Klubben blev stiftet helt tilbage i 1923, og for 50 år siden var
Skanderborg blandt landets allerstærkeste i ungdomsskak. Robert
Rode Pedersen, som dengang var en
af ildsjælene, er stadig medlem og
har været det så længe, at hans søn,
den nuværende førsteholdsspiller
Jan Rode Pedersen, skal helt tilbage
til efteråret 1960 for at datere sin
første skoleskakturnering i Skanderborg.
Still going strong er også 77-årige
Asger J. Andersen, som har været
medlem siden 1970 og en flittig leverandør af pressemeddelser og artikler til lokalbladene og dertil formand i en kortere periode (19801984). I dag er den tidligere seminarielærer gerne ‘censor’, når der
skal eksamineres i skoleskakkens
teknikmærker. Som formand Anders
Haarup understreger også Asger J.
Andersen værdien af de mange gode
kræfter, klubben har kunnet trække
på, og nævner foruden Robert Rode
Pedersen nu afdøde Frits Kortegaard
og Hans Buttenschøn.
Hvad er da Skanderborg Skakklubs forventninger til fremtiden?
Ud fra den opfattelse, at stilstand er
lig med tilbageskridt, ønsker bestyrelsen hele tiden at udvikle klubben.
Et danmarksmesterskab for hold er
ikke en realistisk ambition lige nu,
men Anders Haarup lægger ikke

skjul på, at med det hold, klubben
råder over, kunne det være sjovt at
komme til at spille en afgørende rolle
i kampen om DM. Men han understreger, at det aldrig må blive på bekostning af det uvurderlige sociale
sammenhold, der i dag er i klubben.

Jan Rode Pedersen
kommenterer:

Holdkampen mellem Skanderborg
og Viborg, 8. bræt.
2. runde

Team Nordea Skanderborg. Navnet
klinger af målrettet topsport og passer fint til et hold, som lagde 7½
points afstand til konkurrenterne i
1. division og i næste sæson debuterer i XtraCon-Skakligaen.
I 2006 kom Klaus Berg til klubben, og i år kunne holdet så præsentere Peter Heine Nielsen på førstebrættet. Men topnavne og oprykning
er mere symptomet på succes end
årsagen – den skal man søge i klubbens daglige initiativer. Siden 2003
har Skanderborg Skakklub afholdt
tre stormesterturneringer, arrangeret
ungdoms-DM flere gange, tilbagevendende Grand Prix turneringer, to
årlige enkeltmandsturneringer, nytårshurtigskak, foruden klubaftener
med foredrag, skoleskak, m.m.
Klubbens formand de seneste seks
år, Anders Haarup, forklarer energien med de mange trofaste medlemmer, der bare brænder for klubben.
Dertil at klubben er en helhed, hvor
alle kan glæde sig over hinandens
succes, uanset om det er førsteholdets
oprykning, eller at 8. manden på 4.
holdet netop har vundet et parti over
sin ‘onde ånd’. Spillerne fra divisionsholdet hjælper med undervisning af klubbens øvrige spillere, og
klubben gør meget for, at nye medlemmer kan føle sig velkomne.
Oprykningen til 1. division i 2009
gav medlemstilgang, så klubben efter i mange år at have svinget omkring 40 i dag har 55. Sammen med
den fremgang, klubbens største talent, Mads Andersen, viste, gav det
ambitioner om at nå helt op i XtraCon-Skakligaen.

Jan Rode Pedersen
Team Nordea Skb. (2124)

Peter Graves
Viborg Skakklub (2099)

Aljechins forsvar / B03
1. e4 Sf6 2. e5 Sd5 3. d4 Sb6 4. c4 d6
Foto: tr.

Klaus Berg – skabte fremgang.
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Foruden f6 er også h6 blevet en svaghed, som Hvid nu begynder at koncentrere sig om.
23. Tf4 Dc8 24. Lxd7 Dxd7 25. Th4 Da4
26. Le7 Tfe8 27. b3 Dd7
Feltet f7 er også blevet en svaghed.
På Sorts 27... Txb3 spiller Hvid 28.
Tf1 med hurtig gevinst.
28. Lc5 a6 29. Tf1 Kg7 30. Thf4 g5
Foto: Ole Skov.

Jan Rode Pedersen – stadig stærk.

Feltet f7 er stadig en svaghed. Sort
bliver nødt til at fortsætte med at
svække sig for at blive i partiet, men
det hjælper alligevel kun i få træk.
31. T4f3 c6 32. h4 gxh4 33. Df2 Tb7
34. Dxh4 opgivet. 1-0

Mads Andersen
kommenterer:

6. runde

5. f4 g6 6. Sc3 Lg7 7. Le3 0-0 8. Le2
dxe5 9. fxe5 Sc6 10. Sf3 Lg4 11. 0-0
e6
Begge spillere har udviklet sig efter
kendte baner i denne åbning. Med
e6 og det følgende træk svækker Sort
feltet f6, hvilket resten af partiet kommer til at handle om.
12. Se4 Se7 13. Lg5 De8 14. Sf6† Lxf6
15. Lxf6 Sd7 16. h3 Lxf3 17. Lxf3 h6
18. Dd2 Kh7
Nu vinder Hvid allerede en bonde.
Sort forsøger af al magt at få sine
brikker til at spille sammen.
19. Lxb7 Tb8 20. Le4 Sf5 21. Lc6 Se7
22. La4 Sg8

Mads Andersen
Team Nordea Skb. (2390)

Kresten Skytte Hagen
Århus / Skolerne (2206)

Fransk / C11
Skanderborgs vej op gennem rækkerne blev skudt igang med Klaus
Bergs ankomst til klubben tilbage i
2006, og den foreløbige kulmination
blev nået med oprykningen til Skakligaen. Selv om der løbende er kommet tilgang til holdet, har vi fastholdt
traditionerne, eksempelvis spiser vi
sammen efter hver kamp, og hver
sæson indledes med en sommerhustur (træningslejr vil være en overdrivelse). Endelig er der en stor opbakning fra hele klubben med formand Anders Haarup i spidsen.
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. e5 Sfd7
5. f4 c5 6. Sf3 Sc6 7. Le3 Le7 8. Dd2
0-0 9. Le2
9. 0-0-0? er en fejl pga. 9... c4! med
følgende idé: 10. g4 b5! 11. Sxb5
Tb8 12. Sd6 Lxd6 13. exd6 Sf6, og
Hvid er allerede i alvorlige problemer.
9... a6 10. 0-0 b5 11. Sd1
Denne manøvre er jeg blevet meget
glad for. Springeren står ikke længere i vejen, og den kan måske
drømme om at få en dominerende
placering på d3.
11... cxd4
Han frygtede, at jeg ellers ville have
forstærket mit bondecentrum med
c2-c3.
12. Sxd4 Lb7 13. Sf2 Lc5 14. c3
En slags profylakse mod Db6.
14... Sa5
På 14... Db6 havde jeg planlagt 15.
a3!? med pointen 15... a5?! 16. b4!
axb4 17. axb4 Lxd4 18. cxd4. Ideen
var, at der – i forhold til, hvis bøn-

derne stadig havde stået på a6 og a2
– nu ville være mere tryk på b5-bonden, da den manglede en bonde til at
dække sig.
15. b3 Tc8 16. Sd3
Her virker den meget mere nyttig end
på c3!
16... Lb6 17. Tac1
Jeg overvejede 17. f5 exf5 18. Sxf5,
men jeg kunne ikke finde noget efter 18... Sc6 (men 18... Lxe3† 19.
Dxe3 Txc3 20. e6 fxe6 21. Dxe6†
Kh8 22. Sd6 er håbløst for Sort) med
pointen 19. Sd6 Dg5. Jeg havde dog
eksempelvis 19. Kh1, hvorefter Hvid
ville beholde trykket og fordelen.
17... Te8
Forhindrer f4-f5, da e5-bonden nu
ville være i slag.
18. Kh1 Sc6 19. Lg4!
Dette er måske ved at blive et af mine
yndlingstræk. Jeg spillede det også i
mit hvide parti i min match mod Peter
Heine Nielsen sidste år med nogenlunde samme idé! Hvid forbereder
f4-f5 ved at lægge yderligere tryk på
e6.
19... Sc5 20. Sxc5 Lxc5


  
   
   
   
  
  
 



21. f5
Den naturlige fortsættelse af min
plan. Jeg overvejede længe 21. Sxe6,
men kunne ikke finde nogen fordel i
varianten 21... Lxe3 (efter partiet
fortalte Kresten, at han havde planlagt 21... fxe6 22. Lxc5 Sxe5 23. fxe5
Txc5, men her har Hvid dog en lille
fordel pga. sin gode løber mod Sorts
dårlige) 22. Sxd8 Lxd2 23. Sxb7
Lxc1 24. Lxc8 Txc8 25. Sd6 Tc7
26. Txc1 Sd4! Jeg kom frem til denne
stilling, hvorefter jeg ikke kunne
finde noget.
2011 /2/71
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21... exf5 22. Lxf5 Tc7 23. e6 Lxd4 24.
exf7† Txf7




  
   
   
   
  
  

 
25. cxd4!
Jeg overvejede 25. Lxd4 med pointen 25... Sxd4 26. Lxh7†! Kxh7 27.
Txf7, hvorefter Hvid vinder. Efter
25... g6 26. Lg4 Sxd4 27. Dxd4 Re4!
kunne jeg dog ikke se nogen fordel
for Hvid. Med teksttrækket spærrer
jeg tilsyneladende min løber på e3
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1. r.

2 Frem
3 Allerød

En af Skanderborgs medrejsende
supportere foreslog efter partiet 38.
axb4?? Jeg havde dog en anden
plan...
38... Sd3?
Men her måtte Sort bakke med 38...
Sc6. Hvid ville i så fald stadig have
en fordel i kraft af den sortfeltede
løber, men i partiet falder Sorts stilling helt sammen.
39. Lh6!
Kresten fortalte efter partiet, at han
havde overset dette.
39... Le8 40. Lxd3 Dxd3 41. Df6 1-0

lidt inde. Væsentligere er dog, at jeg
beholder mit løberpar. Samtidig skal
den sorte løber nok blive god, da Sort
nok skal spille g6 i den nærmeste
fremtid. Se blot partiet!
25... g6 26. Lg4 Txf1† 27. Txf1 Lc8 28.
Lg5
Indleder lidt fælder, som Sort dog
undgår.
28... Dd6 29. Df2 Dc7 30. Lh6 De7 31.
Lg5 Dc7 32. Lf3
Forsøgene på at vinde direkte virkede ikke, så jeg må spille videre.
32... Le6 33. Te1 Dd7 34. Dh4
Min plan er at udnytte min sortfeltede kontrol. Eksempelvis kan min
løber fint dække d4 fra f6.
34... Sb4
Forsøger at skabe lidt modspil. En
udmærket idé, da vi begge var i lidt
tidnød.
35. Te2 Lf7 36. a3 Txe2 37. Lxe2 Df5
38. h3
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... også GM-skak
i Skanderborg

Foto: Henrik Danielsen.

Kamil Miton (hvid) og Sabino Brunello mødtes i 1. runde i det parti, der viste sig afgørende.

Af Thorbjørn Rosenlund
GM Drazic (se partiet), Nicolai V.
Pedersen besejrede både GM Petkov
og GM Danielsen, som stadig repræsenterer Island, og Klaus Berg slog
foruden Danielsen også næstenGM'eren Brunello. Men så var det
også det. Ingen titel-normer denne
gang, men god træning og styrkelse
af de internationale relationer for
både spillere og klub.
Kamil Mitons sejr var aldrig for
alvor truet. Med solidt og pragmatisk spil undgik han nederlag samtidig med, at de tilstrækkelige sejre
blev hentet hjem. Både Sabino Bru-

Skanderborg GM 2010

1. GM Kamil Miton
2. GM Sinisa Drazic
3. IM Klaus Berg
4. GM Henrik Danielsen
5. IM Axel Smith
6. IM Nicolai V. Pedersen
7. FM Igor Teplyi
8. GM Vladimir Petkov
9. Jackie Andersen
10. IM Sabino Brunello
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Italien (2497)
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Polen (2629)

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3
Et populært træk blandt professio-

0

1

GM Kamil Miton

Engelsk / A33

½

1

0

½

Henrik Danielsen
kommenterer:

5
4

0

0

nello og Henrik Danielsen vandt
flere partier, men havde samtidig
hele tre tabspartier hver.

1. runde

Efter kategori 16 turneringen i 2005,
2. Samba Cup, havde Skanderborg
Skakklub behov for at samle kræfter, før man i oktober 2010 atter satte
GM-skak på programmet. Med femteseedede i 2005, GM Kamil Miton,
Polen, som højestratet i årets turnering var ambitionsniveauet sat lidt
ned, men med fire stormestre og fire
IM'ere – italieneren Sabino Brunello
endda med en færdiggjort GM-titel
– var det stadig et meget stærkt felt.
Danskerne havde det i hvert fald
svært. Jackie Andersen overraskede
i 1. runde med en fin gevinst mod
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24. c5
Så enkelt og så stærkt. Efter 23 opbygningstræk er Kamil parat til at
starte sin offensiv. Sort har ikke et
eneste punkt at sætte et modangreb
ind.
24... Ta6 25. Sb5 Ld7 26. Sxd6 Lxd6
27. cxd6 Txd6 28. Dxa5
Så røg der en bonde, uden at Sort
har nogen kompensation, og derfor
er gevinsten sikker.
28... Df6 29. Tc2 b6 30. Dc3 Td4 31.
De3 e5 32. Lg2 Te8 33. Tc7 e4 34. Tc2
Lf5 35. Tc6 Dd8 36. Lf1 Kg7 37. Dc3
En typisk professionel spillestil.

GM Siniza Drazic
Serbien (2546)

Jackie Andersen
Danmark (2348)

Engelsk / A36
Åbningen symmetrisk engelsk, hvor
Hvid straks spiller frem på dronningfløjen med b2-b4-b5. Jackie får hurtigt alle officererne i spil, og da det
hvide fremstød ikke giver synlige
resultater, tager Jackie initiativet. Det
fastholder han, og Hvid får aldrig ro
til at stabilisere stillingen. Til sidst
bryder Jackie flot igennem og får en
stormesterskalp.
1. c4 g6 2. g3 Lg7 3. Lg2 c5 4. Sc3 Sc6
5. a3 e6 6. Tb1 Sge7
Sort ignorerer det hvide fremstød og
satser på en hurtig mobilisering af
sine styrker.
7. b4 cxb4 8. axb4 d5 9. b5 Se5 10.
cxd5 exd5 11. La3 Le6 12. Da4 0-0 13.
Sh3 Sc4 14. Sf4 Tc8 15. Tc1 Te8 16.
Lb4 Lh6 17. d4 Sf5 18. 0-0 Lxf4 19.
gxf4



  
   
  
   
   
  
  


19... Sh4
Og nu omsætter Sort sin overlegne
mobilisering til et direkte angreb
mod Hvis konge.
20. e3 Sxg2 21. Kxg2 Dh4
Og Sort har et afgørende angreb. Flot
spillet af Jackie. Resten i tavshed.
22. Kh1 Sd2 23. Tg1 Dxf2 24. Tg2 Dxe3
25. f5 Lxf5 26. Td1 Txc3 27. b6 De1†
0-1

5. runde

Tage hvad modstanderen giver og
ikke selv at give noget. Men hatten
af for, at han vandt turneringen med
denne stil.
1-0
1. runde

nelle som f.eks. Kamil Miton. Hvid
har chance for et lille pres uden de
store risici. Kamil har en familie at
forsørge i Polen, og for førstepræmien kan de leve en måned.
3... c5 4. Sf3 cxd4 5. Sxd4 Sc6 6. Lg2
Lc5 7. Sb3 Le7 8. Sc3 0-0 9. 0-0 d6
Nu har vi pindsvineopstillingen, som
normalt er robust og svær at slå ned.
Men netop her er den kritisk, fordi
Lc8 ikke kan udvikles over b7 og
Sc6 står klodset. Den er normalt mere
fleksibel på d7.
10. Lf4
Hvid forsætter roligt med at udbygge
sit pres, og Sort har svært ved at organisere sine brikker. Han fandt ikke
bedre end:
10... Sg4 11. Tc1 Sge5 12. Sd4 Sxd4
13. Dxd4 Lf6 14. De4 g5
Dette træk viser tydeligt, at Sort er
ude i tovene. At svække sin kongestilling uden nogen form for kompensation er bare dårligt.
15. Le3 Lg7 16. b3 f5 17. Dc2 f4 18.
Ld4 f3 19. exf3 Sxf3† 20. Lxf3 Lxd4
21. Le4 De7 22. Dd2 Le5 23. Tfe1 a5

GM Henrik Danielsen
Island (2529)

GM Sinisa Drazic
Serbien (2546)

Grünfeldindisk / D76
1. g3 d5 2. Sf3 g6 3. Lg2 Lg7
Mod Jackie Andersen i 3. runde spillede jeg 4. 0-0 e5 5. d3, og vi fik en
lige stilling.
4. d4 Sf6 5. c4 0-0 6. cxd5 Sxd5 7. 0-0
Sb6 8. Sc3 Sc6 9. d5 Sa5 10. e4 c6 11.
Te1 Te8
Her er det mere normalt at spille Lg4Lxf3 og derefter indlede et modangreb på de sorte felter med Lg7 som
hoveddirigenten.
12. h3 Ld7 13. Lf4 cxd5 14. exd5 Lxc3?
Vinder en bonde, men Sort undervurderer det hvide kongeangreb.
15. bxc3 La4 16. Dc1 Sxd5
Og nu tre stærke træk i rap!
17. Le5! f6 18. Dh6! e6
18... fxe5 19. Sg5 Sf6 20. Se6 er
endnu værre.

 
   
   
   
   
   
   
  

19. Sg5!
Og Sort er fortabt.
19... De7 20. Lxd5 exd5 21. Lxf6 Dxf6
22. Dxh7† Kf8 23. Dh4!
Pointen: La4 og Sa5 står udækket
på a-linjen.
23... Kg8 24. Dxa4 Txe1† 25. Txe1 Tf8
26. Te2 Dxg5 27. Dxa5
Og med merbonde og angreb på den
sorte konge har Hvid gevinststilling.
27... Tf7 28. Dc5 Kh7 29. Dd4 b6 30.
Te8 Tg7 31. Kg2 Df5 32. Dh4† opgivet.
33. Dd8 er dræbende.
1-0
www. d2d4.dk/
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Tata Steel Chess:

Fotos: Cathy Rogers.

Verdens fire højest ratede spillere
distanceret af den 23-årige
amerikaner Hikaru Nakamura.
www. tatasteelchess.com/
Magnus Carlsen
Norge (2814)

Viswanathan Anand
Indien (2810)

Hikaru Nakamuras triu
i klassiske Wijk aan Ze
Af Peter Heine Nielsen
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og Vladimir Kramnik (Rusland).
Anand kom godt fra start med en sejr
i første runde med sort over Ponomariov, og fortsatte de gode takter
mod kinesiske Wang Hao i 4 runde:
4. runde

Redaktøren mente, at eftersom jeg
deltog som sekundant for verdensmester Anand, måtte jeg være den
rette til at skrive om årets udgave af
GM-turneringen i Wijk aan Zee, Tata
Steel Chess. Og sandt er det, at jeg
tilbragte små tre uger i den hollandske kystby, der holder traditionen så
smukt i hævd og huser tidens stærkeste skakturnering. Noget godt
øjenvidne er jeg dog ikke, Dansk
Skak Unions formand spillede efter
sigende med i den åbne gruppe, men
spillesalen kom jeg aldig forbi. En
sekundant arbejder uafbrudt med
skak og ser kun sin computer.
For en sjælden gangs skyld var
Verdens fire højest ratede spillere
samlet til start i samme turnering, og
alle foventede, at det ville blive en
prestigeduel mellem Magnus Carlsen (Norge), Viswanathan Anand
(Indien), Levon Aronian (Armenien)

Viswanathan Anand
Indien (2810)

Wang Hou
Kina (2731)

Nimzoindisk / E25
1. d4
Anands naturlige førstetræk er stadig 1. e4, men efter at tre ud af fire
hvide partier i London endte i Berliner-slutspillet med remis til følge, var
skiftet til de varianter, han havde
forberedt til VM-matcherne nærliggende.
1... Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. f3!?
Et meget ambitiøst træk, som Anand
spillede i 2. parti mod Kramnik.

4... d5 5. a3 Lxc3† 6. bxc3 c5 7. cxd5
Sxd5 8. dxc5 Da5
Den gamle hovedvariant. Kramnik
spillede 8... f5 i VM-matchen.
9. e4 Se7 10. Le3 0-0 11. Db3 Dc7 12.
Lb5 Sec6 13. Se2 Sa5 14. Db4!
En stærk idé, forberedt før matchen
i Bonn. Kramnik, som jeg ellers troede aldrig kunne drømme om at spille 4. f3, valgte 14. Da4 runden forinden mod netop Wang Hao, der fik
en nem remis efter 14... a6 15. Ld3
Sd7 med fin stilling for Sort. Det kan
– især i lyset af det, der følger – forekomme naivt, at Wang Hao gentager varianten, men han var naturligvis nysgerrig efter at se, hvad vi
havde forberedt.
14... e5
14... Sbc6 15. Da4 er pointen bag
den hvide idé. Sorts springer er lokket til c6, hvorfor han ikke som i
ovennævnte parti kan angribe c5, og

Foto: Cathy Rogers.

Levon Aronian
Armenien (2805)

Vladimir Kramnik
Rusland (2784)

umf
ee

Vinderen:
Hikaru Nakamura
USA (2751)

Corus - Wijk aan Zee
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1. Hikaru Nakamura, USA (5)

2751

 ½ ½ 0 ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1

1

1

9

2. Viswanathan Anand, IND (14)

2810

½  ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1

1

8½

3. Levon Aronian, ARM (11)

2805

½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1

8

4. Magnus Carlsen, NOR (4)

2814

1 ½ ½  1 ½ 0 ½ 0

8

5. Vladimir Kramnik, RUS (8)

2784

½ ½ ½ 0  ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1

7½

6. Maxime V.-Lagrave, FRA (6)

2715

0 ½ ½ ½ ½  ½ ½ 1 ½ ½ ½ 1

1

7½

7. Anish Giri, NED (13)

2686

½ ½ ½ 1

1 ½ ½ ½ ½

6½

8. Ruslan Ponomariov, UKR (1)

2744

½ 0 ½ ½ ½ ½ ½  ½ 0

9. Ian Nepomniachtchi, RUS (7)
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10. Wang Hao, CHN (9)
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11. Alexander Grischuk, RUS (10)

2773

0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0  ½ 1

12. Erwin l’Ami, NED (2)
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Foto: Calle Erlandsson.
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16. Sd4!
Meget rost, men trods alt et standardoffer i denne variant. Og man kunne
jo også med god ret spørge, hvad
Hvid ellers skulle spille?
16... exd4?!
Bedre var nok 16... Ld7, men det var
ikke så let at se, at Hvids offer rækker til mere end remis.

100 år
Skakbladet
Vi har det hele.

Køber/Sælger
Skakbogsamlinger

TÅRNURET
altid på lager.

33 – 14 62 91

Skakhuset
Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk
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17. cxd4 Sbc6 18. Dc3 Se7 19. Tfd1
Tad8
Denne stilling er årsagen til, at jeg
har udvalgt partiet. For umiddelbart
virker Hvids stilling yderst lovende,
men hvad kan han egentlig foretage
sig? Ud over d4-d5, der nok vinder
officeren tilbage, men også forfladiger spillet efter Sorts returoffer?
Anands spil i det følgende viser, at
stillingen nærmest er tabt for Sort.
20. Lf2!
Meget stærkt. Hvid har ingen hast
med at vinde officeren tilbage. Først
omplaceres løberen til d6, hvor den
forhindrer, at Sort kan ofre på d5.
20... a6
20... f5 21. Lg3!? f4 22. Lh4 giver
samme problemstilling. Sort mister
kontrollen over d5, og Hvids bønder marcherer frem.
21. Lg3 Dc8 22. Lf1 b6
22... Sac6 23. Ld6 fulgt af d5 er knusende.

^ ^
  
   
   
  
  
  

 


23. Tab1!
Underminerer Sorts stilling, da 23...
bxc5 24 d5! kollapser helt.
23... Sb3
Eller 23... bxc5 24. d5.
24. Txb3 Lxb3 25. Dxb3 bxc5 26. d5!
Nok er Sort måske ud fra en teknisk
optælling materielt foran, men løberpar, stærke fribønder i centrum mere
end opvejer dette, Hvid har formentlig stået til gevinst i flere træk.
26... Sg6 27. Db6 f5 28. Lxa6 Dd7 29.
Lb5 Df7 30. exf5 Dxf5 31. Dxc5 Tc8
32. Dd4 Tfd8 33. a4
Nu er Hvid også materielt foran, og
kan i ro og mag sende sine bønder
frem. Wang Hao opgav.
1-0

Nikaru Nakamura, USA – i koncentration
på vej mod karrierens hidtil største triumf.

Anand fulgte op med sejr over hollænderen Jan Smeets i 5. runde, men
blot for at se amerikanske Nakamura
tage teten med sejre i runde 6 og 7.
Verdensranglistens nr. 1, Magnus
Carlsen, havde på ingen måde imponeret, især nederlaget i 3. runde til
Anish Giri, i 22 træk med hvid, var
langt under niveau, og mod l’Ami
kiksede han en oplagt gevinsstilling,
for så til sidst at vinde med tårn og
springer imod tårn!
Men som så ofte før formåede
nordmanden at hæve sit niveau i afgørende stunder:
8. runde

Hvid har bare en bonde i overvægt.
15. 0-0 Le6?!
Som anført på flere internetsider er
15... Sa6!? afgjort det kritiske træk.
16. Lxa6 bxa6 ser ved første blik
ganske lovende for Sort, da han med
Le6 opnår kontrol over de vigtige
hvide felter, men Hvid tyer igen til
et standardoffer i f3-nimzoindisk og
placerer et tårn på d5 med store komplikationer.

Magnus Carlsen
Norge (2814)

Hikaru Nakamura
USA (2751)

Siciiansk / B92
Magnus Carlsen var 1½ point efter
Nakamura, og alt andet end en sejr
ville gøre det urealistisk, at den unge
nordmand ville kunne gentage forrige års turneringssejr.
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 a6
Et provokerende valg af Nakamura,
set i bakspejlet dumdristigt.
6. Le2
6. Lg5 eller 6. Le3 er de skarpe forsøg, men ikke rigtig Carlsens stil.
Runden forinden valgte han 6. g3
mod Anand, men måtte hurtigt forcere remis.
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13. f4!?
En interessant beslutning. Sort får
e5-feltet til sin springer, men Hvid
d4 til den ellers fejlplacerede springer på b3.
13... exf4 14. Lxf4 Se5 15. 0-0-0 Tc8
15... Sbc4 16. Lxc4 Sxc4 17. Dd3
fører ingen vegne for Sort, da det er
svært at komme videre på dronningfløjen, hvorimod Hvid kan placere
springerene på d4 og d5, samt rykke
frem på kongefløjen.
16. Kb1 Dc7 17. h5 Tfe8 18. Ka1
Carlsens spil kan virke unødvendigt
sløvt, men først undgår han sort modspil ved at sikre sin kongestilling, i
sikker forvisning om, at der intet
hastværk er. I længden kan Sort ikke
stoppe det hvide angreb.
18... Lf8 19. Sd4 Dc5
19... Sec4 20. Lxc4 Sxc4 21. Dd3
Db6 22. Lc1! illustrerer det hvide
koncept: springeren på d4 samt fuld
kontrol over kongestillingen.
20. g6!
Tiden er kommet til at slå hul på den
sorte kongestilling. Måske Sort selv
burde have spillet g7-g6, men åbningen af h-linien er naturligvis ikke
uproblematisk.
20... Sec4 21. Lxc4 Sxc4 22. Dd3 fxg6

23. hxg6 h6 24. Dg3 Db6 25. Lc1!
Alt er under kontrol, og Carlsens
angreb bryder hurtigt igennem.
25... Da5 26. Tdf1 Se5 27. Sd5 Lxd5
28. exd5 Dxd5


   
  
  
   
   
  

 
29. Lxh6! gxh6
29... Dxd4 30. Le3 fulgt af Th8†
samt Dh2 førte til omgående mat.
30. g7! Le7
30... Lxg7 31. Sf5 fulgt af Dxg7 mat
eller Sh6† er slut.
31. Txh6 Sf7 32. Dg6 Sxh6 33. Dxh6
Lf6 34. Dh8† Kf7 35. g8D†
Man kunne også forvandle til en løber, men det ville være at træde på
en mand, der ligger ned, Carlsen ‘nøjes’ med at sætte ham mat.
35... Txg8 36. Dxf6† Ke8 37. Te1†
Mat på e7 eller dronningtab. Nakamura opgav. Carlsen fra sin absolut
bedste side, på flere måder. Dels leverer han varen, når han skal. Han er
god til at vinde i must-win situationer, og det begyndte nu at ligne et
comeback som det i London, hvor
han efter en elendig start fik kæmpet
sig frem til turneringsejr trods den
korte distance på 7 runder. Men også
partiet imponerer. Hans vurderingsevne virker overlegen, og at han i
siciliansk, der vel ellers på ingen
måde anses som hans hjemmebane,
kan få Nakamura til at virke hjælpeløs er høj klasse.
1-0
Anand delte dermed igen 1. pladsen
med Nakamura, med Carlsen kun et
halvt point efter. Også Kramnik og
Aronian var med fremme, og alt tydede på en gyserafslutning mellem
verdens fire højest rangerede spil-

lere i deres forsøg på trit med Nakamura.
Carlsen snublede som den første
ved at tabe til sine onde ånd fra
børne-VM årene, den russiske mester Ian Nepomniachtchi, men slog
så Kramnik runden efter med sort –
fra en tvivlsom stilling naturligvis –
og ødelagde dermed eksverdensmesterens chancer for turneringsejr.
Aronian spillede fire afsluttende remiser, så kampen om førstepladsen
stod mellem Anand og Nakamura.
Turneringens vinder for 50 år siden, danske Bent Larsen, havde jo
det synspunkt, at man ikke ønsker
tillykke med andenpladser. Så vi nøjes med at ønske Anand tillykke med
førstepladsen på verdensranglisten,
og viser her et parti af turneringsvinderen:
10. runde

6... e5 7. Sb3 Le7 8. Le3 0-0
8... Le6 er en mulig trækfølge for
Sort, hvis man er bange for partifortsættelsen.
9. g4!?
Ganske typisk Carlsen. Trods fravalget af de skarpeste muligheder i
6. træk, er det ikke komplikationer
han undviger, men forberedelser.
9... Le6 10. g5 Sfd7 11. h4 Sb6 12.
Dd2 S8d7

Hikaru Nakamura
USA (2751)

Vachier Lagrave
Frankrig (2715)

Grünfeldindisk / D86
Tata Steel Chess i Wijk aan Zee blev
Nakamuras store gennenbrud. For
nok havde han kæmpet sig i verdens
top-10, men kollegernes respekt er
en anden sag. Kramniks svar på
spørgsmålet, om Nakamura kan blive verdensmester: ‘Ja, hvis vi alle
sammen stopper med at spille skak!’
er i grunden ganske sigende. Den
selvpromoverende amerikaner har
fået det image, at han nok er god til
at slå de svagere spillere, men ikke
har niveauet i forhold til de bedste.
Partiet imod Carlsen kan måske støtte den opfattelse, og imod Anand var
han trods de hvide brikker i store
problemer, men hans score er ikke
specielt dårlig, og når man så har
evnerne til at slå bunden stort, ja så
kan man vinde turneringer foran den
samlede verdenselite.
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5
Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7. Lc4 c5
8. Se2 Sc6 9. Le3 0-0 10. 0-0 Sa5 11.
Ld3 b6 12. Dd2 e5
En kendt variant i Grünfeldindisk,
bl.a. fra 1.match parti i VM-matchen
i Sofia.
2011 /2/79
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... Tata Steel Chess 2011
13. Lg5!?
Topalov spillede med succes 13. Lh6
mod Anand, men Lagrave havde tidligere i turneringen vundet overbevisende med sort over Shirov, så
Nakamura prøver et af Hvids andre
træk.
13... Dd7 14. Lh6 Lb7 15. Lxg7 Kxg7
16. d5!?
16. f4 f5! er kendt som godt for Sort
siden Leita - Sutovsky 2010.
16... f5 17. f3


  ^ 
  
   
  
  
  
  
  

Nakamuras koncept er ganske overraskende, og selv om computerne
foretrækker Hvid, har en sådan opstilling generelt været anset for strategisk forfejlet fra Hvids perspektiv.
Peter Heine Nielsen - Ivanchuk er et
af de kendte eksempler, hvor jeg kun
med tricks i tidnøden formåede at
holde remis i blindpartiet i Amberturneringen Monaco 2006.
17... Tf7?!
17... c4 18. Lc2 f4 er den struktur,
der går for at være god for sort. Strategisk korrekt, og hvis Sort får ro til
at omgruppere, står han klart bedst,
men Nakamura havde utvivlsomt
tænkt sig 19. g3 g5 20. h4 h6 21.
hxg5 hxg5 22. gxf4 gxf4 23. Kf2
med nærmest afgørende angreb.
Hvid truer med at tage begge tåre
med i angrebet, og springeren ofres
på f4 eller d4. Et interessant koncept, der viser, at Nakamura ikke blot
er en dygtig lynskakspiller, men også
har dybe strategiske ideer.
18. exf5 c4?
18... Dxd5 var absolut et mindre
onde.
19. Lc2 gxf5 20. Tad1
Hvids springer er på vej mod g3, og
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Foto: Cathy Rogers.

Hikaru Nakamura og Maxime Vachier-Lagrave analyserer partiet, som blev
franskmandens eneste enderlag i turneringen.

løberen på c2 deltager også i angrebet. Sorts springer på a5 og løberen
på b7 er derimod helt uden indflydelse på den side af brættet, hvor
afgørelsen falder. Sorts strategiske
drøm om at placere sin springer på
d6 er meget langt fra at gå i opfyldelse.
20... f4 21. g3! Dd6 22. gxf4 exf4 23.
Kh1
Nakamuras spil er enkelt og stærkt,
nok kom springeren ikke til g3, men
der er andre veje til den sorte konge.
23... Te8 24. Tg1† Kf8 25. Le4 Lc8 26.
Sd4 Df6

 

   
  
   
  
   

 






27. Se6†!
En lille afsluttende kombination, det
ikke tog Nakamura lang tid at beregne.
27... Lxe6 28. dxe6 Dxe6 29. Ld5 Dh3
30. Lxf7! Dxf3† 31. Tg2
Sorts modspil var én skak.
31... Kxf7 32. Dd7† Kf6 33. Dg7†

Efter 33... Ke6 er 34. Te1†, der vinder det sorte tårn, det enkleste. En
overlegen sejr, men på ingen måde
på en billig baggrund. Vachier Lagrave spillede en glimrende turnering
og tabte ikke andre partier. Niveauforskellen i de to Nakamura-partier
kan virke enorm, men afspejler ganske godt den nye generation. Også
Carlsen kan af og til have en dårlig
dag, hvor han bliver udspillet, men
hvad gør det, når man så vinder de
næste tre? Har Kramnik en pointe i,
at Nakamura på ingen måde kan
blive verdensmester? Det vil jeg tro,
men rent sportsligt ville det være rimeligt, at han var blandt deltagerne i
kandidatmatcherne til maj i russiske
Kazan.
1-0

B-gruppe og festival
B-gruppen blev vundet af Luke McShane, England og David Navara,
Tjekkiet, med 8½ af 13, og begge
bliver inviteret til A-gruppen 2012.
Blandt festivalens mere end 1500
deltagere var danskerne Palle Skov,
Hillerød, der var med for fjerde gang
og vandt gruppe 3C i 'Dagvierkampen' med 2½ point. DSU-formand
Lars-Henrik Bech Hansen, BMS, og
Niels Erik Andersen, Brønshøj, deltog i 9-runders grupper og opnåede
hhv. 3 og 2½ point.

v/ Steffen Pedersen
Årets store internationale open i
Cappelle la Grande, Frankrig, blev
vundet af den 26-årige polak, Grzegorz Gajewski, der som den eneste
af de i alt 573 deltagere scorede 7½
point af 9 mulige.
Tre danskere var med: Leif Jensen, Tølløse (4½ point), Henning
Rasmussen, Nykøbing Sjælland
(3½ point) og Jens Henrichsen, AS
04 (3 point) sluttede alle i nederste
halvdel af det stærke felt.
Cappelle la Grande er en gigantisk åben turnering med et stort antal titelholdere. I år deltog 71 stormestre og 54 IM’ere.
To af stormestrene mødtes indbyrdes i 4. runde i et parti, der på
trods af kun 26 træk var rigt på taktiske muligheder:

Y. Zherebukh (2565)
A. Shneider (2518)
Dronningindisk i forhånden / A06
1. b3 c5 2. Lb2 d5 3. e3 Sf6 4. Sf3 e6
5. d4 Sc6 6. Ld3 Ld6 7. 0-0 0-0 8. a3


  ^
   
   
   
   
  
 
 

Efter lidt trækomstilling er vi kommet ind i en ganske almindelig Colle-Zukertort-opstilling. Ikke umiddelbart Hvids skarpeste åbning, men
dens fleksibilitet og potentielle angrebsmuligheder på kongefløjen
skal ikke undervurderes. Partitrækket har flere formål, Sb4 forhindres,
men en fortsættelse som 8. Sbd2
De7 9. Se5 cxd4 10. exd4 La3, hvor
Sort har fint spil, undgås også.
8... De7
Sort kunne med fordel udvikle sin
løber til b7, hvor den står godt og
naturligt. Altså 8... b6 9. Se5 Lb7.
9. Se5
Nu bliver denne mulighed forhindret, og Hvid får den opstilling, han
ønsker.
9... Sd7 10. f4 f6 11. Dh5 f5 12. Sd2
Sf6 13. De2 Ld7 14. c4
Den relativt symmetriske stilling er
marginalt til Hvids fordel, da Hvids
officerer er bedre placeret, når centrum åbnes.
14... b6
14... cxd4 15. exd4 Se4 var nok en
bedre mulighed.
15. cxd5 exd5 16. Sxc6 Lxc6 17. Lxf5
Tae8 18. Tf3
Mere aggressivt end 18. Tae1, som
dog også var fint. For eksempel 18...
cxd4 19. Lxd4 Lxa3 20. Sf3.
18... cxd4 19. Lxd4 Lxa3 20. Th3
Hvid har også andre muligheder. 20.
Tg3 og 20. Dd3 var fine alternativer.
20... g6 21. Lxg6?!
Den slags er selvfølgelig fristende,
men mere end remis kan Hvid næppe få ud af det. Anderledes forholder det sig med 21. Sf3! Tager Sort
løberen på f5, er 21... gxf5 22. Tg3†
Kh8 23. Se5 åbenbart meget farligt.
En sød pointe er 23... Lb7 24. Dh5!
Sort må formentlig spille 21... Lc5,
hvorefter 22. b4! Lxd4 23. Sxd4
Ld7 24. Lxd7 Dxd7 25. b5 er klart
fordelagtigt for Hvid.
21... hxg6 22.Tg3?!
Efter 22. Dd3 skal Sort stadig finde
nogle gode forsvarstræk, men 22...

Lc5! 23. Lxc5 bxc5 24. Ta6 Tc8
25. Dxg6† Dg7 26. Dc2 De7 27.
Dg6† og remis ved trækgentagelse
er nok den naturlige udgang på partiet.
22... Lc5 23. Txg6† Kh7 24. Dd3?
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Ser ekstremt farligt ud og også helt
afgørende, hvis det ikke lige var for
Sorts næste træk. Objektivt set måtte
Hvid trække sit tårn tilbage – enten
med det samme eller efter 24. Lxc5
bxc5 – og håbe på, at angrebet fortsat giver lidt chancer.
24... Dxe3†!!
En fantastisk ressource, der fuldstændig vender partiet. Hvid kan
ikke undgå dronningafbytning.
25. Lxe3 Txe3 26. Txa7†
En sidste chance, da 26... Kh8?? er
mat i to træk: 27. Th6† Kg8 28. Dg6
mat!
26... Ld7 27. opgivet.





^


   
  
   
   
^ 
  

  
En usædvanlig slutstilling. Begge
parter kan give afdækkerskakker,
men da Hvids dronning er truet, og
Sort truer mat i ét træk, er der ikke
noget at gøre. 0-1

2011 /2/91
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Øbro Nytår:

Hector
suveræn
i hård
turnering
Af Jens Kristiansen
Dette var den 19. udgave af Øbro
Nytår, der startede tilbage i 1992. De
altid organisatorisk friske Øbro-folk
havde dengang spottet, at der manglede en mulighed for at spille noget
skak mellem jul og nytår. Men da
skakspillere trods alt ikke er så mærkelige, at de ikke fejrer årets to store
højtider (påsken er åbenbart ikke så
vigtig), gav det kun fire dage til at
afvikle turneringen: 27. til 30. december.
Altså måtte den spilles over syv
runder med tre dage med dobbeltrunder, et ganske hårdt program
oven på juledagenes udskejelser.
Men et behov har man helt åbenbart
ramt. Turneringen har gennem alle
årene været fuldt besat, og en del har
endda måtte gå forgæves, når man
har ramt det deltagermæssige loft på
70 spillere.
Jeg var med for første gang, selv
om det gennem årene ikke har skortet
på opfordringer til at deltage. Men
jeg har nu engang en grundlæggende
modvilje mod at spille dobbelt-
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Jonny Hector – gjorde rent bord med 7 af 7 i Øbro Nytår.

runder, og her så endda tre af slagsen. Jeg synes ikke, det er rigtig seriøs skak. Ud over at det simpelt hen
er hårdt, hvilket selvfølgelig er ens
for alle, giver det ikke rigtig muligheder for forberedelser til partierne
og heller ikke for en ordentlig efterbehandling med analyser. De sidste
er for mig helt centrale elementer i
seriøs turneringsskak, og også skakmæssige sysler der er nødvendige,
hvis man vil blive bedre.
Jeg anerkender selvfølgelig, at det
som følge af omstændighederne er
nødvendigt med dobbeltrunderne i
Øbro Nytår. Men jeg synes, det er
generelt bekymrende, at der her i
landet med få undtagelser ikke er
stærke turneringer uden dobbeltrunder.

Til byen uden laptop
Efter at have fejret jul hos mig drog
Jes Knudsen, Lars Skovle og jeg
samlet til storbyen og indlogerede
os hos Lars på Vesterbro. Og så kastede vi os bare ud i det. Jeg havde

bevidst fravalgt at medbringe min
skakmæssigt ellers ret veludstyrede
laptop. Tid til forberedelser var der
jo alligevel ikke.
Jeg havde udtænkt en form for
overordnet turneringsstrategi: Rimeligt hurtigt, flydende spil med ‘let
hånd’ a la rigtig hurtigskak. Ingen
dybsindige overvejelser, ingen tidnød og ingen ærgrelser over eventuelle overseelser og kiks undervejs i
partierne. Her bagefter må man jo
sige, at det gik meget godt: 6 af 7,
andenplads, pæn præmie og første
gedigne ratinggevinst i adskillige år.
Men ret beset var der mange fejl i
mine partier, mine modstandere lavede altså bare nogle flere. Efterfølgende parti regner jeg dog for et af
de bedste, jeg har spillet i lang tid.
Dobbeltrundedagenes første runder startede kl. 13, hvilket selvfølgelig er ganske passende for os skakB-mennesker. Til gengæld startede
dagenes andenrunder kl. 19, hvorfor man først var hjemme og i dynerne et godt stykke ud på de små

6. runde

timer. De sene formiddagstimer gik
så med at indtage brunch og tjekke
dagens modstander på nettet. På vej
til spillestedet med bus og S-tog
kunne der så lige lægges en slagplan.
Næstsidste runde: Sort mod IM
Thorbjørn Bromann, som jeg har
spillet med før. Han spiller altid sådan nogle underlige, utraditionelle
åbninger, hvorfor det er en god strategi selv at holde sig nogenlunde til
mainstream-varianterne.

IM Thorbjørn Bromann
Danmark (2433)

farlig spillemåde for Sort. Jeg kunne
selvfølgelig ikke huske disse analyser i detaljerne, men dog nogle af
konklusionerne. Jeg brugte vel fem
minutter på at tage beslutningen og
kastede mig så ud i det.
8... Se5 9. Le3 Dc7 10. f4 Sc4!?
Der kom den. Efter 10... Sc6 har Sort
en kendt stilling med et tempo mindre. 10... Sed7 11. g4! er heller ikke
rart. Men nu kommer der nogle
lange, ret forcerede varianter, hvor
Sort balancerer på en knivsæg.
11. Sb5! Dc6 12. Lxc4 Dxc4 13. Dd3
Dc6

IM Jens Kristiansen
Danmark (2421)

Siciliansk / B60
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lg5 Db6!?
Men hvad er nu dette? Nu er det
Thorbjørn der spiller ‘mainstream’
med 6. Lg5, altså ‘Rauzer’. Nå, så
må han jo have en af mine gamle,
lidt skæve specialvarianter.
7. Sb3 e6 8. Lf4!
Ups! Det ser sørme ud til at han ved
noget om sagerne. Trækket blev vist
spillet første gang i slutningen af
80’erne. Jeg har gennem årene kigget en del på det og analyseret på en
meget principiel, men også meget
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14. Sa5!?
Thorbjørn havde selvfølgelig tænkt
længe her. Men dette mente jeg at
kunne huske ikke var det bedste,
hvilket efteranalyser også synes at

Øbro Nytår 2010-11
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

GM Jonny Hector (2576), Sverige – Nordkalotten, 7
IM Jens Kristiansen (2421), Danmark – BMS Skak, 6
GM Henrik Danielsen (2516), Island – BMS Skak, 5
IM Thorbjørn Bromann (2433), Danmark – Brønshøj Skf., 5
Igor Teplyi (2394), Danmark – Nordre Skakklub, 5
FM Jakob Aabling-Thomsen (2330), Danmark – Brønshøj Skf., 5
Bo Garner Christensen (2254), Danmark – K41, 5
Jacob Kaaber (2200), Danmark – Køge Skakklub, 5
Mads Hansen (2181), Danmark – Frem Skakklub, 5
Tobias Rostgaard (2126), Danmark – BMS Skak, 5
Sandi Stojanovski (2201), Danmark – K41, 5
I alt 64 deltagere, 7 runder.

www. oebroskak.dk

give mig ret i. Bedre var 14. S3d4!
F.eks. 14... Dd7 15. Dc4 d5 16. Da4
Sxe4 17. Sc7† Kd8 18. Dxd7† Lxd7
19. Sxa8 Ld6 20. Sb3 Ke7 21. Lxa7
Txa8 22. Le3 Lb5, men Sort har dog
stadig en vis kompensation for kvaliteten.
14... Dd7 15. Dc4 d5 16. Da4 Sxe4 17.
0-0-0?
Men her knækker Hvid. Han måtte
selvfølgelig fortsætte med det principielle 17. Sc7† Kd8 18. Dxd7†
Kxd7 19. Sxa8 Lb4† 20. c3 Lxa5
21. Lxa7 Kc6, men her får Sort fin
kompensation for kvaliteten, mere
end i den forrige variant. Nu får Sort
rokeret og verfer Hvids noget spredte
tropper tilbage.
17... Ld6! 18. c4 0-0 19. cxd5 a6 20.
Sc3 Sxc3 21. Dxd7 Lxd7 22. bxc3 La3†
23. Kd2 b5 24. dxe6 Lxe6
Sort har nu klar, formentlig vindende
fordel. Jeg forsatte imidlertid med at
spille med den ‘lette hånd’ og gav
lidt chancer tilbage.
25. Ld4 Tfd8 26. Ke3 Tac8 27. Sb3 h6
28. Thf1 Lb2 29. Sc5 Lxa2 30. Tf2 Lxc3
31. Txa2 Txc5 32. Lxc5 Txd1 33. Txa6
Td5 34. Ta8† Kh7 35. Lf8 Td2 36. Kf3
f5 37. Tb8 Tb2 38. h3 b4 39. g4 b3 40.
Ke3 Lf6 41. Ld6 Th2
Heromkring, lige efter tidkontrollen,
tænkte Thorbjørn længe. Jeg regnede med, at han bare skulle bekvemme sig til at opgive, men han
ledte efter et reddende halmstrå, og
fandt det faktisk næsten.
42. gxf5 Txh3† 43. Ke4 h5 44. Le5 h4
45. Tb7


   
  
   
  
  
   
   
   

Et par træk inden dette havde jeg dog
opdaget fælden: 45... Kh6? fører efter 46. Tb8 Kh5 47. Lxf6 gxf6 48.
Th8† til remis ved evig skak. Hel2011 /2/83
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Og så skal det nævnes, at Øbro sørgede for et fint og hyggeligt arrangement, men det overrasker vel ikke
nogen. Og så er der ham Jonny Hector (‘Schack måste vare roligt!’) der
blev suveræn etter med 7 af 7, og det
kan jo ikke gøres bedre. Han er bare
ferm til den form for skak. Han bankede også mig i 4. runde, og efter
dette nederlag og en 3-4 stykker i
hurtigskak har Jonnys skalp nu den
ære at være nr. 1 på min ønskeliste.
Da man i Øbro mærkværdigvis
ikke brugte partiformularer med gennemslag, er der for mit vedkommende ikke bevaret andre partier for
eftertiden end mine egne. For at præsentere vinderens kraftfulde spil, er
der således ikke andet at gøre end at
vise mit enlige tabsparti:
Min eneste forberedelse var en lille spadseretur op ad Rosenvængets
Allé, eftertænksomt bappende på et
stop tobak. Jeg besluttede mig for at
give ham en af mine reserveåbninger,
som er forberedt til specielle, festlige lejligheder.



4. runde

Men han bliver så præsenteret for en
idé af egen avl. Jeg har vitterligt ikke
fundet noget parti blandt rimeligt
gode spillere med trækket, hvilket
der måske er gode grunde til. Træk
som 3... Se4 4. Sce2 eller 3... Sfd7 er
de normale. Men Jonny lod sig ikke
ryste, hvilket jo ellers var meningen,
og spillede stadig forholdsvis hurtigt herfra.
4. d4 c5!? 5. Lb5† Sc6 6. h3 Sh6 7.
Sf3 e6 8. Lxh6 gxh6 9. Dd2

GM Jonny Hector
Sverige (2576)

IM Jens Kristiansen
Danmark (2421)

Aljechins Forsvar / B02
1. e4 Sf6 2. Sc3
Jonnys velkendte yndlingssystem
mod Aljechins forsvar. Selv om han
næppe havde set mig spille åbningen før, kunne det åbenbart ikke få
ham ud af hans vante mønstre.
2... d5 3. e5 Sg4!?

www.skak.dk
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En underlig stilling, hvor Sort har
fået smadret sin kongefløj, men har
en vis kompensation i løberparret.
9... Ld7
Skulle jeg få det her en anden gang,
ville jeg her måske variere med 9...
a6!? 10. Lxc6† bxc6 11. dxc5 Lxc5,
igen med kompensation i løberparret og de gode centrumsbønder.
10. dxc5 Lxc5 11. 0-0 Db6 12. Ld3 Sd4
13. Sxd4 Lxd4 14. Df4 0-0-0 15. Se2
Lc5 16. a3 Dc7 17. b4 Lf8 18. Df6 Tg8
19. Lxh7 Tg7 20. Ld3 Lc6 21. f4 d4 22.
Tf2 Dd7 23. Kh2 Tg8 24. Td1 Dd5 25.
Sg3 Lg7 26. Dh4 Da2
Heromkring syntes jeg stadig, at jeg
var ganske godt med. Noget værre
rod har vi da i hvert fald fået, men
Jonny manøvrerer som vanligt fint i
de mudrede vande.
27. Lh7 Tge8 28. Td3 Lb5 29. Tdf3 d3
30. Se4 Dxa3 31. Sd6† Txd6 32. exd6
Dxb4 33. Dh5 Ld4 34. Lxd3 Lc6
Her var der efterhånden dårlig tid,
og klokken var mange. Hos mig var
humøret stadig fint, jeg ville da i
hvert fald vinde kvaliteten tilbage.
Men så kom bedøveren:

Foto: Thomas Hauge Vestergård.

digvis har Sort en lille slutspilstudie, der lige skal komponeres.
45... Tg3! 46. Lxf6 h3 47. Lxg7 h2 48.
Ld4†
Her skal man også lige se, at 48. Lf6†
Kh6 49. Lg5† Txg5 50. fxg5 Kxg5
fører til en stilling, hvor Hvid ikke
kan stoppe begge sorts fribønder.
48... Kh6
Og hvid opgav.
0-1

Jens Kristiansen – klar til 6. Lg5 Db6!?
i partiet mod Thorbjørn Bromann.

 
   
   
   
   
  
 

  
35. Le4! Dxd6 36. Lxc6 Dxc6 37. Td2
e5 38. Dxf7 e4 39. Txd4 opgivet.
Sådan skal man åbenbart (heller)
ikke spille mod Jonny. Så lærte jeg
da det.
1-0
Og så var jeg ellers træt som et alderdomshjem i op til en uge efter
turneringen, selv om det gode resultat selvfølgelig hjalp på humøret.
Det er vel ligesom, når man i sin
modne alder stadig en gang imellem
tosser rundt og fester igennem til den
lyse morgen: Det går stadig fint, men
man må indrømme, at man er længere tid om at komme over det.
Så jeg er stadig skeptisk over for
dobbeltrunder.

– Spil skak online på Dansk Skak Unions egen server

Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

Jonny Hector: [... om at have et andet forhold til det at tabe et parti end
sine konkurrenter] ‘Jamen, det har
jeg trænet meget i(!) – jeg har da
tabt mange partier. Men jeg vinder
også flere partier end mange andre.’
(Copenhagen Chess Festivals
hjemmeside, 5. august 2010)
Jesper Schultz-Pedersen: ‘Jeg
spiller bevidst mærkværdigt, devisen er, det gør ikke ondt at tabe en
gang imellem – bare det kun er en
gang imellem.’
(‘ASKs oprykning til 3. division’,
juni 1998)
Garri Kasparov: ‘Karpov førte
skakverdenen ind i et lille kvalmt
værelse. Jeg har ført den tilbage i
solskinnet, ud i den friske luft.’
(‘Alt på et bræt’, 1988)
Andrey Arshavin: ‘Jeg synes, at
fodbold minder meget om skak. Det
er bare et mere simpelt spil.’
(The Sunday Times,
23. august 2009)
Bjarne Sønderstrup: ‘Jeg vil meget hellere spille skak mod mennesker – på godt og ondt. Mennesker,
der kan lave kunst på brættet, og
mennesker, der kan lave fejl eller
unøjagtigheder, som man har muligheder for at straffe.’
(Skakbladet nr. 12, 2002)
Bent Larsen: ‘Jeg tør ikke spå om
skakcomputerens fremtid.’
(Frederiksborg Amts Avis,
5. juni 1982)

Winston Churchill: ‘Der opstår
store skakspillere, som klarer 16
skakpartier på én gang med bind for
øjnene, indtil de temmelig hurtigt
dør af epilepsi – hvad de ærligt fortjener!’
(‘My early Life’, 1930)
A.R.B. Thomas: ‘Skakopgaver
danner en særlig gren inden for
skakken, og komposition af skakopgaver kan være lidt af en kunst.
Jeg har overhovedet intet talent for
det, men vil hævde, at gode spillere
sædvanligvis godt kan løse opgaver. For at retfærdiggøre denne påstand tilmeldte jeg mig opgaveløserturnering nr. 100, styret af
Brian Harley, i Observer, og det blev
en succes (jeg deltog under navnet
Billy Budd!). Ved at løse skakopgaver lærte jeg at sætte pris på
deres skønhed.’
(‘Chess for the Love of it’, 1973)

Herman van Riemsdijk: [... om et
vanskeligt slutspil fra 1985] ‘Dette
slutspil bekymrede mig i flere dage.
Jeg kunne ikke finde nogen lignende
stilling i Fine´s ‘Basic Endings’ –
husker dengang, hvor man medbragte dusinvis af bøger til vigtige
turneringer...
(Chess Today,
23. marts 2010)
Ib Salomon: ‘Skaktalenter bliver
hele tiden yngre og yngre, og det
kan hænge sammen med vores stigende intelligens. Den kun 8-årige
David Howell vandt således i 1999
et parti skak over en britisk stormester.’
(Illustreret Videnskab
nr. 12, 2003)

Matthew Sadler: ‘Der blev lagt
yderligere pres på én med live transmissionerne af partierne på nettet.
Ja, mine forældre ville følge dem.
Og jeg vidste, hvad min mor ville
sige, hvis jeg (igen) tabte på tid...’
(New in Chess nr. 6, 2010)
Harry Schüssler: ‘Visse modstandere er særlig ubehagelige at møde.
De søger konstant efter nye angrebsmuligheder. Når deres første angreb
er blevet afværget, har de allerede
påbegyndt deres næste togt. Sverigesetteren Emanuel Berg hører til
den type spillere og en anden er de
seneste års SM-vinder Tiger HillarpPersson. Den her type sluggere vil
jeg meget nødigt støde ind i midt
om natten i en afsidesliggende mørk
gyde og i øvrigt heller ikke i et parti
skak. Jeg vil meget hellere møde
nogen, der artigt holder sig på deres
egen halvdel af brættet og så ellers
afstår fra at komme med uvelkomne
udfald.’
(Svenska Dagbladet,
5. juli 2009)

Kirsan Iljumzhinov

Kirsan Iljumzhinov: [... FIDE-præsidenten om skakspillets oprindelse]
‘Jeg tror bestemt, at det er muligt, at
skakspillet er en gave fra civilisationer fra det ydre rum.’
(The New York Times Chess Blog,
18. november 2010)
Nigel Short: ‘Jeg må indrømme, at
jeg er rigtig glad for at være Englands nummer et igen. Det betyder
meget mere for mig, end mit ratingtal gør. Jeg vil nyde det, så længe
det varer. Om jeg synes, det er synd
for Mickey? Med ét ord ‘nej’.’
(Chessbase News,
4. september 2009)
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Bøger
Fornemt værk om Flensborgs skakhistorie
– principfast dansker klemt af storpolitikken:

Skak i tidens spejl
Denne bog kan bedst karakteriseres
som en krønike i begrebets oprindelige betydning, nemlig en beretning,
der år for år opsummerer stort og
småt i en bys eller et lands historie.
Her finder man for hvert år de vigtigste begivenheder i Flensborg
Skakklubs historie. For os danskere
er der den yderligere interesse, at
Flensborg havde og har en betydelig dansk minoritet, og danske skakspillere ikke sjældent har været gæster ved turneringer i grænsebyen.
Skønt meget er en opremsning af
klubmesterskaber, simultaner og turneringer, og man leder længe efter
mere sociologiske betragtninger, så
er der lagt et stort arbejde og megen
lærdom i bogen, som ikke viger tilbage for at berette om kontroverser
og ubehagelige dele af skakklubbens
historie. Bogen prydes af mange fotos, partier og små biografier af klubbens medlemmer og gæster.
Mærkeligt nok er det ikke sikkert,
at klubben blev grundlagt i 1876. De
første beretninger om klubben går
kun tilbage til 1878, men i 1901 fejrede man 25-års jubilæum, og siden
er året 1876 blevet officielt. Ved at
bladre igennem siderne ser man
transformationen af menneskene og
de europæiske samfund. Det Tyske
Kejserrige faldt og erstattedes af
Weimarrepublikken og siden Det
Tredje Rige, af hvis aske Forbundsrepublikken rejste sig, men skakklubben bestod. Uklare fotos af gode
borgere i fint tøj afløses af mere
skarpe billeder med yngre spillere i
uformel påklædning. Så bliver håret
længere, tøjet endnu mere afslappet,
tobakken forsvinder, kvinderne dukker op.
Som tyskere er opdraget til, skjuler forfatterne ikke de dunkle sider
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af Tysklands og klubbens historie.
Med den nazistiske magtovertagelse
i 1933 blev jøderne smidt ud af Tysklands skakklubber, og der er ikke
tegn på, at der var de store diskussioner i Flensburger Schachklub eller hjælp til jødiske skakkammerater.
Der er mange hjerteskærende historier omkring krigen og de 12 års
nazistisk herredømme.
Nordtyskland var i mindre grad
end resten af Tyskland ramt af krigens ødelæggelser, men alligevel
kan man godt bliver forbavset over,
hvor hurtigt det gik med at genoprette skaklivet, ikke bare i Flensburger Schachklubs regi.
I januar 1946 grundlagdes Dansk
Skakklub Flensborg på initiativ af
Børge Borgå, lærer ved det danske
gymnasium Duborgskolen, og 4. til
12. oktober 1947 afholdtes en stor
international skakturnering i Flensborg, som den energiske Borgå også
stod bag.
Danmarksmesteren Jens Enevoldsen førte før sidste runde, hvor han
blev besejret af den gamle verdensmesterkandidat Efim Bogoljubow,
der efter en påtvungen pause var
begyndt at spille turneringer igen.
Bogoljubow havde været medlem af
nazipartiet og spillet i den række turneringer i det besatte Polen, som
generalguvernør Hans Frank arrangerede. Samme Frank blev hængt i
Nürnberg for krigsforbrydelser. Med
forfatternes diskrete og afslørende
formulering om disse turneringer:
‘At der i det nærliggende Auschwitz
på samme tid blev myrdet jøder, vidste skakspillerne – også Bogoljubow
– måske ikke.’
Nogle år senere blev Borge Borgå
centrum i og offer for storpolitikken.
Han havde den 14. januar 1954 of-

Børge Borgå – en mand med holdninger
og visioner. Skarp debattør og i 1961
stifter af Dansk Skoleskak.

fentliggjort et læserbrev i dagbladet
Information, hvor han protesterede
over den danske regerings beslutning
om at benåde fire tyske krigsforbrydere, herunder en af de medskyldige i mordet på Kaj Munk. Det kunne modstandsmanden Børge Borgå,
der i forvejen så med skræk på den
tyske genoprustning, ikke se på uden
at reagere, og hermed kom han mellem storpolitikkens møllehjul. Fra
tysk side ville man af med ham, og
der blev lagt et stort pres på det danske mindretals ledere. Det endte med,
at Borgå ‘frivilligt’ forlod Flensborg
og sin stilling som lærer.
Det var en på alle måder ussel historie, som i det små demonstrerede
konsekvenserne af den kolde krig,
Tysklands genoprustning og indtræden i den vestlige alliance. Overalt i
Vesttyskland sad der mennesker med
blod på hænderne, fra koncentrationslejrvagter til SS-læger og massemordere. De fandtes i politik, i
statsadministrationen, i hæren, i erhvervslivet og på universiteterne.
Men den historie ønskede man ikke
at høre mere, nu hvor Tyskland
skulle genoprustes og træde ind i det
gode selskab, og så måtte en dansk
skolelærer ofres – med mindretallets
mere eller mindre modvillige billigelse. Det er typisk for forfatternes
fornemmelse for retfærdighed, at de
ikke fejer noget under gulvtæppet.
Mange danskere gæstede den tyske skakklub. Bent Larsen gav simultan flere gange, og i 1977 spillede den 12-årige Curt Hansen med

K-skak
i Flensborg lynmesterskab, dog med
et for ham skuffende resultat. Det
ændrede sig som bekendt. Senere
spillede Carsten Høi og Ole Jakobsen på klubbens førstehold, hvor de
begge scorede 6 af 6.
Sådan kan man bladre i denne bog
og finde mange interessante historier. Med sin grundighed og sobre
stil er den en behagelig kontrast til
de mange letbenede sager, der fra tid
til anden udkommer på dansk.
Dan H. Andersen

Jürgen Nickel (med Gerhard Drebes,
Baldur Kozdon og Klaus Seeck): Der
Flensburger Schachklub von 1876
im Spiegel der Zeit. Ein Beitrag zur
Kulturgeschichte der Stadt Flensburg. Schriftreihe der Gesellschaft
für Flensburger Stadtgeschichte Band 72. Berlin 2010. 560 sider.
Med fotos i s/h, diagrammer, partier og register.
Tilbydes i begrænset oplag med væsentlig rabat til danske skakinteresserede, kontakt Jürgen Nickel,
email: usedom91@yahoo.de.

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet
optages gratis
SÆLGES:
Skakspilleren 1 og 2 (Politikens
Forlag). – Søren Hauge, tlf. 98 57
21 35 / 30 22 60 04.
I nr. 1 var disse klassiske danske
håndbøger placeret under 'Købes', men de er altså til salg.

SKAK + MAT
Med sine mange muligheder for talpuslerier og sine geometriske linjer
og diagonaler kan skak inspirere til
spændende matematikopgaver. Det
har Dansk Skoleskak taget konsekvensen af og udgivet en opgavebog i matematik for 1.-2. klasse udelukkende med skak som metode.
Ikke færre end 255 appetitvækkende
sider i storformat er det blevet til,
alle med fantasifulde opgaver i overskueligt layout til eleverne fulgt af
lærervejledning til hver enkelt tema.
Et vist kendskab til selve skakspillet må man nødvendigvis have for
at løse opgaverne, og bogen lægger
da heller ikke skjul på, at det at lære
at spille skak en god og nyttig sidegevinst. Både i dette ekstra formål
og ved at overhovedet at bruge spillet pædagogisk er bogen til stor gavn
for skakken i Danmark.
Thorbjørn Rosenlund

Lars
Hansen og
Mads
Jacobsen,
SKAK + MAT, Dansk Skoleskak
og Forlaget Matematik 2010,
255 sider, 4-farve tryk, indbundet.

Skakbord sælges. – Send et bud
på dette flotte bord. Det er 72 x 72
x 56 cm med indbygget lys, brikkerne i metal (bronze). Nypris over
8000 kr. Medlem har ikke plads til
bordet efter flytning og indtægten
ved salget går til klubarbejdet.
Skødstrup Skakklub
v/ Willy, tlf. 86 99 24 61,
email: willymn@gmail.com.

Åbent Computerfrit
DM i k-skak 2011
Denne turnering er den eneste,
der er åben for alle.
• Anvendelse af computer til
analyse er ikke tilladt.
• Turneringen starter i midten
af maj måned.
• Tilmelding senest 1. maj.
• Indskuddet er 50 kr. som
indsættes på k-skakkens
girokonto 495-0356 eller via
PC-bank 9543 0004950356.
• Peter Lindegaard
Emil Aarestrups Vej 10
8000 Århus C
Tlf. 86 19 17 25
peter.lindegaard@stofanet.dk

Åbent Computerfrit
DM 2009
Slutstilling: 1. Svend Erik Andersen, Taastrup, 5½, 2. Erik Levin
Hansen, Ringsted, 5, 3. Erik
Pontoppidan, Vejle, 4, 4. Ejnar
Møller Kristensen, Esbjerg, 3, 5.
Poul Andersen, Middelfart, 2½,
6. Chr. Waagner Nielsen, Egå, 1,
7. Jens L. Hottrup, Birkerød, 0
Peter Lindegaard
Links til international k-skak og
turneringsmuligheder via:
http://kskak.dsu.dk/start.html

Flere billeder af bordet kan ses på
www.skoedstrup-skakklub.dk.
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Problemskak
v/ Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.



  
   
   
   
  
   
   
   
Hælpemat i 3 træk. Se tekst.

Opgaveforklaring
13579. To løsninger. I dem begge
trækker Sort først, og Hvid sætter
mat i 6. halvtræk. Sort hjælper til.
13580. Hvid trækker først og tvinger Sort til at sætte mat i 4. halvtræk.

Løsninger til nr. 1/2011
13570. 1. Lh6. 1... Ld3 2. exd3‡.
1... Lf3 2. exf3‡. 1... De3 2. Lxe3‡.
1... Dg5/Dxh6 2. e3‡. 1... S~ 2.
Lxf4‡. 1...~ 2. e4‡. Et eksempel på
en albino! En hvid bonde på sit udgangsfelt, dog ikke a2 eller h2, kan
evt. udføre fire forskellige træk. Et
eller to trin frem og slag til venstre
eller højre. Hvis alle fire træk er nødvendige for at opfylde fordringen
(mat i 2 træk), kaldes opgaven en
albino. Rudolf L’Hermet (28/12
1859 - 25/11 1945), tysker.
13571. 1. Td1! 1... Kd4 2. Sb5†. 1...
exd3 2. Dxe2†. 1... exd1† 2. Dxd1.
1... Sf7 2. Sxf7†. 1... Sg3/Sf4 2.
D(x)f4†. 1...~ 2. Lf4†. Forførelser
1. Se8/Sxe4? d5! og 1. dxe4? Sf7!
Hans Johner (7/1 1889 - 2/12 1975),
schweizer. Lillebror til Paul Johner,
begge stærke mestre i praktisk skak.
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Mat i 2 træk.









 
  
   
   
   
   
   
   
Selvmat i 2 træk. Se tekst.

13572. 1. Tc5 Sd5 2. Tc4. 1... Se2 2.
De3†. 1... Se3/Sb5/Sb1 2. Se1†. 1...
Sxd1 2. Dd2†. 1... Ke4 2. Sg5†. 1...~
2. Se5†. Svært med 4 dansende heste! Forførelse: 1. Sxc3? Se3! Julius
Zdenek Mach (2/5 1877 - 1/12
1954), tjekke. Specialist i den bøhmiske skole. Publicerede ca. 600
‘bøhmere’ af egen tilvirkning.
13573. 1... Dc3 2. Ld7 Sa6 3. La4‡
1... Td3 2. De6 Sg5 3. De2‡. Paz
Einat (7/11 1956 -) og Menachem
Witztum (2/9 1952 -), israelere.
13574. 1... Kb2 2. Td5 Kc3 3. Tc5†
Kd4 4. Sb3‡. Et forbløffende skuespil i miniature: Sort konge i et trangt
hjørne vandrer på trods af al sund
hjælpemat-fornuft ud mod friheden
(brætmidten) med mange flugtfelter.
En paradoksal idé, der må glæde
unge opgavefreaks – og ih hvor det
ligner Benkö. Den aldrende amerikaner (født 15/7 1928) udgav i 2003
erindringsbogen My Life, Games
and Compositions, og han fascinerer
stadig ved sin opfindsomhed. Herværende opgave bragtes i Berliner
Morgenpost i 1970, og vi skal gense
ham i næste nummer af Skakbladet.

13578
I. Schiffmann, 1928





13581
N. Kralin & O. Pervakov, 2008

Mat i 2 træk.

13579
A. Vilkauskas, 2009



 
 
  
  
 
   
   
  


13577
D.T. Brock, 1903

13576
F. Salazar, 1969



13580
P. Moutecidis, 1959

  
 
  
   
   
  
 
   




   
  
 
  
   
   
  
   
Mat i 3 træk.









   
   
   
   
   
   
   
Hvid trækker og holder remis.

Pal Benko på omslaget af erindringsbogen ‘My Life, Games and Compositions’, som han skrev sammen med
Jeremy Silman og John L. Watson.
Siles Press ISBN 1-890085-08-1

13575. 1. gxh7†. 1... Dxh7 2.
exf8D‡. 1... Kh8 2. exf8T‡ Kxh7 3.
gxh5 (2. exf8D‡ ville have ført til
pat efter 4. Te1†) og vinder. 1... Kg7
2. exf8L‡ Kxh7 3. gxh5 Txh5 4. Kc1
og vinder. 1... Kxh7 2. exf8S‡ Kg8
3. gxh5 Txh5 4. Kc1 Tb5 5. Sd7 Kf7
6. Ld6 Ke8 7. Sf6† og vinder. Harold Maurice Lommer (18/11 1904
- 17/12 1980), englænder. Han var
født i London af tyske forældre. Da

Debat
han var 12 år gammel, så han den
berømte Saavedra-studie - og blev
angrebet af skakfeber! Fra nu af samlede han på studier og forsøgte selv
at komponere. I 1938 udgav han en
antologi: ‘1234 Modern End-Game
Studies’ sammen med M.A. Sutherland, og 1975 en ny samling, nu med
1357 opgaver. Selv præsterede han
ca. 70 studier. På sine gamle dage,
hvor der kendtes ca. 25.000 opgaver, udtrykte han i et brev frygt for,
at der nu ikke kunne laves flere, ideerne var udtømte! Hosstående opgave er berømt, idet det lykkedes
ham at lave en studie, hvor alforvandling er nødvendigt for at Hvid
kan vinde. Rinck havde ment, at en
sådan opgave ikke kunne konstrueres. Da Harold som ung mand erfarede, at Zukertort var begravet i London, opsøgte han graven i Kensington. Der mødte ham et nedslående
syn: Et forsømt gravsted overgroet
med ukrudt. Dette amerikanske geni,
der døde af en hjerneblødning som
45-årig. Harold brugte to dage til at
bringe graven i fineste stand. Det var
hans måde at hylde sin helt på. Efter
Anden Verdenskrig drev Lommer en
natklub i Soho, men i 1959 udvandrede han til Spanien, hvor han døde
i 1980 i Valencia. Derfor omtales han
ofte som spanier. I 1958 blev han
udnævnt til dommer og i 1974 til IM
i problemskak.

Ekstra: En klassisk studie

13581
A.A. Troitzky, 1909.












































Hvid trækker og vinder.

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

Postbudet henrettet
Jeg gør nu noget, jeg ikke har gjort i
umindelige tider: Skriver et læserbrev til Skakbladet.
Jeg er nu engang sådan én, der har
mange tanker, ideer og meninger om
skakforhold, som jeg gerne vil bringe
videre til ligesindede. Gode diskussioner om aspekter af vores spil deltager jeg også gerne i.
Til befordring af dette har jeg –
og vi – i mange år haft et rigtig godt
postbud, som desværre nu er blevet
henrettet. Jeg tænker selvfølgelig på
DSU’s elektroniske debatforum, der
blev lukket den 7. februar efter en
beslutning i HB, ganske pludseligt
og uden forudgående varsel til det
brede skakfolk.
Den officielle begrundelse var, at
den hidtige moderator ikke ville fortsætte, og man havde ikke kunne
finde en ny. Det må man så tage til
efterretning.
Jeg synes dog vore skakpolitikere
har udtalt sig temmelig valent, for
ikke at sige uldent i denne sag: Det
virker ikke som om de har været
specielt begejstrede for debatforummet, og derfor heller ikke har
engageret sig voldsomt i at finde en
ny moderator (eller måske nye moderatorer?). Har man overhovedet
efterlyst nogle sådanne? I givet fald.
Hvor? Og hvordan?
Jeg mener at debatforummet var
et stærkt aktiv for dansk skak, og det
synspunkt står jeg ikke alene med.
Nu har man henvist debatten til Facebook, som af mange grunde ikke er
nær så egnet til sådan noget. Der har
dog dér allerede nu foregået en livlig debat om lukningen af debatforummet, også indeholdende mange fremadrettede og konstruktive
ideer til, hvordan et sådan forum
kunne køres, hvis det blev genoprettet. Blandt andet foreslås der et
kollektiv af moderatorer, selvfølgelig med en enkelt som overordnet
ansvarlig. Flere har endda udtrykt
interesse i at tage en tjans i den sammenhæng.

Jeg håber DSU’s ledelse lytter til
os. Men ellers kan vi da godt skrive
nogle flere læserbreve til Skakbladet.
Med det hastigt svindende antal af
årlige numre kommer redaktøren
fremover sikkert ikke til at mangle
stof at fylde siderne med.
Jens Kristiansen
BMS Skak

Dansk Skak Union
om debatforumet:
Den 7. februar på dsu.dk besvarede
jeg spørgsmålet om lukningen af
DSU’s debatforum således: ‘Den
helt aktuelle årsag er, at Kent Knudsen har ønsket at stoppe som moderator, og vi kan ikke have dette
debatforum uden en moderator. I stedet for at finde en moderator er det
så besluttet at bruge Facebook, som
ejes af en ekstern part, som har mekanismer til at udelukke brugere som
påviseligt bryder loven eller på anden måde bruger mediet på uacceptabel måde.’
Dette burde vel egentlig være klart
nok, men da der alligevel synes at
være behov for det, vil jeg gerne her
i Skakbladet gøre det lidt mindre
diplomatisk: I sine bestræbelser for
at holde debatten inden for de rammer, der hele tiden har været forudsætningen for debatforum’et, har
DSU’s moderator mødt manglende
samarbejdsvilje og kritik af en sådan karakter, at DSU ikke fandt det
rimeligt at lade endnu en moderator
bruge tid og kræfter blot for at opleve det samme.
I øjeblikket ser det ud til, at debatten kan fungere på Facebook, selv
om det teknisk ikke er en optimal
løsning. Vi skal i det kommende år
se på fremtidens hjemmeside-muligheder, men om et debatforum vil
blive en del af en ny helhedsløsning
er endnu for tidligt at sige.
Lars-Henrik Bech Hansen
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Taktik
Løsninger side 46

Tag stilling
1. Hvid trækker!
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3. Sort trækker!
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Hurtigst?

Et offer?

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

6. Sort trækker!
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Fribonden er blokeret!

Hvad med damen?

Indlysende?

7. Sort trækker!

8. Hvid trækker!

9. Hvid trækker!
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Angreb eller udvikling?
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2. Hvid trækker!

Flytte springeren?





v/ Bent Kølvig
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Ja, bonde-g7 er hvid

 

   
  
  
  
  
 



Et vanskeligt valg!

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

www. dsu.dk
+ 'Invitationer'

K
H
J
A

=
=
=
=

Koordineret turnering
Hurtig- og lynskak
Juniorturnering
Andre arrangementer

Hillerød Byturnering 2011
K
26/4 - 14/6. – Hillerød Skakklub indbyder til 7-runders koordineret EMT
om Bymesterskabet i perioden 26.
april - 14. juni 2011. Turneringen er
Elo-ratet såfremt muligt. – Spillested: Kulturværkstedet, lokale 1.3,
Christiansgade 3-5, 3400 Hillerød. –
Spilledage og tider: Alle tirsdage i
perioden 26. april - 14. juni 2011 med
udsatte partier d. 7. juni 2011. Start
kl. 19. – Betænkningstid: 2 timer til
40 træk, derefter en ½ time + opsparet tid til resten. – Turneringsform:
Der inddeles efter dansk rating. Alle
grupper inddeles som 8-mands grupper, dog evt. med Monrad-gruppe som
sidste gruppe. – Indskud: 150,- som
betales umiddelbart før 1. rundes start.
– Præmier: Sker efter antal deltagere.
Garanteret minimumspræmie i mestergruppen på 1000 kr. og i basisgrupperne på 500 kr. – Ligestilling:
I Mestergruppen foretages der ved ligestilling korrektion om titlen som
Bymester, mens alle pengepræmier i
alle grupper deles ved pointlighed. –
Mødetid: Det er tilladt at komme op
til ét kvarter for sent til partiet, derefter gælder DSU’s reglement om for

IKR og SuperBrugsen Cup 2011
WEEKENDTURNERING!!
Tølløse skakklub indbyder til
5 runders koordineret turnering.
Spilledag/tidspunkt:
Fredag den 29. april kl.
Lørdag den 30. april kl.
og kl.
Søndag den 1. maj kl.
og kl.

19.00-24.00
10.00-15.00
16.00-21.00
10.00-15.00
16.00-21.00

Spillested:
Aktivitetshuset Nytorv 14,
4340 Tølløse. Parkering bag
Aktivitetshuset fra Jernbanevej.
Mindre end 5 minutters gang
fra Jernbanestationen.
Rygning-og mobilforbud.
Kantine: Håndmadder, kaffe,
vand, øl, brød m.m.
Grupper:
Der spilles i 6-mands grupper,
sidste gruppe evt. som Monrad.

Betænkningstid:
2 timer til 40 træk, derefter
½ time + opsparet tid til resten.
Mødetid senest 1 time efter
rundens start.
Indskud: Kr. 150.
Præmier:
Øverste gruppe: 1. pr. 1.000 kr. +
erindringspræmie. 2. pr. 500 kr.
Øvrige grupper: 1. pr. 600 kr. +
erindringspræmie. 2. pr. 300 kr.
Turneringen er også Elo-ratet.
Tilmelding:
Med navn, fødselsdato, rating og
telefonnr. Senest 24. april 2011 til
Janech Hansen, tlf. 59 18 03 19,
e-mail: janech@mail.dk.
Max. 32 deltagere.
Hjemmeside:
www.tolloseskakklub.skysite.dk

Dansk Skak Unions
DM-påskestævne
I Odense
Fyns Skak Union og Scandic
Hotel indbyder alle Dansk
Skak Unions medlemmer til
årets store danske skaktræf.

Sted: Hotel Scandic Odense,
Hvidkærvej 25, 5250 Odense.
Tid: Lørdag den 16. april
til mandag den 25. april.
Tilmelding senest den 3. april.
Se indbydelse med program
og øvrige oplysninger i
Skakbladet nr. 1, eller på
www.skak-dm.dk/2011

sent fremmøde. – Rygning: Der må
ikke ryges i bygningen. – Kantine:
Billig velassorteret kantine forefindes på spillestedet. – Tilmelding: Senest 3. juni 2011 på klubbens hjemmeside www.hillerodskakklub.dk, eller
til Hans E. Jacobsen, tlf. 50 93 38 51,
email: hansendrup@gmail.com. Husk
at angive navn, klub, fødselsdato og
år, ratingtal og telefonnummer. – Obs:
Turneringen indgår i NSU Grand
Prix’et.

Femmeren Skødstrup 2011 K
27/4 - 25/5. – Skødstrup Skakklub
inviterer til koordineret turnering på
Lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej
701, Skødstrup. – Der spilles med 2
timer til 40 træk + ½ time til resten,
mellem 18.30 og 23.30 disse onsdage:
27/4, 4/5, 11/5, 18/5 og 25/5. – Indskud 150 kr. – Kontante præmier. –
Gode spilleforhold og billig kantine.
– Tilmelding senest 19. april til Willy
M. Nielsen, Bondehaven 30, 8541
Skødstrup. Tlf. 86 99 24 61, e-mail:
willymn@gmail.com.
LVS Forår 2011
K
27/4 - 15/6. – LVS indbyder endnu
engang til forårs EMT. – Spillested:
Rustenborgvej 15 A, Lyngby. Røgfri
spillelokaler. – Spilletider: Der spil2011 /2/91
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Jubilæumsarrangement
10. april 2011

Nykøbing F Skakklub
(11. apri1 1911 - 11. april 2011)
I anledning af Nykøbing F Skakklubs l00-års jubilæum indbydes
til brunch søndag den 10. april
2011 kl. 9.00-11.00 i Skakcentret,
Engboulevarden 42, 4800 Nykøbing F. Efterfølgende er der en
skakturnering.

Hurtigskak
Turneringsform: En 7 runders
Monradturnering, der er åben for
alle. Der spilles fra kl. 11.00 til
ca. kl. 18.00.
Betænkningstid: 25 minutter pr.
spiller pr. parti.
Indskud: 50 kr. som betales ved
ankomsten.
Præmier: Førstepræmien er 600
kr. + en flot ærespræmie. Derudover er der fine ratingpræmier.
Tilmelding: Senest 7. april til:
Turneringsleder Erik Pedersen,
Nykøbingvej 215, 4800 Nykøbing F, tlf. 54 44 74 41.
Eller formanden Henrik Stampe
på email: hstampe@mail.dk.
Vel mødt til et godt skakstævne.
Nykøbing F Skakklub

les på følgende onsdage: 27. april, 4.,
11., 18., og 25. maj samt 1. og 15.
juni. Alle dage med start kl. 18.30. –
Der vil være mulighed for at afvikle
udsatte partier den 8. juni. – Spillerne
skal være ved skakbrættet senest 30
minutter efter rundestart, i modsat fald
tabes partiet. – Betænkningstid: 90
minutter til 40 træk, derefter 30 minutter + opsparet tid til resten af partiet med tillæg af 30 sekunder pr. træk
fra første træk. – Turneringsform:
Afhængig af tilmeldinger. – Indskud:
150 kr., som betales senest på første
spilledag. – Præmier: Mindst. 75% af
indskuddet går til præmier. Ved pointlighed deles pengepræmier. Der foretages ikke korrektion. – Elo: Såfremt
betingelserne er til stede, vil turneringen blive Elo-ratet. – Mobiltelefon:
DSU’s regler er gældende. – Tilmelding: Via KSU’s hjemmeside eller til
Jan Petersen, tlf. 45 89 13 37, email:
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jan-petersen@post.tele.dk, senest
mandag den 18. april 2011.

Himmerlandsmesterskabet 2011
K
2/5 - 6/6. – Aars Skakklub indbyder
hermed til 7 runders EMT om Himmerlandsmesterskabet. Elo-rating,
om muligt. – Spillested: Erhvervsskolerne, Aars. – Spilledage: 2/5,
4/5, 9/5, 16/5, 23/5, 30/5, 6/6. Lynturnering og præmieuddeling 8/6. –
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk,
½ time + evt. opsparet tid til resten af
partiet. – Alle runder starter kl. 19.00.
– Indskud: M-kl: 160 kr., øvrige klasser 120 kr. Juniorer u/18 og pensionister 100 kr. Opkræves første spilleaften. – Præmier: M-kl: l. pr. 1500
kr., øvrige klasser: l. pr. 600 kr. – Tilmelding: Senest 26/4 til Henning
Larsen, Løvsangervej 6, 9600 Aars.
Tlf. 98 62 36 72. – Sponsor: Spar
Nord.
Varde/Ølgod EMT 2011
K
3/5 - 31/5. – Varde Skakklub indbyder hermed til koordineret EMT på
Lykkesgårdskolen i Varde (Orange
Bygning) flg. tirsdage: 3., 10., 17.,
24. og 31. maj. – Betænkningstid: 90
min. til 40 træk, derefter 30 min. +
opsparet tid til resten af partiet. –
Spilletidspunkt: kl. 19.00 - 23.00. –

Indskud 130 kr., juniorer 100 kr. Der
spilles så vidt muligt i 6-mands grupper. Tilmelding med ang. af ratingtal
senest 26. april til bak@mail.dk eller
til Anders Christensen tlf. 30 59 37
91. – Flere specialpræmier. – Vel
mødt i Varde!

KUMO CUP
Holstebro Forårs EMT 2011 K
5/5 - 9/6. – Holstebro Skakklub indbyder hermed til KUMO CUP (den
16. forårs EMT). – Bemærk: Spilledag: Torsdag. – 5 runder følgende
torsdage: 5/5, 12/5, 19/5, 26/5 og 9/6.
– Spilletid kl. 19.00 - 24.00. – Indskud kr. 150 pr. person, dog kr. 100
for juniorer født senere end 1990. –
Betænkningstid: 40 træk i 2 timer +
½ time + opsparet tid til resten af partiet. – Inddeling: 6-mands grupper.
Elo-rates hvis muligt. Sidste gruppe
evt. Monrad. – Spillested: Pejsestuen,
Rolf Krakesvej 9, 7500 Holstebro. –
Ingen rygning i spillelokalerne. – Tilmelding: Senest fredag den 29. april
til Sigurd Rindom, tlf. 22 63 89 84,
email: sr@nrfelding.dk.
Nørresundby Bank
Forårsmesterskab 2011
K
5/5 - 9/6. – Nørresundby Skakklub
indbyder til 5 runders koordineret
EMT, som Elo-rates i muligt omfang.

Copenhagen Chess Challenge 2011
BMS Skak inviterer igen i 2011 til international åben GM-turnering i
ugen med bededagsweekenden. Takket været turneringens hovedsponsor ‘Formuepleje’ vil turneringen i 2011 have stærke GM’er og
IM’er i toppen af feltet og give mulighed for at lave GM & IM-norm.
Turneringen er åben for alle spillere. Turneringen spilles som
9 runders Swiss, på Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup i tiden fra
onsdag den 18. maj (eftermiddag) til og med søndag den 22. maj 2011.
Betænkningstiden vil være 90 minutter + 30 sekunder pr. træk.
Præmier: 1. pr. 4000 kr., 2. pr. 3000 kr., 3. pr. 2000 kr., 4. pr. 500 kr.
Indskud: Titelholdere (GM, IM, WGM, WIM) gratis. /
Øvrige titelholdere 300 kr. / Spillere med Elo 500 kr. /
Spillere uden Elo 800 kr.
Kontakt: Lars-Henrik Bech Hansen, tlf. 27 57 63 58, eller
Tom Skovgaard, tlf. 24 28 14 10.
Yderligere information og tilmelding senest 14. maj 2011 – se
turneringens hjemmeside:

www.copenhagenchesschallenge.dk

– Der spilles torsdage fra 5/5 - 9/6. –
Betænkningstid: 1 time 45 min. til 40
træk plus 15 min. og opsparet tid til
resten af partiet. – Se detaljeret indbydelse på turneringens egen hjemmeside: enpassant.dk/foraar.

ASK Knock-out 2011
H
7/5. – Allerød Skakklub indbyder til
8 runders hurtigskak lørdag den 7. maj
2011. – Spillested: Centerhallen,
Lilledal 10, 3450 Allerød (2 min. fra
stationen). – Tidspunkt: Knock-out
kl. 10.00 - ca. 20.00 (indskrivning senest 9.30). – Turneringsform: Deltagerne opdeles i fire ratinggrupper. De
16 højstratede spiller en dobbeltrundig knock-out turnering (4 højstratede seedes). Det samme gælder de 16
spillere, der er nummer 17-32 i ratingordenen. Der er altså to K.O.-grupper! Spillere, der slås ud af knockout grupperne indgår efterfølgende i
øverste schweizergruppe. De resterende deltagere (ratinggruppe 3 og 4)
spiller i nederste schweizergruppe. –
Alle partier afvikles med 25 min. betænkningstid. Ved uafgjort match i
knock-out grupperne findes en afgørelse i et lynparti. – Præmier: Fire
præmier i begge K.O. grupper samt i
øverste schweizergruppe. – Garanteret 1.præmie på 2.000 kr i øverste
K.O. gruppe og 1.000 kr i nederste
K.O. gruppe. I ratinggruppe 3 og 4
går 100% af indskudet til præmier. –
Indskud: 125 kr. Betales før 1. runde.
– Tilmelding: Senest den 4 maj. kl.
16.00 til Jacob Werner, tlf. 24 89 56
60, email: jw@telegraph.dk. – Gode
kantineforhold forefindes på spillestedet. – Sponsor: Advokatfirmaet
Birger Hagstrøm, Frederiksberggade
2, 2. - 1459 Kbh.K.
Amager Forår 2011
K
10/5 - 14/6. – AMS indbyder til 5 runders EMT i Idræts- og Kulturhuset
Prismen, Holmbladsgade 71, 2300
København S, tirsdagene 10/5, 17/5,
24/5, 31/5 og 14/6. – 6-mands grupper, dog evt. Monrad i nederste gruppe. – Elo-rates, hvor det er muligt. –
2 timer til hele partiet, start kl. 19.00
(30 min. forsinkelse tillades). – Indskud 150 kr, i alle klasser. – Tilmelding senest 3. maj via www.amsf.dk
eller til Jens Gade, tlf. 29 89 99 49,
email: jens.gade@atina.dk. – Turneringen er en del af KS, AS04, AMS
2011-Grand Prix.

4. Absalon turnering
K
13/5 - 15/5. – I weekenden 13. - 15.
maj 2011 indbyder Sorø Skakklub til
EMT, den 4. Absalon turnering over
5 runder. – Turneringssystem: Der
spilles fortrinsvis i 6-mands grupper
- evt. resten som Monrad. – Elo-rates
hvis muligt. – Turneringen afvikles i
salen i Sorø Kultur - og Fritidscenter,
Frederiksvej 27, 4180 Sorø. – Spilletidspunkter: – Fredag (runde 1) kl.
18.30 - 23.30. Lørdag og søndag
(runde 2-5) kl. 10.00 - 15.00 og kl.
15.30 - 20.30. – Betænkningstid: Der
spilles 40 træk på 2 timer, derefter ½
time + opsparet tid til resten af par-

tiet. – Indskud i alle klasser 150 kr. –
Præmier: Garanteret 1. præmie i alle
klasser: 800 kr, 2. præmie: 400 kr. –
Tilmeldingsfrist: Senest 1. maj 2011
til: Curt Herbst, Møllevænget 2,
4270 Høng, tlf. 57 82 25 23, email:
crch@io.dk.

Midtjydsk
Sommer EMT 2011
K
23/5 - 27/6. – Nr. Snede skakklub
indbyder hermed til en 5-runders koordineret EMT på følgende 5 mandage: 23/5, 30/5, 6/6, 20/6, 27/6. –
Spilletid 18.45-23.45. – Gruppeinddeling: 6-mands grupper alle-mod-

Ungdoms-DM 2011
27.-29. maj i Allerød
Dansk Skak Union og Allerød Skakklub
inviterer hermed til Danmarksmesterskaber
for ungdom i dagene 27.-29. maj 2011.
Spillested: Turneringen afholdes på Engholmskolen i Allerød.
Der er ca. 5 min. med bus eller 20 min. til fods fra Allerød S-tog
station til spillestedet. Der kan spises og overnattes på skolen.
Grupper og præmier:
U08 – født i 2003 eller senere U14 – født i 1997 eller 1998
U10 – født i 2001 eller 2002
U16 – født i 1995 eller 1996
U12 – født i 1999 eller 2000
U18 – født i 1993 eller 1994
I alle aldersgrupper spilles der i en åben gruppe og i en pigegruppe.
Vinderen af en gruppe får titlen Danmarksmester. Der vil være
pokaler til de tre højest placerede i hver gruppe og en erindringsgave
til alle. Desuden er der en præmie på 2.000 kr. til gruppevinderne.
Læs mere om præmier og betingelser på stævnets hjemmeside.
Turneringsform: Der spilles efter schweizersystemet, og runderne
lægges med WinSwiss. Turneringen rates og Elo-rates i det omfang,
det er muligt ud fra de tilmeldte spilleres rating. Der spilles med 90
minutter til hele partiet + 30 sekunder pr. træk.
Program: U-DM åbnes fredag den 27. maj kl. 17.30, og første runde
starter kl. 18.00. Sidste runde spilles søndag den 29. maj kl. 14.00
med afslutning kl. 18.00.
Tilmelding og indskud: Deltagelse koster 100 kr., eller i alt 400 kr.,
hvis man også ønsker fuld kost og logi. Tilmelding senest den 16. maj
på stævnets hjemmeside: www.skak-dm.dk/ungdom/2011
Yderligere information kan tillige fås hos juniorleder Lars Hallgren,
Allerød Skakklub, på tlf. 29 48 84 02 eller via lars@ask-junior.dk.

Allerød Skakklub

Vel mødt i Allerød til en dejlig
skak-weekend i Nordsjælland.
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alle, nederste gruppe eventuel Monrad-gruppe. – Turneringen Elo-rates
ikke. – Indskud 130 kr. pr person. –
Præmier i hver gruppe: 1. præmie 400
kr., 2. præmie 200 kr. – Betænkningstid 2 timer og 15 minutter til hele
partiet. – Spillested: Bavnehøjcentret,
Bavnehøj 19, 8766 Nr. Snede. – Udsatte kampe. Kan spilles tirsdag den
14/6 eller privat. – Tilmelding. Senest 14. maj til John Engstrøm, tlf. 97
18 23 72 / 20 87 40 25, eller Benny
Terndrup, tlf. 75 80 33 30. – Øvrigt:
Der kan købes kaffe, øl, vand og brød
på spillestedet.

Domkirketurneringen 2011 K
27/5 - 29/5. – Roskilde Skakklub indbyder til Domkirketurneringen 2011.
5-runders koordineret turnering i
weekenden d. 27.-29. maj. Fre. 18.3023.30, lør./søn. 10.00-15.00 og 15.3020.30. – Spillested: Gråbrødre skole,
Roskilde (5 min. gang fra Roskilde
station). – Betænkningstid: 40 træk
på 2 timer, derefter ½ time til resten.
– Turneringsform: Primært 6-mands
grupper. – Indskud: 150 kr. – Se hele
invitationen på dsu.dk, roskildeskakklub.dk, eller ring til Jens Bo
Hansen på 46 36 71 79.

Kronborgturneringen 2011 K
2/6 - 5/6. – Helsingør Skakklub indbyder til 7-runders EMT i dagene 2/6
(Kristi Himmelfartsdag) kl. 10.00 –
15.00 og 15.30-20.30, 3/6 kl. 18.0023.00, 4/6 kl.10.00-15.00 og 15.3020.30, 5/6 kl.10.00-15.00 og 15.3020.30. – Spillested: Borupgårdskolen,
Smakkevej 2 (bygn. 60), Snekkersten,
nær Snekkersten Station. – Betænkningstid: 40 træk på 2 timer, derefter
½ time til resten af partiet. Samlet
spilletid 5 timer. – Elo-rates hvis muligt. – Turneringsform: Fortrinsvis 8mands grupper. – Indskud: Mester-

Lxf4 Dh5†. 23... Shg1. Matten er
uafvendelig. 0-1.

La5† Kc8 40. Txb8† Kxb8 41. Tb1†
Kc8 42. Lb7† Kb8 43. La6† Ka8
44. Lc7 Lb5?! 45. Le5!! med træktvang!
36... Ke7! 37. Lxd8† Kxd8 38.
Tb8† Ke7 39. Txa7 Dxf4 40. Tbb7,
og Sort kunne tage evig skak. ½-½.

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 42.
1. Gideon Ståhlberg
Jan Hein Donner
Zoneturnering, Wageningen 1957.
37. Sh6†! Afgørende, men ikke
overraskende. 37... Kh7 38. Sf5!
gxf5 39. Dxf5†. Eller 39. Dh6† Kg8
40. Dg5† Kf8 41. Th6. 39... Kg7
40. Dg5† Kf8 41. Th6. 1-0.
2. Sven Buskenström
Zandor Nilsson
Sverigesmesterskabet, Stockholm
1962. 28. Sxg7 Sf4 29. Tf2 var godt.
Ligeledes 28. Da8 Kh7 29. Tf7 Dh4
30. Lf2 Dd8 31. Dxc6 etc. Men se
her: 28. Dxg7†! Sxg7 29. Tf8† Kh7
30. Sf6 mat. 1-0.
3. Jerzy Kostro
Konstanty Kaiszauri
Hold-EM, Stockholm 1974. Sort har
et behageligt valg mellem to brikker, der kan ofres på h3. På 17...
Sgxh3! kan der således følge 18.
gxh3? (18. Sf3!? Lg4) 18... Dh4 19.
Lf1 Lxh3 20. Lxf4 Lxf1† 21. Kg1
exf4 19. gxh3 Lxf3 20. Tg1 Dh4 21.
Tg3 Dh5 etc.
Svenskeren valgte det andet: 17...
Lxh3! 18. gxh3?! 18. g3 Lg4! 18...
De6?! Her er 18... Txd3!! endnu
bedre: 19. cxd3 Dd7 20. Lxf4 Dxh3†
21. Kg1 exf4 etc.
19. Lf1 Txd2! 20. Lxd2 Sf3† 21.
Kh1. 21. Kg3 Sxd2. 21... Sxh3! 22.
Le3 Dg4 23. Se2. 23. Lg2 Sf4 24.
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4. Harry Schüssler
Eduardas Rozentalis
AS04 Copenhagen, 1988. 34. Te6!
fxe6. Der er ingen redning. Efter
34...Dd7 35.Tgxg6† fxg6 36.Txg6†
Kh7 37. Le4 bliver afdækkeren grusom. Med 34... Tb1† 35. Kh2 indskudt kunne Sort håbe på 35... Dd7
36. Tgxg6†? fxg6 37. Txg6† Kh7
38. Le4? Txf2†. Men i stedet for
offeret vil Hvid i så fald have 36.
Le4! først.
Efter modtagelsen af tilbuddet
fulgte i rasende tidnød 35. Txg6†
Kf7 36. Dg7† Ke8 37. Txe6† Dxe6
38. dxe6 Tb1† 39. Kh2 Txf2. Men
Sorts vinge var da faldet. 1-0.
5. Börje Jansson
George Steven Botterill
Lloyds Bank Open, London 1979.
33. Lxd5!! Dameofferet giver et forrygende angreb. 33... Sxf3?! Sorts
modchancer efter 33...exd5 34.
Dxd5 Sg4† 35. Kf1 Sxh2† 36. Kg1
Lc6 bliver hurtigt til ingenting: 37.
Dxf5† Kb8 38. De5† Kc8 (38...Ka8
39.Txa7†) 39. Dg5.
34. Lxb7† Kc7 35. La5†?! Fristende, men upræcist. Rigtigt var 35.
Lxf3! Dh4† 36. Kf1 etc. 35... Kd6
36. Lxf3? Og nu bliver det værre.
Sejr var stadig mulig: 36. Lb4†! Kc7
37. Lxf3 Dh4† 38. Kg1 og nu f.eks.
den interessante jagt 38... Tb8 39.

6. Tervel Serafimov
Patrick Lyrberg
Junior-VM, Medellin 1996. Ret enkelt: 32... Dxe3! 33. Txe3 Txg2†
34. Kh1 Sxg3† 35. Txg3 Txg3† 36.
Kh2 Txc3 37. b5? cxb5. 0-1.
7. Michael Wiedenkeller
Thomas Welin
Sverigesmesterskabet, Malmö 1986.
Først efter partiets afslutning fandt
Welin fandt det rigtige træk 17...
Sh3†!, som fører om end ikke til
matangreb, så dog til solid sort fordel. Modtagelse af offeret med 18.
gxh3 giver problemer efter 18...
Dh4! som truer en tårnskak. Kun
returofferet 19. Lh5! vil så redde
Hvid fra øjeblikkelig ruin. Men efter 19... Dxh3! ender det med, at Sort
i hvert fald har merbonde.
At afslå tilbuddet med 18. Kf1
bliver farligere: 18... Sxf2! 19. Kxf2
Dh4† 20. Kg1 Dxh2. Efter f.eks. 21.
Sd5!? Dg3! 22. Kg1 cxd5 23. Dxd5†
Kh8 24. Lf1 (24. Dxa8?? Dxd3†)
24... Tb8 kører angrebet videre med
uformindsket kraft.
Men det er altså den velkendte
bagklogskab. I partiet kom det blege

spillere 150 kr. Juniorer under 16 år
80 kr. Øvrige kr. 130. – Præmier:
1. pr. 2000 kr. i Mester 1. 100% af
indskud går til præmier. – Tilmelding
senest den 15. maj til Erik Hedegaard
Hansen, Odinsvej 24.1., 3000 Helsingør, tlf. 49 20 10 89 / 26 70 10 89,
email: e.hedegaard@stofanet.dk. –
Betaling: Til Helsingør Skakklub v/
Mariann Petersen, Horsensvej 23,
3000 Helsingør. Bankkonto 5357
0311584. – Kantine: På spillestedet.
Partierne afvikles i ikke-ryger lokaler. – NB: Kronborgturneringen er
tilmeldt NSU’s Grand Prix turnus.

Bornholms
Sommer Skak 2011
K
8/7 - 10/7. – Bornholms Skakklub
indbyder til koordineret EMT i weekenden 8.-10. juli 2011. – Turneringen
Elo-rates, hvis betingelserne er opfyldt. – Spillested: Østre Skole, Pingelsallé 31, 3700 Rønne, hvor der
også er mulighed for overnatning. –
Indskud: 150 kr. Overnatning: 100 kr.
Betaling via klubbens konto i Nordea: Regnr.: 0650 ktnr. 5550 583 988.
– Turneringen afvikles fortrinsvis i
6-mands grupper, alle-mod-alle. –
Tilmelding senest 4. juli 2011 på:

www.bornholms-skakklub.dk, hvor
der også findes yderligere information. – Vel mødt til en Skaksommer
på Bornholm.

træk 17... Ld7?!, efter hvilket Hvid
med 18. Dd4 kunne parere offeret
18... Sh3† med 19. Kf1! Dh4 20. g3.
I stedet kom det noget ringere 18.
f4?! exf3 19. Lxf3 Da5. 19... Tb8!
20. Tb1 De7 var bedre.
I sandsynligvis begyndende tidnød fortsatte partiet ikke uden diverse unøjagtigheder, og Sorts fordel smuldrede: 20. Dd4 Te8 21.
Tad1 Tee6 22. Td2 Dc7 23. Tf1
Te5 24. g3 Sxf3† 25. Txf3 The6
26. Tdf2 Db6?! 27. Dxb6 axb6 28.
e4 Tf6 29. exf5 Tfxf5 30. Txf5 Lxf5
31. Td2 Tc5? 31... Te6. 32. b3 b5
33. Txd6 bxc4? 34. b4! Te5 35.
Txc6 Ld3 36. b5 Te1† 37. Kf2 Tc1
38. b6 Tc2† 39. Ke3 Tb2 40. a4
Tb3 41. Kd4 Kf7. 1-0.

Dd4† 26. Kc1 e5 27. Df6 b4 28.
Se2 De3† 29. Kd1 a5 30. De7. 1-0.

evig skak efter 40. Da8† er sandsynlig.
35... Db7 36. Tf2? 36. Dxb7†
Kxb7 37. Lxa5 Se3 38. Tf2 f3! ser
grimt ud. Men 36. Txa5! ville føre
til foregående remisvariant. 36...
Dxd5 37. cxd5 Kb7?! Man skiftes
til unøjagtigheder. 37... Sc4! 38.
Ta8† Kb7 39. Txg8 Sxb6 40. Txf4
Sxd5 41. Tc4 Sc7 42. b6 Se6 ville
have givet Sort pæne gevinstchancer.
38. Lxa5 Se3 39. Lc3 Sxd5 40.
Ld4 Ta8?! Tidkontrol og hængeparti. Hvid gjorde hemmeligt træk,
og parterne kunne gå hver til sit og
finde ud af, hvad der foregår!
Ved genoptagelsen lykkedes det
så Hvid at redde sig. 41. Txa8 Kxa8
42. Td2?! 42. Ta2† Kb8 43. Lf2 Se3
44. Lxh4 Tg7 45.Tf2 etc.
42... e6? Endnu en fejl. Sorts udsigter var betydelig bedre efter 42...
Kb7! 43. Lf2 Sc3 44. Lxh4 Sxb5.
43. Lf2 Th7 44. Ta2† 45. Ta6!
Remisen er i sigte!
45... Td7 46. Lxh4 e5 47. Lf2 Sb4
48. Ta3 d5 49. Lc5 Sc2 50. Tc3 Se1
51. Kf2 d4 52. Tc4 Sd3† 53. Kf3
Kb7 54. Ke4 Sb2. 54... Sf2† 55.
Kxe5 d3 56. Lb4 d2 57. Lxd2 Txd2
58. Kxf4 duer selvfølgelig ikke. Og
54... Sxc5† 55. Txc5 d3 56. Tc1 d2
57. Td1 Kb6 58. Kxe5 er en nem
remis.
55. Tc2 Sa4 56. Lb4! d3 57. Td2
Td4† 58. Kxe5 Txb4 59. Txd3 60.
Tf3 Kb6 61. h4 Tb2. Endelig fred.
½-½.

8. Stefan Winge
Thomas Ernst
Sverigesmesterskabet, Linköping
1984. Man ser snart, at efter det plausible 17. gxh8D†? Dxh8 er den
‘gamle’ hvide dame prisgivet, og
Sort vinder, f.eks. med 18. Dxd4
Lxd4 19. Lb6 20. Se4 Ke7 21. Sd6
Sc6 etc.
Winge, som i de seneste år har
gjort det godt – mildest talt – ved
VM i k-skak, fandt løsningen 17.
Dxh7!! Og efter 17... Txd1† 18.
Kxd1 Txh7 19. g8D† Lf8 20. Dxh7
havde Hvid materielt overskud.
Gevinstføringen så sådan ud: 20...
f5 21. Td3 Sd7 22. Lh5† Kd8 23.
Dg8 Kc7 24. Txd7† Lxd7 25. Dxf8

9. Ferdinand Hellers
Yasser Seirawan
Hoogovens, Wijk aan Zee 1986. Det
(dengang) unge, lovende svenske
håb øjnede et overfald på den sorte
monark og trak 33. Sb6†? som ser
flot ud, men desværre senere viste
sig at have mindre effekt end håbet.
I grunden var der flere træk, der
var bedre, f.eks. 33. Lb4! og 33. b6!
med stærkt angreb. Bagefter opdagede man i fællesskab, at det optimale træk i diagramstillingen er 33.
Lb6!! med den pointe, at på 33...
Tfg7 er der den fantastiske parade
34. g4! med effektiv lukning af glinjen. Hvis så 34... Se3 35. Txa7
giver tårnofferet 35... Txg4† ikke
evig skak.
Ifølge Schacknytt skal Seirawan
under efteranalysen have udbrudt:
‘Hvis det var sket i partiet, havde jeg
skreget højt.’
I sandhedens interesse må det dog
anføres, at det nøgterne 34. Txa7!!
(i stedet for 34. g4!) faktisk var endnu
stærkere: 34... Txg2† 35. Kh1 De6
36. Dxf5!! med gevinst.
I partiet fandt iransk-amerikaneren efter 33... axb6 34. Lxb6 det
reddende returoffer 34... Sa5!! 35.
Dd5. Efter 35. Txa5 Db7 36. Dd5
Dxb6† 37. c5! har Sort et kamikazetræk: 37... Txg2†! 38. Dxg2 Dxc5†
39. Kh2 Se3 med merbonde, men

Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
Vejleturneringen
7/4 - 26/5
DM i Odense
16/4 - 25/4
Fynsmesterskabet
1/6 - 5/6
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Denne gang har vi valgt at sætte fokus på 4 meget forskellige bøger:
For de skakhistorisk interesserede har vi...

Endgame – Bobby Fischer’s Remarkable Rise and Fall
En bog der kun kunne skrives af Frank Brady, der
kendte Bobby Fischer fra han var 10 og delte flere af
hans dramatiske triumfer. Dette er hele historien om
Fischer, og den indeholder meget hidtil ukendt materiale inklusive aldrig før publicerede fotos.
En bog der langt hen ad vejen besvarer: Hvem var
Bobby Fischer? 404 siders fængslende læsning i
hardcover til kun 219,- kr.
For dem, der er til knivskarpe partier og helst vil ud af mainstream teori
med det samme, anbefaler vi Christoph Scheerers helt nye bog...

The Blackmar-Diemer Gambit –
A modern Guide to a Fascinating Chess Opening
Scheerer ser på åbningen med moderne øjne og
analyserer i dybden de mest lovende hvide forsættelser
og de sejeste forsvar for sort. Han sætter fokus på
nøglepunkterne for både hvid- og sort-spillerne og alle
de farer, der venter den uforberedte spiller.
Bogen anbefales til alle de turneringsspillere, der gerne
investerer en bonde i et langt og vedholdende pres og
initiativ. 336 sider, paperback, kun 199,- kr.
Og til de stærke spillere har vi Alexey Dreevs ...

The Meran & Anti-Meran Variations An Insider’s View
Dreev er en af verdens ledende eksperter inden for
åbningsteori, og her kommer han ind og giver sine
betragtninger på en af tidens absolut mest populære
åbninger Meraner og Anti-Meraner. Vi anbefaler bogen
fra mesterstyrke og op til det øverste eliteniveau.
208 sider i paperback for kun 199,- kr.
Se også Dreevs The Moscow & Anti-Moscow Variations.
Til de lærelystne og ambitiøse: Artur Yusupov, en af verdens førende
skaktrænere, har netop lanceret tredje og sidste bind i træningsserien...

Boost your Chess
En serie, der fører læseren helt op på mesterniveau.
Som i de første to bind The Fundamentals og Beyond the
Basics guider Yusupov læseren med omhyggeligt
udvalgte stillinger og gode råd, og tester derefter den nye
forståelse i en række opgaver. Anbefales varmt til såvel
undervisning som selvstudium. Pris pr bog 249,- kr.

Skak på computeren – se de
mange spændende dvd’er i vores
webshop.
Dansk Skaksalg vil selvfølgelig
være til stede ved DM, hvor du
kan træffe os fra torsdag den 21/4
til mandag den 25/4.
Vi ses i Odense.
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