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


 
   
   
   
   
  
 
   

Mat?

Løbermagt!

To brikker i slag!

4. Hvid trækker!

5. Sort trækker!

6. Hvid trækker!
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v/ Bent Kølvig
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Fribonde.

Simpel gevinst?

En harmonisk opstilling!

7. Sort trækker!

8 Hvid trækker!

9. Sort trækker!
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Matbillede?
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Åben tårnlinje!
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Udvikling!
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Korrektioner...
Min faders hus: – En bibelkyndig
læser gør opmærksom på, at Jesus
ifølge Joh. 14.2, ikke sagde: ‘I min
faders hus er mange døre.’ Men: ‘I
min faders hus er der mange boliger.’ Begge udsagn støtter jo pointen i boganmeldelsen side 33 i Skakbladet nr. 4, nemlig at skak er mange
ting, men som læseren skriver: ‘Det
er så sjældent, at vi har bibelcitaer i
Skakbladet, så når de endelig er der,
skal de da gerne være rigtige.’
VM tre gange: – Tag stilling i Skakbladet nr. 4 hyldede Mikhail Botvinnik, Sovjetunionens tredobbelte verdensmester, ved 100-året for hans
fødsel 17. august 1911. En læser
peger på, at også den senere verdensmester Anatolij Karpov tre gange har
vundet eller generobret VM-titlen,
og at det derfor ikke var korrekt, når
artiklen hævdede, at Botvinnik som
den hidtil eneste har været verdensmester tre gange. Er det en fejl, er
den dog et bevidst valg, men også et
eksempel på, at al historieskrivning
bliver præget af sin samtid. For nok
generobrede Karpov to gange i
FIDE-regi den VM-titel, han efter ti
år på tronen tabte til Garri Kasparov
i 1985, men da Kasparov i 1993 valg-

Foto: tr.

te at forsvare sin VM-titel ‘privat’,
blev FIDE’s VM-systemer ikke længere anset for at være det rigtige verdensmesterskab. Det blev det først
med genforeningsmatchen i 2006
mellem Kramnik og Topalov. Både
læser og artikel har derfor ret – og
spørgsmålet vil blive diskuteret, så
længe der skrives skakhistorie.
Viborgs pokalhold: – Det fremgik
af artiklen om Dansk Skak Unions
pokalturnering i Skakbladet nr. 4, at
Viborgs hold i Eliterækken blev anført af brødrene Fries Nielsen. Men
Niels Jørgen Fries Nielsen var senest på holdet i 2010, og i 2011 var
lillebror Jens Ove ene om at repræsentere den stærke skakfamilie på
Viborgs hold, som i øvrigt bestod af
Olav Dalsgaard Larsen, Claus Rossen og Esmat Guindy.

Trænerskifte
Den dobbelte danmarksmester Allan Stig Rasmussen overtog hvervet
som ungdomslandstræner 1. januar
i år, men efter ti måneder på posten
fratræder han efter eget ønske pr. 1.
november.

Niels Jørgen Fries Nielsen talte varmt
om sin gamle ven, før han holdt auktion
over hans skaksamling.

Allan Rasmussen mindet
Mange af Allan Rasmussens skakvenner havde taget turen til Helsinge
3. september for at mindes igangsætteren og klubformanden, som
døde i februar (se Skakbladet nr. 2).
Hele 64 af gæsterne deltog i dagens
hurtigturnering, som blev vundet af
Jens Ove Fries Nielsen med 2-0 over
Björn Andersson i finalen. I Allan
Rasmussens ånd havde hyggelig
snak mellem partierne høj prioritet,
og skænket som præmier og via auktion kom hans skaksamling til ny
nytte og glæde.

FØDSELSDAG

Carsten Petersen 60 år
Brønshøjs ankermand Carsten Petersen bliver 60! Hvis nogen fortjener
hyldest og flidsmedalje på sin 60års dag, er det Carsten Petersen, også
kaldet CP af os i Brønshøj. I snart 35
år har han været formand, ildsjæl,
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holdleder og medsponsor for klubben og klubbens førstehold.
Carsten har en fantastisk evne til
at integrere alle i klubben, ligesom
hans dedikation og enorme arbejdsindsats først på Tuxensvej og siden
hen på Frederikssundsvej har været
en afgørende faktor for Brønshøj
Skakforenings kæmpe fremgang i
90’erne, hvor vi nåede over 100
medlemmer.
CP har også i mange år været førsteholdets kaptajn og indpisker. Siden BSF gjorde sin entré i den øverste liga i 1995, er det blevet til flere
gange sølv og bronze.
Vi i Brønshøj skylder CP rigtigt
meget: Jeg ønsker min ven en fin
fest på dagen og håber på, at CP vil

fortsætte til både 40-års og 50-års
jubilæum, for vi får ikke en bedre
kaptajn ved roret, men her har Carstens kone Kira vel også et ord at
skulle have sagt!
I det private er Carsten ansat som
IT-specialist ved firmaet Capella. CP
har på imponerende vis kombineret
sit arbejdsliv med sit store virke inden for skakken. Tillykke formand!
Carsten Høi
Reception: Fredag 25/11 kl. 15-18
fejres Carsten Petersen i BSF’s klublokaler, Frederiksundsvej 118 A, i
Brønshøj med buffet fra 15-18 og
videre fest. Alle skakvenner er hjerteligt velkomne!

Foto: tr.

Ny leder af
Dansk Skaksalg
Med virkning fra 1. september har
Dansk Skak Union ansat Trine
Treppendahl som ny leder af Dansk
Skaksalg ApS. Samtidig flytter forretningen til Dyssegårdsvej 87 i det
nordlige København, hvor showroom med bøger, DVD’er og andet skakmateriel vil være åbent
onsdag eftermiddag kl. 14.3018.30. Forretningen har telefontid
alle hverdage (se nedenfor), og netbutikken har åbent døgnet rundt.
Trine Treppendahl er 27 år og
har som aktiv topspiller allerede
repræsenteret Danmark ved tre
skakolympiader. Nedenstående
diagramstilling fra OL 2006 i Torino viser bedre end mange ord, at
kunderne er sikret et højt skakfagligt niveau.

Trine Treppendahl, DK
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Anna Stolarczyk, IBCA
32... Txa4!!

Trine Treppendahl – ny leder af Dansk Skaksalg mellem bøger og skakmateriel.

En særdeles æstetisk udnyttelse af
de hvide brikkers problemer med
baglinien. Hvid taber dronningen
eller bliver mat.

Dansk Skaksalg ApS

Trine Treppendahl underviser skolebørn i skak gennem et projekt,
hvor hun tilbyder skolefritidsordningerne introduktionskurser, så de
bliver selvhjulpne.
Samme overordnede målsætning om at give skakken bedre rammer og få flere i gang med at spille,
fremgår af visionerne for Skaksalget. Her er det nemlig tanken
både at tilbyde klubberne basismateriel på attraktive vilkår og at
sænke priserne på udenlandsk
skaklitteratur, så medlemmerne
kan købe trygt og med personlig
hjælp og vejledning til priser, der
kan matche de internationale netbutikker.

Nye telefontider:
Mandag: 11.30-15
Tirsdag: 11.30-15
Onsdag: 14.30-18.30
Torsdag: 11.30-15
Fredag: 11.30-15

Dyssegårdsvej 87, 2870 Dyssegård.
Åbent i showroomet hver onsdag
14.30 - 18.30.

Tlf. 51 54 33 23
Email: sales@skaksalg.dk
Internetbutik: www.skaksalg.dk

Landsholdet til EM

Gelfand møder Anand i VM-match

Det danske landshold til europamesterskabet for hold 2.-12. november
i Halkidiki, Grækenland, bliver Sune
Berg Hansen, Allan Stig Rasmussen,
Jacob Aagaard (samtidig holdelder)
og Jakob Vang Glud. Ved EM for to
år siden blev Danmark nr. 22 af 38.

Boris Gelfand, Israel, har vundet
kandidatturneringen, som blev afviklet i Kazan, Rusland. Gelfand
besejrede Shakria Mamedyarov,
Aserbajdsjan, Gata Kamsky, USA
og Alexander Grischuk, Rusland, og
er nu klar til at møde den forsvarende

verdensmester Viswanathan Anand,
Indien, i en VM-match næste år.
Blandt de syv kandidater, der forsvandt ud af turneringen, var Topalov, Aronian, og Kramnik.
http://kazan2011.fide.com/
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Foto: Jan Wikander.

Første FIDE
Arbiter Seminar
i Danmark
Mikko Markula forklarer
FIDE-reglerne for deltagerne,
forrest Chresten Nielsen,
DSU's sekretær.

Af Tom Skovgaard
FIDE indførte for få år siden en ny kompetencegivende dommertitel: ‘FIDE Arbiter’ (FA), som er
niveauet under titlen ‘International Arbiter’ (IA),
som har eksisteret i mange år. FA-titlen kan
erhverves efter tre normer, opnået som dommer i
nationale FIDE-ratede turneringer (som opfylder
visse kriterier med hensyn til størrelse med mere),
samt gennemførelsen af et FA-seminar inklusive en
bestået afsluttende prøve! Og endelig skal man
kunne klare sig på et af de syv officielle FIDEsprog, f.eks. engelsk. Det er op til de nationale
forbund at sikre, at dommere i nationale turneringer, uformelt omtalt som ‘national arbiter’, er
kvalificerede. I Danmark har vi i mange år haft en
kompetencegivende uddannelse hos DSU af
dommere, tidligere kaldet ‘turneringsledere’.
Som FA kan man fungere som dommer i en
FIDE-titelgivende turnering, og i dag skal man
være FA, før man kan kvalificere sig som IA! Der
er derfor ingen vej uden om FA-uddannelsen for
dem, som ønsker at fungere som dommer i bl.a.
GM- og IM-turneringer, og der var da også stor
interesse for at deltage i det første ‘FIDE Arbiter
Seminar’ i Danmark, som med Dansk Skak Union
som arrangør blev holdt i Odense i weekenden 10.11. september. I alt deltog 23, hvoraf de 17 var fra
Danmark, 3 fra Norge og 1 fra hver af Sverige,
Holland og Polen.
I et intensivt forløb kom deltagerne igennem
bl.a. skakregler, ratingsystem og titelregler,
dommertitler og -normer, Schweizersystemet og
rundelægning, turneringsarrangementer, elektroniske ure og turneringsprogrammer – ikke i form af
en minutiøs gennemgang af reglerne (de bør læses
inden seminaret!), men snarere gennem mange
illustrative eksempler på, hvordan reglerne kan og
bør anvendes, og hvilke situationer man ofte
kommer ud for som dommer i praksis. Det var
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finnen Mikko Markkula, som har været centralt
placeret i FIDE i bl.a. regelkomiteen i mange år og
har stor erfaring som international dommer, som
stod for en levende gennemgang af reglerne og
deres brug, mens DSU’s formand Lars-Henrik
Bech Hansen, som også er erfaren IA, var arrangør
og assistentlærer. Alt i seminaret foregik på
engelsk.
Den afsluttende test bestod af ca. 30 opgaver,
som absolut ikke var trivielle, men i dette seminar
var de fleste af deltagerne rutinerede dommere med
et forholdsvis godt kendskab til også de nyeste
justeringer af FIDE’s regler, og alle deltagere
bestod testen!
Afslutningsvis kan det anbefales, også selv om
man udelukkende er spiller uden dommerambitioner, at læse skakreglerne igennem! De kan
nemt findes på FIDE’s hjemmeside, og der er
mange bestemmelser, som det er vigtigt og nyttigt
at have kendskab til, og som selv titelholdere og
erfarne spillere ikke kender!
www. fide.com

Følgende deltog og bestod: Peter Olsen (1.hk),
Tom Skovgaard (1.hk), Martin Reib Petersen (1.hk),
Bjarne Petersen (2.hk), Morten Frank Jensen (2.hk),
Hans Milter Pedersen (3.hk), Brian Lorenzen (3.hk),
Jonas Nilsson (3.hk), Chresten Nielsen (3.hk),
Peter Grau (3.hk), Poul Jacobsen (3.hk),
Tom Petri Petersen (6.hk), Bjarne Tornbjerg (6.hk),
Johnny Koust Rasmussen (6.hk), Aage Dalstrup
Olsen (6.hk), Thomas Larsen (8.hk),
Byriel Jensen (9.hk), Aleksander Sokolski (Polen),
Jan Krabbenbos (Holland), Jan Wikander (Sverige),
Inge Sandsted Kronstad (Norge), Tarjei Svendsen
(Norge), Sverre Johnsen (Norge).

Gallapremiere i Dagmar Teatret
– Lars Schandorff (til højre)
fortæller om filmen og interviewer
Svend Hamann.

Fremragende
dokumentarfilm
Af Thorbjørn Rosenlund
Der var spontant bifald ved gallapremieren på dokumentarfilmen om
Bobby Fischer mandag den 22. august i Dagmar Teatret i København,
og anmeldelserne var overstrømmende.
Filmens hovedperson, den hadske, lurvede, skulende og menneskesky Fischer, som på flugt for sit fødeland USA til sidst fik asyl på Island, følte man derimod kun vanskeligt sympati for, men det var
netop derfor skræmmende at forudane og hjælpeløst være vidne til det
unge genis opstigning, storhed og
tragedie. Og at følge hvordan de indre kampe mod vrangforestillingers
dæmoner strakte ham til jorden som
en Othello, og gjorde det umuligt for
selv de mest vedholdende venner at
bevare forbindelsen.

Filmens chance
Vi skakspillere kender jo historien
fra utallige bøger. Vidunderbarnet,
som i en alder af kun 15 år bliver
USA-mester i skak. Teenageren, som
svarer naivt på almindelige spørgsmål, men som kan skimme skakpartier på sekunder og regne varianter så hurtigt som de bedste sovjetmestre. Den høje, elegante amerikaner, som baner sig vej til VM-matchen og i århundredets match i 1972
besejrer Boris Spasskij, USSR.
Alligevel var Liz Garbus’ film en
ny og meget stærk fortælling. Dramaet omkring VM-matchen er elementært spændende, uanset om man
i øvrigt interesserer sig for skak. I en

Foto: Thomas H. Vestergård.

bog vil vi kunne læse, at Fischer var
i vildt løb væk fra journalister, at
koldkrigsdiplomatiet arbejdede i kulissen – men modsat bogen kan filmen holde beviset op for vore øjne.
Og fantastiske billeder og autentiske
TV-klip er filmen rig på.
Hvorfor Fischer endte med at være
imod hele verden, giver filmen intet
entydigt svar på. Blandt flere temaer
antydes, at selve skakspillet bærer
kimen til paranoia ved af sin udøver
at kræve konstant vagtsomhed over
for modstanderens hensigter. Et andet tema er barnet, der flygter fra en
uoverskuelig virkelighed til et spil
med klare og veldefinerede regler,
et tredje det faderløse hjem, et fjerde
tomheden, når målet i livet nås allerede som 29-årig.
Man kunne også få den tanke, at
Fischers skadefryd ved angrebet på
World Trade Center, den frådende
antisemitisme og neurotiske angst
for atomkraft og forurening blot er
en dyster konsekvens af et højt begavet barns alt for overfladigske og
tilfældige læring.
Filmen viser klip, hvor en glad og
lidt genert knægt fortæller, at han
godt kan lide at læse populærvidenskabelige artikler, om oversvømmelser og sådan noget. De ting, den aldrende Fischer reagerer så uligevægtigt på, har jo ligesom de forenklende
artikler, han læste som dreng, et
hjørne af sandhed. I et andet toneleje er der folk, der har givet udtryk
for, at vreden mod USA måske skyldes en imperialistisk udenrigspolitik,

at zionismen har magt langt uden for
Israel, at de reelle risici ved atomkraft dølges, og at eksponentielt stigende forurening gør fremtiden kort.
Måske manglede Fischer blot de
værktøjer, vi andre har fået i skolen,
og som sætter os i stand til at balancere informationer og leve med os
selv og verden, selv om begge dele
har åbenlyse mangler.

Uden for standard
Ved premieren introducerede Lars
Schandorff filmen, og med på scenen havde han den tidligere danmarksmester Svend Hamann, som
havde lært Fischer at kende ved
Netanya-turneringen i Israel 1968
og inviteret ham på privat besøg
hjemme i København.
Hamann fortalte, at der blev serveret en fadfuld ostemadder, mens
Fischers opmærksomhed straks var
fanget af et parti i et russisk skaktidsskrift. Uden bræt og brikker
kunne Fischer angive den korrekte
plan, men han var åbenbart også sulten, for mens han overvejede partiets strategi, fortærede han samtlige
ostemadder på nær én. Koncentration og fokus på Fischers niveau kan
ikke sameksistere med denne verdens høflighedsnormer.
I det hele taget er det ikke fair at
måle et sådant undtagelsesmenneske med almindelige standarder.
Det forsøger filmen heller ikke, og
derfor lykkes den med at tegne et
uafrysteligt portræt af en genial og
gådefuld mand.
2011 /5/223
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Topskak,
breddeskak,
sommerskak,
festivalskak
– kort sagt ....
Konventum i Helsingør – arkitektonisk perle og ideel til skak.

Politiken Cup, slutstilling i toppen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

8

GM Igor Kurnosov, Rusland (2633) 8½ / 55
GM Julian Radulski, Bulgarien (2556) 8 / 57½
GM Boris Savchenko, Rusland (2615) 8 / 55½
GM Robert Hess, USA (2609) 8 / 53½
GM Peter Heine Nielsen, Danmark (2681) 8 / 53
GM Hua Ni, Kina (2662) 8 / 51
GM Jon Ludvig Hammer, Norge (2610) 7½ / 56
GM Robert Ruck, Ungarn (2569) 7½ / 53½
GM Michal Krasenkow, Polen (2607) 7½ / 52
IM Marc Tyler Arnold, USA (2445) 7½ / 51½
GM Leif Erland Johannessen, Norge (2496) 7½ / 51½
GM Richárd Rapport, Ungarn (2545) 7½ / 50½
IM Willy Hendriks, Holland (2415) 7½ / 50½
WGM Anna Zatonskih, USA (2522) 7½ / 49
GM Marjian Petrov, Bulgarien (2534) 7½ / 48½
GM Igor Khenkin, Tyskland (2620) 7 / 56½
GM Henrik Danielsen, Island (2535) 7 / 55½
GM Daniel Fridman, Tyskland (2659) 7 / 54½
GM Xiangzhi Bu, Kina (2675) 7 / 54½
IM Erik Blomqvist, Sverige (2438) 7 / 54
GM Jan Gustafsson, Tyskland (2634) 7 / 53½
GM Sune Berg Hansen, Danmark (2574) 7 / 53½
IM Krzysztof Bulski, Polen (2479) 7 / 53
GM Viktorija Cmilyte, Litauen (2528) 7 / 52½
GM Hans Tikkanen, Sverige (2596) 7 / 50½
GM Oleg M. Romanishin, Ukraine (2526) 7 / 50½
GM Stellan Brynell, Sverige (2495) 7 / 49
GM Lars Schandorff, Danmark (2497) 7 / 48½
Dara Akdag, Danmark (2201) 7 / 48
Kristen Schmidt, Danmark (2289) 7 / 47½
Rasmus Svane, Tyskland (2346) 7 / 47
Michal Lercel, Polen (2141) 7 / 47
IM Silas Lund, Daamark (2388) 7 / 46½
IM Emiliano Aranovitch, Italien (2328) 7 / 46
FM Igor Teplyi, Danmark (2393) 7 / 46
Even Thingstad, Norge (2223) 7 / 44
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Politiken
– skak f
Af Bo Garner Christensen
I perioden 30. juli - 7. august 2011
dannede den arkitektoniske perle,
kongrescentret Konventum i Helsingør, igen i år en helt fantastisk ramme
om årets største, danske skakturnering.
Placeret midt i det naturskønne
område på toppen af de høje bakker
i Højstrup i den nord-vestlige del af
Helsingør, og med direkte udsigt ud
over Øresund, gav spillestedets beliggenhed i sig selv et løfte om, at
her skulle foregå noget stort.
Det rekordstore deltagerfelt på
mere end 300 håbefulde skakspillere
mødte da også frem med forventningens glæde strålende over hele
ansigtet: Med skakspillerens klare og
koncentrerede øjne ankom spillere
fra mere end 20 forskellige lande –
opsat på igen at bruge ni dage på at
afgøre, hvem der i sidste ende skulle
hjemtage en af de flotte hovedpræmier.

n Cup 2011
for alle
Foto: tr.

Boris Savchenko, Rusland, mod Peter Heine Nielsen, Danmark – topopgøret i sidste runde blev hurtigt remis.

Opgave 1
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Hvid trækker!
Stillingen efter Sorts 11. Lc8-a6.
Sort forsøger at holde fast i sin merbonde på c4...

Alle opgaver i denne artikel er forskellige situationer fra dette års
Politiken Cup, og de fleste af dem er
af typen ‘Find Planen!’ eller ‘Find
kombinationen!’. Fælles for alle
opgaver er, at det gælder om at finde
det bedste og mest chancerige træk i
stillingen! Løsninger til alle opgaver findes placeret bagest i artiklen.

Plads til skak
Feltet i årets Politiken Cup bestod
igen i år af både bredde- og elitespillere, dog med hovedvægten lagt
i rating-intervallet 1800-2200, dvs.
stærke klubspillere fra både Danmark og udlandet. Så det stod fra
starten klart, at fordelingen af hovedpræmierne nok ville blive et anlig-

gende alene for de 25 tilrejsende stormestre, samt med mulighed for overraskelser og indblanding fra den enlige WGM, de 12 internationale
mestre, de to WIM’ere, de 18 FM’ere
og de to WFM’ere, som også stillede til start.
Konventum har i de senere år vist
sig at være helt ideelt til Skak. Der er
flere både store og mindre sale, mange grupperum, mødelokaler, caféområder og åbne, langstrakte gangarealer, hvor spillerne før og efter
partierne kan mødes til analyse, lidt
at spise og drikke eller blot for at
slappe af.
Derudover er der ved indgangen
en centralt placeret atriumgård, som
– når vejret tillader det – helt natur-
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ligt udgør omdrejningspunktet for
turneringens sociale liv.
Arrangøren, Københavns Skak
Union, har valgt at disponere de
mange rum (spillelokaler) i Konventum efter en nærmest omvendt-hierarkisk model, hvor det ‘fineste’ lokale med de 11 førende borde var

placeret i kælderen, længst væk fra
hovedindgangen. Dette hænger sammen med, at den store konferencesal
(med meget fine tilskuerforhold,
herunder en storskærm, som viste
partierne på de fire førende borde)
er placeret dér, så det giver helt sikkert god mening.

Næsten side om side med konferencesalen findes det næstfineste
spillelokale C13, som indeholder de
22 borde (44 spillere), som er placeret umiddelbart efter de absolut førende i turneringen. I år gav dette
lokale imidlertid anledning til en del
diskussion, fordi den indbyggede

Politiken Cup
øvrige placeringer

Michael Vesterli – Christoph Ramme
(Tyskland)

6½ (37-55) GM Jonny Hector (Sverige)

– Jan-Christian Schröder (Tyskland) –
Bjørn Møller Ochsner – FM Fabrizio
Patuzzo (Schweiz) – Richard Tuhrim
(USA) – Cristian Gagliardi (Italien) –
Richard Lilja – WIM Christin Andersson
(Sverige) – Sandi Stojanovski – Peter
Birk Petersen – Jesper Schultz-Pedersen – Carsten Schmitt (Tyskland) – Rick
Burmeister (Tyskland) – Linda Victoria
Diaz (USA) – Iver Poulsen – Dag Andersen (Norge) – Martin Haubro – Rune
Egede Andersen – Lars Oskar Hauge
(Norge) – Julius Rauramaa (Finland) –
WFM Thomine Stolberg-Rohr – Fabrizio
Berni (Italien) – Mattis Olofsson Dolk
(Sverige) – Flemming Preuss – Klaus
Poulsen – Kai Gylling Nielsen – Fredrik
Beer Jacobsen (Norge) – Eivind Aartun
(Norge)

Nielsen – Henrik Mortensen – Milenko
Zivkovic – Øystein Johnsen (Norge) –
Sven Rosell (Sverige) – Lasse Henningsen – Dominik Storch (Tyskland) – Lars
Garne Rasmussen – Nils Petersen –
Sigfred Haubro – Julius Mølvig – Frode
Benedikt Nielsen – Michael Mæchel –
Preben Nielsen – Henrik Sjøl (Norge) –
Børge W. Svanholm (Norge) – Peter
Hess (USA) – Morten Rasmussen –
Morten Frank Jensen – Søren Holm
Jensen – Lars Foldager Pedersen –
Caroline Beer Jacobsen (Norge) – Mikael Skjoldager

– GM Emanuel Berg (Norge) – FM Peter Sowray (England) – FM Kassa Korley (USA) – IM Christian Jepson (Sverige) – FM Tom Petri Petersen – IM
Mikkel Antonsen – IM Bengt Lindberg
(Sverige) – Tobias Valentin Rostgaard
– FM Jakob Aabling-Thomsen – IM Jonathan Carlstedt (Sverige) – IM Nicolas Giffard (Frankrig) – Odd Martin
Guttulsrud (Norge) – Philip Lindgren
(Sverige) – Linus Johansson (Sverige)
– Gunnar Pedersen – Kari Rauramaa
(Finland) – William Fisher (USA) – Martin Leutwyler (Schweiz)
6 (56-97) FM Martin Matthiesen – FM

Matthias Bach (Tyskland) – FM Poul
Rewitz – FM Eric Brøndum – IM Mads
Andersen – FM Johnni Veng – WIM
Ilena Krasenkova (Rusland) – FM Karsten Larsen – Niels Skou – FM Marco
Sbarra (Italien) – Niels Henrik Willumsen – Anders Hobber (USA) – Raven
Sturt (USA) – Ralf Rehn (Finland) – Jesper Thybo – FM Peter Nicolai Skovgaard – Benjamin Gershenov (USA) –
Mads Hansen – Thomas Johansson
(Sverige) – Bo Garner Christensen –
FM Ove W. Hartvig – Agata Halamus
(Polen) – Henrik Mølvig – Jacob Brorsen – Morten Andersen – Dennis Jørgensen – FM Nikolai Skousen – FM
Jacob Carstensen – Håkan Lyngsjö
(Sverige) – Janus Christensen – Morten Møller Hansen – Tom Rydström
(Sverige) – Peter Klings (Schweiz) –
Lars Meier (Tyskland) – Michael
Brunsgaard Jørgensen – Vidar Taksrud
(Norge) – Christian A. Eriksson – Alexander Rosenkilde – Paul Krzesinski
(Tyskland) – Thomas Schou-Moldt –
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5½ (98-125) Michael Agermose Jensen

5 (126-179) Michael Nielsen – Erlend

Kyrkjebø (Norge) – Jens Jørgen Christiansen – Martin Percivaldi – Jan Hinrichs (Tyskland) – Lennart Jönsson
(Sverige) – Raffaele Ambrosanio (Italien) – Dick Sørensen – Tom Skovgaard
– Poul-Erik Nielsen – WFM Evgenia
Pavlovskaia (Sverige) – Geir Brobakken (Norge) – Casper Christensen –
Kristian Bjørneboe – FM Jørgen Hvenekilde – Jon Fredrik Rørvik (Norge) – Ib
Villy Nevado Jensen – Stian Johansen
(Norge) – Sigurd B. Justinussen (Færøerne) – Gunnar Finnlaugsson (Sverige)
– Henrik B. Pedersen – Nicolai Kvist
Brondt Pedersen – Horst Hubert
Schmidt – Troels Bækgård Andersen –
Lars Hyldkrog – Andreas Schmied
(Tyskland) – Lars Åström (Sverige) –
Rolf Stig Hansen – Sigurd Madison
(Sverige) – Peter Willer Svendsen –
Michael Tandrup – John Bauneborg

4½ (180-220) Johannes Haug (Norge)

– Bård Fjellengen (Norge) – Patrick
Nilsson (Sverige) – Carina Jørgensen
– Simon Barane (Norge) – Tomas
Carnstam (Sverige) – Vegard Øverås
(Norge) – Magnus Aartun (Norge) –
Knut Jarle Hjørnevik (Norge) – Morten
Rasmussen – Poul Munk – Ole Emil
Frisvold (Norge) – Per Skjoldager –
Trym Daniel Rødvik (Norge) – John
Zachariassen – Palle Bratholm – Jes
West Knudsen – David Bille Maagaard
– Michael Marshall – Jørgen Hoel
(Norge) – Daniel Andersen – Antonio
Pimenta (Portugal) – Verner Hansen –
Steen Kopperberg – Urszula Krokay
(Polen) – Håkon Namtvedt Nordstrøm
(Norge) – Eric Nordin (Sverige) – Lars
Hinrichs (Tyskland) – Lars Lindholm
(Finland) – David Christophersen –
Hjalte Skov Henningsson – Luca Radice (Italien) – Herbert Bauder (Tyskland)
– Carsten Randløv – Olav Aage Erikstad (Norge) – Anders Hansen (Sverige)
– Eigil Larsen – Arne Møller – Henrik
Holm – Palle Nielsen – Claus Andersen
4 (221-251) Anders Johansson (Sve-

rige) – Johnny Holler Johansen – Børge
Hjerrild Nielsen – Henning Rasmussen

Foto: tr.

aircondition ikke virkede, og derfor
blev lokalet faktisk uegnet til Skak
efter cirka 1 times spilletid (der er
ingen vinduer i lokalet!). Man kan
jo ikke koncentrere sig ordentligt,
når temperaturen i lokalet kommer
op over de 35 grader, som tilfældet
var nogle af dagene i år.

GM Hua Ni, Kina – næsthøjest ratet i feltet
og sjetteplads på korrektion.

bakken (Norge) – Hanna B Kyrkjebø
(Norge) – Tobias Lindgaard – J¾nbert
M.S. Jensen – Steen G. Nielsen – Niels
Jørgen Christiansen – Erik Bremer –
Jan Thybo – Torben Brieghel Jensen –
Tormod Thingstad (Norge) – Lissi Sønderskov – Hans Henrik Hviid – Troels
Svane (Tyskland)
2½ (290-299) Jan Petersen – Kenneth

– Sveinung Økland (Norge) – Jan
Magne Øverås (Norge) – Bent O. Pedersen – Arne Walther Larsen – Sixten
Salomonsson (Sverige) – Jens Holm
Nielsen – Hans Haagen Larsen – Jonas H Rasmussen (Norge) – Tom Petersen – Sondre Merkesvik (Norge) –
Guttorm Andersen (Norge) – Marte B
Kyrkjebø (Norge) – Asbjørn Hjørnevik
(Norge) – Brandur Hojgaard (Færøerne) – Adam Celander (Sverige) – Mathias Sætre (Norge) – Ole Rasmussen
– Peter Nielsen – Alise Haukenes (Norge) – Per Simonsen – Christer Wahlgren (Sverige) – Sherington Amarapala
(Norge) – Eirik Kyrkjebø (Norge) –
Flemming Borg – Erik Asmund – Niklas Savio (Norge) – Tore Inge Bratteteig
(Norge)

Wallin (Sverige) – Arne Rasmussen –
Hannu Kalervo Edvardsson (Sverige)
– Kristian Svane (Tyskland) – Morten
Hald – Bjørn Nielsen – Øyvind Hjørnevik (Norge) – Jonas Andreassen
(Norge) – Hendrik Raab (Tyskland)
2 (300-307) Sindre Løndalen (Norge)

– Robert Hedlerfog (Sverige) – Ragnar
Bråstein (Norge) – Jonas Haukenes
(Norge) – Jørgen Brobakken (Norge) –
Minna Svane (Tyskland) – Freja Svane
(Tyskland) – Klaus Christensen

3 (274-289) Lars Ørnbo Skovle – Omar

Nationaliteter:
Danmark

152 deltagere

Norge

59 deltagere

Sverige

30 deltagere

Tyskland

23 deltagere

USA

10 deltagere

Italien

6 deltagere

Polen

5 deltagere

Finland

4 deltagere

Rusland

3 deltagere

Schweiz

3 deltagere

Kina

2 deltagere

Færøerne

2 deltagere

Bulgarien

2 deltagere

ge) – Elias Haukenes (Norge)

Island

2 deltagere

1 (310) Flemming Wadtland

Ungarn

2 deltagere

Holland

1 deltager

Frankrig

1 deltager

England

1 deltager

Litauen

1 deltager

Portugal

1 deltager

Ukraine

1 deltager

1½ (308-309) Espen Andreassen (Nor-

0 (311) Carl-Axel Nilsson (Sverige)

3½ (252-273) Benjamin Christensen

– Lars Bråstein (Norge) – Carl Aage
Pedersen – Per Jacobsen – Frederik
Svane (Tyskland) – Orla E. Jørgensen
– Henrik Falk Larsen – Simon Seirup –
Kim Abildgaard – Frode Merkesvik –
Peter Meldal – Morten Jørgensen –
Martin Bergsjø Østby – Paul M. Larsen
– Sudhir Gupta (Norge) – Hansjørgen
Clausen – Jens Frederiksen – Lars Østergaard Kristensen – Leo Kresten
Roland Nielsen – Sverre S Dyrhaug
(Norge) – Erling Dyrhaug Skjølås (Norge) – Jens A.L. Jørgensen

Lidt længere væk, men stadig i
kælderen, fandt man så det tredjefineste spillelokale, nemlig Øresundssalen med 24 borde, hvor ‘bunden af eliten’ mødtes med ‘toppen
af bredden’. Øresundssalen er efter
min mening det bedste spillelokale
– med perfekte lys- og varmeforhold,

Ratingfordeling:
2600 - 2799
2400 - 2599
2200 - 2399
2000 - 2199
1800 - 1999
1600 - 1799
1400 - 1599
1200 - 1399
1000 - 1199

12 deltagere
21 deltagere
39 deltagere
69 deltagere
84 deltagere
42 deltagere
19 deltagere
5 deltagere
20 deltagere

Titelholdere:
25 GM / 12 IM / 18 FM /
1 WGM / 2 WIM / 2 WFM

Resultater, tabeller og partier for
både Politiken Cup 2011 og tidligere år kan findes på adressen:
www. politikencup.dk

Elzubeir – Erik Friberg – Sindre Bro-
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og takket være den omtænksomme
arkitekt, har man desuden samtidig
en meget flot udsigt ud over både
parkanlægget og Øresund, når man
står oprejst i lokalet. Meget smagfuldt.

Opgave 2


  
  
   
   
  
   
   
   
Sort trækker!

Stillingen efter Hvids 30. Lf1-e2.
Hvid har tilsyneladende fin kontrol
over dronningfløjen trods sine isolerede bønder på a6 og c3.

Alle øvrige spillelokaler – samt det
enlige analyserum – var placeret i
mindre lokaler i stueplan eller på
første sal, og denne model fungerede
faktisk fint, og spillede rigtig godt
og kreativt sammen med arkitektens
oprindelige (finurlige) ideer for stedet.
Turneringens live-sending var i år
udvidet til at omfatte alle førende
spillere, som spillede i konferencesalen og i C13. Live- og PC-eksperten Anders Hansson fra Sverige fortjener ros for transmission af meget
høj klasse, hvilket gav interesserede
fra hele verden mulighed for at følge
alle disse partier, mens de blev spillet. Flot!

Eliten
Blandt de 25 stormestre, som stillede til start, var vores egne Sune
Berg Hansen, Lars Schandorff og
Peter Heine Nielsen. Sidstnævnte
endda seedet som turneringens nummer 1, idet han havde højest startrating af alle. Derudover var også

Ratingpræmier
2301 - 2400 (16 i gruppen)
1. Rasmus Svane (Lübecker Schachv.1873) 7 / 47
2. IM Silas Lund (Enkeltmedlem) 7 / 46½
2201 - 2300 (23 i gruppen)
1. Dara Akdag (BMS Skak) 7 / 48
2. Kristen Schmidt (Skakklubben K41) 7 / 47½
2051 - 2200 (59 i gruppen)
1. Michal Lercel (Oksir Wisznia Mala) 7 / 47
2. Tobias Valentin Rostgaard (BMS Skak) 6½ / 47
1901 - 2050 (62 i gruppen)
l. Håkan Lyngsjö (SK Bara Bönder) 6 / 42½
3. Tom Rydström (Växjö SK) 6 / 42
1701 - 1900 (62 deltagere i gruppen)
l. Paul Krzesinski (Sabt Frankfurt 1860) 6 / 39½
2. Dag Andersen (Sarpsborg Sjakklubb) 5½ / 42
1501 - 1700 (25 deltagere i gruppen)
l. Troels Bækgård Andersen (Skovbo Sk.) 5 / 40½
2. Caroline Beer Jacobsen (Stavanger SK) 5 / 33
1000 - 1500 (31 deltagere i gruppen)
1. Brandur Hojgaard (TT, Toftir) 4 / 34
2. Niklas Savio (Caissa SK) 4 / 28

Titelnormer:
IM Erik Blomqvist (Sverige) scorede GM-norm. Ingen
ubetitlede spillere klarede kravet til
IM-normen.
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næsten-danskeren Jonny Hector,
samt Hans Tikkanen (nybagt svensk
mester år 2011), og gengangerne, de
svenske stormestre Emanuel Berg og
Stellan Brynell, at finde i startfeltet.
Fra Norge kom GM Jon Ludvig
Hammer og GM Leif Erland Johannessen.

Opgave 3
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Sort trækker!

Hvid har netop tilbudt en officer med
19. Sc3-e4.
Sorts bedste træk?

Kandidatresultater:
Fem danske deltagere opnåede kandidatresultat: Foruden stormestrene Peter
Heine Nielsen, Sune Berg Hansen og Lars Schandorff også FM’erne Tom Petri
Petersen og Martin Matthiesen.
Lynskak (96 deltagere):
Finale:
GM Daniel Fridman (Tyskland) - GM Emanuel Berg (Sverige) 1½-½.
3-4. pladsen:
GM Marijan Petrov (Bulgarien) - FM Jakob Aabling-Thomsen (Danmark) 2-0.
Semifinaler:
GM Emanuel Berg (Sverige) - FM Jakob Aabling-Thomsen (Danmark) 2-0
GM Daniel Fridman (Tyskland) - GM Marijan Petrov (Bulgarien) 1½-½.
Mellemrunde gr. A:
1. GM Daniel Fridman (Tyskland) 7, 2. FM Jakob Aabling-Thomsen (Danmark) 5.
Mellemrunde gr. B:
1. GM Emanuel Berg (Sveirige) 6½, 2. Marian Petrov (Bulgarien) 5.

Kids Cup (29 deltagere)
Pokaler til de tre bedste i hver aldersgruppe, og præmier til alle deltagere.
U14: 1. Sherington Amarapala (Norge) 4½, 2. Michael Alexandersen (Danmark)
4, 3. Holger Danielsen (Danmark) 4.
U12: 1. Sondre Merkevik (Norge) 6, 2. Samuel H. May (Danmark) 5,
3. Martin Østby (Norge) 4.
U10: 1. Nicolai Kistrup (Danmark) 3, 2. Simon Andreasen (Danmark) 3,
3. Victor Koch-Müller (Danmark) 3.
U8: 1. Frederik Svane (Tyskland) 4½, 2. Freja Svane (Tyskland) 2,
3. Oscar Koch-Müller (Danmark) 2.

Foto: Thomas H. Vestergård.

Konferencesalen – her kunne publikum f'ølge de førende spillere og deres partier, både på brætterne og storskærmen.

Blandt de mange øvrige tilrejsende
udenlandske stormestre var der nok
fra start knyttet de største forventninger til de to kinesiske stormestre,
GM Xiangzhi Bu og GM Hua Li,
som var seedet som henholdsvis 2
og 4, men også de tre tyske stormestre GM Daniel Fridman, GM Jan
Gustafsson og GM Igor Khenkin var
fra start gode bud på en topplacering.
Derudover stillede den nybagte
europamester for kvinder 2011, GM
Viktorija Cmilyte, også til start, men
med en seedning som nummer 21
stod det klart, at det ville blive en
vanskelig opgave for hende at hjemtage en af de otte hovedpræmier.
Men selvfølgelig et meget fint og
interessant navn at have i det i forvejen imponerende startfelt.
Men det blev ingen ringere end
svenske GM Jonny Hector, der kom
til at præge første halvdel af turneringen mest: Han lagde ud som lyn
og torden, fejede al modstand til side,
og startede med den helt utrolige
score 6 point af 6, hvilket selvsagt
bragte ham alene i spidsen for turneringen! I 5. runde besejrede han den
tyske GM Fridman i et fantastisk
parti, som blev blev belønnet med
skønhedspræmie (Jonny Hector har
selv kommenteret partiet til Skakbladet), og i 6. runde tog han også

hele pointet mod topseedede Peter
Heine Nielsen.

Afgørelsen
De sidste fire runder blev dog nedtur for den populære svensker. Efter
nederlag i 7. runde til Igor Kurnosov,
Rusland, blev den samlede score kun
suppleret med et enkelt halvt point.
Som højestratet hvilede der fra
start selvsagt store forventninger til,
at Peter Heine Nielsen i flyvende stil
skulle hjemtage førstepræmien, og
mange danskere havde da også på
forhånd udråbt ham som en sikker
vinder af turneringen. Men de 8 point
af 10 mulige rakte i sidste ende kun
til en delt 2. plads, da GM Kurnosov
fra Rusland gik forbi i sidste runde.
Dette var en skuffelse af de store
for os danske skakfans. For ved turneringens start havde jeg f.eks. diskret fortalt en af mine skakvenner,
at Peter Heine Nielsen ville vinde
denne turnering med (mindst) ‘3
points forspring!!’ Og jeg kan godt
sige, at vi på gangene i Helsingør
(og i atriumgården) ærgrede os. Men
ok – en delt 2. plads i dette selskab
ville mange andre selvfølgelig være
direkte lykkelige for, og med resultatet øgede Peter Heine faktisk sin i
forvejen anselige rating.
Turneringens sidste runde blev
uhyre spændende. Før runden lå hele

fire mand lige med 7½ point af 9,
heriblandt Peter Heine Nielsen. Derudover også Boris Savchenko, Igor
Kurnosov, og Richárd Rapport
(sidstnævnte er med sine blot 15 år i
øvrigt Ungarns yngste stormester
nogensinde!). Peter Heine skulle møde Savchenko, mens Kurnosov
skulle møde Rapport.

Vinderen
Min egen personlige plan for sidste
runde blev derfor – i hvert fald lige
indtil jeg havde set navnet på min
modstander – at jeg ville forsøge at
vinde hurtigst muligt, og at jeg derpå
ville skynde mig ned i konferencesalen for på nærmeste hold at se
Peter Heine hjemtage sejren i sit parti
og dermed i turneringen.
Sådan skulle det ikke gå. For mit
eget vedkommende ændredes mine
planer brat, da jeg som modstander i
sidste runde trak GM Oleg Romanishin (og så endda med sort!). Dermed
ville jeg med garanti få nok at se til,
så i forbindelse med topopgørene i
konferencesalen måtte jeg under partiet nøjes med at høre lidt rygter på
gangene, og så ellers væbne mig med
tålmodighed, indtil jeg efter mit eget
parti kunne følge med på live-sendingen via internettet.
Desværre indløb der allerede efter cirka en times spilletid den ned2011 /5/229
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slående melding, at Peter Heine og
Boris Savchenko havde taget remis...
Derefter kunne GM Kurnosov
med en sikker sejr over GM Rapport
indtage den udelte førsteplads, og
dermed sørge for en – udefra set –
temmelig overraskende turneringssejr. For jeg var vist ikke den eneste,
der spurgte: ‘Kurnosov? Hvem?’
Men okay, han var med sin startrating på 2633 seedet som nummer
6, så nogen gigantisk overraskelse
var det jo så heller ikke. I hvert fald
ikke på papiret. At man så som menig dansk skakspiller aldrig har hørt
om ham, fortæller så nok blot mere
om én selv, end det fortæller om
turneringsvinderen!
Under hele turneringen kunne tilskuere (og spillere, der blev hurtigt
færdige med deres egne partier) gå
op i Konventums fine foredragssal,
hvor FM Per Andreasen med kyndig hånd guidede tilhørerne i gennem de partier, som blev vist på den
i år udvidede live-sending på internettet, hvilket i år var samtlige partier i de to toplokaler, konferencesalen og C13.

Bredden
Selv om det var uhyre spændende at
følge med i elitens partier, og de endelige placeringer i toppen, så bestod langt hovedparten af feltet i
Politiken Cup af spillere med under
2200 i rating, dvs. af engagerede
klubspillere og amatører fra ind- og
udland.

Opgave 4
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Hvid trækker!
Stillingen efter Sorts 25... Df6xf2.
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I et vildt parti, hvor begge parter har
angrebet heftigt på hver sin fløj, har
Sort netop slået bonden på f2. Og
tror nu, at de hvide angrebsmuligheder – takket være bindingen af den
hvide dronning – alle kan pareres ved
hjælp af et passende antal præcise
modofre, men...
Hvid trækker og vinder!
Som et frisk pust fra nord deltog også
flere store norske juniordelegationer,
hvor forældre og trænere, som hovedsageligt var erfarne mesterspillere, deltog side om side med
deres børn og elever, som for de flestes vedkommende i Politiken Cup
har fået deres debut i internationale
skakturneringer.
Dette gjorde Norge antalsmæssigt
til den suverænt største deltagernation, næstefter Danmark.

Op og ned
Efter få runder indtrådte den efterhånden traditionelle opdeling mellem elite og bredde: Eliten indtog
meget sikkert kælderetagen (med
konferencesalen og C13 hovedsageligt befolket med stormestre og andre internationale titelholdere) samt
Øresundssalen med den altid interessante blanding af uheldige titelholdere, meget stærke mesterspillere
samt juniorer og stærke basisspillere
på vej frem.
Stueetagens spillelokaler blev befolket med den store midtergruppe,
som meget gerne ville spille sig ned
i kælderen, mens første sal husede
de spillelokaler, hvor spillere med
meget få point måtte se sig henvist
til.
Stueetagens top-lokale B21 blev
– sammen med Øresundssalen – set
fra en almindelig mesterspillers personlige synspunkt faktisk næsten
lige så interessant som elitelokalerne
i kælderen, for her kunne man i hver
runde få en indikation af, om man
selv var på vej op igennem feltet eller det modsatte. Ville man få en god
turnering eller ej? Var man på vej fra
B21 ned til Øresundssalen eller omvendt?

Atmosfæren
Cirka halvdelen af deltagerfeltet
overnattede sammen med arrangørgruppen under turneringen på selve
Konventum, som også kan byde på
hotellignende overnatningsfaciliteter – samt på en fremragende restaurant, der tilbyder alle dagens måltider af rigtig god kvalitet.
Jeg overnattede selv nogle enkelte
dage på spillestedet, så jeg oplevede
ved selvsyn den næsten magiske start
på dagen, det gav at spise sin morgenmad i restauranten: Med udsigt
direkte ud over det flotte parkanlæg
og Øresund. Men prisen på overnatning afskrækker nok mange af de
danske spillere fra at overnatte, så
de fleste danske deltagere kørte i stedet dagligt frem og tilbage hjemmefra.
Men det gav selvfølgelig to helt
forskellige oplevelser af turneringen,
om man boede på spillestedet eller
ej, og for de overnattende gav det
selvfølgelig også en forskellig turneringsoplevelse, om man om aftenerne deltog i turneringens ‘After
party’ i restauranten og baren, eller
om man som tilrejsende børnefamilie – eller som seriøs skakspiller –
valgte at tilbringe fritiden ude i naturen, på sightseeing i Helsingør by
og/eller på hotelværelset med forberedelse til næste dags parti.

Juniorerne
Som tidligere nævnt satte de norske
juniordelegationer deres tydelige
præg på turneringen i den allermest
positive forstand, men der var også
mange danske juniorer og juniorer
fra andre lande. Det gav helt klart et
frisk pust til turneringens atmosfære,
og det var nærmest livsbekræftende
at se, at skakkens fremtid således ser
ud til at være sikret. Dog var det i år
kun den 15-årige GM Richard Rapport fra Ungarn, der kunne spille sig
helt op på de forreste borde i
konferencesalen, hvor han i sidste
runde endda mødte GM Igor
Kurnesov, og således faktisk spillede
direkte med om selve turneringssejren.

Fritz 13
Let’s Check

Join us. “Let’s Check” is a world ﬁrst, it is the
innovation with which Fritz 13 will have the
chess world holding its breath and which will
revolutionise everything. It is with the help of
this new function that Fritz 13 users world-wide
will create a gigantic database of knowledge.
No matter which position you happen to be analysing, should you wish to Fritz 13 will send the
evaluation of your engine totally automatically to
the “Let’s Check” server. The best analyses will
be included in the database of chess knowledge.
And best of all: after a short time you will ﬁnd
for almost every position (and without having to
spend time calculating) high level analysis produced by a strong chess program or even several
analyses produced by various programs for you
to compare. And in live broadcasts on playchess.
com there will be several hundred computers
following world class games simultaneously and
feeding the “Let’s check“ database with profound
analysis. Well, if your analysis goes deeper you
can actually gain more positions from other players and see your name enter the roll of honour
for “Let's Check“.
Make certain positions your own. No matter
whether you are a beginner, a club player or
a grandmaster, thanks to “Let’s Check” every

chess player is able to contribute to the creation
of this database of knowledge. And what is particularly good fun: if you have your computer
analyse a position which is not yet known, then
in a ﬂash you have made that position your own
and the analysis is made available to the entire
world of chess players linked to your name.
Who has made the greatest number of positions
his or her own? Well, if your analysis goes
deeper you can actually gain more positions
from other players and see your name enter the
roll of honour for “Let’s Check”.
All opening theory to back you up. Even if you
are not an openings expert, you can be right
up there among the best of them with “Let’s
Check”. Because Fritz 13 provides you all of
opening theory in a statistical tree structure.
The “Live Book” shows you for every position
not only the complete statistics based on the
weekly updated ChessBase Online Database
(over 5 million games) but also how often any
speciﬁc continuation has already been accessed
in the “Let’s Check” database and just how
much in fashion it is.*

Other innovations:
Improved database management with direct
choice, improved user interface in Windows
Ofﬁce 2010 style, and the new strong Fritz13
engine.
Your package contains:
Database with 1.5 million games, 10 hours of
Fritztrainer videos with Garry Kasparov, Vishy
Anand and many others, 6 months premium
membership of playchess.com.

FRITZ 13
Including database with
with 1.5 Mio. games

49,90 **

FRITZ 13 Download version
Only available from
the ChessBase Online-Shop

49,90 **

System requirements: Minimum:
Pentium III 1 GHz, 1 GB RAM, Windows
Vista, XP (Service Pack 3), DirectX9 Graphics
card with 256 MB RAM, DVD-ROM drive,
Windows-Media Player 9 and internet access to
activate the program, playchess.com, Let’s Check
and Updates.
* Access to “Let’s Check” database till
31.12.2014
** Fritz 13 will be released middle of
October 2011"

CHESSBASE GMBH · MEXIKORING 35 · D-22297 HAMBURG · TEL ++(49) 40/639060-12 · FAX ++(49) 40/6301282 · WWW.CHESSBASE.COM · INFO@CHESSBASE.COM
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Hvid trækker!

Skønhedspræmierne
Forlaget Quality Chess (med danske
GM Jacob Aagaard som grundlægger og direktør) havde igen i år udsat to skønhedspræmier for bedste
parti i henholdsvis over og under
rating 2200.
Skønhedspræmien for turneringens
bedste parti over 2200 gik til GM
Jonny Hector for følgende perle:

Jonny Hector
kommenterer:

5. runde

Somme tider kan man være heldig i
skak, og andre gange... kan man være
meget heldig. Da jeg forberedte mit
parti mod Daniel Fridman forud for
5. runde fik jeg ved et tilfælde en
stilling på brættet, som ingen af os
havde haft før, men hvor jeg alligevel fik den tanke, at sådan kunne det
måske komme til at gå i partiet. Og
faktisk...

GM Jonny Hector
Sverige (2568)

GM Daniel Fridman
Tyskland (2659)

Caro-Kann / B12
1. e4 c6 2. d4 d5 3. f3
Skal jeg sætte et Informator-symbol
ved dette træk, vælger jeg nok ‘?!’.
Trækket er sikkert ikke det bedste i
stillingen, men i skak er det ikke altid det stærkeste træk, som giver det
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Stillingen efter Sorts 11... Sf6-h5
Sort har i en benoni tidligt brugt tid
på trækkene a6, b5, h6 og Sh5. Var
denne tid givet godt ud?

elitespillere. Så også på dette område ser skakken ud til at gå en glædelig fremtid i møde.
Foto: Calle Erlandsson.

Opgave 5

Kvinderne
Som tidligere omtalt deltog den nybagte europamester for kvinder, GM
Viktorija Cmilyte, i turneringen, og
hun var da helt klart også det mest
prominente navn på kvindesiden.
Men derudover deltog også et pænt
antal andre udenlandske kvindelige
titelholdere samt flere af de danske

bedste resultat. En vigtig pointe med
3. f3 er – i hvert fald når jeg spiller
det – at det hurtigt kan føre til stillinger, som er lidt uvante i Caro-Kann.
Jeg har kun spillet varianten en håndfuld gange, og efter Fridmans næste
træk, havde vi en stilling, som ingen
af os havde haft på brættet tidligere.
3... Db6
Ved en af de lejligheder, jeg prøvede
varianten, fik jeg en ordentlig omgang af Peter Heine Nielsen. Det
interessante ved det parti var, at da
computerne efterfølgende fik kigget
på det, så var det et helt andet parti.
Efter trækkene 1. e4 c6 2. d4 d5 3. f3
e6 4. Sc3 Sf6 5. Le3 dxe4 6. fxe4
Lb4 7. Df3 Da5 8. Se2 c5 9. d5 exd5
10. exd5 Lg4 11. Dg3 Lxe2 spillede
jeg 12. De5† fulgt af Lxe2, men
Hvids stilling er ikke sund, og jeg
kom hurtigt i store problemer.
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Analysediagram
J. Hector - P. Heine Nielsen
Men i stillingen efter 11... Lxe2, hvor

Jonny Hector – kreativ angrebsskak
og heldig forberedelse.

Hvid aktuelt er bagud med en officer, mens flere af de øvrige hænger
rundt omkring på brættet, skal Hvid
stille endnu en officer i slag med 12.
Lh6!! Et utroligt træk, og derfra bedømmer computeren stillingen som
helt lige. Og som om dette ikke var
nok, foreslår den som et af Sorts bedste svartræk på 12. Lh6!! nu 12...
Ld3! Skak er blevet et andet spil, end
dengang jeg lærte det!
Tilbage til dagens opgør med Fridman. Jeg havde fundet fire partier,
hvor Daniel havde mødt 3. f3, og
hver gang havde han valgt forskelligt. Men aldrig 3... Db6, så jeg gættede, at det var tid for det nu.
Dronningtrækket er også udprægede
Caro-Kann spilleres foretrukne valg
i øjeblikket.
4. Sc3
Specialisterne med de hvide brikker
vælger her i stedet 4. a4, bortset fra
Ivanchuk, som er så dyb, at han har
spillet 4. a3. Der findes helt sikkert
mange muligheder i stillingen, men
4. Sc3 forekommer at være en af de
bedre.
4... dxe4
Dette i forbindelse med det følgende
træk er Sorts hensigt med 3... Db6.
På mig virker planen ikke helt lo-

Foto: tr.
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Hvid trækker!

gisk. De gange, jeg har spillet den
her variant, er jeg for det meste blevet lidt irriteret på f3-bonden. Den
står i vejen for brikkerne, som gerne
vil udvikles. Nu ændres stillingen,
og Hvids spil bliver lettere og også
tvunget. Jeg må satse på mit udviklingsforspring, inden Sort begynder
at pege på de svage felter i min stilling. Når man spiller 3. f3, er ideen,
at Hvid skal beholde et stort centrum,
men faktisk er det næstbedste, at centrum fuldstændig forsvinder. I så fald
drejer det sig om hurtig udvikling,
åbne linier og dødelige diagonaler.
5. fxe4 e5 6. Sf3 exd4 7. Sxd4 Sf6 8.
e5 Sg4 9. e6!
Tematisk, men alligevel usædvanligt, eftersom Hvid ikke kan slå tilbage, når Sort tager bonden med løberen.
9... Lxe6

  ^
   
   
   
   
   
 
 

10. Lc4!
For mig er dette træk det smukkeste
i partiet. Først 9. e6 for at tvinge Sort

Stillingen efter Sorts 26... Dc7-b7.
Kan Hvid udnytte sit pres i a-linien,
og samtidig forhindre, at Sort bryder igennem i b-linien?

Turisterne
Selv om Politiken Cup efterhånden
har udviklet sig til en stor international skakturnering med markant international profilering og opmærksomhed, kommer man ikke uden om,
at turneringen også er et stort trækplaster for danske og udenlandske
skakturister.

til at udvikle løberen og derpå 10.
Lc4 for at angribe den. En status om
nogle træk viser, at for prisen af ebonden har Hvid kunnet bytte løberen på f1 mod springeren på g4, og
desuden har Hvid fået åbne linier ned
mod Sorts konge. Hvids dronning
står stærkt, mens Sorts løbere mangler fodfæste.
Det er her, jeg havde mit held i partiet. For det første havde jeg haft
denne stilling fremme på mit analysebræt, men når man kigger på 20
forskellige stillinger i løbet af en to
timers forberedelse, kan man ikke
altid komme i tanker om, hvad man
havde tænkt sig at gøre, selv om man
får netop en af stillingerne fra analysen. Det kan blive ret forvirrende,
men 10. Lc4 er et træk, som skiller
sig ud og som fæstner sig på nethinden.
Desuden havde Fridman tænkt en hel
del efter 9. e6, og når jeg så tænker i
40 sekunder og derpå stikker ham
løbertrækket, går han ned til tælling
første gang. For han forstår pludselig, at det, der kommer, vil blive vanskeligt. Et dilemma i den slags situationer er, at han må finde de bedste
træk for at holde sig inde i partiet,
men spiller han faktisk de bedste
træk, må han indse, at han stadig er i
min forberedelse. Pest eller kolera.
10... Lxc4 11. Dxg4 Sd7?
Computeren, kold som altid, siger at
11... Sa6 var det rigtige. Dronningskakken på e4 kommer altid til at

Opgave 7
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Sort trækker og vinder!

gøre ondt, men det er vigtigere at
have feltet d7 til kongen end at have
springeren at gemme sig bagved.
Formentlig har computeren ret. Man
kan sige, at mit parti på en måde først
starter nu, men herfra har jeg en stilling at spille, og trækkene kom let til
mig.
12. De4† Kd8 13. Lg5† f6 14. 0-0-0
For mig lignede stillingen nærmest
siciliansk nu. Et ganske dejligt sted
at havne mod en Caro-Kann spiller.
14... fxg5
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15. Sf3!?
Bestemt ikke noget dårligt træk, men
Fritz foretrækker 15. Se6† med fortsættelsen 15... Lxe6 16. Dxe6 Dc7
17. Td3. Så langt var jeg også med,
men jeg blev urolig for 17... Ld6 18.
Thd1 (18. Txd6 Te8) 18... Te8. Jeg
regnede med, at jeg nok fik hans
dronning og et par bønder mod mine
to tårne. Somme tider tilstrækkeligt
til at vinde, men ikke altid. Det, jeg
fejlbedømte, var, at jeg måske slet
2011 /5/233
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Selv om skakturisterne benytter denne uge til at holde lidt sommerferie –
og samtidig få spillet lidt skak – betyder det ikke, at partierne i nederste
halvdel af feltet tages useriøst –
tværtimod – men det betyder, at folk
også ofte dagligt foretager sig turismeprægede ting før og efter parti-

ikke behøver at forcere disse afbytninger, men i stedet kan holde spændingen og presse ham i stykker på dlinien. Med partitrækket kunne jeg
se, at mit angreb ville fortsætte – ligesom Fridmans problemer. Den
eneste indvending mod 15. Sf3 er,
at 15. Se6 er stærkere.
15... Kc7
Bedste forsøg var 15... Dc5 med
ideen 16. Se5 Le6. Efter 15... Dc5
havde jeg måttet vælge mellem forskellige, men hver for sig lovende
fortsættelser. Når jeg kigger på det i
dag, foretrækker jeg varianten 16.
Se5 Le6 17. Txd7† Lxd7 18. Td1,
som ser fin ud, selv om partiet ikke
er slut endnu. De andre kandidattræk
efter 15... Dc5 er 16. Td4 og Se6†.
16. Dxc4 Dc5 17. Dd3
Det var fristende straks at stikke hovedet frem med 17. Df7, men det er
meget bedre at spille det helt enkelt.
Sort har alligevel så mange problemer, at det ville være en fejl at forcere hans svartræk.
17... Sf6?
Et naturligt træk, men det forudsætter, at Hvids partitræk 18. Sd4 kan
pareres med 18... Te8. Det går dog
ikke, da tårnet ikke både kan slå på
e6 og holde øje med d8. Den sorte
stilling er derfor tabt nu, og det var
den måske også tidligere. I resten af
partiet bliver Fridman tvunget til at
spille træk, han slet ikke har lyst til.
18. Sd4 De5 19. The1 Dxh2 20. Se6†
Kb6 21. Dd4† Ka6
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erne, og derfor også møder frem til
de enkelte runder med en lidt mere
afslappet holdning. Folk vil fortsat
helst vinde, men: ‘Der er jo også
andre ting her i livet!’ På en næsten
umærkelig måde får dette som effekt, at alle partier i alle lokaler afvikles i en hyggelig, venlig og fordragelig stemning.

Sumpfolket
Hvis man i løbet af turneringen dristede sig ud i atriumgården for at
hilse på de mange spillere, der efter

   ^
   
   
   
   
   
 

 
Her havde jeg lidt svært ved at finde
de dræbende varianter, men det faktum, at jeg angriber med dronning,
to tårne og to springere, mens Sort
skal forsvare sig med en løber og to
bønder, fik mig til at se optimistisk
på mine chancer.
22. Dc4† Kb6 23. Sa4† Ka5 24. Sac5
b5 25. Sb3† Kb6 26. Dd4† Ka6 27.
Sbc5† Lxc5 28. Sxc5† Kb6 29. Sd3†
Kc7 30. Te7† Kc8 31. Dc5 Dxg2
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32. Dd6 opgivet . 1-0

dagens parti sad i solskinnet ved
café-bordene dér, kunne man igen i
år opleve, at især ét cafébord samlede mange tilskuere dag efter dag:
Veteranerne FM Jørgen Hvenekilde
og FM Eric Brøndum har gennem
de senere år udviklet en fin lille tradition for at gennemgå deres egne
(og nogle gange også andres) partier
på en så underholdende vis, at det
bliver både sjovt og vedkommende
for udefrakommende.
Tilhørerne får med garanti hver
dag et billigt grin, baseret på især

Langsigtet
officersoffer
Quality Chess’ skønhedspræmie
2011 (for spillere med rating på max.
2200): Ti bøger fra Quality Chess.

Bo Garner Christensen
kommenterer:

2. runde

Stillingen efter Hvids 32. f5xe6.
Hvid er blevet lidt luftig i kongestillingen, men han er alligevel gået
til angreb med krum hals:
Sort trækker og vinder!

Lars Meier
Tyskland (1980)

Tobias Rostgaard
Danmark (2184)

Siciliansk / B22
1. e4 c5 2. c3 Sf6 3. e5 Sd5 4. d4 cxd4
5. cxd4 d6 6. Sf3 Sc6 7. Lc4 Sb6
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Dette er den nøglestilling, som partiet her diskuterer: Kan Hvid ofre en
løber og slå på f7?
8. Lxf7†!? Kxf7 9. e6†
Computerne siger her ‘klar fordel til
Sort’, men helt så enkelt er det ikke:
For hvis Sort ikke kan slå denne

Foto: Sigfred Haubro.

Foto: Thomas Larsen.

Foto: Sigfred Haubro.

WGM Anna Zatonskih, USA.

GM Robert Hess, USA

GM Julian Radulski, Bulgarien.

bonde, vil hans stilling blive meget
vanskelig at spille, idet f.eks. det
sorte løberpar vil få meget svært ved
at udvikle sig.
9... Kg8?!
For at teste det hvide offer skal man
efter min mening selvfølgelig modtage det tilbudte materiale: 9... Lxe6
10. Sg5† Kf6! For efter f.eks. 11.
Df3† Lf5 12. Se4† Kg6 ser Sort ud
til at klare sig, endda med en officer
i overvægt! Men det kræver selvfølgelig gode nerver at stå med kongen
på f6 efter blot 10 træk!?
10. d5!
Herefter er den sorte stilling snøret
godt og grundigt sammen, og det
kræver herfra den allerstørste omhu
– og ekstrem hurtighed – at få udviklet de sorte brikker, endsige at få
dem til at spille bare nogenlunde godt
sammen:
10... Se5 11. Sxe5 dxe5 12. Sc3

allerede ved at være for sent, så sidste chance er at få udviklet Lf8 lynhurtigt, og derpå prøve at udvikle
dronningfløjen med den næsten
Houdini-agtige metode: a5, Ta6,
Sa8, Td6, b6, Lb7 og Sc7 – uanset
om dette måtte koste en bonde og/
eller en kvalitet. Der er ingen tid at
spilde, og der er desuden slet ikke
råd til oven i købet at svække de
hvide felter på kongefløjen...
12... h6?
Sort burde indse, at det nu gælder
om at redde stumperne af partiet, og
derfor spille 12... g6! 13. Df3 De8
14. Sb5. Gys! For her har han den
smarte redning 14... e4!!, der lige
nøjagtig vinder den tid, der skal til:
15. Db3 Dd8 16. d6?! a6 17. Sc3
Dxd6 18. Le3 Lxe6 19. Dxb6 Dxb6
20. Lxb6 Lg7, der godt nok giver
officeren tilbage, men som også giver Sort den fornødne luft til at få
udviklet sine brikker, og dermed
komme tilbage i partiet igen.
13. 0-0 Sc4?!
Fjerde træk med denne brik, selv om
ingen er de to løbere endnu er blevet
udviklet...
14. Dh5 Sd6
Femte!
15. f4 exf4?
Er det ikke japanerne, der har opfundet ordet harakiri? Åbningen af
f-linien kan den underudviklede
sorte stilling naturligvis ikke klare.
16. Lxf4 Kh7 17. Lxd6 exd6 18. Tf7!
Tg8 19. Taf1 Le7 20. Se4 Lg5 21. h4

Lxh4 22. Df5† Kh8 23. Dg6 Db6† 24.
Kh1 Lxe6 25. dxe6 Dd4
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Her er sidste udkald for Sort, hvis
han vil være med i partiet: Det er

  
  
 
   
   
   
  

 
Jeg vil tro, at det især er Hvids næste
træk, som fik dommerkomiteen til
at give netop dette parti skønhedspræmien.
Med et enkelt lille bondetræk påvises den sorte løbers pladsproblem –
og de sorte brikkers generelt meget
dårlige koordination – og samtidig
forhindres enhver form for modspil...
Inden det afgørende stød sættes ind.
26. g3!! d5
Modtrækket, som Sort havde sat sin
lid til, men...
27. Sd6!
Takket være svækkelsen af feltet d6,
er den hvide springer nu elegant på
vej til feltet f7 med mat:
27... Lg5 28. T7f4!! opgivet.
Et sjovt parti, hvor temaet ‘udvikling kontra materiel’ blev diskuteret
på en underholdende og interessant
måde.
1-0
2011 /5/235
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... POLITIKEN CUP
Jørgen Hvenekildes forrygende evne
til at beskrive selv vanskelige analyser og forhold med både humor og
lune, og med Eric Brøndum som den
fødte sparringpartner til denne spøg.

Opgave 8
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Sort trækker og vinder!

Stillingen efter Hvids 20. Ta1-d1.
Ved morgenbordet hørte jeg en dag
et citat fra dette cafébord: En spiller
havde allerede efter 3. runde spillet
så ringe, at hans faktiske score nærmede sig minus 2 i forhold til forventet score... Hvenekilde havde
derpå funderet lidt over dette, og
kom så med den beskrivelse, som vi
kom til at grine af den morgen: ‘Han
(den pågældende spiller) tilhører nu
ikke længere en ratinggruppe, men
er overgået til den gruppe af spillere, som hedder Sumpfolket!’
For de uindviede i denne terminologi er Sumpfolket en næsten
ukendt gruppe af afrikanske indfødte, der i århundreder har levet isoleret så langt inde i junglen, at de i
dag ikke taler nogen kendt dialekt
og er uden føling med civilisationen...

Sumpspiller før dagens parti.
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Mads Andersen spillede simultan på Københavns Hovedbanegård og vandt 15½-4½.

Arrangørerne
Ved årets Politiken Cup viste arrangøren, Københavns Skak Union,
igen sin høje klasse, og turneringen
som helhed blev afviklet yderst professionelt og seriøst. De erfarne
KSU-folk – med DSU-formand Lars
Henrik Bech-Hansen i spidsen – fik
alt til at fungere perfekt fra start til
slut, og de mange års erfaring fra tidligere turneringer skinnede da også
igennem på alle områder og på den
bedst tænkelige måde.
Selvfølgelig opstår der altid uforudsete situationer under et arrangement af denne størrelse, men selv her
viste arrangørerne et meget fint overblik og evne til at løse eventuelle
problemer hurtigt og smidigt, og til
alles udelte tilfredshed.

Sidearrangementerne
For at leve op til sit primære navn
‘Copenhagen Chess Festival’ blev
der både før og under Politiken Cup
afholdt en række sidearrangementer,
hvor især den traditionelle simultanopvisning på Københavns Hovedbanegård havde stor offentlig bevågenhed. I år var det IM Mads Andersen, der som unionens titelholder og
repræsentant udfordrede 20 interesserede skak-spillere simultant – som
en slags præludium til hovedbegivenheden i Helsingør – dagen før 1.
runde af Politiken Cup.
Derudover blev der under turneringen arrangeret flere populære

foredragsaftener, hvor blandt andet
GM Henrik Danielsen underviste i
slutspil, og hvor GM Lars Schandorff introducerede den nye film om
Bobby Fischer, som havde snigpremiere ved Politiken Cup.
Endelig blev der én af dagene også
arrangeret en såkaldt ‘Børne Cup’ –
en hurtigturnering opdelt i aldersklasser for børn i alderen op til 14 år.
Denne turnering blev afviklet sideløbende med dagens runde i Politiken Cup, så tilskuerne til børnecup’en var formodentlig hovedsageligt medrejsende forældre og trænere. I hvert fald så jeg selv kun børnene, når de legede ude i Konventums parkanlæg efter turneringen. At
dømme ud fra antallet af deltagere
var turneringen særdeles populær
blandt børnene, og så havde de jo
samtidig en rigtig fin anledning til
også at være tilskuere til hovedturneringen, og dermed få en fornemmelse af, hvordan de voksne
spiller. En fin idé.
I slutningen af turneringen var der
en aften også den traditionelle lynturnering, men den oplevede jeg ikke
noget af, da jeg valgte at prioritere
min nattesøvn. Det var jo i forvejen
et hårdt program med 10 runder på 9
dage. GM Daniel Fridman vandt
foran et imponerende stærkt felt.
Under hele turneringen var Dansk
Skaksalg repræsenteret med et centralt placeret udstillingslokale, så
både spillere og tilskuere kunne for-

Velkomsten
Oven på alle disse roser skal der også
komme lidt malurt. Ved turneringens
start lå der ved 1. runde en flot
velkomstmappe (sammen med en fin
Politiken Cup kuglepen) til alle deltagere ved deres respektive pladser,
og det var med den sædvanlige glæde
og forventning, at man slog op på
arrangørernes skriftlige velkomst.
Der var en mættet og forventningsfuld – ja, næsten magisk – stemning

før 1. runde, hvor alle sad nogle minutter og studerede velkomstmappen. Men... velkomsten stod kun
skrevet på dansk! Jeg kiggede hurtigt rundt på alle spillere omkring
mig, og de mange fra Tyskland,
England, Ukraine, USA, Frankrig
m.v. havde nu fået et ansigtsudtryk,
som afspejlede temmelig stor undren, og den tidligere stemning af
forventningens glæde, var blevet
afløst af forvirring: Stod der nu noget vigtigt på disse sider? Og ville
det i givet fald få betydning for turneringens afvikling?
Til næste år håber jeg, at denne
velkomst udformes både på dansk
og på (som minimum) engelsk. Det
er jo trods alt en international skak-

turnering, så der bør udvises respekt
for, at ikke alle deltagere kan tale og
forstå det danske sprog.

Politiken Cup 2012
Men det sidste kritikpunkt fjerner på
ingen måde det generelle indtryk af,
at Politiken Cup 2011 blev en rigtig
flot turnering, og sammen med
mange hundrede andre skakspillere
ser jeg allerede nu frem til næste års
Politiken Cup. I mit stille sind står
blot spørgsmålet: ‘Kan dette arrangement overhovedet blive bedre?’
Svaret på dette spørgsmål skal heldigvis ikke komme fra mig, men fra
arrangørerne, Københavns Skak
Union – i år 2012... Jeg glæder mig
allerede!

Foto: Calle Erlandsson.

syne sig med nye bøger og anden
inspiration. Dette blev samtidig en
flot og værdig exit for Skaksalgets
to ledere, Christine og Lars August
Meyer, som efter tre år har valgt at
give denne fakkel videre.

Nye tider for vinderen af Politiken Cup:

Igor Kurnosov
Af Jan Løfberg
Igor Kurnosov er 25 år og stormester. Med over 2600 i rating ville han
være topspiller i de fleste lande, men
nu kommer han fra Rusland og må
derfor lade sig nøje med en placering som det store lands 31. bedste
skakspiller. Kurnosov er med andre
ord en af de mere ukendte russiske
stormestre.
Og dog. Kurnosovs navn er forbundet med ‘skandalen’ i Aeroflot
Open 2009. Med de sorte brikker
besejrede han verdensstjernen Mamedyarov i bare 21 træk. Det fik
aserbajdsjaneren til at beskylde russeren for at have brugt computer
under partiet. Mamedyarov havde
ikke skyggen af bevis for påstanden.
Alle beskyldninger blev siden afvist,
men Kurnosov må affinde sig med,
at de fleste mennesker har lettere ved
at huske anklagen end frifindelsen:
‘Var der ikke noget om, at han brugte
computer?’

I 2003 blev Kurnosov stormester
i en alder af 18 år. De følgende år
bød på fornuftig fremgang, men i
2010 begyndte en voldsom tilbagegang. Kurnosov er det seneste års
tid gået fra at være nr. 52 i verden til
en placering som nr. 131.
Kurnosov efterlader et behageligt
indtryk fra Helsingør. Han er en beskeden, venlig og yderst professionel stormester. Han virker uhyre velforberedt og kommer ret hurtigt ind
i stillinger, hvor han føler sig hjemme
og har en lille fordel. De fleste gange
spillede han siciliansk mod 1. e4,
men mod Jonny Hector valgte han
1... e5 i forventning om, at Hector
ville spille Evans Gambit. Kurnosov
afleverede sit hjemmeforberedte forsvar lynhurtigt og havde kun brugt
et par minutter, da Hector fejlede
afgørende i 13. træk. En let sejr.
De ti partier i Politiken Cup blev
gennemført ret solidt. Kurnosov spil-

Igor Kurnosov, Rusland – velforberedt
og professionel turneringsvinder.

lede med stor sikkerhed, og han strøg
alene over målstregen, da han i sidste runde spillede et velkalkuleret
bondeoffer mod den 15-årige ungarske stormester Richárd Rapport.
Politiken Cup skriver sig til Kurnosovs lille, eksklusive liste af sejre
i pænt besatte åbne turneringer:
Arctic Chess Challenge i Tromsø
2008, Hastings Masters 2008/2009,
Bhubaneswar (Indien) 2009 og Ugra
(Rusland) 2010.
Måske indsatsen i Helsingør varsler en ny og spændende periode for
ham. Kurnosov har fortjent at frigøre
sig helt fra den skæbnesvangre episode for to år siden.
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Nyhed fik god generalprøve
i Politiken Cup

Foto: Thomas Larsen.

... POLITIKEN CUP

Af Peter Heine Nielsen

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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slået kontra, og havde stadig chancen for at være med i topstriden.
Og så er vi ved fremme ved partiet. For tredje dag i træk en svensk
modstander, nemlig min klubkammerat fra Rockaden Stockholm, Erik
Blomqvist, som jeg for et par år siden med hvid spillede remis imod.
Her i Politiken Cup 2011 havde
Blomquist en god turnering, der indbragte en GM-norm, så partiet mod
mig afspejler ikke, at slutresultatet
måske var hans bedste nogen sinde.
8. runde

At spille en turnering kort før en
World Cup, hvor man ved, at modstandere aktivt følger ens åbningsvalg, er altid specielt. Man gør sig
overvejelser om ikke at give alt for
mange informationer fra sig – og
måske endda misinformere.
Frem til partiet i 8. runde havde
Politiken Cup været lidt op og ned
for mig, for efter en god start tabte
jeg med de hvide brikker til Hector.
Det er unægtelig en erhversrisiko,
når man sætter sig ved brættet over
for den farlige svensker, men mere
bekymret var jeg over, hvordan jeg
på to træk havde forvandlet først en
lidt bedre stilling til en noget dårligere, for derefter med endnu et fejltræk at kompromittere min stilling
yderligere.
Jeg fightede derefter fint, men forgæves, og dagen efter var det ved at
gå galt mod endnu en svensker, Christian Jepson, men da han lidt overmodigt ofrede sin dronning, fik jeg

Erik Blomqvist
Sverige (2438)

Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)

Siciliansk / B76
1. Sf3 g6!?
Det hører absolut til sjældenhederne,
at jeg spiller dette i træk 1, dertil har
jeg nok for meget respekt for centrums betydning i skak, og planen var
da også at prøve at vinde kampen
om trækfølger, som min modstander indledte med 1. Sf3. Min vurdering var, at han ville undgå grünfeldindisk, eller i hvert fald – som
han med succes tidligere havde gjort
det – spille en opstilling uden d4.
I så fald er 1... g6 velegnet til at genere Hvid, da 2. c4 Lg7 3. d4 Sf6!
giver Sort, hvad han ønsker, og 3. e4
e5!? også komplicerer tingene. Der
er dog et lille problem:
2. e4!?
Ikke hvad jeg forventede, men et
principielt svar. Nu skal Sort vælge
mellem det moderne forsvar, eller en
accelereret sicilianer. Og jeg har trods
alt skrevet en bog om sidstnævnte,
så mere snydt var jeg endnu ikke.
2... c5!? 3. d4
3. c4!? giver god mening, specielt i
betragtning af, hvad der nu sker.

Peter Heine Nielsen – foran Politikens Cups
nysgerrige logo-springer.

Efter 3. c4 har Sort valget med 3...
Lg7 4. d4 cxd4 enten at gå ind i
Maroczy-strukturen, eller med 4... d6
at prøve at fremprovokere benoniagtige stillinger.
3... cxd4 4. Sxd4 Sf6!?
Ment som en snedighed, for jeg følte
mig sikker på, han hellere ville have
en Maroczy end en rigtig drage. Nu
er pointen, at jeg tvinger ham til at
sætte sin springer på c3, hvorfor vi
får en rigtig drage, en af mine allerførste! Væsentligt er det naturligvis,
at 5. e5? taber en bonde efter 5...
Da5†.
5. Sc3 d6 6. Le3 Lg7 7. f3 0-0 8. Dd2
Sc6 9. 0-0-0.
Det andet kritiske træk er 9. Lc4, men
Blomqvist var tidligere 1. e4 spiller,
og foretrak dengang altid 9. 0-0-0,
så jeg forventede absolut dette. Og
faktisk er jeg overraskende godt inde
i variantens detaljer som følge af
forskelligt sekundantarbejde, hvor
jeg til min egen overraskelse fik stor
sympati for den sorte stilling. Så stor,
at da jeg så, at jeg nok skulle møde
Michael Adams, hvis jeg nåede til
World Cup’ens 2. runde, besluttede,
at dette kunne være et ideelt valg mod
englænderen, der netop altid spiller
9. 0-0-0. Umiddelbart vil man
naturligvis helst ikke ikke afsløre
sine hovedvalg kort før en World
Cup, men under forberedelserne forsikrede jeg mig selv om, at det med
den aktuelle trækfølge var meget
usandsynligt, at vi ville havne i denne

stilling. Og selv hvis vi gjorde, ville
Adams forhåbentligt tolke det som
et uheld!
9... d5

  ^
   
   
   
  
  
 
 

10. exd5
Der er skarpere træk som 10. Kb1
eller De1 (som Erling Mortensen
spillede mod mig i vores DM-omkamp for 20 år siden!) men dette
solide positionelle træk er også
Adams’ foretrukne.
10... Sxd5 11. Sxc6 bxc6 12. Ld4 Lxd4
13. Dxd4 Db6!?
Kan nok virke mærkeligt, da dronningafbytning ikke netop er, hvad
Sort ønsker. Men afbytningen på b6

ville forbedre Sorts bondestilling
markant, og derfor kan jeg tillade
mig at sætte dronningen midlertidigt
dér.
14. Sa4 Dc7!?
Efter 14... Dxd4 ville slutspillet være
forfærdeligt for Sort. Det normale
træk er 14... Da5, men Magnus Carlsen har gjort sit til, at folk har fået
øjnene op for, at Sort ikke bør bruge
tid på at fremprovokere svækkelsen
b3.
15. Lc4 Td8 16. h4?
Et logisk udseende træk, men en
grov fejl. Adams spillede knapt en
måned senere det mere solide 16.
Lb3.
16... Lf5 17. Lb3
Her tænkte jeg et stykke tid, og efter
lidt pessimisme og irritation over, at
jeg ikke kunne huske, hvad jeg her
havde planlagt, blev jeg pludselig
meget optimistisk, og begyndte nærmest at synes, jeg stort set stod til
gevinst. Nok lige i overkanten, men
hvor h4 i dragevarianten næsten altid er et fornuftigt angrebstræk, er
det her en stor positionel svækkelse!


Foto: tr.

 ^ 
   
   
   
   
  
 
  

17... Dg3!
Et træk der fuldstændig lammer
Hvids spil. Væsentligt er det, at et
hvidt g2-g4 forhindres, så min løber
på f5 bliver stabil. Efter f.eks. 18. h5
slår jeg gladeligt på g2, da 19. hxg6
Lxg6 er absolut sikkert for Sorts
konge, og på 19. h6 har jeg 19...
Dg5† fulgt af 20... Df6.
Erik Blomquist, Sverige
– stort spil og GM-norm,
men udmanøvreret
i 8. runde.

18. Dd2 Sf4!
Sort står til gevinst. Han har sine
svagheder på dronningefløjen, men
de er ikke væsentlige, til gengæld er
Sxg2xh4xf3 på ingen måde urealistisk. Hvid kan nu ganske vist få to
tårne for dronningen, men i så fald
taber han netop alle sine bønder på
kongefløjen.
19. Db4 e6!
En del af det sorte koncept, løberen
på b3 stækkes, hvilket også var relevant i det senere parti mod Adams.
20. De7
Resignation, men Hvid kan ikke forsvare sin kongefløj og søger modspil.
20... Txd1† 21. Txd1 Sxg2! 22. a3 Dxh4
23. Db7 Df4† 24. Kb1 Tb8 25. De7




   
   
   
  
  
 


^







25... Se3
Lidt for sikkert spillet. 25... Txb3 26.
Td8† Kg7 27. Df8† Kf6 28. Td7
Kg5 var ikke umuligt at beregne.
Men partitrækket er rigeligt til at
vinde.
26. Td7 Tf8 27. Sc5 Sd5 28. Lxd5 exd5!
Det tog mig lidt tid at spille de forrige træk, mest fordi exd5 faldt mig
unaturligt. Man er trods alt positionsspiller og opdraget til at slå ind mod
centrum. Men nu dækker min løber
behageligt d7-feltet, så efter 29. Td8
Txd8 30. Dxd8† Kg7 har Hvid ikke
længere 31. Sd7 med modspil.
29. Txa7 Dc4 30. a4 Dxc2† 31. Ka2 d4
Et parti jeg var godt tilfreds med,
specielt på grund af det meget atypiske motiv, at Sort angriber positionelt på kongefløjen i dragevarianten!
0-1
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31. Tb4 c5 32. Txb3 Sxb3 33. Lc4† Kf8
34. Lxb3 cxd4 35. cxd4
... men efter et yderst interessant slutspil trak Sort det længste strå.
35... Ke7 36. d5 Kd8 37. La4 Td6 38.
Te1 Tc8 39. e5 Txd5 40. exf6 gxf6 41.
Te8† Kc7 42. Te7† Kd6 43. Td7† Kc5
44. Txa7 b5 45. Lb3 Td6 46. Txh7 Txa6
47. h4 Ta3 48. Le6 Te8 49. Th5† Kd6
50. Lg4 b4 51. Tb5 Te4 52. Lf5 Te5 53.
Tb6† Kc5 54. Txf6 Tf3 55. g4 b3 56.
Tf8 Tfxf5 0-1

Café-bordet – Niels Skou, Evans, demonstrerer sin gevinst mod en tysk IM for Per
Skjoldager, Jørgen Hvenekilde (stående), Eric Brøndum og Gunnar Finnlaugsson.

Alle otte opgaver er fra dette års
Politiken Cup, og igen i år viste det
sig, at en del partier – især i de lavere
rating-grupper – blev præget af fejl i
tidnøden, og af, at der i mange partier skete både små og store ‘mirakler’. Antallet af grove fejl blev dog i
sagens natur mindre og mindre, jo
tættere man kom på konferencesalen.

6. runde

Opgave 1:
GM Igor Kurnosov
Rusland (2633)

GM Hans Tikkanen
Sverige (2596)

Tfe8 27. Ld5 Txe3 28. b3 Tc5 29. Lc4
a6 30. Ta4 g5 31. Txb4 Txa5 32. Tb7
Ta1† 33. Kf2 Tc3 34. Kg3 Ta2 35. Lxf7†
Kf8 36. Lh5 Tb2 37. Txh7 Tcxb3 38.
Tf7† Kg8 39. Ta7 Ta3 40. Lf7† Kf8 41.
Le6 a5 42. Tf7† Ke8 43. Tg7 Te3 44.
Ld5 a4 45. Txg5 a3 46. Kf4 Td3 47.
Ke4 Td1 48. h4 a2 49. Lxa2 Txa2 50.
h5 Ta4† 51. Kf5 Ta5† 52. Se5 Te1 53.
Kf6 Ta6† 54. Kg7 Ta5 55. h6 Th1 56.
Sf7 Txg5† 57. Sxg5 Th5 58. Sf3 Tf5 59.
h7 Tf7† 60. Kg6 Tf8 61. Se5 1-0

Opgave 2:
6. runde

Løsninger...

GM Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)

GM Jonny Hector
Sverige (2568)

Slavisk / D10

Slavisk / D17

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 dxc4 4. e3 b5
5. a4 b4 6. Se4 Dd5 7. Sg3 Sf6 8. Le2
e5 9. Sf3 exd4
  ^
10. exd4 Ld6    
11. Dc2 La6
   
  
   
Hvid spillede...    
 
12. Sf5!
   

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 dxc4
5. a4 Lf5 6. Se5 Sbd7 7. Sxc4 Dc7 8.
g3 e5 9. dxe5 Sxe5 10. Lf4 Sfd7 11.
Lg2 Le7 12. Dc1 f6 13. Sxe5 Sxe5 14.
Sd5 Da5† 15. Ld2 Dd8 16. Sxe7 Dxe7
17. 0-0 0-0 18. Le3 Tfe8 19. a5 Db4
20. Td1 Db5 21. Lf1 Le6 22. Dc5 Db3
23. Ld4 Ted8 24. Tdc1 Td5 25. Dc3
Dxc3 26. bxc3 Sc4 27. a6 b6
28. e4 Td7
  
29. Ta4 Sd2
  
30. Le2
   
   
  
Sort spillede...    
   
30... Lb3!
   
Hvorefter Hvid valgte kvalitetsofferet...

Springeren er på vej til e3, hvorefter
Sorts fremskudte c-bonde ikke længere kan holdes, mens de hvide officerer samtidig koordinerer optimalt.
12... 0-0 13. Se3 De4 14. Dxe4 Sxe4
15. Sxc4 Te8 16. Le3 Lxc4 17. Lxc4 Sd7
18. 0-0 Tac8 19. a5 c5 20. Tfd1 cxd4
21. Txd4 Sdf6 22. Lb5 Tf8 23. Ld3 Lc5
24. Txe4 Sxe4 25. Lxe4 Lxe3 26. fxe3
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Opgave 3:
Partiet, som afgjorde placeringen af
1. pladsen:
10. runde

Foto: Sigfred Haubro.

GM Richárd Rapport
Ungarn (2545)

GM Igor Kurnosov
Ukraine (2633)

Grünfeldindisk / D72
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 d5
5. cxd5 Sxd5 6. e4 Sb6 7. Se2 c5 8. d5
e6 9. 0-0 0-0 10. Sec3 Sa6 11. Sa3
exd5 12. exd5 Lf5 13. Le3 Dd7 14. Dd2
Lh3 15. Lxh3 Dxh3 16. Tad1 Tfd8
17. d6 Df5
 ^ 
18. Tfe1 Sb4
   
19. Se4
   
  
   
Sort spillede...    
   
19... Sd7!
  
Sort tillader ikke, at Hvid bemægtiger sig initiativet i partiet, og afslår
den tilbudte officer.
Da den næste springer gik til c6, blev
det klart for Hvid, at svækkelsen af
de hvide felter i Hvids kongestilling
(især feltet f3) var det endelige mål
for denne smarte omgruppering af
de sorte springere!
20. Lxc5 Sc6 21. Le3 Sde5 22. Sg5 h6
23. f4 hxg5 24. fxe5 Sxe5 25. Dd5 Sf3†
26. Kf2 Sxe1† 27. Dxf5 gxf5 28. Lxg5
Lxb2 29. Lxd8 Txd8 30. Sc4 Lc3 31.
Se3 La5 32. Sc4 Lc3 33. Se3 Kf8 34.
Td5 b6 35. a3 Ke8 36. h4 Kd7 37. h5
Ke6 38. Td1 Txd6 39. Txd6† Kxd6 40.
Ke2 Ke5 41. h6 Ke4 42. Sd1 Ld4 43.
Kxe1 f4 44. gxf4 Kxf4 45. h7 Kg5 46.
Ke2 Kg6 47. Kd3 Lg7 48. Kc4 Kxh7 49.
Se3 Kg6 50. Kb5 Ld4 51. Sc2 Lf2 52.
Ka6 Kf5 53. Sb4 Ke4 54. Sc6 f5 55.

Norge (2074)

Bo Garner Christensen
Danmark (2289)

Ekebjærg-åbning / B33
1. Sc3 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. e4 e5 6. Sdb5 d6 7. Lg5 a6 8.
Sa3 b5 9. Sd5 Le7 10. Lxf6 Lxf6 11. c3
Lg5 12. Sc2 0-0 13. h4 Lh6 14. g4 g6
15. g5 Lg7 16. Sce3 f5 17. gxf6 Lxf6
18. Sxf6† Dxf6 19. Dd2 Le6 20. Lh3
Lf7 21. h5 Tad8 22. 0-0-0 Lxa2
23. hxg6 Sa5
24. Sd5 Sb3† ^^

25. Kc2 Dxf2
  
   
  
Hvid spillede...    
  
26. gxh7†?
  
... hvorefter Sort vandt partiet efter
flere unøjagtigheder fra begge sider.
Men i diagrammet har Hvid faktisk
en forceret gevinst, som ingen af spillerne dog så under partiet, selv om
de begge spenderede lang tid på stillingen: 26. Le6† Kg7 27. Txh7†
Kxg6 28. Lf5† Txf5 29. Se7†!!,
Kxh7 30. Th1† Kg7 31. Sxf5†!,
hvorefter Sort mister sin Dronning.
Utroligt, hvor svært det kan være at
gennemskue en variant, hvor der
optræder mere end én mellemskak!
26... Kh8 27. Dxf2 Txf2† 28. Kd3 Sa5
29. Ke3 Tdf8 30. Lf5 Txb2 31. Se7 Tg2
32. Tdg1 Txg1 33. Txg1 Lf7 34. Le6
Kxh7 35. Th1† Kg7 36. Sf5† Kf6 37.
Lxf7 Txf7 38. Sxd6 Td7 39. Sf5 Sc4†
40. Ke2 a5 41. Tf1 Ke6 42. Tb1 Td2†
43. Ke1 Tb2 44. Td1 a4 45. Ta1 a3 46.
Kd1 Tg2 0-1

7. runde

Opgave 5:
Rasmus Svane
Tyskland (2346)

Dara Akdag
Danmark (2201)

Moderne benoni / A61
1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5
5. cxd5 d6 6. Sf3 g6 7. Lf4 a6 8. Sd2

Opgave 6:

33. Txe5 Sf3† 34. Kh1 Dxh4† 0-1
... kunne den norske familie komme
tidligt ned til aftensmaden i samlet
flok!

  ^
   
   
  
   
  
Hvid spillede...  
12. De3
   

Den sorte opstilling er selvfølgelig
blevet for løs, og det straffer Hvid.
12... Kd7 13. Sc4 Sf6 14. Sexd6 Sxd5
15. Dd2 Kc6 16. Se5† Kc7 17. Sexf7
Sxf4 18. Sxd8 Lxd6 19. Sf7 1-0

WGM Anna Zatonskih
USA (2522)

Fabrizio Berni
Italien (2147)

Katalansk / E08
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. g3 Le7 5.
Lg2 0-0 6. 0-0 c6 7. Dc2 b6 8. Td1 Sbd7
9. b3 Lb7 10. Sc3 Tc8 11. Lb2 b5 12.
c5 b4 13. Sb1 a5 14. a3 Ta8 15. Sbd2
Dc7 16. e4 Sxe4 17. Sxe4 dxe4 18.
Dxe4 Sf6 19. De5 Dd7 20. axb4 axb4
21. De1 Sd5 22. Se5 Dc7 23. Sd3 La6
24. Sxb4 Sxb4
^  ^
25. Dxb4 Tab8
  
26. Dc3 Db7
   
   
   
Hvid spillede...   
   
27. d5!!
  
Der er jo næsten mat i den lange diagonal, så partiet erafgjort.
27... Lf6 28. dxc6! 1-0

Opgave 7:
Geir Brobakken
Norge (1960)

GM Xiangzhi Bu
Kina (2675)

Siciliansk / B20
Skak-turisten Geir Brobakken er
netop ankommet til Danmark, og har
fået indlogeret hele familien som
planlagt. I 1. runde trækker han så
som modstander ingen ringere end
den næsthøjest ratede i hele turneringen, GM Xiangzhi Bu, Kina(!).
1. e4 c5 2. b3 d6 3. Lb2 Sf6 4. Sc3 e6
5. Sf3 a6 6. g3 b5 7. d3 Lb7 8. Lg2 Le7

Opgave 8:
9. runde

Vidar Taksrud

9. 0-0 0-0 10. Dd2 Dc7 11. a4 b4 12.
Sd1 d5 13. exd5 Sxd5 14. Se5 Lf6 15.
f4 Sc6 16. Sxc6 Lxc6 17. Lxf6 Sxf6 18.
Se3 Tad8 19. Lxc6 Dxc6 20. Dg2 Dc7
21. Sc4 Td5 22. Tae1 g6 23. Te2 Tfd8
24. Df3 Kg7 25. Tfe1 Sg8 26. Dg2 Se7
27. Se5 Sf5 28. Te4 h6 29. g4 Sd4
30. h4 De7
 ^  
31. f5 Df6
   
32. fxe6
  
  
Sort spillede...  
 
32... Txe5!
 
   
Og efter...

3. runde

8. runde

Opgave 4:

b5 9. a4 b4
10. Sce4 h6
11. Db3 Sh5

1. runde

Sd8 f4 56. Se6 Kf5 57. Sxf4 Kxf4 58.
Kxa7 Ke5 59. Ka6 Kd6 60. a4 Kc5 0-1

Per Skjoldager
Danmark (2126)

Henrik Sjöl
Norge (1880)

Caro-Kann / B12
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Sc3 e6 5.
g4 Lg6 6. Sge2 c5 7. h4 h6 8. Sf4 Lh7
9. Le3 Sc6 10. Lb5 cxd4 11. Lxd4 a6
12. La4 Lb4 13. Th3 Sge7 14. Dd2 b5
15. Lb3 Sxd4 16. Dxd4 Sc6 17. De3 d4
18. Df3 Sxe5
19. De2 dxc3   ^
   
20. Td1
   
   
  
Sort spillede...    
 
20... cxb2†!
  
Med dette træk er Sort med til at
sikre, at Hvids samlede præstation i
turneringen kommer op på over 3,40
point – altså under forventet score:
21. Kf1 0-0 22. c3 Dxd1† 23. Lxd1 b1D
24. cxb4 Tad8 0-1
Efter partiet blev Hvid øjeblikkeligt
indstillet til fornem rituel optagelse i
Sumpfolkets inderkreds, men i skrivende stund vides det ikke, om dette
rent faktisk fandt sted. Per Skjoldager er en af Danmarks førende skakhistorikere og en meget stærkere
skakspiller, end han fik vist ved
Politiken Cup, så han havde sikkert
taget det som en oplevelse.
2011 /5/241
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Foto: Cathy Rogers.

World Cup'en
Peter Heine Nielsen mellem de 16 bedste
Verdensskakforbundet FIDE havde
givet Peter Heine Nielsen et wildcard
til sin VM-kvalifikationsturnering,
knockout-turneringen World Cup i
Khanty-Mansiysk i Sibirien, og det
kvitterede den danske stormester for
ved at vinde sine tre første matcher
og nå mellem de 16 bedste af 128
deltagere.
De tre stormestre, Peter Heine
Nielsen sendte hjem fra Sibirien, var
Evgeny Postny, Israel, Michael
Adams, England, og Mircea-Emilian
Parligras, Rumænien, før han i et
brag af en match mod verdensranglistens nr. 11, Vugar Gashimov,
Aserbajdsjan, selv måtte forlade turneringen.
Ved Skakbladets trykstart var finalerne endnu ikke afviklet, men
Peter Heine Nielsen skriver om turneringen i Skakbladet nr. 6. Umiddelbart efter sine egne sidste træk
nåede han at kommentere det parti
mod Michael Adams, som partiet
mod Erik Blomquist i Politiken Cup
lagde op til.

Peter Heine Nielsen
1. parti

kommenterer:

Michael Adams
England (2715)

Peter Heine Nielsen
Danmark (2681)

Siciliansk / B76
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 g6
Adams virkede bestemt lidt overrasket, og efter et par minutter valgte
han at spille, som han plejer.
6. Le3 Lg7 7. f3 0-0 8. Dd2 Sc6 9.
0-0-0 d5 10. exd5
Igen et par minutters betænkning,
men 10. Kb1 og 10. De1 blev forkastet.
10... Sxd5 11. Sxc6 bxc6 12. Ld4 Lxd4
13. Dxd4 Db6 14. Sa4 Dc7
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Under forberedelserne til partiet havde jeg bemærket, at Adams i det britiske mesterskab, som han for nylig
vandt, var Hvid mod Gawain Jones
i netop denne variant. Jones spillede
14... Da5, men havde tidligere spillet 14... Dc7. Jeg håbede dog, at mit
træk 16 alligevel ville overraske.
15. Lc4 Td8 16. Lb3!?
Det normale træk, solidt og mindre
svækkende end 16. h4?!


 ^ 
   
   
   
   
  
 
  

16... Le6!?
Magnus Carlsen, der populariserede
14... Dc7, spillede her 16... Lf5, men
trods en del arbejde lykkedes det mig
ikke at forstå hans pointe. Derimod
var jeg begejstret for partitrækket,
der efter min opfattelse formår at
skabe modspil i tide.
17. Sc5
Der er andre træk, men Sort spiller
Td6 fulgt af Tad8, og selv om det
kan virke klodset, og feltet c5 svagt,
er der meget dynamik i den sorte stilling. Brikkerne dækker hinanden og
arbejder godt sammen.
17... Sf4 18. Sxe6 Sxe6 19. De3
19. Dc4 Txd1† 20. Txd1 Td8 21.
Txd8† Sxd8 er godt nok for Sort.
Optisk ikke så kønt, men jeg blokerer
hans løber med e7-e6, omplacerer
springeren til d6 og spiller c5. Som
Karpov engang sagde, da modstanderen påstod, at han stod lidt under:
– Ja, men snart står jeg lidt bedre!

Michael Adams – nåede kun 2. runde.

19... Sf4 20. g3 Sd5 21. Dg5
21. De4 e6 22. f4 Sf6 23. Df3 c5 var
fuldt tilfredsstillende og blev senere
remis i Rublevsky - Cmilyte fra det
åbne EM. En god indikation på, at
jeg var opmærksom på varianten,
men at Adams også skulle forberede
sig på min kærestes åbningsrepertoire er vel trods alt lidt meget at forlange! Det træk, jeg nok frygtede
mest under åbningsforberedelserne
var 21. Dc5!?, men jeg blev efterhånden ret overbevist om at 21... Db6
22. Dxb6 Sxb6! var fint for Sort.
Igen denne lidt mærkelige bondestruktur, men e6 + c5 er en effektiv
måde at stække Hvids løber.
21... e6 22. Td4
22. h4 h6!? 23. Dxh6 Dxg3 vurderede jeg som fuldt tilstrækkeligt. 24.
h5 Df4† 25. Dxf4 Sxf4 26. hxg6
Sxg6 27. Tdg1 Kg7 28. Tg5! kan
man dog måske argumentere for er
behageligt for hvid, så f.eks 22... Kg7
eller 22... h5 kommer på tale.
22... Td7!?
Jeg var lidt bekymret for 22... c5 23.
Th4, men computernes pointe om,
at efter 23... Td6 eller Tab8 kan jeg
altid roligt besvare Dh6 med Sf6,
virker korrekt.
23. Thd1
Fulgt af et remistilbud, som det ikke
tog mig mange sekunder at modtage.
Nok havde jeg godt en time imod
hans ca. 30 minutter, men stillingen
er meget stabil, og jeg var glad for at
have udlignet nemt med sort. Men
især var jeg tilfreds med at få et kort
og enkelt parti dagen efter at have
været i omkamp i over 5½ time, så
jeg fik mulighed for at restituere mig.
½-½.

uhyggelig farlig taktisk. En effektiv cocktail.

Vugar Gashimov (2760)
Sergei Azarov (2648)
Spansk / C63

v/ Steffen Pedersen
En så stor og stærk turnering som
FIDE’s World Cup byder på masser af spændende partier, og flere af
dem kandiderer til en plads på dette
nummers skafot.
Vi skal se Peter Heine Nielsens
overmand, Vugar Gashimov, gøre
kort proces i 2. rundes første parti.
Gashimov er ingen rar modstander
og slet ikke, når man har Sort, hvilket Peter Heine også måtte sande.
Han er fantastisk godt forberedt og

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, 27, 52/1896 eller
hel årgång 1896.
Skakbladet hele årg. 1916/
17 eller #6, 1916/17.
Arbejderskak #1–4
årgång 1 1931; #2 1932.
Talvblaðið (Færøerne)
alle udgivne numre.
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige
Tel. +46 46 149 749
Mobil +46 733 264 033
callena@telia.com

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 f5
Den skarpe Jänisch-gambit er ikke
længere noget særsyn blandt de bedste. Den mest prominente spiller, der
regelmæssigt anvender åbningen, er
Teimour Radjabov.
4. d3
Dette har efterhånden udviklet sig
til en hovedvariant på lige fod med
den mere taktiske 4. Sc3 fxe4 5.
Sxe4 d5 6. Sxe5 dxe4 7. Sxc6 Dg5
8. De2 Sf6 9. f4 Dxf4 10. d4. Et
aktuelt eksempel er Karjakin Radjabov, Hold-VM 2011: 10...
Dd6 11. Se5† c6 12. Lc4 Le6 13. c3
Le7 14. Lg5 0-0 15. 0-0 Tae8 16.
Tae1 Lxc4 17. Dxc4† Dd5 18. Tf5
Dxc4 19. Sxc4 Sd5 20. Txf8† Lxf8
21. g3 c5, og man tog snart remis.
4... fxe4 5. dxe4 Sf6 6. Le3!?
En interessant fortsættelse, som stort
set ikke har været anvendt, men som
vi helt sikkert får set mere af fremover. Gashimov forhindrer, at Sort
får udviklet sin løber aktivt til c5,
som det sker efter 6. 0-0 Lc5 7. Lxc6
bxc6 8. Sxe5 0-0, hvor Sort har aktivt spil for den ofrede bonde.
6... Lb4†
Et forsøg på at forhindre Hvids naturlige udvikling, men det er ikke
utænkeligt, at man allerede her skal
søge forbedringer. 6... d6 er en
anelse passivt, men man bør selvfølgelig også undersøge 6... Sxe4 7.
0-0 Le7, selv om det ser risikabelt
ud.
7. c3 Le7 8. Lxc6 bxc6?!
Et tvivlsomt bondeoffer. 8...dxc6 9.
Dxd8† Lxd8 10. Sbd2 er dog behageligt for Hvid, der kan angribe e5bonden yderligere med Sd2-c4.
9. Sxe5 La6
Det er faktisk allerede svært at finde
et fornuftigt træk for Sort, der må

spille aktivt for at retfærdiggøre
bondeofferet. Springeren på e5 er
dog lidt en torn i øjet, og Sort får i
partiet store vanskeligheder ved at
få den drevet væk.
10. Sd2 Tb8
10... 0-0? 11. Db3† duer ikke.
11. Da4 Dc8 12. 0-0-0 0-0
Sort er også i problemer efter 12...
Db7 13. Db3 Dxb3 14. Sxb3.
13. Lg5 Kh8 14. c4 c5?!
Et lidt langsommeligt forsøg på at
fordrive springeren på e5. Men heller ikke efter 14... Ld6 15. Lxf6!
(bedre end 15. Sd3 Sg4) 15... Txf6
16. Sd3 Tf8 17. e5 Le7 18. The1
har Sort nogen kompensation for
den tabte bonde.
15. h4! Tb6 16. h5 d6 17. Sg6†!

 ^ 
  
^   
   
 
   
  
 



Et præcist beregnet offer. Sort kan
ikke forsvare sig mod angrebet i hlinjen.
17... hxg6 18. hxg6† Kg8 19. Da3 Dg4
Et klassisk magnetoffer viser sig i
varianten 19... De8 20. Lxf6 Lxf6
21. Th8†! Kxh8 22. Dh3† Kg8 23.
Dh7 mat!
20. f4 Tfb8 21. Th4 De6
Eller 21... Dxg2 22. Dd3 (truer 23.
Lxf6 Lxf6 24. Dd5†) 22... Lb7 23.
Tdh1 Kf8 24. De3, og Sorts dronning bliver fanget.
22. Tdh1 Kf8 23. f5 opgivet.
Sort opgav. Matkombinationen fra
før opstår igen efter 23. f5 De5 24.
Th8† Sg8 25. Txg8† Kxg8 26. Th8†
Kxh8 27. Dh3† Kg8 28. Dh7† Kf8
29. Dh8 mat!
1-0
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Horsens Lang Weekend:

På rekordtid er Horsens Lang W
årets største danske skaktræf
om at give skakspillerne en go
at skabe ny interesse for spille

Den Lan
Foto: Horsens Skakforening.

En jysk kla

En lang weekend i Horsens med masser af skak, både turnering
og hygge, indendørs og udendørs.

Horsens Lang Weekend 2010:
1.
2-3.
2-3.
4.
5.
6.
7.
8.
9-11.
9-11.
9-11.
12.
13-15.
13-15.
13-15.
16.

FM Martin Bækgaard, Jetsmark (2258) 6 / 22½
IM Karsten Rasmussen, Århus/Skolerne (2427) 5½ / 25½
IM Thorbjørn Bromann, Brønshøj (2360) 5½ / 25½
FM Peter Nicolai Skovgaard, BMS (2274) 5½ / 24
Kristoffer Dyrgård, Frem (2203) 5½ / 23½
Jan S. Christensen, Nordre (2186) 5½ / 23
IM Silas Lund, Enkeltmedlem 1. HK (2384) 5 / 24½
FM Igor Teplyi, Skanderborg (2384) 5 / 24
FM Poul Rewitz, Århus/Skolerne (2303) 5 / 22½
FM Tom Petri Petersen, Nordre (2302) 5 / 22½
Claus Rossen, Viborg (2147) 5 / 22½
Morten Topholm, Læseforeningens (2089) 5 / 22
FM Nikolai Skousen, Skakforeningen Øbro (2268) 5 / 21
Tobias Valentin Rostgaard, BMS (2159) 5 / 21
Peter Brondt Pedersen, Brønshøj (2128) 5 / 21
Henrik Mortensen, Horsens (2009) 5 / 18½
I alt 120 deltagere.

www. horsensskakforening.dk/

28

2011/5/244

Af Henrik Mortensen
Kun yderst sjældent må en dansk
skakarrangør hænge de røde lygter
op, en måned før turneringen starter. Dette skete for Horsens Skakforening, da de ramte brandmyndighedernes loft på 120 deltagere i
ASV-centrets gymnastiksal. Heldigvis fik man hurtigt lavet en venteliste, og reelt nåede vel stort set alle på
ventelisten da også at komme med i
selve turneringen.
Efter nogle års dvale genoptog
Horsens Skakforening for to år siden ‘Den Lange’ med 43 deltagere.
Sidste år var der så et psykologisk
set ret smart og sponsormæssigt
yderst venligt deltagerantal på præcis det dobbelte, nemlig 86, og i år
var målet at nå op omkring de 100
deltagere.
Hvorfor blev der så fuldt hus i år?
Jo, dels fordi turneringen ligger i det
hul, der desværre er opstået, fordi
Vesterhavsturneringen holder en
midlertidig pause, dels fordi man i
Horsens har et koncept, hvor man

Foto: Thomas H. Vestergård.

Weekend blevet et af
– med ambitionen
od opelvelse og
et.

nge ...

assiker
Martin Bækgaard – vinder af Horsens Lang Weekend 2011.

holder det hele nede på et lidt mere
jordnært, græsrodsagtigt plan med
f.eks. overnatning på spillestedet,
mulighed for indkøb af dagens ret
til særdeles rimelige priser, en markant fokus på det sociale samvær
samt simpelthen gode spilleforhold.
I en tid, hvor flere og flere almindelige skakspillere, sikkert grundet
titelinflation og almindelig mætning,
er bedøvende ligeglade med, hvem
der scorer titelnormer og hvorhenne,
synes denne turnering således at
være et særdeles rart fristed. Allerede sidste år foregik der en vis trafik på Facebook, hvor deltagerne på
kryds og tværs takkede hinanden for
en hyggelig turnering og lovede, at
‘vi må ses igen til næste år’.
Efter dette års turnering må man
så konstatere – hvis man ellers er på
facebook – at de forskellige takketilkendegivelser var nærmest overvældende og fortsatte i næsten 14
dage efter, at turneringen var slut.
Navnlig de spillere, der overnatter

på spillestedet, får et samvær, som
vi andre mere mageligt anlagte kun
kan kigge lidt misundeligt på. Efter
min mening har turneringen formået
at kombinere det bedste fra så relativt forskellige turneringer som DMstævnerne, Vesterhavsturneringen,
Øbro Nytår og Copenhagen Open.

Trivsel og aktivitet
Den store gårdhave på spillestedet
er fremragende til skakspillere, der
gerne vil koble af mellem dobbeltrunderne. Der er masser af små nicher og hyggekroge, hvor man enten kan sidde og læse avisen, eller
analysere morgenrundens parti eller
eventuelt forberede sig på eftermiddagsrunden. Turneringens mange juniorer brugte ved flere lejligheder
den store plæne til boldspil.
Turneringer kommer og fortsætter traditionelt ikke af ingenting og
denne turnering ville ikke have haft
det format, den har i dag, hvis den
ikke var blevet støttet økonomisk af

Proprint A/S, Hotel Opus (hvor jeg
selv havde valgt at indkvartere mig)
samt 5. hovedkreds. Man kan naturligvis godt og grundigt undre sig
over, at hverken Dansk Skak Union
eller Støtteforeningen er blandt støtterne til denne, Danmarks tredjestørste turnering, men midt i sin undren
man jo nok erkende, at unionen ikke
længere har de samme økonomiske
midler til rådighed, som den tidligere har haft, og at den derfor er nødsaget til både at prioritere såvel som
at skære væk.
Det er ikke klubbens ambition, at
turneringen skal gå hen og blive en
norm-givende turnering. Målet er
snarere at give deltagerne en god
turneringsoplevelse, skabe nogle
spændende aktiviteter for breddeskakspillerne, samt i det hele taget at
få nogle flere folk til at spille skak.
Ikke bare i Horsens, hvor man da
sagtens kan bruge flere aktive skakspillere, men sandelig også i resten
af landet.
2011 /5/245
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... HORSENS LANG WEEKEND
Horsens Skakforenings formand
Tim Bjerre er – selv om han vist helst
ikke vil fremhæve sig selv alt for
meget – både turneringens overordnede koordinator samt PR- og idémand. Det ansvar dækker over turneringsledelse, IT, pasning af bod,
køkken, økonomi med (meget) mere.
Pressemæssigt blev turneringen
‘naturligvis’ fulgt tæt af Horsens Folkeblad og lokalradioen, men TV Syd
bragte også et fint indslag i primetime, der var en god reklame for
skakken.
Arrangørerne er i øvrigt også ret
så ydmyge over for deltagerne. Før
sidste runde får alle deltagerne udleveret et spørgeskema, der, hvis det
ellers udfyldes, kan hjælpe arrangørerne til at lave en (endnu) bedre turnering til næste år.

Også kvinder og juniorer
Hver tyvende deltager i turneringen
var kvinde. Egentlig efter dansk

Det afgørende parti
Kampen om førstepladsen blev afgjort i sidste runde, da Martin Bækgaard som den eneste af de førende
spillere vandt – og det endda med
sort over feltets næsthøjeste seedede
spiller, IM Silas Lund.

Martin Bækgaard

7. runde

kommenterer:

IM Silas Lund
Personligt medlem (2384)

FM Martin Bækgaard
Jetsmark (2258)

Grünfeldindisk / D87
Sidste runde. Vi er seks spillere på
førstepladsen, og jeg har fået de sorte
brikker mod Silas Lund, som jeg på
grund af min dårlige korrektion skal
vinde over for at kunne blande mig i
kampen om toppræmierne. Silas har
før voldt mig problemer. Jeg plejer
at få en halvdårlig stilling ud af åbningen mod ham, hvorefter jeg så
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skakmålestok en ganske flot procentdel, men det er da ret tankevækkende, at der i Danmark er flere kvinder, der går til boksning, end der går
til skak! Og endnu mere positivt er
det – som det blandt andet er blevet
påpeget af Horsens-veteranen Graham Taylor (SK 1968) – at der nu
igen er en synlig mængde af juniorer. Dem har vi i dansk skak savnet i
hen ved 20 år. Meget endda...
Det udenlandske islæt begrænsede
sig til en mesterspiller fra Finland
og en familie fra Norge, hvoraf far
og søn spillede med i turneringen.
Meget bemærkelsesværdig var den
kun 9-årige Andreas Garberg Tryggestads indsats. I sidste runde glemte
han efter lidt over 1½ times spil at
notere et af modstanderens træk ned,
men imponerede i rekonstruktionen
ved at gennemgå partiet uden overhovedet at behøve at skæve til sin
noteringsliste. Jeg vil fremover holde
øje med Andreas’ resultater.

skal sidde og slide for et halvt point.
Denne gang var strategien derfor at
spille aktivt. Grünfeldindisk har jeg
ikke spillet før i et seriøst parti, men
så havde han da i det mindste nok
heller ikke forberedt sig på det. Håbet var at få en stilling, hvor chancerne var til stede for at spille på to
resultater. Den strategi lykkedes til
fulde.
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5
Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3 Lg7 7. Lc4 c5
8. Se2 0-0 9. 0-0 Sc6 10. Le3 Dc7 11.
Tc1 Td8 12. Lf4 Dd7
12... Le5 er en anden mulighed for
Sort. Dd7 er dog det mest normale.
13. dxc5 De8 14. Da4
14. Ld5 er langt det mest spillede i
denne stilling.
14... Ld7 15. Da3 Se5
Hvid får nu et par tempi til at sætte
gang i f-bonden, men afbytningen
af den sortfeltede løber betyder, at
det er svært for alvor at true Sorts
stilling.
16. Lxe5 Lxe5 17. f4 Lg7 18. e5

Hans far Tore – en stærk førsteklassespiller – fortalte mig i øvrigt,
at det mest var for sønnens skyld, at
ferien blev brugt på at spille så meget skak. Men det må have været en
formildende omstændighed, at han
selv vandt førstepræmie i sin ratinggruppe.

Hightech og overraskelser
Når så mange skakspillere er samlet
i en turnering arrangeret af en mindre klub, må man nok påregne lidt
uensartet skakmateriel. De øverste
brætter var hightech beregnet til
livedækning på internettet, og tabte
man dér, som f.eks. disse linjers forfatter gjorde i 1. runde, kunne man
så ryge godt ned i feltet og skulle
spille med et Garde-ur.
Jan Rosenberg (Ribe) berettede
med forbløffelse, at han i sidste rundes tidnøddrama var ude for, at hans
modstander lavede et ulovligt træk,
og da han så skulle have sin tids-
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Der er opstået en stilling ganske typisk for grünfeldindisk. Hvid har en
bonde mere, men hans dårlige bondestilling og Sorts mange muligheder for at skabe aktivt modspil kompenserer herfor. 18. f5 Lb5 19. Db3
Lxc4 20. Dxc4 b5! er fint for Sort,
f.eks. 21. cxb6 axb6 22. Tcd1 Tdc8
og Sorts aktive officerer sikrer fornøden kompensation for bonden.
18... Lc6
18... e6 direkte er en anden god mulighed, som tilsyneladende udligner
hurtigere end teksttrækket.

Foto: Thomas H. Vestergård.

Jan S. Christensen vandt turneringens
skønhedspræmie og sluttede i toppen.

kompensation på to minutter, blev
det elektroniske skakur i skyndingen erstattet med netop et Gardeur(!)

19. Tcd1
Hvid har selvfølgelig andre muligheder, der for fleres vedkommende
leder til kompliceret og interessant
spil. 19. Sd4 e6 20. Tcd1 Lf8 21.
Da5 Tdc8, og Sort er fint med. F.eks.
22. Sb3 La4 23. Td2 Lxb3 24. axb3
Txc5 25. Da1 Tac8, og Sort overtager initiativet. 19. e6 tvinger Sort til
at spille præcist: 19... f5 20. Tcd1 b5
21. Lb3 a5 22. Sd4 b4 23. Db2 Lb5,
hvorefter Sorts aktivitet kompenserer nogenlunde for den manglende
bonde.
19... Txd1 20. Txd1 e6!?
Trækket efterlader et ordentligt hul
på e6. Til gengæld begynder Sorts
plan så småt at tage form: Løberen
skal til f8, hvorefter Hvid får svært
ved i længden at forsvare sin bonde
på c5.
21. Td6
Konsekvent spillet. Trækket forudsætter, at Hvid er parat til at give
kvaliteten efter Lf8. 21. Sd4 var et
muligt alternativ, men efter 21... Lh6

Den store positive overraskelse i
dette års turnering var efter de første
fire runder den 19. seedede Henning
Lau Rasmussen (Jetsmark), der som
den eneste havde gjort rent bord med
4 af 4. Blandt hans ofre på vejen var
‘Næsten-IM’ Jackie Andersen (i 2.
runde) og IM Silas Lund (i 4. runde).
Desværre for Henning tabte han så
de sidste tre runder og røg dermed
helt ud af præmierækken.
I stedet for fik man så tre spændende finaler mellem de seks spillere, der alle havde 5 point inden sidste runde. I opgørene IM Karsten
Rasmussen - Jan S. Christensen, IM
Silas Esben Lund - FM Martin Bækgaard samt FM Peter Skovgaard IM Thorbjørn Bromann fandt man
kun en enkelt vinder, nemlig den 12seedede Martin Bækgaard (Jetsmark), der lidt uventet, men på ingen måde ufortjent, blev vinder af
de rare 5.000 kr. Altså lidt samme
historie som ved sidste års turnering,

hvor det da var Igor Teplyi, der
‘snød’ alle favoritterne og vandt turneringen.
Af forhåndsfavoritterne var IM
Karsten Rasmussen og Jackie Andersen syge i starten af turneringen,
og sidstnævnte måtte endda trække
sig allerede efter 2. runde. IM Silas
Esben Lund, sidste års vinder FM
Igor Teplyi, IM Jens Ove Fries Nielsen og FM Poul Rewitz befandt sig
i forskellige grader af en formkrise.
En nyhed i forhold til tidligere års
turneringer var, at man om lørdagen
havde en veloplagt GM Peter Heine
Nielsen til at kommentere 5. og 6.
runde. Det blev lidt af et tilløbsstykke! Den dag var der uden tvivl flere
tilskuere på besøg end turneringsdeltagere, og jeg tør da slet ikke tænke på, hvad brandmyndighederne
ville have sagt, hvis alle tilskuerne
så også havde været der på samme
tid! I det lille kommentatorrum var
der konstant proppet med folk, og

22. g3 Lf8 23. Sb3 a5 overtager Sort
initiativet.
21... Lf8 22. Sd4 Lxd6 23. cxd6
Umiddelbart ser Hvids stilling lovende ud. Jeg var dog rimelig fortrøstningsfuld. Hvid mangler et tårn
til at bakke fribonden på d6 op.
23... Dd8 24. Db3

Hvis Hvid nu ikke foretager sig noget aktivt, vil Sort langsomt kunne
forbedre sin stilling med træk som
Db6, Da5 eller måske endda g5.
25. Lb5 Ld5 26. c4 Db6 27. Dc3?
27. Dd3 (eller 27. De3) kunne have
reddet stillingen. F.eks. 27... Lc6 28.
Lxc6 bxc6 29. h3 Kg7 er ca. lige.
27... Dc5
Sort har nu pludselig en meget klar
fordel.
28. Kf1?
En fejl kommer sjældent alene. Efter dette træk er Hvid fortabt. Alternativerne var dog heller ikke for
lovende: 28. Dd2 Le4 29. De3 a6,
eller 28. De3 a6 29. cxd5 axb5 30.
dxe6 fxe6 31. Df2 Dd5 32. Sb3, i
begge tilfælde med stor sort fordel.
28... a6
Nu falder Hvids stilling hurtigt fra
hinanden.
29. Sb3 Dc8 30. Dd4 Lxg2†! 31. Kxg2
axb5 32. Dc5 bxc4 33. Dxc8† Txc8
34. opgivet. 0-1



  
   
   
   
   
  
  
   

24... Kh8!?
Et træk jeg er godt tilfreds med på
grund af den kampvilje, det signalerer. Efter 24... Db6 25. Lxe6 fxe6
26. Dxe6† har Hvid en evig skak.

2011 /5/247

31

... HORSENS LANG WEEKEND

Foto: Horsens Skakforening.

Martin Bækgaard
– overraskende vinder af
Horsens Lang Weekend
Turneringsarrangør
Tim Bjerre (til højre) lykønsker
Martin Bækgaard med
turneringssejren.

Af Thorbjørn Rosenlund
At Martin Bækgaard fra Jetsmarks
danmarksmesterhold er en meget
stærk skakspiller er hans 6½ point
af 9 i XtraCon-Skakligaen uden nederlag og med en ratingpræstation i
nærheden af 2400 et aktuelt bevis
på. Men solosejren i Horsens Lang
Weekend foran fire solide internationale mestre kom alligevel overraskende – også for ham selv:
– Man kan ikke forvente at vinde
som 12-seedet i en turnering med
120 deltagere. Jeg håbede dog forud
for turneringen på en topplacering
og på at slå en af IM’erne. Det var
vel ikke fuldstændig urealistisk, og
det lykkedes jo så også.
Martin Bækgaard er i dag 30 år,
en god alder for en skakspiller, men
på den anden side en lidt sen modning i forhold til tidens mange internationale teenager-topnavne. Han
har da også et meget realistisk og
pragmatisk forhold til sin skaklige
karriere:
– Allerede i år 2000 nåede jeg
2259 i rating, og skulle jeg have
været rigtig god, var det dengang,
jeg havde chancen. Men så begyndte
jeg på universitet, fik andet at se til
og løb ind i nogle dårlige turneringer. I den optik er mine ambitioner
også ret moderate. Ambitionen er i
første omgang at nå de 2300, som
jeg kortvarigt havde i 2009, og gerne
stabilisere mig et stykke over. Jeg
forsvarede i december 2010 min ph.d
i statskundskab, og især det sidste
års arbejde kostede tid og energi. At
min skaksæson 2009-2010 var meget ringe, mens sæsonen 2010-2011
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til gengæld har været succesfuld, er
der derfor en naturlig forklaring på.
Foruden mere tid og overskud – og
held, IM’erne satte mange point over
styr – skyldes resultatet i Horsens
måske også, at jeg det seneste stykke
tid har arbejdet med at forbedre mit
lidt tamme åbningsrepertoire med
sort. Min træning er ellers til daglig
noget sporadisk og består først og
fremmest af forberedelserne op til
holdkampe. Dem laver jeg enten selv
eller i fællesskab med holdkammerater fra Jetsmark. Desuden følger jeg
en del med i livesendinger fra internationale topturneringer.
Skakinteressen fik Martin Bækgård tidligt. Lærte spillet og reglerne
af sin far som 7-årig, og begyndte i
Aulum Skoleskak et par år senere.
Allerede som 11-årig begyndte han
også i den ‘rigtige’ skakklub i Aulum, dengang som nu et godt sted at
være skakspiller:
– Aulum blev ledet af Christian
Ertbjerg, som i øvrigt er formand den
dag i dag. Ertbjerg gjorde et meget
stort stykke arbejde, og generelt var
hans indsats en væsentlig årsag til,
at min interesse for skak blev større
og større. Medvirkende var selvfølgelig også en række gode resultater.
Jeg blev adskillige gange amtsmester
i skoleskak (og to gange amtsmester
i Ringkøbing Amt for voksne). Det
er også blevet til en del juniorlandskampe gennem tiden, og jeg har
som junior repræsenteret DSU ved
turneringer i blandt andet Norge,
Sverige, Schweiz, Holland og Estland.

– Siden den første tid i Aulum er
det blevet til en del klubskifter:
Aulum, Tjele (jeg var elev på Tjele
efterskole i 96/97), tilbage til Aulum,
derpå en række år i Skolernes Skakklub i Århus, så et par sæsoner i
Nordre, indtil jeg for et par år siden
blev spurgt, om jeg ikke havde lyst
til at spille i Jetsmark. Mange af
spillerne hos Jetsmark har jeg kendt
stort set siden jeg begyndte at spille
skak, og både på første- og andetholdet er mange spillere omkring
min egen alder. Det giver holdskakken et ekstra socialt element.
Mange gode skakoplevelser har
Martin Bækgaard allerede haft, med
sejren i Horsens Lang Weekend som
den seneste og måske også største
sportslige succes. Og sådan må det
gerne fortsætte:
– Horsens Lang Weekend var
skakligt krævende med sine to runder om dagen, men også en hyggelig turnering med en vældig god
stemning uden for brættet. Det var
rart at se, at sådan noget kan lade sig
gøre, og det lover godt for fremtiden. For mig personligt kommer sejren i Horsens dog næppe til at påvirke mine skaklige planer fremover,
hverken i forhold til træning eller
ambitionsniveau som sådan. Jeg har
et arbejde, der skal passes, og vil
spille de turneringer, jeg har tid og
lyst til. På den måde har jeg størst
fornøjelse af skak.

Jan S. Christensen

5. runde

kommenterer:

Jesper Thybo
Skive (1878)

Jan S. Christensen
Nordre (2186)

Spansk / C63
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 f5 4. d3 Sf6
5. 0-0 fxe4 6. dxe4 Lc5 7. Dd3
Nævnt flere steder som en slags gendrivelse. Min modstander er 11 år
gammel, men er åbenbart godt forberedt. Da jeg selv var i den alder,
spillede vi fodbold og trak de rødhårede piger i fletningerne.
7... Sd4
Fravælger mit normale d6, da Jesper
har trukket a tempo. Trækket er an-

befalet af Brunello i hans bog Attacking the Spanish.
8. Sxd4 Lxd4 9. Sd2 Lb6
Bedre er 9... a6!
10. Sf3
Og her kunne Hvid udnytte det med
10. Sc4!
10... De7 11. Le3 Lxe3 12. Dxe3 0-0
13. Tfe1 d6 14. Lc4† Kh8 15. Tad1 Lg4
16. Le2 Sh5
Hvid har spillet lidt slapt, og Sort
har bekvemt spil.
17. Sd2 Lxe2 18. Txe2 Sf4 19. Tee1 Tf6
20. Sf1 Tg6 21. g3 Tf8 22. Td2 De6
Her har jeg så fundet den afgørende
plan – alt tungt i h-linien og udækkelig mat! Forklaringen må være
noget med for lidt ordentlig skak og
for meget 1-minuts-lyn på Nettet.
23. Kh1 Dh3 24. Df3 Tff6
Fortsætter helt ukritisk den forfejlede
plan. Rigtigt er 24... Tgf6 med stor
fordel.
25. c4 Tg5 26. c5 Th5 27. cxd6 cxd6
28. Tc1 Tfh6
Som de sidste træk spillet a tempo.
Først her går det op for mig, at jeg
ikke truer noget som helst.
29. Td3??
29. Rdc2! vinder. Nu følger så den
lille kombination, der gør partiet seværdigt.





















^
   
  
 
   
   
29... Dxf1†! 30. Txf1 Txh2† 31. Kg1
Tg2† 32. Dxg2 Se2 mat! 0-1

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93

En af de spillere, der styrkemæssigt
har profiteret mest af disse sommerturneringer, er Horsens’ eget unge
talent Søren Würtz Jørgensen. Her
kommer han dog gruelig galt af sted
i sidste runde.

7. runde

meget af tiden gik med at analysere
det spændende parti fra 5. runde mellem ‘træneren’ IM Karsten Rasmussen og ‘eleven’ Nicolai Brondt Pedersen, der først i spilletidens absolut sidste sekunder fandt sin afgørelse
og endte med en sejr til Karsten Rasmussen. Skak er underholdende!
På IT-siden leveredes der endnu
en gang en fremragende livedækning
og samtidig en superhurtig opdatering af resultater. Endvidere var der
under Peter Heine Nielsens livedækning opstillet et webcam, så simpelthen alle kunne følge, se og høre
hans kommentarer. Det er, så vidt
jeg ved, første gang, man har lavet
det i forbindelse med en dansk skakturnering.
En anden af Peter Heine Nielsens
opgaver var at kåre turneringens
skønhedsparti. Blandt flere seværdige kandidater udpegede han det
følgende parti, hvor man især må
nyde den flotte afslutning.

Jes Knudsen
Allerød Skakklub (1954)

Søren Würtz Jørgensen
Horsens Skakforening (1540)

Wiener-parti / C28
1. e4 e5 2. Lc4 Sf6 3. Sc3 Sc6 4. f4 d6
5. d3 exf4 6. Lxf4 Le7 7. Sf3 Lg4 8.
0-0 Se5? 9. Lxe5 dxe5

  ^
   
   
   
  
  
 


10. Lxf7†! Kxf7 11. Sxe5† opgivet.
Det kan sikkert være en trøst for det
unge Horsens-talent, at databaserne
nådesløst afslører, at også et par 2200
folk har tabt partier på præcis samme
måde.
1-0.
En fiks afslutning fra 4. runde:

Jan Kargaard Jensen
Svogerslev Skakklub (1740)

 
   
   
   
  
  
   

 
FM Tom Petri Petersen
Nordre Skakklub (2302)

Hvid står overlegent, men finder
ganske praktisk, på en dag med dobbeltrunde, en hurtig og energisparende afslutning.
18. Lc7!
Den sorte dronning er voldsomt
overbelastet.
18... Dd7 19. Lh3! opgivet.
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Bøger
Særligt for juniorer...

Baguio City 1978 – Karpovs delegationsleder Viktor Baturinskij (til højre) spiller
lynskak med Skakbladets udsendte redaktør, Thorbjørn Rosenlund. Som Alexander
Roshal (helt til højre i mørkt tøj) blev Baturinskij anset for at være KGB-agent.

KGB spiller skak
Skakspillets enestående status i Sovjetunionen beroede ikke kun på alle
de materielle støtteordninger og propagandaen fra statens side. Det var
et intellektuelt frirum uden ideologisk kontrol, hvor resultatet ikke var
bestemt af medlemskab af kommunistpartiet og den rette etniske profil, men af personlige kvalifikationer.
Det kunne have været interessant,
hvis bogen var gået mere ind i denne
problemstilling om skakspillets særlige tiltrækningskraft og havde foretaget en grundig undersøgelse af vilkårene for skakspillets kolossale
udvikling i efterkrigstiden i forhold
til det politiske system og den statslige sikkerhedstjeneste (KGB) gennem systematiske interviews eller
historiske undersøgelser.
Men det sker desværre ikke. Det
viser sig hurtigt, at bogens sigte er et
helt andet. Det gennemgående tema
er personlige fortællinger om sikkerhedstjenestens mange måder at kontrollere sportsudøverne på og chikanere dem, hvis de ikke rettede ind.
Bedømt på denne præmis – og man
skal jo først og fremmest bedømme
en bog på dens egne præmisser – er
det dog en vældig interessant og til
tider gribende bog. Man føler virkelig stor sympati for Gulko, som er
bogens hovedfortæller, og hans kone
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Anna Akhsjarumova (ligeledes en
meget stærk skakspiller) i deres bestræbelser på at opnå udrejsetilladelse.
Også Victor Korchnoi får ordet i
et kort kapitel, hvor han fortæller løst
og fast om livet som afhopper og
KGB’s stadige tilstedeværelse i hans
liv i Vesten, især mens han var udfordrer til VM-titlen.
Der er rigtig saftige historier i bogen, som at hvis Korchnoi havde
vundet VM over Karpov i Baguio
1978, skulle han likvideres. Dette
skal Mikhail Tal have fortalt Korchnoi mange år senere (i 1990). Det
kan godt være rigtigt, men ligesom
meget andet i denne bog bygger det
på anekdoter og anden- eller tredjehånds beretninger.
Vi har dog fået lidt mere indblik,
end vi havde før, så selv om der ikke
er tale om den store historiske undersøgelse, er bogen et godt supplement
til andre dissidentberetninger, her på
skakkens område.
Af Erik André Andersen
Boris Gulko, Vladimir Popov, Yuri
Felshtinsky & Viktor Kortschnoi:
KGB plays Chess. The Soviet Secret
Police and the Fight for the World
Chess Crown. Russel Enterprises,
Inc., Milford, CT USA, 2010.

Sahl Skaklejr 2011 – Århus
Skoleskak indbyder til skaklejr i
efterårsferien på feriekolonien
Sahl ved Vinderup, mandag d. 17.
oktober - fredag d. 21. oktober
2011.
På lejren er der plads til 48 deltagere i alderen 8-16 år. Pris inkl.
bustransport Århus - Sahl 600 kr.
for medlemmer af DSU (ellers 800
kr.).
Tilmelding mandag den 3. oktober til Jesper Skjoldborg, email :
jesper _skjoldborg@hotmail.com
tlf. 24 62 61 10.
www. aarhusskoleskak.dk/

... og for kvinder
DM i hurtigskak for kvinder
spilles lørdag den 19. november i
Chess House i Århus. Alle piger
og kvinder er velkomne, og der er
præmier til alle skoleskakspillere.
Hold øje med indbydelsen på...
www. dsu.dk/

Billige bøger på dansk...

SKAKHUSET
Køber skakbogsamlinger
Brugte – Restoplag – Nye

Tel. 33 – 14 62 91
Box 38, 3500 Værløse

www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk

v/ Henrik Mortensen

Allan Stig Rasmussen: ‘Til slut
vil jeg gerne lige nævne, at årets DM
blev mit hidtil kedeligste, da jeg var
100% seriøs hver dag – man må jo
prioritere. For mig er langtidsskak
ikke noget, der er sjovt, men derimod interessant og smukt (indimellem), hvor det gælder om at performe og vinde.’
(Skakbladet nr. 6, 2003)
Harry Golombek: ‘Den sidste del
af partiet minder om en kvælerslange og dens bytte. Sort er dømt
til at se sin modstander sno sig mere
og mere rundt om stillingen.’
(‘Fifty Great Games
of Modern Chess’, 1942)
Alexander Khalifman: [... om at
spille skak på nettet] ‘Det har jeg
opgivet for længe siden. Lyn er bare
ikke mit spil, og jeg har overhovedet ingen chancer, når jeg spiller det
på nettet, fordi jeg ikke er vokset op
med en mus i hånden.’
(Crestbook.com, 15. juli 2010)
Bo Green Jensen: ‘Han [Boris
Yellnikoff] var rigt gift og boede
dyrt på Manhattan, men kunne i
længden ikke leve med sine panikanfald. Da han forsøgte at springe i
døden, ramte han markisen og pådrog sig en skæmmende halten. Nu
bor han billigt til leje i Chinatown
og ernærer sig ved at give timer i
skak, primært til børn, som han
skælder ud og fornærmer og kalder
amøber, undermålere osv.’
(Weekendavisen
31. december, 2009)

Samuel Eddy: ‘Det skal nævnes,
at svenske skakspillere tilsyneladende adskiller sig en anelse fra
danske, idet flere af os uafhængigt
af hinanden bed mærke i den sympatiske adfærd, de udviste efter partierne, uanset om de havde fået bank
eller givet bank i det respektive parti.
Sådan er det bestemt ikke tilfældet i
Danmark.’
(‘Skakspringeren Holbæk’,
december 2010)
Peter Heine Nielsen: ‘Når jeg ser
på et skakbræt, ser jeg et landskab,
der hænger totalt sammen.’
(Euroman, august 2010)
Alfred Bondesen: ‘Skakspillet
fremstiller en Kamp mellem to smaa,
lige stærke og paa samme Maade
opstillede Hære, hvori hvert Parti
søger at tage den fjendtlige General
tilfange. Kampen føres saaledes, at
de to Personer, der leder begge Hærenes Bevægelser, søger at opnaa det
tilsigtede Øjemed ved skiftevis at
flytte en Brik fra en Plads til en anden efter den for hver Brik bestemte
og ejendommelige Bevægelsesmaade.’
(‘Anvisning for begyndere
i Skakspil’, 1916)
Sune Berg Hansen: ‘Tårne er som
tanks: Gode til angreb og dårlige til
forsvar.’
(Politiken, 10. september 2009)
Leonid Stein: ‘Ofrene kan måske
blive gendrevet under post mortem
analyserne, men under partiet, aldrig.’
(‘Leonid Stein – Master
of Risk Strategy’, 2001)

E. Verner Nielsen: ‘Hvad mon
menneskene tog sig til, dengang
man ikke havde skakspillet?’
(‘Lær skak af andre!’, 1964)
Jonathan Rowson: ‘Han [Mihai
Suba] skriver også som en, der kan
lide at kommunikere, hvilket er et
andet træk, der er relativt sjældent
blandt skakbogsforfattere, hvor
mange af dem principielt kun skriver for at få betalt regningerne.’
(New in Chess nr. 8, 2010)
Bent Larsen: ‘Taberen af et parti
har ofte svært ved at se, hvor han
har spillet galt. Men han vil være
mere tilbøjelig til at betragte et enkelt træk som en dum fejl end til at
indse, at hele hans strategiske plan
har været dårlig.’
(’50 udvalgte partier 1948-69',
1980)

Foto: Cathy Rogers.

Skakspillerne
sagde ...

Mikhail Golubev: [... i en nekrolog over Mikhail Podgaets] ‘Jeg kan
tage fejl, men det var min faste overbevisning, at Podgaets kendte dele
af Karpovs åbningsrepertoire bedre,
end Karpov selv gjorde.’
(Chess Today, 15. maj 2009)

Garry Kasparov.

Garry Kasparov: ‘Skak er et spil,
hvor man har minimal information
om et stort antal muligheder og på
begrænset tid skal opnå den størst
mulige effekt. Jeg kan benytte samme fremgangsmåde, når jeg analyserer den politiske udvikling.’
(Berlingske Tidende,
19. marts 1990)
George Steiner: ‘Boris Spasskijs
menneskelige kvaliteter og hans sårbarhed som spiller kom til at veje
tungt under den lange sommer i
1972.’
(‘The Sporting Scene: White
Knights of Reykjavik’, 1973)
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Problemskak





Mat i 3 træk.
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Mat i 4 træk.

13598. Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 4. halvtræk. Sort hjælper til.

Løsninger til nr. 4/2011
13588. 1. Tb3. 1... Se3/Ld4† 2.
D(x)d4‡. 1... Sxd6 2. Se7‡. 1... Kd5/
Sb6 2. Sb4‡. 1... Sd2/Sa3/Sa5/Se5/
Sb2 2. D(x)e5‡. 1... ~ 2. Tb5‡. Karl
Adolf Koefoed Larsen, født 2.maj
1896 i Holstebro død 22.december
1963 i Hillerød. JK.A.K. var alsidig
og komponerede ca. 600 opgaver af
alle slags. Han boede i udkanten af
Gribskov nær Gadevang og var ivrig maler. Dertil kommer bridge, violinspil og piberygning! Allerede i
1956, hvor FIDE udnævnte de første internationale dommere, blev han
velfortjent tildelt denne titel – i øvrigt sammen med Jan Hartong. Han
anses af mange for den betydeligste
danske opgaveforfatter gennem tiderne. Han debuterede i Skakbladet
som 12-årig!
13589. 1. Dc8. 1... Sh3 2. Dxh3‡.
1... Txd2 2.Sxd2‡
1... Sg4 2.Dxg4‡. 1... Txe4 2. Dc3‡.
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Hjælpemat i 2 træk. Se tekst.
1... Te2 2. Tg3‡. 1... Lxe4/Lf5
2.D(x)f5. 1... ~ 2. Tf2‡. Forførelser:
1. Da6? Se2!
1. Lxe3? Txd2!. 1. Dd7? Txe4!
Imants Draiska, Letland, kendt under pseudonymet V. Legers (9/9
1926 1/10 1996). Han komponerede
ca. 100 opgaver, især 2- og 3-trækkere.
13590. 1. Lc3. 1... Sd2 2. Sd1‡. 1...
Da2 2. Txa2‡. 1... Da3 2. Txa3‡. 1...
Sb4/Dxa6/Da4 2. Sa4‡. 1... Sg5/Se5/
Sh4/Sd4/Sh2/Sg1 2. Txe1‡. 1... ~ 2.
Txa5‡. Forførelse: 1. Dc2? Sd2! Jan
Hartong, Holland (11/2 1902 - 29/1
1987). Over 1100 opgaver, IA (international arbiter) 1956 og IM 1959.
Hans landsmand, den jernflittige Dr.
Niemeijer, der udgav ca. 35 bøger
om opgaveskak, skrev i 1946 en bog
om Hartong med ca. 140 opgaver af
hans bedste.
13591. 1. Th8! Lc7 2. b8D Lb7 3.
Dg8‡. Forførelser: 1. Te8/Tf8/Tg8?
Lc7! Simpelt – eller...? Det gamle
Bristol-tema: Td8 må vige ud til højre for at give plads til dronningskakken Dg8‡. ‘Ado’ Kraemer, Tyskland
(Øst) (23/3 1898 - 25/6 1972). Hed
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J.G. Campbell, 1862






















  
 
   
   
  
   


Mat i 3 træk.
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Dr. D. Elekes, 1936

13595
K. Larsen, 1926

Mat i 3 træk.
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Dr. G. Schweig, 1933
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N. Petrovic, 1959
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Dr. N. Kovacs, 1933

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




   
   
   
   
   
   
   
Hvid trækker og holder remis.

egentlig Adolf. Kraemer udgav sammen med vennen Eric Zepler i 1951
Im Banne des Schachproblems og i
1957 Problemkunst im 20. Jahrhundert. To spændende opgavesamlinger med kommentarer.
13592. 1... Lf5 2. Lc7 Lc8 3. Lxa5
La6 4. Ld8 Sc7 5. b3† Ka5 6. Lxc7‡.
1... Sc3 2. bxc3 Le4 3. cxb4 Ld5 4.
bxa5 Kb4 5. Lh4 Kc5 6. Le7‡. Christopher James Austin Jones, Storbritannien (6/4 1952 -). FIDE udnævnte
ham i 2007 til IM i opgavekomposition. Især raffinerede hjælpematter
varter han op med.
13593. Hovedvarianten: 1. Tb7†
Dxb7 2. Tb5† Ka6 3. Txb7 a2 4.
Lc8 a1D† 5. Kg8 Da2† 6. Kf8 Da3†
7. Ke8 Dxa4† 8. Kf8 Da3† 9. Kg8
Da2† 10. Kh8 Da1† 11. Kxh7 og
vinder. J. Rupchev, Rusland.

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

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 3.
1. Erbis
Kempf
Stuttgart 1954. Alt vinder... Men 1.
Lc6!! er det hurtigste. Der er mat i 4
træk. f.eks. 1... Lxc6 2. Dd8†. 1-0.
2. Dahl
Schulz
Berlin 1956. 1. e6! Spærretræk. 1...
Lxe6 2. Ld4! Nu truer den banale
mat på g7, og 2... g6 3. De5 går ikke.
Heller ikke returneringen til g4 redder Sort fra officerstab: 2... Lg4 3.
h3 c5 4. Le5 c4 5. Ld1! Sort må
åbne den livsfarlige diagonal: 2...
f6. Og så kommer den elegante
krydsbinding 3. Dg4! Sort opgav,
da 3... Kf7 40. Tae1 er omsonst. 10.
3. Leif Jensen
Ernst Mader Hansen
Damhus sommerturnering 2011.
Hvids dame beskytter mod mat i
bunden. Og derfor kan hun ikke bruges til andet! 1... Dg5†!! havde afgjort partiet med det samme.
Men vore menneskelige hjerner
har lært ikke at sætte brikker i slag,
så i stedet for dette (eller et andet
stærkt træk: 1... Dd6! med samme
pointe) kom det mere banale 1...
Se3, og efter 2. Sxf5 Sxf5 3. Df4
Te1† 4. Kb1 Db6† 5. Db4 vandt
Hvid et langt slutspil. 1-0.
4. Andres Mendez, Miguel
N. Perez
Havanna 1987. 1. Dxd7!! ‘Slå den
dækkende brik!’ 1... Dxd7 2. Lf6†
Kh6. 2... Kg8 3. Se7† Dxe7 4. dxe7
kommer også til at koste. 3. g5† Kh5
4. Sf4† Kh4 5. Kh2 Lf2 6. g3†!
Lxg3† 7. Kg2, og det var håbløst at
fortsætte. 1-0.
5. Vladimir Saigin
Sergeiev
USSR 1946. 1... Txa2! Afledning
af hvid dame, som binder den sorte

kollega. 2. Dxa2 Dh5† 3. Th3 De5†
4. Kh1 De1† 5. Kh2 Dg1 mat. 0-1.
6. Ove Kinnmark
Bo Aurell
Göteborg 1972. 1. Txd6! giver materiel overvægt, f.eks. 1...cxd6 2.
Sxd6† Kd8 3. Lb6† Sc7 4. Sdf7†
Ke8 5. Lxc7 med mattrussel. 1...
Sd8?! 2. Txd8†. Sort opgav. 1-0.
7. Bulak
Petrov
Moskva 1951. 1... Lxf3! vinder, f.
eks. 2. Dxe6† Kb8 3. De5† Ka8 4.
Td6 Txd6 5. Dxd6 Le4†.
Men bedre er 1... Txf3!! 2. gxf3.
2. Txd5 Tf2†. 2... Lxb3†! Eller 2...
Le4†! 3. axb3 Dc1†!! 4. Txc1 Td2
mat! 0-1.
8. Melikset Hachian
Aslanov
USSR 1986. Hvid serverede det lettere overraskende tårnoffer 1.
Th7†!, en variation over afledningsog henledningsmotiverne. Kongen
skal afledes fra dækningen af f6, og
den henledes til den farlige h-linje.
Et yderligere krydderi er muligheden 1... Lxh7, som straffes med
2. Sh5† Kf8 3. Dxf6† Ke8 4. Sg7†.
Man kan også muntre sig med 1...
Kg8 2. Sh5! Lxh5 (eller 2... Tf8 3.
Dxf6!!) 3. Dxf6! Kxh7 4. Th1 De8
5. Sf5 etc.
1... Kxh7 2. Dxf6 Kg8. 2... Sg8
3. Th1† Sh6 4. Sef5. 3. Th1 Lh7 4.
Txh7. Eller 4. Sef5! Sxf5 5. Sxf5
Lf8 6. Th5 Lg7 7. Se7† Kh8 8.
Txh7† og mat. 4... Kxh7 5. Df7†
Kh8 6. Sh5 Tg8 7. Sf6 Sg6 8. Dxd7.
Så havde Sort set enden og opgav!
Det skal også nævnes, at analysemaskinen også anfører varianten 1.
Th6! Tg8 (1... Kxh6 2. Dxf6) 2.
Sh5† Kxh6 3. Th1 Taf8 4. Sf5† med
vindende angreb. 1-0.
9. Fischer
Kai Gerrit Venske
Brandenburg 1988. Hvid har været

lidt forsømmelig med udviklingen,
og kongen står ret udsat.
1... Sf3†!! rømmer d4 for dronningen. Trækombytningen 1...
Ld2†! 2. Kxd2 Sf3† 3. Ke2 Txa6
var også mulig.
2. gxf3 Dd4. 2... Ld2†! 3. Ke2
Lxc3 vandt også. 3. Sab1 Lxb1 4.
Sxb1 Tfc8 5. Le2 Tc1† 6. Ld1
Dxa1.
Han kunne godt have taget a6
først: 6... Txa6 7. De8† Kg7 8. 0-0
Dxa1. Men Hvid, som jo ikke var
den Fischer, havde fået nok og opgav. 0-1.

K-skak
Indbydelse til DM 2011
Alle med et ICCF-ratingtal kan
tilmelde sig, men da der maximalt kan være 15 deltagere, kan
det blive nødvendigt at frasortere
nogle.
Ud over titlen er der en præmie
på 2.000 kr. til vinderen og 1.000
kr. til nr. 2.
Turneringen starter ca. 1/11 og
senest den 15/10 skal jeg have
modtaget tilmelding (email:
peter.lindegaard@stofanet.dk)
og indskud.
Indskuddet er 100 kr. som indsættes på k-skakkens gironummer 495-0356 eller via PC-bank
9543 0004950356.
Peter Lindegaard
Links til international k-skak og
turneringsmuligheder via:
http://kskak.dsu.dk/start.html
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Kommende
turneringer
Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2). Pris (standard):
kr. 5,50 / mm (+ moms). 40 mm er
gratis for EMT-annoncer.
Anden opsætning: Spørg redaktionen.
Alle indbydelser i Skakbladet
lægges desuden på www.dsu.dk
uden merbetaling.
Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).
Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

www. dsu.dk
+ 'Invitationer'

K = Koordineret turnering
H = Hurtig- og lynskak

Køge Bugt Efterår 2011
K
5/10 - 30/11. – 7 runders EMT med
mulighed for afbud til en eller flere
runder. – Spilles på Solrød Gl. Skole,
Højagervænget 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand med start kl. 19.00 følgende onsdage: 5/10, 12/10, 19/10,
26/10, 9/11, 23/11 og 30/11 2011. –
Spilletid er 90 minutter til hele partiet med tillæg på 30 sekunder fra træk
1. Indskud er på 100 kr. og heraf går
de 70 kr. til præmier. – Turneringen
Elo-rates hvis betingelserne er opfyldt. – Tilmelding senest den 3. oktober 2011 via turneringens webportal www.sydskak.dk/turnering/

Bliv skakdommer
Dansk Skak Unions
dommerkursus 1 eller 2:
Fire lektioner pr. kursus,
pr. brev eller mail.
Afsluttes med prøve.
Kursusafgift 100 kr.

§§

dommerkursus@skak.dk
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kbe2011/, hvor der også kan fås yderligere oplysninger om turneringen.

Skive Bymesterskab 2011
K
14/10 - 18/11. – Skive Skakklub indbyder til koordineret EMT følgende
5 fredage: 14/10, 28/10, 4/11, 11/11,
18/11 med start kl. 19.00. – Spillested: Skivehus Skole, Rosenbakken
8, 7800 Skive. – Betænkningstid: 40
træk i 2 timer, derefter ½ time til resten af partiet. – Turneringsform: 6mands grupper alle-mod-alle, nederste gruppe evt. efter Monrad-systemet. – Indskud 150 kr. – 1. præmie i
alle grupper 500 kr., øvrige præmier
vil fremgå af turneringsprogrammet.
Turneringen er med i 9 HK’s Grand
Prix turnering. – Tilmelding til Lars
Agger, email: lba@dlg.dk, tlf. 97 40
63 30. Eller til Dim Buizer, email:
dimbuizer@fiberpost.dk tlf. 97 54 77
97. Senest d. 9. okt. 2011.
Hurtigskak for to-mandshold
i Roskilde
H
23/10. – Roskilde Skakklub indbyder
til 8-runders hurtigskak for 2-mands
hold søndag d. 23/10 2011 kl. 10.00
til ca. 18.00. – Betænkningstiden udgør 20 minutter pr. spiller pr. parti. –
Der spilles i én stor gruppe og efter
Monrad-systemet. Der spilles om
matchpoint. Ved ligestilling afgør
brætpoint, og ved fortsat ligestilling
deles placering og eventuelle præmier. – Indskuddet udgør 200 kr. pr.
hold. Hele indskuddet går til præmier.
Ud over præmier til de bedstplacerede
hold vil der være ratingpræmier. –
Gruppeinddeling efter gennemsnitsrating for de to deltagere. – Spillestedet er Kildegården, Helligkorsvej
5, 4000 Roskilde. – Tilmelding senest d. 16/10 til tilmelding@roskildeskakklub.dk. Deltagerantallet er begrænset til 20 hold. Tilmelding er først
endelig, når indskud er modtaget på
reg.nr. 1551 kontonr. 8086257.
Kjellerup Skakklub
H
23/10. – Kjellerup Skakklub indbyder til den årlige hurtigturnering søndag d. 23. oktober 2011 kl. 10.00. –
Turneringen spilles i Alhuset, Skolegade 5, Kjellerup. – Klasser: Mester,
1., 2., 3. og skoleskak. Ved lav deltagelse kan klasser spille i samme
gruppe, der er præmier til alle klasser. – Turneringsform: 7 runders
Monrad. – Betænkningstid: 30 min.

pr. spiller pr. parti. – Indskud: 120
kr., juniorer 50 kr., børn 30 kr. – Præmier minimum: Øverste gruppe 1. pr.
1000 kr., øvrige klasser 1. pr. 600 kr.
Øvrige præmier afhængig af deltagerantal. Skoleskakklasse: Præmier til
alle. – Tilmelding med navn, klub,
ratingtal og tlf.nummer, senest tirsdag d. 18. okt. – Til: Erik Ruskjær,
email: erik.ruskjaer@gmail.com. Eller: Søren Ladegaard, tlf. 86 88 22 62,
email: a.s.ladegaard@fibermail.dk.

Postdanmark Cup 2011
H
6/11. – Skakklubben Posten’s 26. hurtigskakstævne afholdes søndag den
6. november 2011 med start kl. 10.50.
– Spillested: Bryggergårdens Fritidshjem, Angelgade 2, 1765 København
V (2 min. gang fra Enghave station).
– Turneringsform: Stævnet afvikles
over 6 runder Monrad, med 25 minutters betænkningstid til hver spiller til hele partiet. Det tilstræbes, at
der spilles i 2 grupper med ca. 30 spillere i hver. – Program: 1. runde starter kl. 11.00. Mellem 2. og 3. runde er
der ½ times frokostpause, hvor der
kan købes smørrebrød, øl, vand og
kaffe. Der bliver præmieuddeling ca.
kl. 17.50. – Indskud: 100 kr. pr. spiller. – Præmier: I hver gruppe er der
2.200 kr. og fordelt som følgende: 1.
pr. 1.000 kr., 2. pr, 600 kr., 3. pr. 400
kr.. 4. pr. 200 kr. Derudover kommer
evt. ratingpræmier på 500 kr. og 300
kr. Igen i år har vi præmier til unge
under 13 år på spilledagen (bevis
medbringes). 3 præmier på hhv. 500
kr. 300 kr. og 200 kr. Obs: Kun én
præmie til hver, men man får naturligvis den bedste! – Indskud: betales
samtidig med tilmelding og skal være
Skakklubben Posten i hænde senest
d. 29. oktober. Anfør fuldt navn og
rating ved tilmelding. Brug girokonto,
bankoverførsel, eller check. Skakklubben Posten Reg.nr.1551 Konto
2069326 v/ Benny Thorsen, Duemosevej 2, 3200 Helsinge. Tlf. 61 72
45 82, email: duemosen@mail.dk. –
Vel mødt og god fornøjelse!
110 års jubilæumsturnering H
19/11. – I anledning af 110-års jubilæum inviterer Lemvig skakklub til
hurtigturnering lørdag d. 19. nov. kl.
10 på Lemtorpskolen, blok E, Nissumvej 20, Lemvig. – Der spilles 7
runder med 20 min. betænkningstid i
en gruppe. – Indskud 100 kr., pens.

75 kr. jun. 50 kr. – 1. pr. 1000 kr.
Samlet præmiesum: 1500 kr. + indskud. – Tilmelding senest 15. nov. til
Bent Olesen, Nylund 3, 7620 Lemvig. Tlf. 97 82 18 26 / 23 92 08 56,
email: nylund@mail.dk.

Svogerslev EMT
Weekend-turnering 2011
K
25/11 - 27/11. – Svogerslev Skaklub
inviterer til koordineret turnering i
weekenden 25.-27. november 2011.
– Spillested: Nordgårdsskolen, Svogerslev. – Transportforbindelse: bus
602 eller 239 fra Roskilde Station. –
Spilletider: fredag d. 25. november
kl. 18.15-23.15. Lørdag d. 26. og søndag d. 27. kl. 10-15 og kl. 15.30-20.30.
– Der spilles i 6-mands grupper. Nederste gruppe spilles eventuelt som
Monrad. – Turneringen Elo-rates, såfremt betingelserne foreligger. – Betænkningstid: 40 træk på to timer,
derefter ½ time + opsparet tid til re-

sten af partiet. Spillerne skal være til
stede i spillelokalet senest 30 minutter fra spilletids start. – Indskud: 120
kr. Hele indskuddet fradraget EMTafgift går til præmier. – Tilmelding:
Senest tirsdag 18. okt. til Jan K. Jensen, email: jankj24@gmail.com. tlf.
51 26 95 89, eller Henrik Autzen, tlf.
46 38 31 01.

CXU Nytår 2011
K
27/12 - 30/12. – Skakforeningen
ØBRO og MainframeSupport ApS
indbyder til ØBRO’s årlige nytårsturnering 27.-30. december 2011 i
ØBRO’s lokaler, Rosenvængets Allé
31, 2100 Kbh. Ø. – Der spilles i én
stor schweizer-gruppe (max. 70 deltagere), som Elo-rates. – Garanteret
1. præmie på 7.000 kr.! – Den 27.,
28. og 30. dec. spilles to runder kl.
13-18 og 19-24. Den 29. dec. spilles
en runde kl. 19-24. Fremmøde-grænse
30 min. – Betænkningstiden er 40tr./

2 t. + ½ t. til resten. – Indskud: GM og
IM gratis, andre: 400 kr. Indtegning
og kontant betaling af indskud 27/12
inden kl. 12.30. – Online-tilmelding
på www.ksu.dk, eller til: Ted Sandbech, Brammingegade 2, st. tv., 2100
Kbh. Ø, email: ted@adslhome.dk.
Tlf. 20 10 37 03. Senest lørdag den
17. dec. – Detaljeret indbydelse kan
ses på KSU’s, DSU’s og vores egen
hjemmeside (www.oebroskak.dk). –
Sponsorlink: www.mainframesupport.dk og www.cxu.dk.

Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
Det åbne Brøndbymesterskab
2/10
ØBRO 75 år og KM 2011
14/10 - 22/10
Danske Bank EMT 2011
21/10 - 23/10

DM i hurtigskak 2011
Dansk Skak Union og Læseforeningens Skakklub indbyder herved til
det officielle DM i hurtigskak søndag den 20. november i Odense.
Spillestedet: Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50, indgang G, 5200 Odense SV. Der er bus fra Banegården – ca. 10-15 minutter.
Turneringsform: 7 runder efter schweizersystemet. Der spilles i to grupper. Spillere over 1900 i dansk
rating spiller om DM-titlen. Desuden vil der være en gruppe for spillere under 1900 i rating.
Betænkningstid: 30 min. pr. spiller pr. parti.
Turneringsstart: 1. runde sættes i gang kl. 10.00
Præmier: Vinderen af DM-gruppen erhverver titlen ‘Danmarksmester i hurtigskak’. Titlen kan kun vindes
af en spiller, der er registreret i FIDE som repræsenterende en del af rigsfællesskabet. Ved ligestilling om
titlen spilles omkamp som lynskak. Ender omkampen uafgjort, afgøres placeringen efter korrektion.
Præmierne følger placeringerne og kan ikke deles.
DM-gruppen: 1. præmie: 4000 kr., 2. præmie: 2000 kr. Øvrige præmiers antal og størrelse bestemmes af
deltagerantallet: For hver 10 deltagere i ratingorden fra nr. 11 og nedefter (sidste gruppe mindst ti
deltagere) vil der være præmiegrupper med en 1. præmie på 700 kr. og en 2. præmie på 300 kr., dog
således at der i den første gruppe, som udelukkende har deltagere under 1900 i DSU-rating, vil være en
1. præmie på 1000 kr. og en 2. præmie på 500 kr.
Kantine: Med drikkevarer og smørrebrød forefindes på spillestedet.
Tilmelding: Online-tilmelding via www.lfskak.dk. Det maksimale deltagerantal er 80.
Eftertilmelding: Kan foretages på spillestedet frem til kl. 9.30, såfremt der er plads, pris 175 kr.
Indskud: For spillere tilmeldt online via lfskak.dk senest 19/11 2011 kl. 19.00 koster det 125 kr.
Fremmøde og betaling af indskud: Senest kl. 9.30. – Vel mødt i Læseforeningen!

2011 /5/255

39

Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

www.skaksalg.dk

Online-butik

Magasinpost SMP
ID-nr. 42197

DGT 2010
Holdsæsonen nærmer sig, og med dette ur fra DGT er man godt
rustet. Uret har 14 forudindstillede programmer både med og uden
træktæller, bl.a. den betænkningstid der indføres i alle divisioner fra i
år. Desuden er der mulighed for at programmere og gemme sine
egne tidskontroller. DGT 2010 har status af officielt FIDE-ur og
anbefales af FIDE.
Ny pris pr. stk. 525,- kr.
(nedsat fra 595,- kr.)
10 stk. kun 4500,- kr.

Stauntonbrikker
Vi har også tilbud på de klassiske stauntonbrikker i træ, der bl.a.
bruges i Bundesligaen. Kongernes højde er 97 mm, springerne er
håndudskårne, og brikkerne
er vægtede med bly, så de
står bedre fast. Vægt: 1,2 kg.
Pris pr. sæt 225,- kr.
10 sæt brikker i stofposer: 2000,- kr. (nedsat fra 2500,- kr.).
10 sæt brikker i trææsker: 2300,- kr. (nedsat fra 2750,-).

The Four Knights Game
Firspringerspil er et respektabelt alternativ til italiensk og spansk,
der især er populært på klubniveau men også har forkæmpere som
Shirov og Sutovsky. Den russiske IM Andrey
Obodchuk
har sat sig for
Kære skakspillere!
at vise, at den
ærværdige
Som ny leder af Dansk Skaksalg vil jeg gerne byde jer alle
åbning ikke er
velkommen i butikken.
så harmløs
som sit rygte,
Priserne er sat ned på en række varer, og der kommer en ny og
og præsentemere brugervenlig hjemmeside, som jeg håber bliver vel modtaget.
rer i denne
Jeg vil bestræbe mig på at yde den bedst mulige service, bl.a. er
nye bog et
telefontiderne udvidet, og der vil hver onsdag være
repertoire for Hvid baseret på den
åbent i mit showroom med et udvalg af hovedsageligt
spanske variant (4 .Lb5) med
bøger og dvd’er.
forklaringer af positionelle temaer
såvel som et væld af skarpe
Venlige hilsner - Trine Treppendahl
varianter. 175,- kr.

Telefontid: Mandag-tirsdag kl. 11.30-15, onsdag 14.30-18.30, torsdag-fredag kl. 11.30-15.
Telefon 51 54 33 23 • Internet www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk

