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Er svært år
er slut
Ved starten på det nye år er det naturligt at rette
blikket fremad mod den kommende tids mål og
udfordringer, men også at tænke lidt over det,
der så hurtigt blev fortid.
Tilbageblikket på det forgangne år, giver ikke
mange grunde til de store jubeludbrud. På den
skaklige side overstråler Peter Heine Nielsens
præstation i World Cup’en alle andre resultater,
men der skulle et wildcard fra FIDE-præsidenten
til at få Peter til start – godt og meget berettiget,
at Peter fik den plads.
På det organisatoriske plan var det året, hvor vi
måtte træffe nogle svære beslutninger. De første
nedskæringer på Skakbladet til nu seks numre
årligt blev gennemført, og selv om en ny
trykkeriløsning fra og med dette nummer ser ud
til at give en væsentlig besparelse, vil der
komme flere nedskæringer i de kommende år.
Skak.dk fik problemer med den platform, vi
bruger til kommentering, problemer der først er
ved at blive løst nu. Skak.dk er ikke svaret på
fremtiden, men en overgangsløsning, til der
kommer bedre muligheder.
Den skakpolitiske uenighed på landsholdet blev
ikke løst, men vi fik et landshold af sted til EM.
Måske løses det i år, under alle omstændigheder
deltager vi ved skak-OL i Tyrkiet til august.
Skal man se på de mere lyse sider, så er der
fremgang på kvindesiden, og det bliver forhåbentlig også til en tiltrængt fremgang i antallet af
kvindelige medlemmer.
Seniorskakken blomstrer som aldrig før, med
flotte resultater i udlandet og stor aktivitet i
Danmark. Her er et område, hvor Danmark kan
markere sig internationalt og gør det.

Lars-Henrik
Bech Hansen

Hovedbestyrelsen har været tilbageholdende med
at diktere vilkår for de absolut nødvendige
sammenlægninger af hovedkredse, da frivillige
løsninger klart er at foretrække, og nu er
drøftelserne heldigvis godt i gang de fleste steder
i Danmark. Måske får vi de første sammenlægninger allerede i år, men ellers kan det være
nødvendigt, at hovedbestyrelsen lægger pres på
og fastsætter nogle terminer for en gennemførelse af de tiltag, man overordnet er enige om.
Vi er en meget aktiv skaknation med mange
lokale turneringer. Der er også godt gang i de
internationale turneringer, og flere og flere
begynder at spille turneringer udenlands. På
turneringsplan har vi ingen problemer.
Internationalt deltager vi aktivt i arbejdet i FIDE
og ECU samt ikke mindst på nordisk plan, hvor
landene har besluttet at stå sammen og danne en
front i det internationale arbejde, hvilket bestemt
vil give os bedre indflydelse. Vi har afholdt et
vellykket FIDE Arbiter Seminar, der vil give os
flere internationale dommere i fremtiden samt
hæve niveauet på den lokale dommergerning.
På sponsorområdet har vi et fint samarbejde med
flere partnere. XtraCon, der ud over at sponsere
skakligaen også sponserer DM i 2012.
Konventum, der i flere år har været sponsor for
Politiken Cup, lægger nu i 2012 også deres
lokaler til DM i påsken på fantastiske vilkår.
Scandic Hotel i Odense har vi et godt samarbejde
med, og dertil endnu et par spændende samarbejdspartnere i kikkerten. Sponsorarbejdet er
vigtigt og skal fortsættes i det nye år.
Jeg håber, at alle medlemmer og ledere på alle
niveauer vil medvirke til at gøre 2012 til et godt
og fremgangsrigt år for dansk skak.
Lars-Henrik Bech Hansen
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Efter fem af ni runder har de forsvarende danmarksmestre fra Jetsmark
taget en solid føring i XtraConSkakligaen. Alle fem matcher vundet, og fem brætpoints afstand til
nærmeste forfølger, Brønshøj, lægger op til endnu en DM-titel til det
nordjyske hold.
Stillingen:
brætp. mp.
1. Jetsmark
29
10
2. Brønshøj
24
7
3. Århus/Skolerne
23
7
4. K41
21½ 6
5. Sydøstfyn
20½ 5
6. Team Nordea Skb. 19½ 4
7. SK 1968
18
5
8. BMS
16
4
9. Nordkalotten
16
2
10. Hillerød
12½ 0
Turneringen fortsætter 29/1 og 19/2
med afsluttende dobbeltrunde 10/311/3 på Hotel Scandic i Odense.

Skakbladet 2012 er planlagt til seks numre, første uge af februar,
april, juni, august, oktober og december. Sidetallet bliver formentlig
som i 2011, fordelt på fire numre med 48 sider og to numre med 64
sider. Som naturlig konsekvens af tiden mellem de enkelte udgivelser,
vil Skakbladet i stigende omfang overlade nyhedsdækningen til Dansk
Skak Unions hjemmeside www.dsu.dk, men til gengæld gå i dybden
med de emner, der prioriteres, hvad enten det er vigtige skakbegivenheder, historie eller kultur.
Nyt trykkeri er valgt fra og med dette nummer, selv om et blik i de
seneste syv år årgange overbeviser om den høje kvalitet, bladets tryk
fik hos Rosendahls - Schultz Grafisk. Kvalitet er vi dog også sikre på
hos Bialostockie Zaklady Graficzne, et polsk trykkeri med 65 års erfaring, som kunne tilbyde en løsning med væsentlig besparelse for Dansk
Skak Union.

Jule-quiz’en viste sig at være noget af en udfordring, også for de
allerskrappeste løsere. Før bladet gik i trykken nåede vi at finde vindere
og præmietagere, men gennemgangen af quiz’ens opgaver må desværre vente til nr. 2. Førstepræmien gik til Claes Løfgren, som havde
næsten alt rigtigt. Det havde også sidste års suveræne vinder Knud
Lysdal, dog et enkelt point færre. De ti præmier fordelt ved lodtrækning tilfaldt Per Chr. Pedersen, Bent O. Kristensen, Peter Röder, Palle
Henriksen, Christian Jørgensen, Peter Munk Andersen, Michael Madsen, Ole Sylvestersen, Jens Hartung og Ove Kroll. Præmierne, gavekort til Dansk Skaksalg Aps, er tilsendt de tolv dygtige løsere.

DØDSFALD

Robert Rode Pedersen
Skanderborg Skakklubs største og
mest kendte personlighed i klubbens
historie, Robert Rode Pedersen,
afgik ved døden anden juledag, 88
år gammel. Gennem 60 år var han et
aktivt og særdeles afholdt medlem
af klubben, og i en periode på en
snes år var han formand.
Rode har altid været en entusiastisk skakspiller, men han har også
taget sig tid til at snakke, ikke mindst
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med nye medlemmer og med børn.
Ingen skulle føle sig fremmed eller
til overs, og Rode har en stor del af
æren for den gode trivsel, som hersker i klubben.
Rode var en stærk skakspiller, en
overgang mesterspiller, og det var
en selvfølge, at han spillede i øverste klasse ved klubbens turneringer,
og at han var fast mand på førsteholdet i holdturneringen.
Rodes største og i særklasse vigtigste indsats er skoleskakken. Meget hurtigt fik han øjnene op for, at
børn også kunne have fornøjelse af
at spille skak – drenge var det dengang – og i 50’erne var der endnu
ikke noget organiseret skoleskak.
Men Rode samlede drengene i sin
beskedne lejlighed, hvor der var
højvande, når de mange ivrige og
livlige drenge mødte op. Senere fik
de et lokale i byen, og sammen med
andre ildsjæle fik Rode bygget en

god skoleskakklub op. Det stærke
hold vandt flere danmarksmesterskaber og et enkelt nordensmesterskab.
I de senere år var Rodes helbred
ikke godt, men han fulgte ivrigt med
i klubbens trivsel og turneringsresultater. Han opnåede den glæde
at se klubbens førstehold spille i
skakligaen, og glæden blev ikke
mindre af, at hans søn Jan er fast
mand på dette hold.
Både i de aktive år og under hans
sygdom i de senere år har hans hustru Dagny været en kærlig og uvurderlig støtte.
Vi er stadig mange ældre spillere
i klubben, som i årevis har nydt godt
af Rodes gode humør og hans glæde
ved skakspillet. Mange af os blev
også Rodes personlige venner, og vi
kommer til at savne ham. Æret være
Robert Rodes minde.
Asger J. Andersen
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CHESSBASE 11

* Access to ChessBase online database up to December 31, 2012

Start off with a swing and make 2012 a successful year for you. The new ChessBase 11 program packages offer you all you need to
do just that: the ChessBase 11 program will show you in a second the games of your next opponent and will prepare you with hairline
accuracy for his or her repertoire. With a single click of the mouse you have immediate online access to more than 5 million games*,
going from the very beginnings of the history of chess all the way up to the most recent top tournament. The professional ChessBase 11
interface guarantees that you always have the essentials right there in view. Nothing could be quicker, easier to use or more elegant.
In addition you will receive the freshly updated Big or Mega Database 2012 on DVD, with their 5.1 million games, and including the
weekly update service all the way through to 31.12.2012!

Starter Package

Mega Package

Premium Package

Your entry to the chess universe. The
ChessBase 11 starter package offers access both to the continuously updated
ChessBase online database* and also to Big
Database 2012 which is supplied on DVD
with 5.1 million games from 1475 to November 2011. The download service for
2012 will bring your Big Database 2012
up to date on a weekly basis with several
thousand games, in other words more
than 200 000 new games during 2012!
Save your own tournament games in your
personal database and take a look at how
the greats of chess are successful with your
openings. Unlike Mega Database 2012 the
Big Database 2012 does not contain any
game commentary and analysis.

Train like Carlsen, Anand & Co. All 5.1
million games in the Mega Database 2012
are completely classiﬁed not only from A
to E according to the openings, but also
according to strategic themes, endgames
and tactical motifs. Over 65 000 games
which are theoretically or historically
important are there with commentary
from international title holders. What are
the latest trends in the Queen’s Gambit
Declined, what is the idea behind 4.Nd2
in the popular Caro-Kann Advance Variation, and what is the best way for black to
defend in the French Advance Variation?
The Mega Database will help you to a
much better understanding of your own
opening moves and to learn new openings
much more effectively. And ChessBase
Magazine will present to you every two
months the most important recent tournaments and train you in tactics, strategy and
the endgame.

You can’t get more than this: the best
ChessBase program of all time with an ultra-rapid online database*, super-functions
such as “Dossier”, “Opening report“ and
many more. And on top of all that, the
assembled chess knowledge of Mega Database 2012. A must for correspondence
chess players and a totally inexhaustible
treasure trove for over-the-board players:
the Corr Database 2011 with over 830 000
correspondence games. Perfect entertainment and training of the very highest class:
Grandmasters explain their best games in
video and audio and show you new ideas
for your repertoire. And the cream on the
cake: premium membership for playchess.
com for a year. Follow the analysis of experienced commentators and trainers such
as GM Daniel King, GM Yasser Seirawan
and many more.

U ChessBase 11 program
U Big Database 2012
U Games download service till the
end of 2012
U Access to the online database with
more than 5 million games*
U ChessBase Magazine: six months
subscription (3 issues, booklet + DVD)

Package price:

179,90 %

ChessBase 11 Download version
CB 11 program + access to CB online database* - only at www.chessbase.com: 99,90 %

U
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end of 2012
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more than 5 million games*
U
iÃÃ >Ãi >}>âi\ Þi>À½Ã ÃÕLÃVÀ«Ì
(6 issues, booklet + DVD)

Package price:

269,90 %

U ChessBase 11 program
U *ÀiÕ iLiÀÃ « v «>ÞV iÃÃ°V
vÀ > Ü i Þi>À
U Mega Database 2012
U Games download service till the end of 2012
U Access to the online database with
more than 5 million games*
U iÃÃ >Ãi >}>âi\ Þi>À½Ã ÃÕLÃVÀ«Ì
(6 issues, booklet + DVD)
U `}>i ÌÕÀL Î  6 Ã®
U Corr Database 2011

Package price:

369,90 %

CHESSBASE GMBH · OSTERBEKSTR. 90A · D-22083 HAMBURG · TEL ++(49) 40/639060-12 · FAX ++(49) 40/6301282 · WWW.CHESSBASE.COM · INFO@CHESSBASE.COM

DØDSFALD

A. Sigfred Mortensen
Kort før jul døde Ringkøbing Skakklubs æresmedlem, Sigfred Mortensen. Han kom til Ringkøbing midt i
60’erne som lærer, og det var her,
han kom til at præge en masse unge
mennesker som skoleskakleder.
Ringkøbing har i tidens løb fostret
en række stærke spillere, der med én
undtagelse alle er flyttet østpå. Byen

havde tre skoler, men det var kun fra
hans skole, disse spillere kom. Her
kunne man virkelig se betydningen
af en skoleskakleder.
Da Sigfred var helt på toppen,
kunne man på Alkjærskolen i hvert
frikvarter se 20-30 unge sidde og
spille. Skolen nåede at blive danmarksmester to gange. Toppen blev
nået, da en af de unge deltog ved
VM for unge under seksten år i Brasilien – og med et pænt resultat.
Sigfred blev udnævnt til æresmedlem i forbindelse med hans 70 års
fødselsdag i 1998. Året efter fik han
i påsken Dansk Skak Unions hæderstegn, og samme år blev hans skolehold nr. 3 ved DM. Nogle af dem
fortsatte så i klubben, hvor man kunne udvikle og sende dem videre ud i
verden. Men for dem alle gjaldt det,
at Sigfred var – er – noget særligt.

DØDSFALD

Arne Otto Bak
Arne Otto Bak, Varde Skakklub, er
død 8. december, 63 år gammel.
Arne gennemgik for 2-3 måneder
siden en farlig, men tilsyneladende
vellykket hjerteoperation i Odense.
Men alt var ikke i orden, og i begyndelsen af december skulle han gennem en ny operation, som imidlertid
ikke kunne hjælpe ham.
Arne, som vi lærte at kende gennem hans medlemskab af Varde
Skakklub, var lidt af et særsyn i en
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skakklub, i hvert fald i vores: udadvendt, smart og elegant klædt på –
og så havde han stor lyst til og talent
for at markedsføre klubben. Han var
et meget aktivt medlem af bestyrelsen, og det var ganske naturligt, at
det var ham, der stod for vores
kulturnatsarrangement i Kræmmerpassagen: han sørgede for sponsorer, og også for at det altid var de nye
ansigter, der vandt de udsatte gavekort. Den hemmelige plan var så, at
de skulle dukke op i klubben den
følgende tirsdag og dér modtage
præmierne.
Han var initiativtager til klubbens
skønhedspræmie og fik med stor
energi gang i samarbejdet med Flensborgklubben af 1876.
I Varde Skakklub vil vi mindes
Arne, som det kærlige menneske og
den gode ven han var.
Anders Christensen

I alle årene var Sigfred en flittig
deltager i vores lokale skakklub. Med
alderen mistede han dog noget af
fordums styrke, men da han var på
toppen, var han mesterspiller. Han
var en rigtig rar mand, men han
havde til det sidste den der udefinerlige, fantastiske, drengede trang
og vilje til at vinde, og han kunne
rigtig ærgre sig, når han havde kløjset
i det.
Han var kendt som Sigfred, men
fornavnet var egentlig Arnold. Han
blev 83 år.
Æret være Sigfreds minde!
Knud Erik Søgaard

Støtteforeningens
generalforsamling
Indkaldelse til generalforsamling i
Dansk Skak Unions Støtteforening,
lørdag d. 7. april 2012 kl. 18.00 på
spillestedet for DM i skak 2012,
Konventum i Helsingør.

Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Valg af dirigent
Beretning
Regnskabet
Indkomne forslag
Skal være formanden
i hænde senest 1. marts
5. Fastsættelse af næste
års kontingent
6. Valg af:
a) Kasserer (Aage Olsen
modtager genvalg)
b) 2 bestyrelsesmedlemmer
(Frode Benedikt Nielsen og
Per Stentebjerg-Hansen
modtager genvalg)
c) 2 bestyrelsessuppleanter
d) 2 revisorer
e) 1 revisorsuppleant
7. Eventuelt
Peter Kinggaard, fmd.

Peter Heine Nielsen
Årets Skakspiller 2011
Efter Internet-afstemning blandt
Dansk Skak Unions medlemmer er
Peter Heine Nielsen kåret som Årets
Skakspiller 2011. Der var forud nomineret i alt 17 kandidater, og med
et system, hvor der blev givet 12 point
til nr. 1, 10 point til nr. 2 og derefter
8, 7, 6 ... 1 point på hver af de i alt
137 indsendte top-ti lister, endte
Peter Heine Nielsen på 1132 point,
blot 21 point foran årets trippel-danmarksmester Allan Stig Rasmussen.
Peter Heine Nielsen var Årets
Skakspiller første gang helt tilbage i
1992, og siden har han modtaget
hæderen i alt ni gange, senest i 2008
og 2009.
Top-10 2011:
1. Peter Heine Nielsen
2. Allan Stig Rasmussen
3. Andreas Hagen
4. Jørn Sloth
5. Jacob Carstensen
6. Sune Berg Hansen
7. Mads Andersen
8. Bjørn Møller Ochsner
9. Martin Bækgaard
10. Silas Lund
Top-10 listen afspejler årets store
danske enkeltpræstationer. Her er
både gennembrud til GM-niveau
(Andreas Hagen), seniorsucces (Jørn
Sloth) og juniortalenter (Mads Andersen og Bjørn Møller Ochsner).
Altså ingen styrkeliste, men et øjebliksbillede af det bedste i dansk
skak.
Størst indtryk gjorde Peter Heine
Nielsens resultat ved World Cup’en
i Khanty-Mansiysk (Skakbladet nr.
6), hvor han nåede længere ved et
VM end nogen dansk spiller siden
Bent Larsen.
Men også Allan Stig Rasmussens
bedrift at vinde individuelt DM i
skak med fuld betænkningstid såvel
som hurtigskak og desuden sejre i
XtraCon-Skakligaen som førstebræt
for Jetsmark imponerede.

Simultanmatchen:
Trine Treppendahl i trækket
mod Susanne Pedersen.

Foto: Kaare Vissing.

Danmarks Blindeskak 50 år
Danmarks Blindeskak blev stiftet 19. november 1961, og næsten præcist på dagen blev det fejret med turnering, simultan og jubilæumsfest
i Fuglsangcentret i Frederica. Den nuværende formand, Erik Bremer,
hyldede pionererne, i særdeleshed ildsjælen, nu afdøde Knud Klausen,
og han glædede sig over at se en række af blindeskakken stærkeste
spillere deltage i jubilæet, blandt dem Henning Johansen og Bent O.
Kristensen med henholdvis 13 og 12 DM-titler. Idrætpolitisk har Danmarks Blindeskak bygget bro mellem Dansk Blindesamfund og Dansk
Skak Union og skabt aktiviteter og vilkår til glæde for både organisationer og udøvere. Jubilæumsturneringen havde 19 deltagere, og vinder blev Ernst Bindzus, Børkop, med 6 point af 7, foran Henning Johansen, København, og Henning Nielsen, Ferritslev, begge med 5½ point.
Landsholdsspilleren Trine Treppendahl, til daglig leder af Dansk Skaksalg, stillede op til simultan mod 16 deltagere, scorede 12-4 og tabte
kun et enkelt parti. Igen var det Ernst Bindzus, der viste sin farlighed.

DM i hurtigskak
Med blot tre titelholdere: en GM, en
IM og en WIM, blandt de 29 deltagere i mesterklassen, var DM i hurtigskak 2011 forholdsvis svagt besat. Turneringen, som blev spillet i
Odense i november, var til gengæld
med sin hurtige action et tilløbsstykke på InternettetFeltets stormester, Allan Stig Rasmussen, gjorde rent bord ved at vinde
alle sine syv partier. To point efter
fulgte IM Thorbjørn Bromann, og
yderligere et halvt point efter delte
Niels Jørgen Fries Nielsen, Jackie
Andersen, Kristoffer Dyrgaard, Per
Andreasen og Nicolai Brondt Pedersen 3. pladsen.

Systematisk
skak-undervisning
på video
Slutspil, åbninger og
variantberegning – direkte til
din GMail-boks. Fem dage
om ugen med over 50 timers
skak-videoer på engelsk.
Alt dette for 300 kr
om måneden.
Kontakt:
Stormester
Henrik
Danielsen
danielsen.h@gmail.com

www. dsu.dk

www. lfskak.dk

www.trainlikeagrandmaster.com
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Åben række (38 hold)
Plac. Hold (seedning)

v

u

t

mp

brp

korr.

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
37
38

7
6
5
6
6
5
5
4
5
5
5
5
4
4
4
3
4
4
3
4
3
3
3
3
3
4
3
3
3
3
3
2
2
3
2
1
0
0

1
2
3
1
1
2
2
3
1
1
1
0
2
2
2
4
2
1
3
1
3
2
2
2
2
0
2
2
2
1
1
3
3
0
1
2
2
1

1
1
1
2
2
2
2
2
3
3
3
4
3
3
3
2
3
4
3
4
3
4
4
4
4
5
4
4
4
5
5
4
4
6
6
6
7
8

15
14
13
13
13
12
12
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
8
8
8
8
8
8
8
8
7
7
7
7
6
5
4
2
1

22½
23
23
22½
21½
19
18½
22
20
19½
19
22
22
20
19
18½
17½
20½
19
19
17
18½
18½
18
18
18
17½
17
15½
18½
17
16½
16
16
13½
9½
5½
5½

183
181½
167½
172
174½
180
187½
159
163½
183
164
152
140½
170½
172
178
185
156
179
168½
178½
172
145
163
160½
159½
156½
155
152½
133½
137½
162½
167
145
133½
142½
137
138

8
6
7
6
6
5
4
0

1
2
0
0
0
1
3
0

0
1
2
3
3
3
2
9

17
14
14
12
12
11
11
0

25½
23
22½
21½
21
19½
19
4

177
178
181
180
172½
175½
182
151

Tyskland (10)
Aserbajdsjan (3)
Ungarn (5)
Armenien (4)
Rusland (1)
Holland (9)
Bulgarien (7)
Polen (14)
Rumænien (17)
Spanien (13)
Italien (22)
Serbien (18)
Georgien (15)
Israel (11)
Ukraine (2)
Tjekkiet (12)
Slovenien (21)
Moldova (20)
Frankrig (6)
Grækenland (19)
Kroatien (16)
England (8)
Schweiz (26)
Letland (27)
Montenegro (29)
Island (32)
Sverige (25)
Danmark (24)
Norge (31)
Makedonien (30)
Finland (28)
Østrig (23)
Litauen (33)
Tyrkiet (34)
Skotland (35)
Luxembourg (37)
Wales (36)
Cypern (38)

Kvinderækken (28 hold)
1
2
3
4
5
6
7
28

Rusland (1)
Polen (5)
Georgien (3)
Ukraine (2)
Frankrig (12)
Bulgarien (8)
Armenien (4)
Norge (28)

Norge var eneste nordiske deltager i kvinderækken.
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Kamp til
stregen
Hold-EM i den græske
ferieby Halkidiki var
fight uden pauser.

www. euroteams2011.com

1. Tyskland (2666)
1 GM Arkadij Naiditsch (2712) 5/8
2 GM Georg Meier (2659) 5½/9
3 GM Daniel Fridman (2661) 4½/8
4 GM Jan Gustafsson (2633) 4½/7
5 GM Rainer Buhmann (2612) 3/4
2. Aserbajdsjan (2727)
1 GM Teimour Radjabov (2781) 4½/9
2 GM Vugar Gashimov (2757) 6/9
3 GM Shakhriyar Mamedyarov (2733) 7/9
4 GM Gadir Guseinov (2636) 2½/5
5 GM Eltaj Safarli (2630) 3/4
3. Ungarn (2699)
1 GM Peter Leko (2720) 5½/9
2 GM Zoltan Almasi (2707) 6/8
3 GM Ferenc Berkes (2705) 3½/7
4 GM Csaba Balogh (2662) 5½/8
5 GM Zoltan Gyimesi (2652) 2½/4
1. Rusland (2509)
1 GM Nadezhda Kosintseva (2546) 5½/9
2 GM Tatiana Kosintseva (2526) 6/8
3 IM Valentina Gunina (2514) 4½/7
4 GM Alexandra Kosteniuk (2439) 5½/7
5 WGM Natalija Pogonina (2451) 4/5

Det danske landshold i kamp ved EM i Grækenland, her mod Skotland i 2. runde: Sune Berg Hansen hvid mod Alan Tate, og bag
ham på den danske side Allan Stig Rasmussen, Jacob Aagaard og Jakob Vang Glud.
Fotos: Cathy Rogers.

Af Jacob Aagaard
Danmark deltog for fjerde gang i
træk ved europamesterskaberne for
hold i åben række, denne gang kun
med fire spillere, et eksperiment som
specielt kassereren måtte have været
glad for, idet forbundene selv skal
betale for hotel og mad i modsætning til ved OL.
Holdet var ikke det bedste danske
hold nogen sinde, men man kan nu
engang kun sende de spillere, der
siger ja til invitationen. Stadigvæk
håbede vi at komme til at spille godt
mod de gode hold og underholde
danske skak-entusiaster, der skulle
følge partierne live. Det skulle dog
vise sig at være lidt for optimistisk,
for selv om alle partier blev spillet
på live-brætter, er glæden ved det
begrænset, når arrangørerne ikke har
ledninger nok til at tilslutte dem internettet...
Det var ikke den eneste sub-optimale ting ved dette arrangement. Vi
fik det samme at spise til hvert måltid (med små variationer) hver dag,
var tæt på at være fanget i resorten
(DSU-formanden og den gæstende

Per Andreasen forsøgte at tage en
taxi til den nærliggende landsby,
men måtte give op efter at have ventet en time, og så var der ikke internet
på værelser, men kun i lobbyen.
Det sidste lyder måske ikke så
skidt, men når ens forberedelser kræver opkobling til den stationære
computer derhjemme, er det trist hele
tiden at skulle være på vagt for, at en
af modstanderne sniger sig til at kigge over skulderen. Paranoidt? Ja,
men det skete faktisk for mig ved
forberedelserne til 7. runde.
Spillesalen var dog rigtig god, en
stor konferencehal ved en lille lystbådehavn. Dvs. havnen var lille, lystbådene var store og dyre. ‘Besætningerne’ talte russisk og lignede
noget, der havde været i hænderne
på en professionel stylist.

Tyskland overraskede
Stemningen i turneringen var fantastisk fra start til slut, og der var rigtig mange overraskelser. Grækenland, Rumænien og Bulgarien var
f.eks. alle oppe at vende i toppen,

indtil de 10. seedede tyskere vandt
turneringen, med sidste års danske
OL-holdleder Jan Gustafsson som
matchvinder, da han holdt remis i et
slutspil med en kvalitet mindre.
De eneste, der ikke overraskede,
var de førsteseedede russere, der som
sædvanlig var langt fra at nå noget
som helst.

Verdens stærkeste
EM er simpelt hen verdens stærkeste holdturnering. Man kan spille
under niveau og alligevel møde et
hold, som blev nr. 2 ved OL 2008
og nr. 3 ved OL 2010, som det i 8.
runde skete for os.
Eller som Nigel short sagde det:
‘Hvis nogen havde sagt til mig før
turneringen, at vi skulle møde Ukraine i sidste runde, så havde jeg troet,
vi skulle spille om sølvmedaljer, ikke
kæmpe for en plads i top-10!’ Selv
samme Short var i 2. runde blevet
sat mat, da England blev fejet af
bordet mod Grækenland.
Men lad os gå fra generaliseringer
til navlebeskuelse:
2012 /1/9
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1. runde: Underratet start
Ungarn (5)

- Danmark (24)

GM Peter Leko (2720)
GM Zoltan Almasi (2707)
GM Ferenc Berkes (2705)
GM Zoltan Gyimesi (2652)

-

3-1

GM Sune Berg Hansen (2566)
½-½
GM Allan Stig Rasmussen (2541) 1-0
GM Jacob Aagaard (2522)
½-½
IM Jakob Vang Glud (2497)
1-0

Seedet som nr. 24 af 38 skulle vi
spille op ad i 1. runde. Der var mindst
150 ratingpoint i forskel på alle brætterne, hvilket godt kan være svært at
håndtere.
Sune spillede en lidt trist variant
med sort i dronninggambit, hvor
Hvid ingenting har, hvis han ikke
bytter dronningerne af. Leko var
ikke glad for dette efter partiet, da
han ‘hader at spille 1. d4’, men ikke
ville ‘spille det forbistrede berlinerslutspil.’ Sune vidste bare mere om,
hvordan dette skulle spilles, og allerede tidligt var det udlignet. Mere
ville Sune egentlig ikke have, så da

Leko mente, at han havde mistet
chancen for at simulere pres, tilbød
han remis.
På 2. brættet blev Allan lidt snydt
i åbningen, men fik skabt modspil
omkring træk 20. Om det var helt
nok, kan man ikke sige uden en længere analyse, men det var i hvert fald
helt klart, at Almasi spillede ham ud
af banen.
Jeg fik en lille forberedelse ind fra
min kommende bog om Tarraschvarianten i dronninggambit. Min
modstander forvirrede sig selv og
spillede nogle underlige træk. Snart
stod jeg en hel del bedre, men da jeg

Vellykket
omgruppering

opfriske nogle få ting i varianten.
6... e5 7. Sde2 b5
Nu om dage er 7... h5 klart mere
populært på højt plan. Det var jeg til
gengæld også markant bedre forberedt på.
8. g4 b4!?
Meget usædvanligt, normalt spiller
man 8... Lb7, alligevel pinligt at
teksttrækket fik mig out-of-book.
9. Sd5 Sxd5
9... Sxe4 10. Lg2 er ikke tilrådeligt
for Sort.
10. Dxd5 Ta7 11. Le3 Le6 12. Dd2
Kigger på både g5 og b4. 12. Dd3
var også en overvejelse værd, for at
kunne gå til e4 efter en senere slagudveksling på d5.
12... Tb7
Noget af en indrømmelse. Tårnet
ville jo nok helst stå i c-linjen, men
Sort skal lige undgå en binding med
Lb6, så det kritiske er oplagt 12...
Td7 13. Dxb4 d5 14. Da4 d4 15.
Ld2. Min modstanders plan var at
spille dette, fulgt af f.eks. Db6 og

Allan Stig Rasmussen
kommenterer:

3. runde

Efter en træls start med sygdom og
to dårlige resultater følte jeg mig
endelig markant mere frisk til at spille
skak op til dette parti, hvilket jeg
(heldigvis!) også fik proklameret på
vej over til spillestedet.

Allan Stig Rasmussen
Danmark (2541)

Frode Elsness
Norge (2506)

Siciliansk / B90
1. e4 c5!?
En lille overraskelse, havde næsten
udelukkende fokuseret på 1... e5.
2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3
a6 6. h3
Så var det min tur til at overraske.
Inden partiet havde jeg lige nået at
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Jacob Aagaard – holdkaptajn for Danmark.

ikke fandt den bedste fortsættelse,
skyndte jeg mig at tilbyde remis,
mens jeg stadig stod lidt bedre i en
remisstilling. Berkes konkluderede

Lc5. Nå ja, faktisk var det en idé,
han havde fået fra en anden norsk
IM’er, og det kunne godt se ud til, at
computeren har været inde over det,
for den ser fuld kompensation for
Sort. Frode syntes dog, det virkede
ret risikabelt, når han ikke var sikker
på varianten.
13. Lg2 Le7 14. Sg3!
Stiller Sort i et dilemma: tillade Sf5,
eller svække sig med g6 og tillade
Lh6?
14... 0-0
Umiddelbart mener computeren, at
Sort er fint med efter 14... g6 15.
Lh6 Sc6 16. 0-0 Db6, men med 17.
Tfd1!? truer Hvid bl.a. Sf5, og (meget) langsomt går det op for computeren, at Sort har problemer.
15. Sf5 Sc6 16. 0-0 Td7 17. Tfd1
Dette tårn! Der er ikke længere den
store idé i at spille f4, eftersom det
svækker og giver Sort et godt felt på
e5. Så i stedet gives der plads til den
hvidfeltede løber på f1, og Ta1 skal
formentlig bruges i a- eller b-linjen,

efter partiet, at han intet ansvar havde
for ikke at få mere med hvid – det
var holdkaptajn Tamas Horvath, der
havde begået en fejl ved at lade ham
spille! Den fejl gentog kaptajnen
ikke i 2. runde.

Jakob stod lige med med hvid efter åbningen og blev i sidste ende
udmanøvreret af en bedre spiller. Der
kunne godt have været lidt mere
modstand i vor unge helt, men ikke
en dårlig præstation som sådan.

2. runde: Skuffende mod skotter
Danmark (24)

- Skotland (35)

2-2

GM Sune Berg Hansen (2566)
GM Allan Stig Rasmussen (2541)
GM Jacob Aagaard (2522)
IM Jakob Vang Glud (2497)

-

½-½
0-1
1-0
½-½

FM Alan Tate (2334)
FM Graham Morrison (2339)
IM Andrew J. Muir (2311)
Martin Mitchell (2215)

En superlodtrækning. Jeg kendte alle
spillerne og kunne give nogle pointer, mens de måtte ryste i bukserne
over at møde landsforræderen og
hans nye venner.
Sune spillede kedeligt mod Skotlands eneste rigtig gode kort Alan
Tate, der har en GM-norm (og en til

i denne turnering, hvis han ikke havde tabt en vundet stilling på tid i slutningen af turneringen). Egentlig stod
Sune lovende, men så spillede han
for aktivt og fejlvurderede stillingen
totalt (ifølge ham selv). Selv om han
vandt en bonde, var han ikke tæt på
at vinde.

afhængigt af om der bliver spillet a3
eller c3. Et mindre ambitiøst, men
simpelt og godt alternativ var 17.
Sxe7† Dxe7 18. a3 med lille hvid
fordel.
17... Lxf5
Næppe nogen sjov beslutning, men
det er heller ikke rart at sidde og
kigge på sådan en springer.
18. gxf5
18. exf5! var også overraskende
godt, f.eks. 18... d5 19. c4 (19. Lxd5?
Sd4 er uklart) 19... bxc3 20. bxc3.
18... Db8?!
Jeg havde forventet 18... h6, hvorefter Hvid skal spille præcist, men
trækkene er dog ret logiske: 19. a3
bxa3 20. b4! Lg5 21. c3! med bedre
spil for Hvid (21. Txa3 Lxe3 22.
Txe3 a5! tillader modspil).
19. c3
Det vigtigste er at forhindre Sd4.
Temaet er kendt fra Sveshnikov-varianten – men det spiller min modstander ikke, så han havde klart undervurderet denne plan!

19... Tb7?
Her står tårnet bestemt ikke heldigt.
Bedre var 19... bxc3 20. bxc3 og så
at sætte noget tungt i c-linjen.

  ^
  
   
  
  
   
   
 

20. Lf1
Denne omgruppering havde jeg naturligvis glædet mig til, løberen truer
med at stå rigtig godt på a2-g8 diagonalen.
20... a5 21. Dd5 Tc7
Jeg havde håbet lidt på 21... Dc7?
22. La6 Tbb8 23. Tac1, og Sort er
helt færdig.

Allan spillede mod bundsolide
Morrison (der scorede sin tredje og
sidste IM-norm i turneringen) og fik
langsomt spillet sig frem til et meget
lidt bedre slutspil – som han tabte.
Selv spillede jeg en lidt unfair sidevariant mod IM Muir (som jeg har
spillet med et par gange hjemme i
Glasgow). Fra træk 9 skulle han vel
kende 23 gange eneste træk for ikke
at stå fra lidt dårligt til forfærdeligt.
Han fandt de første tre og var helt
færdig fem træk senere.
Jakob blev rendt over ende i et
fantastisk kongeangreb og måtte
både ud og løbe med kongen og give
en kvalitet for at hænge på. Kongen
fandt ro, men kvaliteten var tabt.
Senere blev det slutspil med tre bønder hver, men altså stadig en kvalitet
for lidt. Da Jakob vandt en bonde
(og Allan havde sat alt over styr)
prøvede han at gå efter sejren. Men
selv om niveauet ikke altid er lige
højt i Skotland, lykkedes det for
Mitchell at undgå diverse springer-

22. Lb5 Tfc8 23. a4!
Nok igen inspireret af Sveshnikovkendskab. Den truer med at blive en
farlig fribonde efter en afbytning på
b4 engang, og ellers murer den løberen fint fast. Derudover skal Sort
til at holde øje med Lxc6 fulgt af
Dxa5. Det er meget typisk, at spilleren med løberparret bestemmer, hvad
der skal byttes og ikke mindst hvornår.
23... Lf8
Det er selvfølgelig rart at få dækning
på f7, og et lidt mere anstændigt felt
til springeren, men det er også trist
at parkere løberen på f8. Derudover
kan Hvid pludselig lure på at indlede et kongeangreb med f6.
24. La6
24. Lxc6 Txc6 25. Dxa5 var selvfølgelig også godt, men det er berettiget at gå efter mere. Til gengæld
burde jeg muligvis have indskudt 24.
f6 her.
24... bxc3
Næppe gavnligt heller. Vi regnede
2012 /1/11
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sikre uafgjort, og sådan blev det.
En fæl skuffelse, som kan forklares på mange måder, men i bund og
grund spillede vi bare for dårligt og
måske også lidt for arrogant.

gafler. Jakob blev ved med at spille
og sad vel den sidste time alene med
modstanderen og rykkede rundt.
Han var oftere tæt på at tabe end at
vinde, men Mitchell var besat af at

3. runde: Fortjent storsejr
Norge (31)

- Danmark (24)

GM Kjetil A. Lie (2560)
IM Frode Elsness (2506)
GM Leif Erlend Johannessen (2515)IM Nicolai Getz (2369)
-

½-3½

GM Sune Berg Hansen (2566)
0-1
GM Allan Stig Rasmussen (2541) 0-1
GM Jacob Aagaard (2522)
½-½
IM Jakob Vang Glud (2497)
0-1

Norge havde ligesom vi kun fire
spillere med, og som hos os kunne
man godt nævne to navne, der kunne
pynte lidt i toppen. Vi så os selv som
marginale favoritter og var stort opsatte.
Sune vandt et godt teknisk parti,
hvor modstanderen så gerne ville
ofre en officer, men i stedet tabte en.

Allan spillede 1. e4! og kørte Sort
helt ud i mosen.
Selv spillede jeg Tarrasch igen.
Leif Erlend valgte en lille bivariant
og begyndte at tænke allerede efter
det første træk i sin forberedelse, da
jeg spillede ‘løsningen’ på det teoretiske problem omgående. Remis i
lidt over tyve træk ved trækgen-

begge med, at 24... Td8 25. Db5 var
ubehageligt for Sort pga. truslen
Lb6. Helt nemt er det nu faktisk ikke.
25. bxc3 Te8 26. Tab1 Da8 27. Lb6
Min hovedplan, men det simple 27.
Tb6 havde nok været en bedre praktisk beslutning. Computeren påpeger dog, at 27. Dc4! var knusende.
Det overvejede jeg vist slet ikke under partiet, selv om trækket jo er forholdsvis naturligt.
27... Td7 28. Lb5 Tc8 29. Dd3
Den oprindelige plan var 29. Lxa5
Dxa5 30. Lxc6 Ta7 (eller 30...
Dxd5!?), men jeg syntes, det var lidt
for ‘remis-risky’ med uligefarvede
løbere, selv om det selvfølgelig bør
vinde. Så jeg fandt bakgearet.
29... Tb8 30. Le3 Tc7 31. Dd5
Og så tilbage igen. Jeg husker ikke,
hvad der gik gennem hovedet her –
ud over håbet om at få lov til Lxc6...
Men der er en smule mening med
galskaben, for Sorts tårne står lidt
anderledes nu, og springeren må
rykke:

31... Sa7
31... Sd8 32. Lc4 giver noget lignende.
32. Lc4 Txb1 33. Txb1 Dc8
33... Dxd5 34. Lxd5 Sc6 35. Tb5,
og Hvids a-bonde bliver igen den
afgørende faktor.
34. La2 Sc6 35. Tb6 Sd8
Der var også et par dronningtræk,
men resultatet ville være det samme.
Computeren kan f.eks. fodres med
35... Dd7 36. Lc4, eller 35... De8 36.
Db5.
36. Dxa5 Txc3 37. Tb8!
En vigtig afvikling.
37... Tc1†
Man kan vel godt forstå, at Frode
syntes, 37... Dxb8 38. Dxc3 var lidt
for trøstesløst.
38. Lxc1!
Selv om jeg var i tidnød, var det lykkedes at spotte afslutningen, så der
var ingen grund til at slingre i
gevinstføringen ved at give Sort en
fingerspids med 38. Kg2.
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tagelse. Jeg så ikke meget, men da
jeg spillede de rigtige træk alligevel,
gik det. Men et godt tegn var det ikke.
Jakob fik hjælp af vores lokale
coach under turneringen, Nikolaos
Ntirlis, til at få en lidt bedre stilling
efter åbningen, og derefter var der
ingen nåde.
Sune, Allan og Jakob har selv
kommenteret deres partier nedenfor.
Humøret var højt. Nu manglede
der bare en god lodtrækning.

Ungarns Peter Leko er kendt for en knastør
spillestil, men viste sig anderledes
underholdende i analysen med Sune Berg
Hansen og Jacob.Aagaard efter matchen.

38... Dxc1†
Eller 38... Dxb8 39. Le3 (39. Lg5!
Sb7 40. Lxf7†) 39... Sb7 40. Db6
Dc8 41. a5 osv.
39. Kg2 Dg5† 40. Kf1 Sc6
På 40... Dc1† er der bl.a. 41. De1.






   
   
  
  
   
   
 

41. Lxf7† Kxf7 42. Dd5† Ke7
Sort er flink og tillader matten, bevidst eller ej.
43. De6 mat!
Vel egentlig ikke så tosset et parti,
og ikke mindst var det rart at føle, at
jeg faktisk godt kunne spille. De

Danmark (24)

- Letland (27)

GM Sune Berg Hansen (2566)
GM Allan Stig Rasmussen (2541)
GM Jacob Aagaard (2522)
IM Jakob Vang Glud (2497)

-

konstante chok, jeg fik i partiet mod
Skotland, så nu heldigvis ud til at
skyldes sygdommen, nærmere end
dårlig form – hvilket ellers var en
nærliggende tanke pga. mit (in)aktivitetsniveau. Om ikke andet er den
slags vigtigt for selvtilliden i forhold
til de kommende kampe. Og dér var
den absolut nødvendig, for der ventede flere 2700-folk...
1-0

Hvid beholdt
den gode løber
Jakob Vang Glud
kommenterer:

Nordmanden Nicolai Getz spiller
mange af de samme åbninger som
jeg selv. Jeg kan generelt godt lide at
spille mod mit eget repertoire – om
det er på grund af bedre kendskab til
varianterne eller en opsang til at
skifte lidt ud, ja det vil jeg lade være
op til læseren!

2½-1½
1-0
½-½
1-0
0-1

kob fandt ud af, at det ikke er nok at
forberede sig med en ChessBaseDVD til partier på dette niveau.
Jeg spillede en idé, jeg svagt kunne
huske, at Sutovsky havde spillet, og
som jeg havde med i min bog
Attacking Manual 1, selv om jeg ikke
var sikker på, at det var den rigtige
stilling (der er trods alt gået fire år,
siden jeg havde skrevet det kapitel).
Chokket for min modstander var
betydeligt, og han tænkte i næsten
en time, før han spillede et dårligt
træk. Derefter spillede jeg fremragende (men ikke computerkorrekt,
for dem der synes, det er interessant)

3. runde

Letterne lignede på papiret et minimalt dårligere hold med halvslappe
åbninger, som de har spillet hver
gang. På den anden side havde deres
tredjebræt vundet de tre første partier mod stærke modstandere (han
fortsatte faktisk og scorede GMnorm).
Sune fik en lille fordel mod Miezis
og en god teknisk stilling. Han missede måske den hurtige måde at
vinde slutspillet på, men i praksis
kunne Sort ikke holde sammen på
det.
Allan spillede en solid variant med
sort og fik snart sin remis, mens Ja-

GM Normunds Miezis (2547)
GM Evgeny Sveshnikov (2514)
IM Arturs Neiksans (2502)
GM Ilmars Starostits (2456)

Jakob Vang Glud
Danmark (2497)

Nicolai Getz
Norge (2369)

Dronninggambit / D35
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Le7 4. cxd5
exd5 5. Lf4 Sf6 6. e3 0-0
Denne variant er meget populær for
tiden – blandt andet har Nakamura
og Aronian et teoretisk slagsmål.
7. Ld3 c5 8. Sge2!?
Ideen er, at når Sort engang spiller
c5-c4, så er f3 + e4 en mere tilgængelig plan! 8. Sf3 er hovedvarianten,
men trækket giver et lidt atypisk og
mindre teoretisk setup.
8... Sc6 9. 0-0 Le6 10. dxc5
Giver Sort isolanien og til gengæld
et aktivt spil.
10... Lxc5 11. Tc1 Le7 12. h3 Dd7 13.
Sd4!?
Objektivt ikke det mest ambitiøse
træk – men subjektivt. Jeg vælger at
spille manden i stedet for brættet.
Nicolai er en ung og aktiv spiller,

og fik et chancerigt slutspil med tre
bønder for en kvalitet. Min modstander gik lidt i panik og forsøgte et
officersoffer. Jeg bevarede dog kontrollen, og han led en tydeligvis
smertefuld død.
4. runde

4. runde: Gode forberedelser

Jacob Aagaard
Danmark (2522)

Arturs Neiksans
Letland (2502)

Siciliansk / B42
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
a6 5. Sc3 Dc7 6. Ld3 Sf6 7. De2 d6
8. 0-0 g6 9. f4 Lg7 10. e5!?
En meget offensiv beslutning. Jeg
følte, at vi fulgte et Sutovsky-parti,
jeg havde set i 2007, men jeg var
ikke helt sikker på, at det var den
samme beslutning. Min øvrige tankegang var, at hvis man kan spille
sådan med Sort, så har jeg allerede
spillet forkert. Ellers skal dette virke.
Det viser sig, at jeg allerede har spillet forkert!

der ofte spiller stærkest i initiativrige
stillinger (luret i forberedelserne). 13.
Sd4 giver ikke nogen objektiv fordel, men efterlader en stilling, hvor
Hvid har eneretten til at presse.
13... Sxd4 14. exd4 Tac8 15. Df3
Lægger pres på d5.
15... a6 16. Le5 Tc6



 ^
  
  
   
   
  
  
 

17. Tce1!
Hvid har ikke interesse i at afbytte
samtlige brikker. C-linien er ikke
synderlig brugbar her, da løberen på
d3 tager det essentielle indbrudsfelt
2012 /1/13

13

... HOLD-EM 2011
10... dxe5 11. fxe5 Sfd7

  ^
   
   
   
   
   


 
12. Txf7
Dette var ideen. Hvid ofrer to officerer i Tal-stil. Meget passende mod
Letland.

12... Kxf7 13. Sxe6 Dxe5
Det viser sig, at Hvid står lidt under
efter 13... Db6† 14. Kh1 Dxe6 15.
Lc4 Sxe5. Min modstander sagde
dog, at han ikke kunne få sig selv til
at give dronningen efter lige at have
vundet et tårn.
14. Df2†


   ^
  
   
   
   
   
 
   

14... Sf6?
Spillet efter 50 minutter, men et tabstræk. 14... Kxe6! har været spillet,
siden jeg så Sutovsky-partiet. Sort

Jakob Vang Glud – små positionelle
fordele blev bygget op til sejr.

på c2. Desuden er Hvids tårne anvendelige i e-linien på sigt (en idé er
Te1-e3-g3).
17... Tfc8 18. Lc2 b5 19. Lb3 b4 20.
Se2
20. Sa4? Se4 er fint for Sort.
20... Se4 21. De3 Lg5
Her ser man, hvordan Nicolai spiller
aktivt fremfor positionelt. Hvids
kommende træk er logisk, hvis man
ser på, hvilke brikker Hvid gerne vil
bytte af: de sortfeltede løbere. Det er
indlysende, at Hvids hvidfeltede løber er stærkere end Sorts. Efter afbytning af de sortfeltede løbere
svækkes de sorte felter i Sorts lejr,
og Sorts d5-bonde er fastlagt som et
evigt angrebspunkt.
22. Lf4! Lxf4 23. Sxf4 Td6 24. Sh5 Lf5

14
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25. f3 Sf6 26. Sxf6† Txf6 27. g4 Lg6
27... Le6 28. Tc1, og Sorts tårn står
lidt mærkeligt på f6, samtidig med,
at de sorte felter er svage.
28. De7
Undervejs troede jeg, at Nicolais
29... Tf4 var et godt forsøg på at
redde den sorte stilling – men som
computeren påviser, så står Hvid
klart bedst.
28... Dxe7 29. Txe7 Tf4 30. Lxd5 Txd4
31. Lb7
Hvid vinder en bonde!
31... Tcd8 32. Lxa6 h5 33. Tfe1 Kh7
34. Lb7 Kh6 35. Kf2 Kg5 36. gxh5
Begge parter spiller relativt korrekt
her.
36... Kxh5 37. Kg3 Tb8 38. T1e5† Kh6
39. Tb5 f5?
Igen spiller Nicolai for aktivt. Stillingen er muligvis tabt, men 39... f5
tillader Hvid at invadere Sorts kongefløj uden egentlig at skabe andet
end visuel aktivitet.
40. Tb6 f4† 41. Kh4

giver dronningen op for tre officerer. Chancerne er ca. lige. 14... Lf6
15. Lc4 Sc6 16. Sc7† Kg7 17. Se6†
Kf7 blev spillet i Sutovsky - Kveinys, Reykjavik 2006. Det eneste, jeg
kunne huske, var, at her vinder Hvid
efter nyheden 18. Lh6!! baseret på
at bringe alle drengene med.
15. Sg5† Ke8
15... Kf8 16. Lf4 Sg4 17. Df3! vinder direkte for Hvid. Det var jeg langt
fra at se under partiet.
16. Lf4 Sg4!
Den eneste idé. Sort vil søge ly for
angrebet i et slutspil.
17. Lxe5 Sxf2 18. Lxg7 Tg8 19. Te1†!?
Computeren viser en ikke særlig
menneskelig gevinstvariant med 19.
Lh6! Sxd3 20. cxd3 Sc6 21. Te1†
Kd7 22. Sxh7, og det er klart, at den
sortfeltede løber er god. Det, jeg spiller, er dog også godt.
19... Kd7 20. Kxf2 Txg7 21. Sd5 Kc6
22. Te7!?
Jeg går efter tre bønder for kvalite-






^








^












 
  
   
   






Nu er Sort held kold. Hvids konge
trænger ind.
41... Kh7 42. Kg5 Ld3 43. Tf6 Lb1 44.
h4 Lxa2 45. Tg6 Tg8?
Blev ikke spillet som opgivelse eller
en joke. Min modstander så ikke ud
til at have set matten – Sort taber dog
meget hurtigt uanset hvad.
46. Th6 mat!
Et behageligt parti, og et af den slags,
hvor min spillestyrke er højest. Desværre dog det eneste gode parti fra
min side under EM.
1-0

Danmark besejrede Norge 3½-½ og noterede dermed sin næststørste sejr i turneringen.
Sune Berg Hansen vinder med sort over GM Kjetil A. Lie, Allan Rasmussen vinder over
IM Frode Elsness, Jacob Aagaard spiller remis med GM Leif Erlend Johannessen,
og Jakob Vang Glud vinder over Nicolai Getz.

ten uden at være sikker på, om det er
rigtigt eller forkert. Det var sikkert
ok.
22... Txe7 23. Sxe7† Kc7 24. Sxc8 Sc6!
Sort sparer en del tid med dette træk.
25. Sxh7 Txc8 26. Lxg6 Se5 27. Lf5 Td8

28. g4
Slutspillet giver Hvid gode gevinstchancer, men jeg var ikke sikker på,
at det ville være så let. Jeg havde slet
ikke forudset hans næste træk, men
da jeg kom mig over chokket, var

Italiensk
for viderekomne

vil spare alt det der a6 og La7 samt
ikke mindst d7-d6. I stedet går han
efter at spille d7-d5 i ét go. Bacrot
og Fressinet er de store eksperter. Jeg
tror, Hvid står lidt bedre, men siger
ikke mere.
6. Lb3 La7 7. h3 d6 8. Sbd2
Den moderne variant. Hvid vil spille
Sf1-g3 uden at rokere. Nogle gange
spiller han også g2-g4! og går til
kongeangreb. Det fører til spændende og interessant spil.
8... 0-0 9. Sf1 d5!
Tvinger Hvid til:
10. De2 Le6 11. Lc2!?
Det absolut principielle. Hvids spil
er langsomt, men rettet mod kongen,
og hvis Sort ikke får modspil, risikerer han at blive smadret lynhurtigt.
11... b5 12. Sg5!
12. Sg3 dxe4 13. dxe4 Lc4 er Sorts
pointe.
12... De7?!
Min forberedelse, men desværre ikke
ret god. Siden har jeg erkendt at 12...
Lc8 fulgt af Se7(!)-g6 er den rigtige

Sune Berg Hansen
kommenterer:

3. runde

Matcher mod Norge er altid vigtige.
Vi havde lige (til holdleder Aagaards
enorme ærgrelse) spillet uafgjort
mod Skotland, og nu skulle der altså
tages revanche mod vores gamle
landsmænd. Kjetil A. Lie spiller ikke
ret meget mere (han holdt op lie, da
han var ved at blive god), men han
er farlig. Han spiller samme åbning
som jeg (italiensk), så der var lagt op
til en ekspertduel.

Kjetil A. Lie
Norge (2560)

Sune Berg Hansen
Danmark (2566)

Italiensk / C54
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Lc5 4. c3 Sf6
5. d3 a6
5... 0-0 er en ny og moderne idé. Sort

jeg ret glad for det.
28... Sxg4†? 29. Lxg4 Td2† 30. Kg3
Txc2
Her brugte jeg det meste af min resterende tid, og regnede for en gangs
skyld ikke forkert.
31. h4 Txb2 32. h5 Kd6
32... Tb6 33. Sf8 Th6 34. Kh4 er
lige så udsigtsløst.
33. h6 Ke7 34. Sg5 Tb6
Den vigtige variant går 34... Kf6 35.
h7 Kg7 36. Lf5! Tb5 37. Sf7 Txf5
38. h8D† Kxf7 39. Dh7†, og Hvid
vinder slutspillet med dronning mod
tårn ved hjælp af træktvang. At der
er et sæt bønder, gør det hele meget
lettere.
35. Se6 Tc6 36. h7 Tc3† 37. Kh4
Feltet f4 er til springeren.
37... Tc8 38. Sf4 Tb8 39. Kg5
Bonden kan lige så godt gå i dronning, når jeg nu får chancen.
39... Kd6 40. Sg6 b5 41. Kf6 Te8 42.
Kf7 Ta8 43. Sf8 Ta7† 44. Ld7 1-0

medicin.
13. Sg3!
Lie kaster sig ud i det.
13... dxe4 14. dxe4 Lc4 15. Df3 h6
Så er springeren fanget. Men Hvid
har selvfølgelig noget angreb.
16. Sf5 Dd8
Her begyndte jeg så småt at blive
bange for...

  ^
   
   
   
  
  
  
  

17. h4!!
Min forberedelse bestod i følgende
elegante variant: 17. Dg3 Sh5 (17...
hxg5 18. Lxg5 Se7 19. Sh6† Kh7
2012 /1/15
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5. runde: Helt nede i sækken
Danmark (24)

- Armenien (4)

GM Sune Berg Hansen (2566)
GM Allan Stig Rasmussen (2541)
GM Jacob Aagaard (2522)
IM Jakob Vang Glud (2497)

-

GM Levon Aronian (2802)
GM Sergei Movsesian (2710)
GM Vladimir Akopian (2681)
GM Gabriel Sargissian (2671)

½-3½
0-1
½-½
0-1
0-1

Fjerdeseedede Armenien var en af
de store favoritter og kunne i sidste
ende have vundet turneringen, havde
de besejret Tyskland i den sidste
match. Det var derfor en stor fornøjelse at skulle møde dem. Desværre
gjorde vi det ikke så godt, som vi
kunne have gjort...
Sune udspillede og overspillede
Aronian totalt. Hvorfor vandt han
ikke? Da formanden kom til aftensmaden sagde han: ‘Sune, jeg så ikke
lige, hvad der skete, men stod du ikke
meget godt?’ Sune forklarede, at der
var en del træk, der havde vundet.
‘Mener du springer-g5?’ Jep.

Det på én gang brilliante og tragiske parti er kommenteret nedenfor
af Sune selv.
Allan havde et intenst parti, hvor
han både stod godt og skidt. Remis
var et glimrende resultat. Specielt da
det betød, at vi ikke tabte 4-0.
Jeg spillede så dårligt, at da Jakob
kom til aftensmaden og fik at vide,
at han ikke skulle spørge, sagde han
bare: ‘Jamen, jeg ved slet ikke, hvad
jeg skulle spørge om!’
Jakob kæmpede godt mod langt
stærkere modstand. På et tidspunkt
turde han ikke tage en hård beslutning om at påtage sig en passiv stil-

20. Td1 ser vildt skræmmende ud)
18. Dh4 Sf4 19. Lxf4 exf4 20. Sxh6†
gxh6 21. Dxh6 Lxf2† 22. Kxf2
Dd2† 23. Kg1 De3† 24. Kh2 Dg3†
med evig skak. Hvorfor havde jeg
slet ikke kigget på 17. h4? Jo den
forræderiske computer mener slet
ikke, det er noget, ‘ved første øjekast’ – og i en travl forberedelsesfase, hvor der også lige skulle tjekkes
ting i spansk og skotsk, så bliver det
skippet, når compen siger ok i mindst
tre varianter.
17... Se7?
17... Lc5! med den snedige pointe
18. g4 Sb4! var i hvert fald bedre,
for teksttrækket (mit første personlige bidrag) taber!
18. Se3?
18. Sxh6† gxh6 19. b3!! vinder bare
i alle varianter. Et træk som 19. b3!!
er heldigvis ikke sådan noget, mennesker ser.
18... Lxe3 19. Lxe3 Dd7 20. b3 Le6 21.
Sxe6 Dxe6
Sort er ude af det værste og trenden

er helt klart på hans side nu. Bemærk
at det, man helst vil have mod et
løberpar, er et springerpar – meget
mærkelig og svær match-up.
22. Lc5 Tfc8 23. 0-0 Sg6 24. g3 Dc6
25. b4?! Sf8 26. Lxf8 Txf8 27. Tfe1
Tad8
Sort står bedst nu.
28. Tad1 g6 29. Lb3 Kg7
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30. De2?
Sætter bare en bonde i slag.
30... Txd1 31. Dxd1 Dxc3 32. a3 Td8
33. Db1 Td2 34. Te3 Dd4 35. Dc1 Td3?

Allan Stig Rasmussen – remis med 2710modstander hindrede 0-4 nederlag.

ling, der vistnok var remis. Alt i alt
ret ærgerligt.

Mere præcist 35... Sg4!
36. Txd3 Dxd3 37. La2 Dd4 38. Lb1
Da1!
Rigtig irriterende binding.
39. Kg2 Sxe4 40. Dc2 Sc3 41. h5 Sxb1
42. hxg6 Sxa3 43. Df5 Da2 44. Dxe5†
Kxg6 45. De4† Kg7 46. Dg4† Kf6 47.
Df4† Ke6 48. De4† Kd6 49. Df4†
Og så gad Kjetil ikke mere – kongen
undslipper nemt skakkerne. Ikke
noget fejlfrit parti, men teoretisk vigtigt.
0-1

Kan de ligge ned?
Sune Berg Hansen
kommenterer:

I 1. runde spillede jeg remis med sort
mod Leko uden de store problemer.
Allan mente i øvrigt (med rette) at
jeg godt kunne have spillet videre.
Men bare det at få point mod de dér
2700+ folk har tidligere været en
sjældenhed (møder dem heller ikke

6. runde: Skuffende nederlag
Moldova (20)

- Danmark (24)

GM Viktor Bologan (2665)
GM Viorel Iordachescu (2648)
GM Dmitry Svetushkin (2621)
IM Vladimir Hamitevici (2428)

-

3-1

GM Sune Berg Hansen (2566)
1-0
GM Allan Stig Rasmussen (2541) 1-0
GM Jacob Aagaard (2522)
½-½
IM Jakob Vang Glud (2497)
½-½

officer for to bønder, senere røg en
af bønderne, men jeg blev ved med
at fiske, og til sidst var der bid – og
remis.
Jakob var på papiret vores bedste
bud, men han satte en bonde direkte

så tit), så jeg bookede remis’en, da
jeg havde chancen. Nu gjaldt det så
verdens nummer to og min første
modstander med over 2800 i rating.
Jeg har altid været fan af Aronian,
der både spiller godt og er en rigtig
sjov og hyggelig fætter, så jeg glædede mig som et lille barn til partiet,
selv om jeg egentlig ikke regnede
med at have de store chancer. Men
dér tog jeg fejl:

tid. Den giver mig følgende mulighed:
8. Lg5!?
Altid en interessant binding. Generelt gælder følgende lovmæssigheder
(eller tommelfingerregler): Det er
rigtig godt, hvis Sort har rokeret, og
Hvid stadig kan sende kongen til
damefløjen. Det er derimod rigtig
dårligt, hvis Sort ikke har rokeret og
Hvid har – så sender Sort bare bønderne på kongefløjen af sted, og Hvid
bliver mast. Hvad så, når begge har
rokeret? Tjah Emms siger, det er sådan uklart, og jeg havde selvfølgelig ideer parat.
8... La7!?
Spillet hurtigt. Man plejer at spille
8... h6 9. Lh4 g5 10. Lg3 Lg4, som
er kendt som fint for Sort. Jeg havde
selvfølgelig noget klar og også noget bedre end Emms forslag i
‘Beating 1. e4 e5’ – men det skal
sikkert bruges igen, så læseren opfordres til selv at tænde for Houdini.
9. Sbd2 Kh8

5. runde

Moldova var lidt bedre end os på
papiret, men alligevel skuffende.
Sune stod fint, men tabte så en
bonde. Han havde løberparret, men
valgte at gå ind i et helt tabt uligefarvet løberslutspil. Der er ikke mange huller i Sunes viden, men Bologan
fandt vist et dér.
Allan tabte med 1. d4 igen. Computeren holdt med Allan, men Sune
og jeg brød os ikke om stillingens
praktiske aspekter. En af mange næsten identiske diskussioner, hvor det
vigtige var, at vi tænker forskelligt.
Jeg havde åbenbart et hul i mit
repertoire. Efter 19 træk tabte jeg en

Sune Berg Hansen
Danmark (2566)

Levon Aronian
Armenien (2802)

Italiensk / C54
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4
Mod berlinerforsvaret i spansk ville
jeg jo også spille en opstilling med
c3 og d3, og så kan man lige så godt
have løberen på c4 fra start.
3... Lc5 4. c3 Sf6 5. d3 a6 6. Lb3 d6 7.
0-0 0-0
Den trækfølge vælger Aronian al-

Tysklands overraskende vindere – Arkadij
Naiditsch, Georg Meier, Daniel Fridman
og Jan Gustafsson mod Ungarn.

i slag og var meget heldig med at få
remis.

7. runde: Point for viljestyrken
Danmark (24)

- Østrig (23)

2-2

GM Sune Berg Hansen (2566)
GM Allan Stig Rasmussen (2541)
GM Jacob Aagaard (2522)
IM Jakob Vang Glud (2497)

-

½-½
½-½
0-1
1-0

GM Markus Ragger (2662)
GM Stefan Kindermann (2519)
GM David Shengelia (2551)
IM Martin Neubauer (2431)

Nu er Sorts idé klar: Han vil spille
h6, g5 og Sh7 fulgt af f5 med kraftigt initiativ på kongefløjen.

  ^ 
   
   
   
  
  
  


10. h3!?
Jeg skifter plan. Ideen er, at Sort har
brugt to tempi, La7 og Kh8, der ikke
forbedrer hans stilling efter Le3, som
jo ellers koster et tempo – men nu
har jeg to at give af.
10... h6 11. Le3 Lxe3 12. fxe3 Se7
Dér løste Sort sit hovedproblem i
e4 e5 åbninger: springeren på c6.
13. Sh4
2012 /1/17
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7. runde

Østrig så ikke bedre ud end os, når
man ser bort fra førstebrættet, som
Sune med holdkaptajnens velsignelse neutraliserede med en kort remis.
Allan var lige ved at gå mat, men
forsvarede sig koldblodigt og endte
i et ret lige slutspil.
Jeg tabte min d-bonde med hvid i
fremrykningsvarianten i Caro-Kann.
Det lyder ynkeligt, men når man ser
på detaljerne, forstår man, hvordan
det kan ske for en spiller i dårlig form.

Jacob Aagaard
Danmark (2522)

D. Shengelia
Østrig (2551)

Caro-Kann / B12
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Sf3 e6 5.
Le2 Se7 6. 0-0 Lg6 7. Sbd2 Sf5 8. Sb3
Sd7 9. a4 Le7 10. a5 0-0 11. c4 Tc8
12. Ld2?!
12. Lf4 var bedre.
12... dxc4! 13. Lxc4 c5!

Med det svage håb, at Sort lader mig
slå på f6...
13... Sg6 14. De1 a5!
De 2800 titter frem. For nu bliver b2
ligesom blottet.
15. a4 c6 16. d4!
Generelt er det jo ikke rart at rykke
den bonde, for nu er begge mine
dobbeltbønder isolerede! Men jeg får
stor terræn fordel samt aktivitet, og
e4/e3 er ikke sådan at angribe.
16... Ld7 17. Dg3 Kh7?!
17... Sxh4 18. Dxh4 Le6 19. Lxe6
fxe6 ser meget lige ud.
18. Sf5! Le6 19. Lc2
Peger fint ned mod kongen.
19... Se8?!
Dækker Sorts svage punkter på g7
og d6. Men trækket er for passivt.
20. Tf2 f6 21. Df3
Ikke så præcist, men jeg var meget
bange for, at der skulle gå ‘kludder i
opstillingen’ – noget der sker ret
automatisk mod galacticos. Alternativet var 21. Sf3!?

18
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Hvid ender med en ren bonde for
lidt. Jeg spillede...
15. Lc3!?
... og kæmpede videre til efter tidkontrollen, før jeg gav op. Jeg formåede at skabe en del modspil, men
måtte erkende at man ikke får mirakler hver dag.
0-1

Jeg troede ikke, at Sort kunne spille
13... c5. Jeg havde nemlig overset,
at 14. d5 exd5 15. Lxd5 bliver mødt
med 15... Sxe5! Efter 16. Lxb7
Sxf3† 17. Lxf3 c4 18. Sc1 Sd4 er
Hvids stilling meget suspekt.
14. Tc1? Sxd4!
Endnu en slem overraskelse. Det, jeg
havde misset denne gang, var, at efter 15. Sbxd4 cxd4 16. Sxd4 falder
Sort ikke for 16... Sxe5? 17. Sxe6!
med stor hvid fordel, i stedet spiller
han 16... Txc4! 17. Txc4 Ld3, hvor

  ^
   
   
   
  
   
 
 




27. Dg3!! g6
27... Sf7 28. g5 ligner (også) mord.

  ^ 
   
   
   
  
  
  
   

21... Sh8?!
Levon har stor tillid til sin solide stilling. Hans plan er ganske enkelt at
bolstre kongefløjen og så spille b5
med stærkt modspil på dronningfløjen. Men nu begynder Hvid at
blive optimistisk:
22. Taf1 Db6 23. b3 Dc7 24. g4!
Allerede her havde jeg besluttet, at
den springer på f5 kun flytter, hvis
den slår noget!
24... b5 25. h4 bxa4 26. bxa4 Dd8
26... g6 27. g5 gxf5 28. exf5 er meget farligt.

Jakob Vang Glud
Danmark (2497)

Martin Neubauer
Østrig (2431)

  ^ 
   
   
   
 
   
   

 
28. g5! gxf5
Eller 28... fxg5 29. dxe5 med kæmpe
angreb til Hvid.
29. exf5
Har Hvid nok?
29... Lc8 30. dxe5! dxe5 31. Se4
Ja! Hvid har gigantisk angreb. Mit
problem er selvfølgelig, at jeg er en
meget bedre tekniker end angrebsspiller.
31... Ta7 32. Dg4?!

sidste ende (efter 105 træk!) vandt
Jakob med tårn og løber imod tårn!
Selv når han spiller dårligt, kæmper
han videre, hvilket gør Jakob til en
fantastisk holdspiller.

8. runde: Klasseforskel
Israel (11)

- Danmark (24)

GM Maxim Rodshtein (2645)
GM Emil Sutovsky (2696)
GM Ilia Smirin (2670)
GM Evgeny Postny (2640)

-

Parringen med Israel i næstsidste
runde var desværre ikke en indikation af, at vi havde spillet godt, men
af, at de havde spillet forfærdeligt.
Desværre var klasseforskellen for
stor.

3½-½

GM Sune Berg Hansen (2566)
½-½
GM Allan Stig Rasmussen (2541) 1-0
GM Jacob Aagaard (2522)
1-0
IM Jakob Vang Glud (2497)
1-0

Sune miksede noget op i åbningen og fik en stilling, han havde forsøgt at undgå. Heldigvis var den ikke
helt let at spille for Hvid og det blev
snart remis.
Allan prøvede 1. d4 igen. Endnu
et nul. Denne gang var det seværdigt, så den tager vi lige:

33. Kh1 La6
Efter 33... Dxe3 34. Te2 Db6 35.
Dh5 vinder Hvid.
34. Tg1 Tg7
Eneste.
35. Dh5 Sf7 36. g6† Kh8
36... Kg8 37. gxf7† Tfxf7 38. Dxh6
vinder for Hvid, men lidt langsommere. Men i den variant er Sort uden
modspil, så selv om Aronians træk
er en slags fejl, var det jo bedste
chance.
37. gxf7 Dxe3!
Levon Aronian – verdensranglistens nr. 2
stod til tab, men slap med skrækken.

Og det ses med det samme. Jeg så
sådan en fin mat med g6, Sg3-h5 og
Lb3, men det er alt for langsomt. I
stedet var 32. Tg2! fuldstændig afgørende.
32... Db6!
Modspil. Aronian var i øvrigt ved at
komme i tidnød, og han så også
meget nervøs ud. Uglerne begyndte
at flyve ind fra nær og fjern.

^ 
^
   
  
   
   
   

  








8. runde

Jakob spillede nok det dårligste parti
ved hold-EM. Efter 19 træk (diagramstillingen) ville han være knust
efter 20. De4! gxh3 21. Lb4! Men
Hvid valgte i stedet 20. Sf4?, og i

Allan Stig Rasmussen
Danmark (2541)

Emil Sutovsky
Israel (2696)

Grünfeldindisk / D90
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7
5. Da4† Ld7 6. Db3 dxc4 7. Dxc4 0-0
8. Lf4 c6!
Dette er løsningen på denne variant.
Jeg lagde mærke til det, da jeg forberedte mig mod Mads Andersen
ved DM. Han spillede det mere normale 8... Sa6 og tabte et kompliceret
parti.
9. e4 Da5!?
Kun spillet én gang før, men ser godt
ud.
10. Ld2
Nyt og lidt unaturligt. Men efter 10.
b4 Dd8 11. a4 Le6 12. Dd3 stod Sort
fint i Sokolov - Howell, London
2009.
10... b5! 11. Dd3?!
11. Db3 med planen 11... b4 12. Sa4

Jeg har fem minutter... Og kan ikke
tænke. Jeg ser kun en ufarlig skak på
h3, suk. Hele fem træk vinder nemt
her!
38. fxe8D??
38. Sg5 er det simpleste med let gevinst i alle varianter. 38. Tg6 er det
bedste med øjeblikkelig gevinst. 38.
Kh2 er kompliceret og totalt vundet.
Desuden 38. Txg7 Sxg7 39. Dg6,
samt 38. Tg5.
38... Dh3† 39. Th2 Txg1†
Og her så jeg det. Karrierens største
sejr er forvandlet til en selvmat.
0-1
Aronian spurgte om vi skulle kigge
på det, og normalt afslår man jo ikke
at analysere med en 2800-mand, men
det gjorde jeg nu her.
Næste dag sagde Aronian til mig:
‘You gonna hate me for the rest of
your life’.
Det gør jeg nu ikke – men lidt selvhad vil jeg nok altid føle.
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... HOLD-EM 2011

19... Txe2†!
Spillet meget hurtigt. Først efter, at
Allan slog igen, begyndte Sutovsky
at tænke! Den slags chancer forspilder en rutineret angrebsspiller ikke!
20. Kxe2 Sd7 21. Ke1
Sort vinder også efter 21. Thc1 Sde5
22. Sfxe5 Sxe5 23. Kd1 Sd3. Allan
spillede nu videre i ret lang tid uden
at have reelle chancer. Lige meget
hvor meget man ‘ved’, at en spiller
vinder, så er det stadig en faktor på
de andre partier, at de stadig spiller.
21... Le4 22. h3
22. Se3 Sde5 og skak på d3.
22... Lxd5 23. hxg4 Lxc4 24. Dc2 Ld3
25. Db3 c4!
Det afgørende angreb kommer i blinjen, der nu åbnes.
26. Dxb4 De6† 27. Le3 Tb8 28. Da5
Lxb2 29. Td1 La3 30. Sd4 Dxg4 31. Dg5
Lb4† 32. Td2 Dxg5 33. Lxg5 La5 34.
Sb5 a6 35. Sa3 Tb3 36. Le7 Tb2 0-1

20
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½-3½ er ikke noget urealistisk resultat, når man kigger på, hvem de
havde med, men stadig ærgerligt.
Når det ikke rigtig kører, kan vi ikke
spille lige op med hold som Israel –
selv uden VM-udfordrer Boris Gelfand.

9. runde: Populært bundhold
Cypern (38)

- Danmark (24)

0-4

Mark Bryan-Vissi (1808)
Vassilis Aristotelous (1921)
Vrachimis Boulos (–)
Pavlos Constantinou (2068)

-

0-1
0-1
0-1
0-1

GM Sune Berg Hansen (2566)
GM Allan Stig Rasmussen (2541)
GM Jacob Aagaard (2522)
IM Jakob Vang Glud (2497)

Nigel Short var meget misundelig
over, at vi skulle møde Cypern. Dem
ville han gerne have spillet imod!
I stedet fik han tæsk af Eljanov fra
Ukraine, mens Adams slog Ivanchuk. Nå ja, og vi vandt ret let.

øst, og personligt brugte jeg over fire
timer i gennemsnit til at forberede
mig til partierne.
Sammenlagt scorede vi et enkelt
point under forventet. Hvis f.eks.
Sune havde vundet sin gevinststilling mod Aronian, eller hvis vi ikke
havde haft sygdom på holdet, ville
vi have klaret det. Vi endte lidt under vores seedning. Det sker. Også
for andre lande – det er derfor, vi
ender over nogle gange også! Forhåbentligt også næste gang...

Summa Summarum
Det er for hårdt at være af sted fire
mand til en turnering, hvor de andre
tager fridage. Der er ikke rigtig en
fremtid i den strategi. Vi tager alle
turneringer som denne meget seri-

Jakob
Vang Glud

Jacob
Aagaard

Brætscorer:
1. Sune Berg Hansen
2. Allan Stig Rasmussen
3. Jacob Aagaard
4. Jakob Vang Glud
DANMARK

Allan Stig
Rasmussen

Sune
Berg Hansen
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Jeg spillede ikke så skidt, men der
mangler lidt og jeg missede remisen
lige før tidkontrollen.
Jakob fik hurtigt en (meget) god
stilling, men byttede så om på to
træk, overså derpå noget simpelt og
måtte ned.

U

ser bedre ud. Hvid er lidt for meget i
bakgear.
11... b4 12. Sd1 c5 13. d5
Det var sikkert bedre at spille 13. e5
Sd5 14. dxc5 Dxc5 15. Tc1 Da5 16.
Se3 med rimeligt spil.
13... e6
Sort opnår nu at åbne centrum, længe
før den hvide konge er undsluppet.
14. Se3 exd5 15. exd5 Te8 16. Le2 Sg4
17. Sc4?
Den afgørende fejl. Hvid er i problemer efter 17. Dc2 La4 18. Dc1 Sxe3
19. Lxe3 Sd7 20. 0-0 Sf6 21. Lc4
Tad8, men kongen står en del bedre
på g1!
17... Da6
Nu er Lb5 en stor trussel.
18. a4 Lf5 19. Db3

½
0
½
0

½
0
1
½

1
1
½
1

1
½
1
0

0
½
0
0

0
0
½
½

1

2 3½ 2½ ½ 1

½
½
0
1

½
0
0
0

1
1
1
1

5/9
3½ / 9
4½ / 9
4/9

2 ½ 4

17/36

v/ Steffen Pedersen
Der er rig mulighed for at booke sin
skakkalender i tiden omkring jul og
nytår. En af mulighederne for at
spille en stærk turnering er Hastings
Masters, og selv om den traditionsrige turnering, der blev afviklet første gang i 1895 og siden har fundet
gentagelse 86 gange, har mistet lidt
af sin appeal i de senere år – i stærk
konkurrence med et stort turneringsudbud – så er det fortsat en stærk
åben turnering.
Hastings er en turnering med stolte traditioner, og alle verdensmestre
med undtagelse af Bobby Fischer
og Garry Kasparov har på et tidspunkt spillet med.
Denne gang stillede kineseren
Wang Yue op som ratingfavorit, og
han indfriede forventningerne med
7½ af 9. Mange stærke indere var
med til presse verdensranglistens
nummer 49 i toppen af tabellen. Den
ene, Babu Lalith, blev allerede i
tredje runde fuldstændigt udspillet
af rumæneren Andrei Istratescu, der
nu stiller op for Frankrig, men kunne
alligevel senere dele andenpladsen
sammen med sin overmand samt
landsmanden Sundar Shyam.

Babu Lalith (2484)
Andrei Istratescu (2627)
Engelsk / A31
1. Sf3 c5 2. c4 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. g3 e5!?
Dette er relativt usædvanligt, men i
et par nyere stormesterpartier har
trækket scoret fint for Sort.

6. Sb5 Lb4†
Bedre end det mere passive 6... d6.
7. Ld2
7. S1c3 d6 er en anden mulighed. I
Kramnik - Grischuk, Kazan 2011,
fik Sort fint spil efter 8. Lg2 a6 9.
Sa3 Lxc3† 10. bxc3 0-0 11. 0-0 h6
12. Sc2 Dc7 13. Se3 Le6 14. La3
Tfd8, da han relativt ubesværet dækker bonden på d6, mens de hvide
bønder i c-linjen er svage. 8. a3
Lxc3† 9. Sxc3 er også spilleligt, men
Hvid har brugt lang tid på at få fat i
løberparret, og efter 9... Le6 skal han
bruge endnu noget på at dække c4.
7... a6! 8. S5c3
8. Lxb4 axb5 9. Ld6 bxc4 10. Lg2
kan give Hvid rigtig god kompensation, hvis han lige får fred til et
par træk mere til udviklingen. Så
Sort må spille aktivt, f.eks. 10... Db6
11. Sa3 Dxb2 12. Sxc4 Dc3† 13.
Sd2 Dd4 14. Sf3 Dxd1† 15. Txd1!?
Se4!? 16. Lxe5 0-0 med en stilling
nogenlunde i dynamisk balance.
8... d5
8... Lc5!? har den lidt luskede pointe
9. Lg2? Db6!
9. cxd5 Sxd5 10. Lg2 Le6 11. 0-0 Sb6
12. Sa4
Helt hertil følges partiet Schcekachev - Edouard, Caen 2011, hvor
Hvid spillede 12. Se4, der dog heller ikke ændrer den opfattelse, at
Sort har godt spil på damefløjen.
12... Le7 13. Sxb6 Dxb6 14. Sc3 Td8
15. Dc1 0-0 16. Le3 Sd4 17. Td1 Td7
Ikke for at doble tårnene, men det
andet skal til c-linjen.
18. b3?
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Et skidt træk i en vanskelig stilling.
Efter Sorts næste træk truer der
officersgevinst på flere måder.
18... Tc8 19. Lxd4
19. Db2? Txc3!
19... Txd4
Hvids sidste træk har sikkert været
med håbet om 19... exd4 20. Sa4 og
mulighed for at omplacere springeren til blokadefeltet d3, men selv
dette har ikke lyse udsigter, f.eks.
20... Dd8 21. Dd2 d3! 22. exd3 b5
23. Sb2, og den håbløse springerplacering kan nu udnyttes taktisk:
23... Tdc7 24. Tac1 Lb4! 25. Df4
Lc3.
20. Db2 Da5 21. Txd4 exd4 22. Se4 f5
23. Sd2 Dc3
Skak behøver slet ikke være så
svært.
24. Tb1 Dxb2 25. Txb2 Tc1† 26. Sf1
26. Lf1 var vel marginalt bedre, men
svaret ville have været det samme.
26... Lb4!






   
   
   
   
  
  

^  
27. opgivet.
Tårnet er fanget, og efter 27. a4 kan
Sort sågar drille med 27...Ta1.
0-1



Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening
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Xiangqi

Sport
for tanken

www. world

Af Peter Heine Nielsen

Dam

Bridge

World Mind Games er en nyskabelse, hvor man forsøger at samle
eliten inden for alle tankesportens
discipliner ved ét stort stævne. Interessant nok kommer initiativet ikke
fra tankesporten selv, men fra Sport
Accord, der trods det ukendte navn
er en anerkendt international organisation, som samarbejder med IOC
og har den tidligere formand for den
internationale cykelforbund, samt
IOC-medlem, nederlandske Hein
Verbruggen som præsident.
Ud over skak dystedes der i bridge,
dam, xiangqi og Go. Fælles er, at det
alle er klassiske tankesportsgrene
med lang tradition, geografisk udbredelse, samt at de dyrkes som
sport. I Danmark er bridge udbredt,

med et medlemstal der ligger misundelsesværdigt højt, på over de
25.000, hvorimod dam vel nærmest
betragtes som et spil for børn, og
xiangqi og Go stort set er ukendte i
Danmark.

Større dam-bræt
Ved World Mind Games spilledes
dam på 10 x 10 felter, hvilket åbenbart er en afgørende forskel i forhold til den typiske version i Danmark, hvor vi blot bruger et skakbræt, og dermed 8 x 8 felter. Den
mindre version led nemlig voldsomt
under, at spillet er remis, selv da man
indførte at trække lod(!) om de første tre halvtræk og så spille den opståede stilling med begge farver,

Go

  ^
   
   
   
   
   

  
Peter Heine
Nielsen
i blindskak
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Hurtigskak, mænd, 7 runder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM
GM

Wang Hao, Kina (2736) 5½
Vugar Gashimov, Aserbajdsjan (2757) 5
Gata Kamsky, USA (2732) 4½
Leinier Dominguez Perez, Cuba (2712) 4
Ruslan Ponomariov, Ukraine (2723) 4
Alexander Grischuk, Rusland (2752) 4
Shakhriyar Mamedyarov, Aserbajdsjan (2733) 3½
Yue Wang, Kina (2697) 3½
Maxime Vachier-Lagrave, Frankrig (2710) 3½
Sergey Karjakin, Rusland (2763) 3½
Peter Heine Nielsen, Danmark (2693) 3
Francisco Vallejo Pons, Spanien (2705) 2½
Zoltan Almasi, Ungarn (2707) 2½
Le Quang Liem, Vietnam (2714) 2½
Anish Giri, Holland (2714) 2½
Vassily Ivanchuk, Ukraine (2775) 2

mindgames.net/en/

Fotos:
FIDE/Gu Xiaobin.

Medalje-ceremonier som ved et rigtigt OL. Øverst de tre vindere af mændenes blindskak, fra venstre Maxime
Vachier-Lagrave (nr. 2), Zoltan Almasi (nr. 1), og Vugar Gashimov (nr. 3), lige foran dem vinderne hos
kvinderne Viktoria Cmilyte (nr. 2), Hou Yifan (nr. 1) og Alexandra Kosteniuk (nr. 3).

havde man VM-matcher med en
remisprocent, der langt overstiger
skakkens: 2 gevinster og 36(!) remiser var resultatet i 1987.
Senere blev det værre endnu, da
computerprogrammet Chinook besejrede verdensmesteren i en match,
og senere endda fik en åbningsbog,
der rakte så langt, at den sikrede sig
overgang til slutspilsdatabaser og
dermed gjorde det teoretisk umuligt
for den at tabe et parti. Dermed påviste den samtidig, at 8 x 8 dam er remis ved korrekt spil.
Men den større version har den
fornødne kompleksitet, især i Nederlandene samt i Østeuropa og det tidligere Sovjetunionen er spillet populært og dyrkes som en sport.

Lynskak, mænd, 15 runder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Maxime Vachier-Lagrave 12
Alexander Grischuk 10½
Shakhriyar Mamedyarov 10
Sergey Karjakin 9½
Vugar Gashimov 9
Francisco Vallejo Pons 9
Vassily Ivanchuk 9
Zoltan Almasi 8½
Ruslan Ponomariov 8
Le Quang Liem 6
Gata Kamsky 5½
Anish Giri 5
Hao Wang 5
Leinier Dominguez Perez 5
Yue Wang 4½
Peter Heine Nielsen 3½

Orientalske spil
Xiangqi er kendt som den kinesiske
udgave af skak, men brikkerne er
anderledes. Fascinerende finder jeg
‘kanonen’. Den flytter som et tårn,
men det interessante er, at den slår
som en kanon, henover en anden
brik! Var tårnene i skakkens udgangsstilling kanoner, kunne Hvid
spille Th1xh7 og Sort ville ikke
kunne slå tilbage, da kanonen kun
går som et tårn, men altså slår som
en kanon. Sort ville dog have svaret
Th8xh2! Tager man udgangsstillingen og placerer en hvid kanon i
e-linien, f.eks. på e3, er Sort mat!
Go er nærmest ukendt i Danmark.
Umiddelbart ser det simpelt nok ud,
19 + 19 skærende linier, kun én slags

brikker til hver spiller (sort og hvide
‘sten’, der ikke engang bevæger sig,
og alt hvad det gælder om, er at kontrollere terræn.
En japaner ville formentlig være
ret fornærmet over en sådan beskrivelse, og det modsvarer nok meget
godt den fornemmelse, jeg havde,
da jeg før VM i Las Vegas hørte, at
den japanske deltager ikke fik lov af
sit universitet til tage af sted. De anså
det for tidsspilde at bruge energi på
et spil som skak, hvor en computer
havde besejret mennesket!
I den del af verden, hvor Go er
den førende tankesport, er det rimeligt nok ikke at have så høje tanker
om skaks kompleksitet. I Go er computeren nemlig chanceløs, og først i

Blindskak, mænd, 7 runder
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Zoltan Almasi 5
Maxime Vachier-Lagrave 5
Vugar Gashimov 5
Alexander Grischuk 4½
Hao Wang 4
Yue Wang 3½
Shakhriyar Mamedyarov 3½
Vassily Ivanchuk 3½
Ruslan Ponomariov 3½
Anish Giri 3
Gata Kamsky 3
Sergey Karjakin 3
Peter Heine Nielsen 3
Leinier Dominguez Perez 3
Le Quang Liem 2½
Francisco Vallejo Pons 1
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... WORLD MIND GAMES

For svært for publikum
World Mind Games blev afholdt på
et glimrende hotel og konferencecenter midt i den olympiske by i
Beijing, under en kilometer fra det
olympiske stadion. Byens hovedgader var fyldt med bannere, som
gjorde reklame for stævnet, men det
til trods så man næsten ingen tilskuere, hverken lokale eller tilrejsende.
Min egen holdning til turneringen
sætter tankesportens muligheder
som tilskuersport i relief. Jeg var oprindeligt ikke blandt deltagerne, men
var taget til Beijing sammen med min
kæreste Viktoria Cmilyte, som var
inviteret til kvinderækken, og glædede mig nu til at besøge Den Kinesiske Mur, Den Forbudte By og de
øvrige store gamle turistattraktioner.
At selv ikke jeg tænker tanken, at
her har man chancen for at se den
absolutte verdenselite i de fem førende tankesports-discipliner i aktion, skræmmer.
Problemet er, at tankesport stort
set ikke giver mening for tilskuere.
Ved det rigtige OL kan alle discipliner forstås umiddelbart, og nærmest
uden forkundskaber kan man følge
med i spændingen. Efter nu at have
læst en begynderbog i Go er jeg nået
så langt, at jeg måske på 5-10 minutter vil være i stand til at afklare, hvem
der har vundet i slutstillingen. Men
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at få noget som helst udbytte af at
følge en match er jeg stadig langt
fra. Skak er tilsvarende. De nødvendige forkundskaber for at kunne
følge et parti er betydelige.

Reserven kom med
For mit vedkommende forsvandt
turist-attituden, da jeg, mens jeg var
ved at checke ind på hotellet, fik at
vide, at jeg skulle spille! Jeg havde
sagt ja til at træde til med kort varsel,
ifald der var afbud, men selv da Navara dagen før havde trukket sig med
sygdom, forventede jeg i grunden,
at de ville lade en kineser overtage
hans plads. Men de prioriterede at
have mange lande repræsenteret,
hvorfor skakdeltagerne nok var udtaget på rating, men med et maksimum på to deltagere pr. land.
Et normalt princip ved sommerog vinter-OL, men i skak er vi uvante
med diskrimination af stærke nationer i individuelle discipliner. Det
gjorde f.eks., at selv World-Cup-vinder Peter Svidler ikke var kvalificeret! Men bortset fra de spillere, der
var optaget af London Chess Classic,
var fremmødet imponerende, fire
spillere fra verdens top, og Navara
ratet 2705 var oprindeligt den lavest
rangerede, der skulle have deltaget.
Lokale Wang Yue var nemlig ikke
med på et wildcard, men havde siden udtagelsen blot tabt så meget i
rating, at jeg ikke var den eneste deltager under de 2700.

ligheden for omtale og succes for
flere af deltagernes hjemlande. Det
kan måske virke taktisk, men selv
om det naturligvis udvander titler,
er det mediemæssigt problematisk,
at skak vel siden 1886 har udråbt lige
så mange – eller få – verdensmestre
som svømning ca. gør om året.
Og syntes man, titlerne ved World
Mind Games var udvandede, blev
de i hvert fald tildelt med stil. Ceremonierne var som ved sommer-OL,
flag bæres ind af hvidklædte soldater, vinderens nationalsang afspilles,
mens de medaljetagende landes flag
går til tops. Absolut med en vis
klasse, men et fyldt stadion, eller
rullende tv-kameraer matcher trods
alt den slags bedre.

Hurtigskakken
Vi lagde ud med hurtigskak, og efter et dumt tabt i 1. runde, kom jeg
på andendagen igen med følgende
sejr i 5. runde:
5. runde

2008 lykkedes det en computer at
vinde over mennesket – med hele 9
sten i forgave(!) – og dens niveau
svarer til 2200-2300 i skakterminologi.
Årsagen er, at Go er et meget strategisk spil, ofte varer det mere end
100 træk (dvs. placeringer af sten på
liniernes skæringspunkter), med meget få sten, der bliver fjernet fra brættet. Det matematiske antal muligheder bliver umuligt for computeren at håndtere. Og ikke blot for computeren, men generelt også for hele
den vestlige civilisation. Europa fik
lov til at stille med et samlet hold,
men både de og USA tabte samtlige
20 partier mod Taiwan, Japan, Korea og Kina, og kun i den indbyrdes
match lykkedes det at få point.

Peter Heine Nielsen
Danmark (2693)

Vassily Ivanchuk
Ukraine (2775)

Uregelmæssigt / A40
1. d4
Turneringen blev afviklet som 7 runder Schweizer over 3 dage, og bortset fra morgenrunden havde vi kun
godt en time til at forberede parti-

Tre skak-discipliner
Der dystedes i tre discipliner, hurtigskak, lynskak og blindskak, og der
var både en herre- og en kvinderække. Altså herrerække, ikke åben
række. Ønskede Judit Polgar at deltage, var hun henvist til damerækken.
Igen, helt i olympisk ånd. I tankesport bryder jeg mig dog ikke om
separering af kønnene. Hvorfor en
kvinde skulle have dårligere forudsætninger for at dygtiggøre sig end
en mand, ser jeg absolut ikke.
Derimod synes jeg, der er god mening i at have flest mulige discipliner. Og med 16 deltagere i kamp om
i alt ni medaljer, optimerer man mu-

Peter Heine Nielsen og Vugar Gashimov,
som spillede et brag af en match ved World
Cup'en, i afslappet snak mellem to runder.

Wang Hao, Kina
– vandt hurtigskakken.

Maxime Vachier-Lagrave, Frankrig
– vandt lynskakken.

erne. Men dels er det sundt at spare
energi, dels er det alligevel umuligt
at forudsige, hvad Ivanchuk spiller!
1... e6 2. c4 Lb4† 3. Ld2 a5 4. g3 d6 5.
Lg2?!
Sjusk. 5. Sf3! er det præcise træk.
5... e5!
Allerede et irritationsmoment. Det
primære problem er, at 6. Sf3 e4 7.
Sg5 Dxg5! er muligt grundet bindingen.
6. e3 exd4 7. exd4 Sf6 8. Se2 d5 9. c5!
Tog lidt tid, men fra at søge at begrænse skader, blev jeg nu nærmest
optimist.
9... 0-0 10. 0-0 Lxd2 11. Dxd2 Se4 12.
Df4 Sd7 13. Sbc3 Sdf6 14. Sxe4 Sxe4
15. Sc3!?
Computeren vil have mig til at tage
bonden, og måske er de hvide felter
rundt om min konge ikke nok kompensation. Men jeg holder mig til det
sikre.
15... Sxc3 16. bxc3 b6?! 17. c4 Le6
18. cxb6?
Jeg brugte meget tid her, mest på
fortsættelsen 18... cxb6 19. Df3!?,
men stillingen bød faktisk på en
meget simpel løsning: 18. cxd5 Lxd5
19. Lxd5 Dxc5, hvorefter 20. Dxc7
vinder en bonde! Måske holder Sort
remis, men kun jeg kan vinde.
18... cxb6 19. Tab1
Jeg var bange for Sorts kompensation efter 19. Df3 dxc4 20. Dxa8
Dxa8 21 Lxa8 Txa8 22 Tab1 Tb8,
da jeg ikke kunne se, hvordan jeg
skulle angribe hans bønder.
19... dxc4 20. d5 Ld7 21. Dxc4 b5 22.
Df4 b4

En kompleks stilling. B-bonden er
lige så farlig som min d-bonde.
23. d6 Tc8 24. Tbc1?
Mens jeg sad og ventede på hans
træk, fik jeg tanken, at jeg nu truede
25. Ld5! Og lidt efter, at det burde
jeg absolut have spillet i stedet for
mit rutinetræk.
24... Le6 25. Txc8 Dxc8 26. Tc1 Db8
27. De5 Lxa2
27... a4 frygtede jeg under partiet,
men både 28. Ld5 Db5 29. Td1! eller 28. Tc7 b3 29. axb3 axb3 30. Tb7!
holder.
28. Dxa5 b3?

^

   
   
   
   
   

  










Kun Ivanchuk spiller sådan! Det er
tæt på at være genielt, men efter først
at have frygtet trækket, der truer både
b3-b2 samt slag på d6, så jeg, at...
29. Td1!
... ikke blot klarer de defensive forpligtelser, men faktisk giver Sort en
tabt stilling.
29... Dd8 30. Da4!
En sidste lille detalje. Væsentligt er
det at opretholde truslen mod hans
løber på a2, så han aldrig kan flytte

sin b-bonde, og samtidig kontrollerer jeg d7, hvorfor min bonde kan
avancere.
30... Df6 31. Ld5!
Nu er kontrollen total, Ivanchuk prøver lidt modspil, men det er alt for
sent.
31... Dc3 32. d7 Td8
Sort kunne heller ikke spille 32...
Dc2 33. Lxf7†! Kxf7 34. Df4† med
pointen 34... Kg6 35. Td6†!
33. Df4
Han kan ikke dække f7 ved at slå på
d7, da jeg da sætter mat på baglinien
efter 34. Db8†!
33... Df6 34. Te1!
Og da Te8† er ustoppeligt (34... Kf8
35. Db4† ændrer intet), opgav
Ivanchuk.
1-0
Runden efter blev jeg desværre helt
udspiller af Vachier-Lagrave og med
en afsluttende remis endte jeg på 3
point af 7. Wang Hao havde overraskende taget en nærmest uimodståelig føring, og med 4 af 4 havde han
1½ points forspring til forfølgerne!
En nederlag imod Gashimov gjorde
dog, at han behøvede remis mod
Kamsky i sidste runde, og trods
minusbonde i et tårnslutstpil blev det
den kinesiske nationalmelodi, vi fik
hørt.

God start i lynskak
På fjerde- og femtedagen var programmet en alle-mod-alle lynturnering. Nok fik Ivanchuk dér sin revanche i 1. runde, men jeg fulgte op
med at besejre Kamsky, remis mod
Giri for derefter at være godt i gang
med at vinde i stor stil med officersoffer mod Grischuk. Men jeg fandt
ikke det afgørende stød, og fulgte
op med tre yderligere nederlag på
stribe, for at dumpe ned i bunden af
feltet.
Mønsteret var det samme dagen
efter. En god start blev igen fulgt op
af fire nederlag på stribe og en sidsteplads. Spektakulære momenter
var der absolut. I tabsstilling mod
Almasi fik jeg vendt det, og da jeg
kom først i kapløbet, var han nødt til
2012 /1/25
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... WORLD MIND GAMES

Peter Heine Nielsen
Danmark (2693)
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Vugar Gashimov
Aserbajdsjan (2757)

Som ved World Cup’en spillede vi
en berliner, og denne gang fik jeg
ikke blot en god stilling, men lykkedes med også at fastholde den. Især
nød jeg, at det denne gang var mig
der havde en angribende springer på
f5, og efter kort beregning besluttede jeg at afslutte partiet med stil:
1... Sxg3? 2. Dxe5??
Gashimov brugte en del tid, og da
han tog fat i dronningen, opdagede
han pludselig, at han var ved at udføre andettrækket i sin planlagte variant. 2. fxg3 Dd5† 3. De4 Td2† 4.
Kh3 De6† 5. Dg4 (5. g4 Tf4 6. Dxf4!
er ikke dårligt heller) 5... Tf5 regnede jeg med vandt for mig, men
Gashimov havde faktisk set det knu-
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sende svar: 6. Le8!
2... Dxe5 3. Txe5 Sxh1!
Og lidt senere opgav han den håbløse kamp.
0-1
Mamedyarov og Grischuk regnedes
for favoritter, og længe kæmpede de
også med Vachier-Lagrave om føringen, men pludselig rykkede
franskmanden fra og vandt med suveræne 12 point af 15.

Zoltan Almasi, Ungarn – vandt blindskakken.
Spillerne har hver sin computer og kan på et
ellers tomt bræt se det sidste træk markeret.

Blindt og for sent
Sidste disciplin var blindskak! Oprindelig var mixed-double(!) også
planlagt, men det blev kun Go, der
testede denne disciplin, hvor en spiller af hvert køn skiftedes til at trække
for samme farve og i samme parti.
De fleste af deltagerne havde prøvet blindskakken tidligere i Monaco,
og umiddelbart så det mest problematiske ud til være at møde til tiden!
I hvert fald tabte både Vallejo og
Ivanchuk på den blandt spillere
upopulære ‘nul-tolerance’ regel.
Især for Ivanchuk var det hårdt.
Efter manglende succes i de to første turneringer, var han med helt
fremme, da han i 6. runde kom for
sent. Ivanchuk havde et program, der
viste at runden var flyttet til 12.30,
men den var så blevet flyttet endnu
en gang til 12.15! At turneringer skal
afgøres på denne regel tjener ingen
og svarer ej heller til normen i langt
de fleste andre sportsgrene.
Jeg lagde ud med en knastør remis mod Ponomariov, og endnu
bedre gik det i runden efter:
2. runde

at forvandle til en springer med skak
for at undgå mat i bunden. Min teknik med dronning mod bonde og
springer imponerede ikke, og pludselig forvandlede han til endnu en
springer med skak! Stillingen var
stadig vundet, men i forvirringen
tabte jeg på tid samtidigt med, at jeg
satte min dronning direkte i slag.
Der var snak om, at jeg kunne
kræve remis, da han kun havde to
springere tilbage, men dels er en matstilling mulig, dels spillede vi med
tillægstid. Så at jeg havde tabt, var
oplagt, og jeg protesterede ikke.
Lynpartierne lykkedes det ikke for
live-dækningen hverken at transmittere eller gemme, så ovennævnte forsvinder heldigvis i glemslen, men
min revanche imod Gashimov skrev
jeg hurtigt ned!

Sergej Karjakin
Rusland (2763)

Peter Heine Nielsen
Danmark (2693)

Siciliansk / B35
Karjakin havde vundet over mig i
lynskakken og dermed reduceret
stilligen i vore indbyrdes opgør (lynEM på Kreta, Hastings og Wijk aan
Zee) til 1-4!
1. e4 c5 2. Sc3
Sådan spillede jeg også i lyn, og efter 2... d6 kom 3. f4. Senere slog det

mig, at han bruger trækfølgen for at
forhindre Najdorf-varianten, men jeg
ville jo spille dragen!
2... Sc6! 3. Sf3 g6 4. d4 cxd4 5. Sxd4
Lg7 6. Le3 Sf6 7. Lc4 0-0 8. Lb3 d6 9.
f3 Ld7 10. h4
Lidt en overraskelse, han plejer nemlig at spille 10. Dd2. Trækket har jeg
dog i sin tid angivet som det farligste i min og Carsten Hansens bog
om accellereret drage.
10... h5 11. Dd2 Se5
Dengang ville jeg slå på d4 og spille
b5, inspireret af Bent Larsen og Ove
Ekebjærg, men nu går jeg efter det
normale.
12. 0-0-0 Tc8 13. Kb1?!
Næppe det bedste, først 13. Lg5 Tc5!
14. Kb1 er kendt.
13... Sc4 14. Lxc4 Txc4
Uden indskuddet af h4/h5 går g4!
for at sikre Hvid fordel, da både Dc7
og Da5 besvares stærkt med g5! fulgt
af Sd5. Her holder jeg g4 dækket og
ubekymret spille, som jeg gør.
15. Sb3!?
Her brugte jeg ca. 5 minutter, men
de var godt givet ud. For dels skulle
jeg opdage, at han truer 16. e5! og
efter slag 17. Sc5!, samt at 15... Dc7
besvares stærkt med 16. Ld4 med
truslen 17. Lxf6 fulgt af Sd5.
15... Db8!
Ser harmonisk ud, også selv om man
spiller blindt! F-tårnet er på vej til
c8, og dronningen står ikke i vejen,
samt understøtter b5. Endnu fandt
jeg det dog ikke relevant, at den også
på sigt kunne true imod b2!
16. Ld4 Tfc8 17. De2? e5

Nok ser det ikke pænt ud at blokere
for den ildsprudende drageløber,
men det konkrete er – som næsten
altid i skak – vigtigere end det generelle. Hans plan 18. e5 forpurres, og
konkret fungerer varianterne for mig
taktisk.
18. Le3 b5! 19. Sa5
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Pointen er, at 20. Sxc4 bxc3 vinder
for Sort, da jeg truer ikke blot
21...Txc4 fulgt af mat på b2, men
også 21... Lb5! med officersgevinst,
da b-bonden efter 21. b3 skal holde
b-linien lukket. B8 var et godt felt!
20... Txc2
Tog igen lidt tid, men sværere er det
heller ikke. Afgørende er oftest, at
jeg har en skak på c7, der vinder
springeren på a5.
21. Td2
21. Dxc2 Txc2 22. Kxc2 var en anden måde at kæmpe på, men 22...
Db5! vinder ret nemt.
21... Sxd5!
Den sidste lille detalje, hvorefter alt
hvidt håb er ude. Slår han igen med
bonden på d5, vinder 22... Lf5
22. Txc2 Txc2
Dronningen er bundet til dækningen
af e3, men også...
23. Kxc2 Sxe3† 24. Dxe3 Dc7†!
... ender med afgørende materiel fordel for Sort. Da partiet jo er blindt,
fortsætter Karjakin endnu en stund.
25. Kb1 Dxa5 26. Tc1 Le6 27. b3 d5
28. g4 dxe4 29. Dxe4 Dd5 30. Dxb4
Dxf3 31. gxh5 Dd3† 32. Kb2 e4† 33.
Ka3
Jeg tog mig min tid og sikrede mig,
at jeg ikke på noget tidspunkt havde
spillet Kg8-Kh7.
33... Lf8! 0-1
Hårdtkæmpede remiser mod Grischuk og Ivanchuk fulgte, og med 2½
af 4 samt sort imod Gashimov lå jeg
ganske pænt. Jeg fik tanken, at når
man nu engang har medaljechance,
bør man gøre et forsøg. Håbet varede ikke mange træk, mit bondeoffer blev til bondetab, og mere
fulgte.
Endnu et nederlag runden efter og
som i hurtigskakken en afsluttende
score på 3 af 7. Medaljekampen blev
et drama, men af den absurde slags.
Vachier-Lagrave var nærmest sikker
på sin anden guldmedalje efter remis i topkampen imod Gashimov.
Det forudsatte dog, at Almasi ikke
vandt, men han havde et formentlig
tabt tårnslutspil mod Kamsky, i hvert
fald helt uden gevinstchancer:

Zoltan Almasi
Ungarn (2707)














 
  
   
  
  

  






Gata Kamsky
USA (2732)

Åbningen var slutspillet i berlinerforsvaret, og Kamsky må åbenbart
have ment, at Almasi dér havde spillet det typiske h7-h6.
40. Tg6†?? hxg6!
Pludselig var guldmedaljen ungarsk!
Almasi vandt nemlig på ‘flest gevinster’, som var andenkorrektionen ved
ligestilling.
0-1

Kvinderækken
Viktoria fik hos damerne også brug
for marginalerne, da hun efter en
fantastisk start og føring med 4½/5
tabte de sidste to partier, så Hou
Yifan kunne gå forbi til sikker sejr,
mens både Kosteniuk og Dzagnidze
nåede op på siden af hende. Men førstekorrektionen (indbyrdes kampe)
blev forstyrret af, at to andre også
nåede 4½ point, og at ikke alle fem
havde spillet indbyrdes. De to blev
så siet fra ved andenkorrektionen, og
da tredjekorrektionen viste sig ens
(man vendte ikke tilbage til førstekorrektionen), vandt Viktoria på
fjerdekorrektionen! Og fik dermed
sølv.
Stævnet var en spændende oplevelse, og en interessant nyskabelse.
Bakket op af internationale sponsorer som Samsung og Rado, såvel som
politisk vilje hos internationale
sportsforbund virker udsigterne gode for Mind Sport konceptets fremgang og anerkendelse i den ‘rigtige’
sportsverden.
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Succes for de dan
ved VM i Opatija, K

Erfarin
gode p
VM for seniorer:
Fotos: Pouelsten Holm Grabow.

VM Vladimir Okhotnik, Frankrig, flankeret af nr. 2, Davorin Komljenovic, Kroatien,
(til venstre i billedet) og nr. 3, Gennadij Timoscenko, Slovakiet.

Af Bjørn Brinck-Claussen
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mange kendte stormestre og spillere
fra det tidligere USSR og den gamle
kommunistiske blok.

Danskernes chancer
Bedste danske startnummer var Jørn
Sloth som nr. 32, så det var ikke forventeligt, at nogen af de danske spillere kunne blande sig i toppen. Største forhåbninger til overraskelser
knyttede sig til Sloth og til Bo Jacobsen, som tidligere i 2009 i samme
turnering var med helt fremme i toppen. Desuden kunne man ikke afskrive Bent Sørensen, som i holdturneringen i Grækenland i maj i år
viste stor spillestyrke, indtil sammenbruddet i de sidste runder.
Nærmest toppen undervejs kom
Bo Jacobsen, som i 3. runde nåede
helt frem til bord 4, hvor han dog
tabte til GM Hulak fra Kroatien.
Ellers var det bord 8 eller deromkring, der var skæbnebordet for de
bedste danske spilleres bestræbelser.
Mit eget stormløb mod topbordene
foregik i 8. runde mod GM Yuri S.
Balashov, Rusland. En spiller med
en imponerende fortid. Han havde
en Elo-rating på 2600 i 1978, hvor
verdensmesteren have 2695. Han
blev nr. 2 i sovjetmesterskabet i 1976

efter Karpov, men foran Petrosjan,
Polugajevskij, Dorfman, Tal, Smyslov, Geller osv. og opnåede en lang
række turneringssejre, bl.a. Lone
Pine 1977, zoneturneringen Lvov
1978, Helsinki 1984, Reykjavik
1989, Dortmund 1987 og 1991 samt
Berlin 1990, hvor han stadig holdt
en rating på 2600. Desuden er han
syv år yngre end mig, så han havde
også fordel i rækkevidde, men dog i
tilbagegang og nede på sølle 2443 i
Elo, altså en overkommelig modstander!
8. runde

Seniorskakken i Danmark er i rivende udvikling, delvist i kraft af
Bent Sørensens fortjenstfulde organisatoriske arbejde. Seniorholdturneringer i FIDE og individuelle
europamesterskaber og verdensmesterskaber trækker i stigende grad
danske deltagere. Sidste eksempel er
VM i Opatija, 15-16 november, med
deltagelse af 14 danske spillere.
Jeg spiller selv seniorturneringer,
fordi man dér undgår dobbeltrunder
og samtidig undgår at møde juniorspillere med stor spillestyrke og lavt
ratingtal. Desuden møder man spillere fra gamle dage, i mit tilfælde
spillere, jeg har mødt i studenter-VM
turneringer og skak-olympiader i
tresserne.
Samtidig afholdes de normalt i
naturskønne områder lidt uden for
sæsonen med en fridag, så man får
lidt ferieoplevelse ud af turen. Det
gjaldt også i Opatija, som er et ældgammelt turistområde for overklassen i det Habsburgske rige, ganske
som Kärnten, hvor vi spillede holdturnering i 2009.
Turneringen havde 201 deltagere
i åben klasse og 40 i dameklassen
for kvinder over 50 år. Den åbne
klasse var præget af en stærk top med

Bjørn Brinck Claussen
Danmark (2263)

Yuri Balashov
Rusland (2443)

Siciliansk / B82
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Db6
Grivas-varianten. Den har jeg dårlige erfaringer med at spille mod.
5. Sb3 Sf6 6. Sc3 e6 7. Ld3 a6 8. Le3
Dc7 9. f4 d6 10. Df3 Le7 11. 0-0-0
Jeg rokerede kort mod Haznedaroglu
i Rethymno 2009 og tabte, så her må
der forsøges noget nyt.
11... b5 12. g4 Sd7 13. g5 Sb4 14. Kb1
Sxd3 15. cxd3 b4 16. Se2 a5 17. Tc1

nske seniorer
Kroatien.

Senior-VM 2011, mænd:

g giver
oint

Db7 18. Ld4 0-0 19. Thg1 e5 20. Lf2
a4 21. Se2 exf4 22. Sxf4 Se5 23. De2
a3 24. b3 Le6 25. d4 Sg6 26. Sxg6 fxg6
27. d5 Ld7 28. Sc4 Tae8 29. Dd2 Tf3
30. Lg3 Lf8

 
  
   
  
  
 
   
 
 

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
31
32
37

IM Vladimir Okhotnik, Frankrig (2427) 9 / 52½
GM Davorin Komljenovic, Kroatien (2451) 8½ / 54½
GM Gennadij Timoscenko, Slovakiet (2483) 8½ / 52
GM Anatoly Vaisser, Frankrig (2555) 8 / 54
GM Bojan Kurajica, Bosnien-Herzegovina (2532) 8 / 51½
GM Miso Cebalo, Kroatien (2446) 8 / 49½
GM Dusan Rajkovic, Serbien (2416) 8 / 47½
GM Yuri S. Balashov, Rusland (2443) 8 / 47
GM Krunoslav Hulak, Kroatien (2480) 7½ / 51
GM Vlatko Kovacevic, Kroatien (2482) 7½ / 50½
IM Vladimir V. Zhelnin, Rusland (2430) 7½ / 50
GM Oleg L. Chernikov, Rusland (2402) 7½ / 50
GM Vlastimil Jansa, Tjekkiet (2478) 7½ / 49
GM Mihai Suba, Rumænien (2458) 7½ / 47½
IM Mario Leskovar, Argentina (2316) 7½ / 47
FM Nikolai M. Mishuchkov, Rusland (2418) 7½ / 47
IM Leon Lederman, Israel (2267) 7½ / 46½
IM Craig W. Pritchett, Skotland (2343) 7½ / 45
IM Walter Wittmann, Østrig (2269) 7½ / 43
GM Nukhim N. Rashkovsky, Rusland (2517) 7 / 51½
Evgen Chernov, Ukraine (2311) 7 / 48
FM William Kelleher, USA (2300) 7 / 47
GM Nikolai Pushkov, Rusland (2395) 7 / 46½
IM Georg Danner, Østrig (2406) 7 / 46½
IM Herman C. Van Riemsdijk, Brasilien (2404) 7 / 46½
FM Nils-Åke Malmdin, Sverige (2308) 7 / 44½
IM Bjørn Brinck-Claussen, Danmark (2263) 7 / 44
Bo Jacobsen, Danmark (2317) 7 / 41½
11 runder. I alt 201 deltagere, heraf 14 fra Danmark
(se tabel i artiklen), 15 fra Norge, 4 fra Sverige,
1 fra Finland.

Senior-VM 2011, kvinder:

31. Lxd6
Her sad jeg og regnede med, at stillingen var vundet, fordi Sort ikke
kunne slå på e4. Jeg havde bare ikke
set noget som helst. Trækket er i
øvrigt Hvids bedste mulighed, Sort
får pænt modspil, hvis Hvid forsøger at spille stillingen langsomt.
31... Txe4 32. Lxf8 Lf5!
Det havde jeg totalt overset.
33. Ka1 Kxf8 34. Tge1?
Her kommer fejlen så! Efter 34. Tgd1
er Hvid stadig med i partiet.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

WIM Galina Strutinskaya, Rusland (2277) 8½ / 49
WFM Nino Melashvili, Geogien (2106) 8 / 48
WGM Ludmila Saunina, Rusland (2274) 8 / 51½
GM Nona Gaprindashvili, Georgien (2360) 7½ / 48½
WIM Bagyashree Sathe Thipsay, Indien (2152) 7½ / 45½
WGM Elena Fatalibekova, Rusland (2285) 6½ / 43½
WGM Tamar Khmiadashvili, Georgien (2166) 6½ / 43½
WIM Swietlana Miednikova, Rusland (2165) 6½ / 43½
WIM Rimma Bilunova, Rusland (2151) 6½ / 42
WFM Olga Lopatin, Tyskland (2091) 6½ / 38½
9 runder. I alt 40 deltagere (ingen fra Norden).

www. rijekachess.com/
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34... Td3!
En nydelig kombination, som vinder partiet.
35. Dxd3 Txe1 36. Txe1 Lxd3 37. Te8†
Kxe8 38. Sd6† Kd7 39. Sxb7 Lb5
39... Lf5 vinder nemt!
40. Kb1 Kc7 41. Sa5 Kd6 42. Sc6 Lxc6
Og efter...
43. dxc6 Kxc6 44. Kc2 Kd5 45. Kd3 h6
46. h4 h5 47. Ke3 Ke5 48. Kd3 Kf5 49.
Kc4 Kg4 50. Kxb4 Kxh4 51. Kxa3 Kxg5
52. b4 h4 53. b5 h3 54. b6 h2 55. b7
h1D 56. b8D Dc1†
.. endte Sort med at vinde et dronningslutspil med to g-bønder mod
min fri, men bovlamme, a-bonde.
0-1

Overraskende mester

11. runde

At IM Vladimir Okhotnik, Frankrig, blev verdensmester var en overraskelse. Ratingfavoritten GM Anatoly Vaisser, også Frankrig, sad
længe fast på bord 1, men blev afløst
af GM Bojan Kurajica, BosnienHerzegovina, som lignede en vinder,
da han i sidste runde trak hvid mod
den relativt lavtratede IM Ohkotnik.
Begge spillere havde 8 point, mens
der sad spillere med 7½ point på de
efterfølgende borde. Her følger det
afgørende parti:

GM Bojan Kurajica
Bosnien-Herzegovina (2532)

IM Vladimir Ohkotnik
Frankrig (2427)

Grünfeldindisk / D73
1. Sf3 Sf6 2. d4 g6 3. g3 d5 4. Lg2 Lg7
5. c4 dxc4 6. Sa3 0-0 7. Sxc4 Le6
Sort vælger en ambitiøs opstilling
mod Hvids tamme åbningsvalg.
8. b3 a5 9. Lb2 Ld5 10. 0-0 c6 11. Dc2
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a4 12. bxa4 Sbd7 13. Se5 Sxe5 14.
dxe5 Sd7 15. Tfd1 Dc7 16. f4 Sb6 17.
Sxb6 Dxb6† 18. Ld4 Da6 19. e4
Åbningen er forløbet godt for Hvid,
der måske her burde vælge 19. Lc5
med initiativ.
19... Le6 20. f5 Lc8 21. Df2?
Hvid bakker og mister sin fordel. 21.
Dc5 var bedre.
21... Dxa4 22. f6 exf6 23. exf6 Lh6 24.
Le3 Lxe3† 25. Dxe3 Da7 26. Td4 h6
27. Tad1 Kh7

  ^ 
   
   
   
  
   
   

 
Partiet er ved at vende. Sort har afværget farerne mod kongestillingen
og kan nu lægge pres på de hvide
svagheder.
28. a4 Dc5 29. Df2 Le6 30. h4 De5 31.
Tb4 b5 32. axb5 cxb5

  ^ 
   
   
   
  
   
   

 
Den fribonde vil Sort vinde på. Partiet er strategisk afgjort. Hvid spræller forgæves i resten af partiet.
33. Kh2 Ta2 34. Dd4 Dxd4 35. Tbxd4
Tc8 36. Kg1 Tc3 37. T1d2 Txd2 38. Txd2
Txg3 39. Kf2 Ta3 40. Td4 Ta4 41. Td8
b4 42. Tb8 Ta2† 43. Kg3 Tb2 44. Lf3
Tb1 45. e5 h5 46. Le4 Tb3† 47. Kf2
Tb2† 48. Kg3 b3 49. Ld3 Tc2 50. Tf3
Th2 51. Tb4 Kh6 52. Ke3 Th3† 53. Kd2
g5 54. hxg5† Kxg5 55. Tb6 b2 56. Txb2
Th2† 0-1

Og Okhotnik med startnummer 15
og 2427 i Elo-rating var verdensmester og nyudnævnt stormester.
Kurajica blev så ikke engang nr.
2, da han blev overhalet af GM Gennadij Timoscenko, Slovakiet, der
vandt over IM Mario Leskovar,
Argentina, (startnummer 36!) på
bord 3, og GM Davorin Komljenovic, Kroatien, der vandt over
landsmanden GM Vlatko Kovacevic på bord 4.
Hverken GM Miso Cebalo, Kroatien eller den forsvarende verdensmester GM Vaisser kom med helt
frem, da de spillede remis på bord 2.
Til sammenligning sad jeg helt
nede på bord 18, hvor jeg spildte en
gevinststilling mod IM Filipenko,
Rusland, mens de andre danske spillere sad i en lille dansk koloni på
bord 23-25.

Danskernes turnering
Min egen indsats i Opatija må jeg
vel være godt tilfreds med: bedste
dansker med en præstationsrating på
2350, en pæn Elo-fremgang og med
placering som nr. 32 fra startnummer
49. Alligevel er jeg lidt utilfreds og
føler, at jeg var noget ude af form:
en svag start med to gange remis mod
spillere på 2000 i rating, og jeg var
endda heldig, samt en mistet gevinststilling i sidste runde mod Filipenko,
en gevinst, der ville have givet mig
andel i 14. præmien. Og alligevel var
det en pæn præstation.
De andre danske spillere havde
også gode turneringer. Jørn Sloth fik
et halvt point mindre end mig, men
spillede en betydeligt mere spændende turnering, hvor han efter en
god start var oppe mod nogle virkelig barske folk. Fin slutspilpræstation
i 1. runde, et langt tålmodigt positionsparti i 2. runde. Derpå remis
mod GM Timoschenko i 3. runde,
tab til Cebalo i 4. runde. Men derefter kom tre gevinster i træk, og på
trods af tabet til Suba i 8. runde,
kunne han i 9. runde nå en IM-norm
ved at vinde over den solide russiske IM FM Nikolai M. Mishuchkov,
Rusland, (2418). Desværre tabte han
i stedet for, hvilket fik ham til at tage

Danske seniorer til VM – fra venstre Erik Holm Jacobsen, Peter Nielsen (forrest), Arne Bjørn Jørgensen, Pouelsten Holm Grabow,
Søren Holm Jensen, Bent Sørensen, Jørgen Hvenekilde, John Zachariassen, Jens Henrichsen, Jens Kølbæk, Jørgen Jørgensen,
Bo Jacobsen og Jørn Sloth. Kun Bjørn Brinck-Claussen savnes på billedet.

hurtigt remis i de to sidste runder
mod spillere, han normalt burde kunne vinde over.
Bent Sørensen startede med en gevinst og to hurtige remiser, ramlede
ind i GM Timoscenko i 5. runde, to
remiser i runde 6 og 7, derpå to
gevinster. Tab i 10. runde til GM
Suba og en remis i sidste runde gav
6½ point og et lille ratingtab. Lidt
for mange remispartier med spillere
på lidt under 2200 har nok været
skuffende for ham.
Bo Jacobsen havnede på ligestilling med mig med 7 point og med en
ratingpræstation på 2340. En start

Mishuchkov, som Sloth tabte til.
Jørgen Jørgensen høstede også,
men kom aldrig med helt frem, fordi
han var uheldig med at møde GM
Rukavina allerede i runde 2. Hans
pointhøst kom i stand i runderne 48, og så sluttede han af med at vinde
over Søren Holm Jensen i sidste
runde.
Pouelsten Holm Grabow spillede
en pæn turnering, men fik kun scoret 2/4 i starten. Senere holdt han
remis med måde Bo og Bent. Ret
mange remispartier, men en præstation over forventet.
Jørgen Hvenekilde lagde fint ud

med to gevinster tegnede lovende,
men så dukkede de store drenge op.
Han tabte til GM Hulak, i 3. runde,
med sort i en kongeinder, som Hulak
spillede rigtig godt. Derpå fulgte
danskerdræberne GM Suba og GM
Cebalo i runde 5 og 7. Siden spillede Bo et par skuffende remiser, før
slutspurten blev sat ind.
Kølbæk løb ind i muren mod GM
Rukavina i 4. runde, efterfulgt af en
remisserie i runde 5-8. Senere tabte
han til GM Jansa, men havde ellers
en fin høst på Elo-marken med gode
remiser mod tre russiske IM’ere med
rating lidt over 2400, deriblandt

Danskernes VM-scorer:

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11

Pts.

IM Bjørn Brinck-Claussen (2263)
Bo Jacobsen (2317)
FM Jørn Sloth (2349)
FM Bent Sørensen (2321)
Jens Kølbæk (2262)
FM Jørgen Jørgensen (2198)
Pouelsten Holm Grabow (2181)
Søren Holm Jensen (1991)
Arne Bjørn Jørgensen (1962)
FM Jørgen Hvenekilde (2075)
John Zachariassen (1938)
Erik Holm Jacobsen (–)
Jens Henrichsen (1909)
Peter Nielsen (1794)

½
1
1
1
1
1
1
½
½
½
0
1
0
0

1
1
1
½
½
0
0
0
½
0
1
½
0
1

½
0
½
½
1
½
1
½
0
1
½
0
1
0

1
1
0
1
0
1
0
1
½
½
0
0
0
1

½
0
1
0
1
½
1
½
0
0
½
½
½
0

½
1
1
½
½
½
½
½
½
1
½
0
0
0

1
0
1
½
½
1
½
½
1
0
0
1
0
0

0
½
0
1
½
1
½
½
1
½
1
0
½
0

1
½
0
1
½
0
0
1
1
½
½
½
½
½

7
7
6½
6½
6½
6½
5½
5½
5½
5
4½
4½
4
3

½
1
½
0
0
0
½
½
½
½
½
1
1
½

½
1
½
½
1
1
½
0
0
½
0
0
½
0
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Næste større seniorbegivenheder er
DM i Randers i februar og europamesterskabet for hold i Slovenien.
Begge turneringer vil byde på gode
oplevelser for danske spillere af alle
styrkeniveauer og kan varmt anbefales.

Arne Bjørn Jørgensen
8. runde

kommenterer:

Michael A. Schemm
USA (2078)

Arne Bjørn Jørgensen
Danmark (1962)

Ekebjærg-åbning / D01
Det var min første udenlandske seniorturnering, men bestemt ikke den
sidste.
1. Sc3 d5 2. d4 Sf6 3. Dd3 e6 4. Lg5
Sbd7 5. e4 dxe4 6. Sxe4 Le7
Åbningen gik præcist efter mine forberedelser. Jeg fik den usædvanlige
Sc3-åbning over i fransk, hvor Hvid
har spillet Dd3 i stedet for Ld3, hvilket er klart til Sorts fordel
7. Lxf6 Sxf6 8. Sxf6† Lxf6 9. 0-0-0 Ld7
10. Kb1 De7 11. f4 0-0-0 12. Sf3 Lc6
13. Se5 Lxe5 14. fxe5 f6 15. De3 f5=
Med remistilbud 15... fxe5 16. Dxe5
Df6 er lige, mens 16... Td5 17. De3
Tg5 18. d5 giver Hvid en lile fordel.
16. d5?
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Hvid tænkte meget længe over remistilbudet og afslog derefter med
en grov fejl.


^  ^
  
   
  
   
   
 
 


16... Kb8!
Nu taber Hvid en bonde, fordi han
ikke kan slå på c6 pga. mat i bunden.
Derimod gik 16... Lxd5? 17. Dxa7
Lxa2†? 18. Kxa2 Txd1 19. Da8†
Kd7 20. Lb5† c6 21. Txd1† slet ikke.
17. d6 cxd6 18. exd6 Txd6 19. Lc4
19. De5 Thd8 hjælper ikke Hvid.
19... Thd8 20. Txd6 Dxd6 21. a3 e5
Enklere var 21... Lxg2 22. Tg1 f4.
22. Dh3 Dg6 23. Tg1 h6 24. Dc3 Dd6
25. Tf1 g6 26. g3 a6 27. Te1 e4 28.
Dg7 g5 29. Le2 Tf8 30. Td1 Df6
Nu kører Sorts bønder igennem, og
Hvid har intet modspil.
31. Dh7 f4 32. Lg4 f3 33. Ld7 f2 34.
Lxc6 Dxc6 35. Tf1 Dc4 36. Txf2 Txf2
37. Dg8† Dxg8
En dejlig sejr over en stærk modstander, og endda med Sort. Min
hjemmeforberedelse er en del af forklaringen på gevinsten.
0-1

Jørn Sloth

Lidt provokation, han spiller nok
alligevel ikke e4.
2. Sf3 Lg7 3. e3
Ja, sådan er han. Hvis man nu var en
frisk fyr, var f5 det rigtige træk.
3... Sf6 4. c4 0-0 5. Sc3
På nu d6 fulgt af Sbd7 og e5 har han
en fransk med omvendte farver og
mertempo. Det kender han for godt.
5... c5
Tillader en slags Benoni, efter d4d5. Men han plejer ikke at være vild
med d4-d5.
6. dxc5!? Sa6
Jeg er i delvis ukendt terræn. Mindes at Smyslov har spillet sådan noget med hvid, med Sd4, vandt over
... var det ikke Olafsson?
7. Sd4!? Sxc5 8. b4
Bagefter har jeg kigget i arkiverne.
Smyslov - Olafsson, Reykjavik 74,
var med 7. Le2 Sxc5 8. 0-0 b6 9.
Sd4. Smysse vandt et godt parti i 48
træk. Men senere, i Biel 93, spillede
den russiske eks-VM som Nickl, og
hans kinesiske modstander Xu Jun
trak her overraskende 8... Se6?!
Hvad skal den dobbeltbonde gøre
godt for? (dog remis i 46 træk). Jeg
spillede efter gehør og var ikke i tvivl
om...
8... Sce4 9. Sxe4 Sxe4 10. Lb2
Her tænkte jeg lidt og fandt en interessant idé.
10... d5
Hvis han vil spille 11. c5, må han jo
gøre det. 11. cxd5 Dxd5 ser fint ud
for Sort.
11. Le2
Så får jeg lov at prøve min ide!
11... dxc4 12. Lxc4 Sd6 13. Le2 Sf5!

kommenterer:

5. runde

med at holde remis mod den russiske IM Trofinov, mens GM Kurajica
i 2. runde var for stor en mundfuld.
Senere var han involveret i lovlig
mange remispartier, og tabte som en
af de få danske spillere rating.
De lavere ratede danske spillere
hentede mange gode Elo-point ved
VM. Søren Holm Jensen tog næsten
40 og dermed flest, men også Arne
Bjørn Jørgensen med en gevinst på
30 Elo-point, viste, at han er klart
bedre en sin rating. I 1. runde fik jeg
kun remis mod ham og burde faktisk have tabt. Ingen havde fortalt
mig, at han var stormester i k-skak,
men jeg fik bestyrket min mistanke
om, at jeg havde undervurderet ham,
da jeg så ham spille lige så godt i 2.
runde mod en spiller med meget
mere i rating.

Klaus Nickl
Østrig (2172)

Jørn Sloth
Danmark (2349)

Dronningbondespil / E61
Den østrigske FM er en solid herre
med stor erfaring. Efter at have tabt
til Cebalo i 4. runde ville jeg gerne
vinde dette parti. Hvordan får jeg
ham ud af busken?
1. d4 g6

  ^
   
   
   
   
   
  

 

7. runde
Jørn Sloth og
Klaus Nickl
klar til partiet.
På nabobrættet har
Jørgen
Jørgensen de
hvide brikker.

Hvid får en isolani på d4, og b4 er
også en svaghed. Det ligner et fordelagtigt slutspil for Sort. Nickl fortalte, at han havde haft stillingen (vel
efter 10. Lb2) flere gange før. Men
ingen havde brugt Sf5-ideen.
14. 0-0 Sxd4 15. Lxd4 Lxd4 16. Dxd4
Dxd4 17. exd4 Td8 18. Tfd1 Le6! 19.
Td2
Eller 19. Lf3 Ld5.
19... Tac8 20. f4?! Tc3!
Herfra gik det kun yderligere ned ad
bakke for Hvid, uden at han lavede
større fejl. En sjælden gang kan skak
være let. De resterende træk:
21. Tad1 Ld5 22. Kf2 Kg7 23. Tb1 Tdc8
24. Tbb2 Ta3 25. Ld3 Tcc3 26. Lb1 Kf6
27. g3 h5 28. Te2 h4 29. Te5 e6 30.
Le4 hxg3† 31. hxg3 Lxe4 32. Txe4 Tf3†
33. Ke1 Txg3 34. Tc2 b6 35. d5 exd5
36. Tc6† Kf5 37. Te5† Kxf4 38. Txd5
Txa2 39. Tc4† Ke3 40. Tc3† Ke4 41.
Txg3 Kxd5 0-1

Undgå bondeslutspil...
Jørn Sloth
kommenterer:

Jeg mødte første gang den brasilianske mester, Herman van Riemsdijk,
live ved senior-VM 2009 i Condino,
Italien. For os begge var det vores
debut i disse mesterskaber. Som vanligt var jeg dog lidt sent på den –
kunne i princippet have deltaget allerede i 2005. Herman er professionel skakmand, og han (årgang 1948)
benyttede første lejlighed. Jeg kendte
ham naturligvis som spiller. Han var
med i interzoneturneringen i Riga

1979 – tabte til Bent Larsen i 2. runde. Bent skrev lidt om ham i sin artikel i Skakbladet, nr. 10, 1979. En
spændende spiller, forstår man, ikke
en tør posiskubber i hvert fald! Og
så (som Bent) en energisk skakjournalist, der efter hver runde sendte
en udførlig rapport hjem til Sao
Paulo. Bent blev nr. 7 i Riga, van
Riemsdijk nr. 14-16 (af 18); det var
uden tvivl Bent der var mest utilfreds med dét resultat.
Som navnet måske afslører, er
Herman af hollandsk oprindelse;
kom til Brasilien som barn. For en
del år siden købte jeg hans interessante bog om bondeslutspil – ‘The
final countdown’ (Cadogan 1997).
Willem Hajenius er medforfatter, og
bogen kom først på hollandsk.
I Condino komplimenterede jeg
ham for bogen. ‘Så skal du da have
den helt nye portugisiske udgave,
som vi har lavet! Der er masser af
nyt materiale. Ole Jakobsen har allerede købt den.’ Så nu står ‘Peoes
Magicos’ med Hermans venlige dedikation et centralt sted i min bogsamling. Hvordan det går med det
portugisiske? Ikke så godt, og det
gjorde det heller ikke, da Herman
for sjov skulle prøve mig af i et par
af de mere avancerede bondeslutspil.
Men i 2012 vil jeg helt sikkert prøve
at forbedre mig på begge områder...
Efter at vi i 09 og 10 og i starten i
Opatija har hygget os med smalltalk
og udveksling af anekdoter, bliver
det blodig alvor: I 7. runde skal vi
sidde over for hinanden – ved brættet! Jeg var sikker på én ting: skulle
helst ikke i bondeslutspil med ham.

Herman van Riemsdijk
Brasilien (2404)

Jørn Sloth
Danmark (2349)

Fransk / C13
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6
Klassisk fransk, til en afveksling. Jeg
har mest spillet 3... Lb4. Men måske
var Bent Sørensens nederlag (med
Lb4) til stormester G. Timoscenko
et par dage tidligere et venligt vink
om at besinde sig?
4. Lg5 dxe4 5. Sxe4 Le7 6. Lxf6 gxf6!
Det ambitiøse valg. Nu har Sort løberparret og en bondestilling, som
man med de positive briller på kan
kalde ‘interessant’.
7. Sf3 f5
De få gange tidligere, jeg har haft
stillingen efter 7. Sf3, har jeg spillet
b6 her. F.eks. mod Hort i København 1965 – det havde Herman spottet i sin forberedelse. Ulf Andersson,
der længe havde en stor forkærlighed for 6... gxf6, spillede også mest
b6. Meningen med f5 er at få Hvids
springer til at gå til c3, hvor den spærrer for den hvide c-bonde.
8. Sc3 a6

  ^
   
   
   
   
   
 

 
Grundstillingen i den såkaldte ‘NeoMorozevich’. Det nye består i, at a6
først spilles efter indskudt f5 og Sc3.
Da amerikaneren Larry Kaufman
vandt senior-VM i 2008 (sammen
med Suba), scorede han 2½ af 3 med
‘neo´en’. Efter indgående analyser
sammen med sin elektroniske ven
‘Rybka’ kom Kaufman frem til, at
9. g3 fulgt af Lg2 er den fortsættelse
der gør livet sværest for Sort.
9. Le2
Et pænt og nydeligt træk – der bare
2012 /1/33
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Foto: Calle Erlandsson.

ikke presser Sort. Herman har altså
ikke ventet en Neo-Morozevich?!
9... c5! 10. d5
Ellers har Hvid absolut intet. Nu er
10... b5 muligt, men jeg valgte at
bringe min stjerneløber ind på hoveddiagonalen. Et hvidt d5-d6 er vist
ikke farligt.
10... Lf6 11. dxe6?! fxe6 12. Dxd8†
Jeg undgik at skulle tage stilling til
et luksusproblem, jeg lige havde
overvejet: Hvad hvis han bytter på
d8 – og tilbyder remis?? De der kender mig, vil gætte på, at jeg havde
taget imod.

12... Kxd8!
Løberen står allerede rigtigt, og kongen hører til på c7.
13. Sa4? Kc7 14. 0-0 b6
Nu har han nok fortrudt hesteudflugten til a4.
15. Tad1
Med en lille fælde. Men om lidt må
han flytte tårnet til c1.
15... Ld7 16. b3 Lc6!
Fælden: 16... Sc6? 17. Txd7†!
17. c4 Sd7 18. Tc1
Der begyndte at true b5.
18... Thg8 19. Sc3 Tg7

Enkelt og stærkt (det havde 19... Se5
også været). Sorts snarlige angreb
på g2 og omegn er næsten afgørende.
20. g3 h5! 21. Se1 Se5 22. Sd3 Sxd3
23. Lxd3 h4 24. Se2 Lg5
Der var andre gode træk (Th8), men
jeg kunne godt lide at fremtvinge f2f4, en yderligere svækkelse.
25. f4 Lf6 26. Kf2 Th8 27. Tg1 hxg3†
28. hxg3 Th2† 29. Ke3 Td7!
Truer afgørende Ld4†.
30. Tgf1 Ld4† 31. Kd2 Lg2
Jeg arbejdede hårdt med at finde det
helt afgørende. Overvejede dog ikke
det enkle 31... Tg7! med truslen

som følge af et hjerteanfald. Det var
kendt, at han havde helbredsproblemer, bl.a. diabetes.
Hvor stor en mester Tsesjkovskij
var, fremgår af de mindeord som
Boris Spasskij allerede aftenen efter
sendte til det russiske skaksite
e3e5.com. Indledningen følger herunder i min oversættelse. Eks-verdensmesteren fylder selv 75 sidst i
januar og forsøger i Paris at overvinde følgerne af et alvorligt slagtilfælde sidste år.

Boris Spasskij
Vitalij Tsesjkovskij
Ufimtsevs forsvar / B15

Af Jørn Sloth

Kære Vitalij!
Du var lidt for utålmodig og ventede ikke på mig. Og nu er jeg i dyb
sorg. Alle elskede dig for din ligefremhed, ærlighed og ordentlighed.
Jeg mindes vore opgør på brættet
og er helt klar over, hvilken skakkæmpe, der har forladt os. Jeg husker hvor strålende, du overspillede
mig i ‘Ufimtsevs forsvar’ i den sovjetiske holdturnering 1979...

Juleaftensdag stillede Tsesjkovskij
op i en hurtigskakturnering i hjembyen Krasnodar i Sydrusland. Tolv
deltagere, Grand Prix-finalen for
Krasnodarområdet. Lodtrækningen
gav ham sort i 1. runde mod stormesterkollegaen Panarin. Tsesjkovskij spillede vanligt stærkt, vandt en
bonde og stod lovende i slutspillet...
Pludselig blev han dårlig og døde
næsten umiddelbart, tilsyneladende

Partiet følger her. Spasskij husker
dog lidt forkert: Det er nemlig fra
sommeren 1974, spillet på bræt 1 i
Cup-holdturneringen. Ti hold, alle
mod alle. Tal, den kendte ‘troldmand
fra Riga’ og eks-VM, blev topscorer
på 1. bræt med 6½. Tsesjkovskij,
dengang fra Omsk i Sibirien og knap
nok international mester, scorede 6!
Foran bl.a. yderligere tre eks-VM’er,
Smyslov, Spasskij og Petrosjan.

Vitalij Tsesjkovskij
25/9 1944 - 24/12 2011
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1. e4 c6 2. d4 d5 3. Sc3 g6 4. h3 Lg7 5.
Sf3 Sf6
‘Ufimtsevs forsvar’? Det er russernes betegnelse for Pirc/Jugoslavisk/
Modern. Her startede det som en
Caro-Kann. Modern-trækfølgen –
som Tsesj også jævnligt benyttede i
de år – er 1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Sc3
c6 4. Sf3 d5 5. h3 Sf6.
6. e5 Se4 7. Sxe4 dxe4 8. Sg5 c5!

  ^
   
   
   
   
   
 

 
Trækket der, måske, kan retfærdiggøre 6... Se4!?
9. Lc4 0-0 10. e6 f6 11. Sxe4 b5!
Med ideen 12. Lxb5 Da5† 13. Sc3 f5.
12. Le2 cxd4 13. Lf3 Sc6 14. 0-0
Ikke 14. Sxf6† Txf6 15. Lxc6 Txe6†
14... Db6 15. Te1 Lb7
15... Lxe6 16. Sg5!
16. Lf4 Tfd8 17. a3 a5 18. Dd3 a4 19.
h4!? b4

Txg3. Hvid må flytte kongen, men
så kommer Le3.
32. Tfd1 Lf3 33. Tc2 Lf2 34. Kc3 Lxg3
35. Tf1


  
 
   
   
  
  
  ^
  




 ^ 
   
  
   
   
  
 
  

20. Dc4?!
Formentlig en fejl. 20. h5 (f.eks. 20...
La6 21. Dd2) var mere i tråd med
foregående træk.
20... Tdc8 21. Dc5 Dd8! 22. axb4 Se5
23. Db5 La6 24. Da5 Dxa5 25. bxa5
Sxf3† 26 gxf3 Lb5
Straks f5 var også stærkt. Sort har
fået et gunstigt slutspil.
27. b4! Tc4 28. Sc5 f5 29. Lg5 Txc2
30. Ted1 d3

  
   
  
   
   
  
  
 


Nu havde jeg ca. 1 minut tilbage,
plus naturligvis tillægstiden på 30
sekunder pr. træk. Desværre så jeg
ikke det kølige træk, som et nøgternt
skakprogram gør opmærksom på:
35... Lf2! Hvid er – som han burde
være – helt færdig.
35... Txd3†? 36. Kxd3 Le4† 37. Ke3!
Lxc2
Den elektroniske hjælper angiver det
overraskende og vistnok afgørende
37.. Lh4! F.eks. 38. Td2? Th3† eller
38. Tb2 e5!! Kun en djævel kan se
sådan noget, i tidnød i hvert fald.
38. Sxg3

Uha da! Nu lever han, har jeg virkelig sat den stilling over styr?
38... Tg2 39. Se2 Le4 40. Td1 b5!?
Sidste træk før tildeling af nye 30
minutter. Tid til at puste – og derefter se ordentligt på stillingen. Men
Herman tager hurtigt et par forpligtende beslutninger. Han skulle spille
41. Tg1 og vel også bedre 42. Tg1.
41. cxb5?! axb5 42. b4? cxb4 43. Td4
Kc6 44. Txb4 Kc5 45. a3 Ld5!
På vej til c4. Nu vinder jeg let alligevel...
46. Tb1 Lc4 47. Sc3 Tc2 48. opgivet.
Han mister også bonden på a3. 0-1

Læg mærke til at Sort har to farlige
fribønder. Især den på a4 samler
kræfter til noget stort...
31. Ta3 Lb2! 32. Txa4
Nødvendigt, men holder ikke.
32... Txc5 33. bxc5 Lxa4 34. Txd3 Kf8
35. h5 Ke8 36. hxg6 hxg6
Og Spasskij opgav,
0-1

der. Også i eks-VM Kramniks lange
eftermæle på russiachess.org, det
russiske skakforbunds site. Kramnik
voksede selv op i Sydrusland, i kystbyen Tuapse, og som teenager havde
han Tsesjkovskij som træner og som
sekundant ved flere turneringer.
‘Han analyserede utroligt dybt, men
langsomt!’ siger Kramnik.
Men Kramnik lærte meget – selv
om de undertiden bare spillede
(jævnbyrdigt) lyn et par dage i træk...
Ifølge Kramnik gav Tsesjkovskijs
manglende pragmatisme sig også
udtryk i, at han åbenbart var helt utilbøjelig til at ‘smøre’ skakbosserne i
Moskva og af den grund fik for få
udenlandske turneringer. Han kunne
måske have udnyttet sit store potentiale bedre, hvis han havde lavet ‘en
Korchnoi’ – altså flytte til Vesten.
Det var han bare alt for meget russer
til at gøre, igen ifølge Kramnik.
Jeg så Tsesjkovskij første gang
ved studenter-OL i Dresden i 1969.
Men først næsten 40 år senere lærte
jeg ham lidt nærmere at kende, i flere
seniorturneringer. Han nåede at vinde EM, både individuelt og for hold
(flere gange). Desværre glippede det
med VM. Hans navn ville have pyntet på listen! I Arco 2010 var den
næsten hjemme. Men så viste den
manglende pragmatisme sig endnu
en gang (Tsesj tabte de to sidste).

Tsesjkovskij blev stormester året
efter. I interzoneturneringen i Manila
1976 var han næsten i kandidatturneringen, da han – som sædvanlig kompromisløs – afslog remis mod
den førende Mecking. Kom i tidnød
(igen-igen) og tabte både dette parti
og det næste til italieneren Mariotti,
en næsten-outsider. Derefter rakte
slutspurten kun til en 4. plads – med
et halvt point for lidt. To gange vandt
Tsesjkovskij sovjetmesterskabet;
noget som jævne stormestre knap
kunne drømme om at gøre én gang.
I 1978 var det på deling med Tal, i
1986 vandt Vitalij alene.
Bent Larsens score mod Tsesjkovskij er 2+, 1- og 2=. Bents tabsparti var i Vidmar Memorial i 1979,
og Bent omtaler det anerkendende (i
modsætning til et par andre af sine
tabspartier i turneringen) som ‘et rigtigt tabsparti’! Skakbladet 1979, s.
107. Beskrivelsen af Tsesjkovskij
som en dyb og original spiller med
nogle praktiske svagheder (tidnød,
ulyst til remis) går igen mange ste-
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Taktik
Løsninger side 40

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

 ^ 
  
   
  
   
   
  
 
 

Mat?

Er der ofret for meget?

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!
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Løbere i fjendeland!

Hvor er svagheden?

Find på noget!

7. Sort trækker!

8. Hvid trækker!

9. Sort trækker!
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Er der noget smart?
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2. Hvid trækker!

Angrib!

  
  
   
   
   
   
  

 



v/ Bent Kølvig
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Sort fik aldrig rokeret!



 
  
  
  
   
  
  
  




Er der et forsvar?

v/ Henrik Mortensen

Mikhail Tal: [... på spørgsmålet om,
hvorfor han scorer så dårligt mod
Viktor Korchnoi] ‘Han forsvarer sig
brillant. Selv når jeg har en gevinststilling, tror Korchnoi ikke på det.
Han vinder bare alligevel.’
(Inside Chess, 20. april 1988)
Niels Helveg Petersen: ‘Skak er
det mest fascinerende, spændende
og raffinerede spil, jeg kender.’
(‘Det ligger i stillingen’, 2005)
Bjørn Nielsen: ‘En af de første Regler, som en Taktiker maa lære at efterleve, er: Pas paa de udækkede
Brikker! Dernæst maa han have et
vaagent Øje med de Brikker, som
staar paa en udsat, let angribelig
Post. Og endelig maa han heller ikke
glemme dem, som kun har en trang
Tilbagetogslinie. Thi alle disse Arter hører til de Brikker, som har den
laveste Gennemsnitsalder i Partierne!’
(‘Kan De Kombinere’, 1948)
Alex Pishkin: ‘Efter at Nezhmetdinov omsider havde droppet damspillet, sagde han en gang, at alle
dampartier dybest set kan reduceres
til en form for tårnslutspil.’
(‘Super Nezh’, 2000)
Jon Speelman: ‘At spille skak er
meget stressende, så det giver mening at belaste sig selv så lidt som
muligt, samt sørge for at ens udregninger af varianter bliver så nøjagtige som muligt.’
(The Independent,
23. december 2010)

Lars Hansen: ‘Ideen med skoleskak bunder i en filosofi om, at skak
kan styrke koncentrationen og samtidig give børnene nogle sociale spilleregler. Bare det at vente på, at den
anden spiller skal rykke, er lærerigt
for eleverne. Det skal man jo ikke i
for eksempel computerspil. Rigtig
mange børn har svært ved at skulle
vente, så derfor er det super, hvis de
tidligt vænner sig til at spille brætspil.’
(Lokalavisen Aarhus,
19. marts 2011)
Bent Larsen: ‘Nimzowitsch påstår,
at han indtil 1905 var kombinationsspiller, men så begyndte han at spille
positionsspil efter alvorlige studier.
Straks forstod han det meste af det,
der 20 år senere blev hans berømte
‘system’. Og straks fik han gode
turneringsresultater! Vi mindes i år,
at det er 50 år siden, han døde. Men
det var altså for 80 år siden, han
revolutionerede skakopfattelsen!
Det gik ganske vist først for alvor
op for skakverdenen i 1920’erne.
Førende mestre anså i begyndelsen
den unge mands påfund for absurde.
Det var nogle af dem også. Når man
har fået en god idé, er det svært at
lade være med at overdrive. Det
samme skete for Steinitz. Den allervigtigste del af systemet er nok spil
på felter af en bestemt farve.’
(Frederiksborg Amts Avis, 7.
september 1985)
Jens Andersen: ‘I dette gode selskab, hvor der både blev sunget,
danset og spillet skak og dam, fejrede de også Ole Lund Kirkegaards
attenårs fødselsdag 29. juli 1958.’
(‘Ole Lund Kirkegaard
– en livshistorie’, 2010)

Peter Heine Nielsen: ‘Mange
skakspillere er begyndt at spille poker, fordi det er væsentlig nemmere
at leve af. Hvis du skal klare dig godt
i skak, skal du slå de andre i verdenseliten. For at klare sig godt i
poker skal du bare slå nogen, der er
dårligere end dig selv.’
(Euroman, august 2010)
Alex Baburin: ‘For hovedparten af
os skakspillere drejer spillet sig ikke
om at kunne vinde et svagt fordelagtigt Berliner-slutspil – det gælder
mere om ikke at sætte officerer i slag
for ofte!’
(Chess Today,
11. september 2011)
David Levens: ‘Skak er faktisk ret
let at lære – ikke meget sværere end
så mange andre moderne brætspil.
Det er at lære at spille godt, der er
den svære del af spillet.
(‘Basic Chess’, 2005)

Foto: Cathy Rogers.

Skakspillerne
sagde ...

Ronnie Andersen: ‘Skildpadden er
god til mange ting, men kvinder er
slet ikke hans felt. Han er for meget
en skakspiller til den slags. Tænker
sig frem i stedet for at føle.’
(‘Date med en engel’, 2008)

Peter Svidler.

Peter Svidler: [... om Kramnik] ‘Vi
har et udmærket forhold til hinanden – tidligere sås vi oftere, end vi
gør nu – men selv nu mødes vi en
gang imellem, hvor vi så diskuterer
mine seneste skakbommerter.’
(Crestbook.com,
2. december 2010)
Robert Jamieson: ‘Skak er en evig
kamp mod ens egne dumheder.’
(‘Australian Chess –
Into the Eighties’, 1981)
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Debat

Referatet giver falsk billede
af debatten på delegeretmødet
En referent fra et HB-møde fortalte
mig engang, at han var instrueret i
ikke at skrive, hvad der blev sagt,
men hvad folk gerne ville have sagt.
Ved årets delegeretmødereferat er
man gået skridtet videre og har refereret ikke, hvad der blev sagt, men
hvad FU gerne ville have, at der var
blevet sagt.
Det officielle referat skriver:
‘Jens Riis, Sæby Skakklub, mente
der er et problem i forslagets behandling på delegeretmødet, da ordlyden af politikken efter hans mening
er god, og at en sådan politik burde
kunne føres ud i livet. Dog er det en
politisk beslutning og bør ikke træffes på et delegeretmøde.’
Hvad Jens Riis rent faktisk sagde
på mødet var:
‘Jeg synes vi har et problem. Jeg
er sådan set enig med de tre herrer i,
at det selvfølgelig er noget skidt at
drikke alkohol i forbindelse med
skakkampe. Jeg er også enig med

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
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Lars [-Henrik Bech Hansen] i, at det
selvfølgelig er Unionens ledelse, der
skal sørge for at tingene foregår på
den rigtige måde. Men vi har to forslag, og vedtager vi et af dem, går vi
hjem og mener, vi stadig har en konflikt. Og derfor savner jeg et ord fra
Lars om, at man vil undersøge denne
sag til bunds, for der bliver fremsat
nogle antydninger om folk, der har
fuldet sig ganske kraftigt i forbindelse med kampene. Og det vil jeg
gerne have Lars’ tilsagn om, at det
bliver undersøgt til bunds, og der
bliver gjort noget ved sagen.’
Man har fjernet indlæggets centrale pointe, og to gange gentaget en
opbakning til FU’s forslag, der ikke
er belæg for i indlægget.
Bo Munksgaard havde på mødet
følgende indlæg:
‘Jeg synes, man skal være opmærksom på, at det, der foregår her,
er en værdikamp. Det er en kulturkamp, og det vi taler om, det er adfærd, det er den måde vi omgås med
hinanden på, det er den måde, vi
gerne vil respekteres på. Og det jeg
hører her, er at der er gode kolleger
blandt vores landsholdsspillere, som
beder om lidt venlig assistance. Kan
I ikke være venlige at lægge navn
til, hvilke spilleregler der gælder for
os, når vi er ude at spille, for så behøver vi ikke at snakke om det. Jeg
synes, at hvis det er sådan, at Formanden, FU/HB har tillid, ja så er
det bare rigtig godt, det er sådan, det
skal være. Men hvis det er sådan, så
er der intet problem i at lave en klar
alkoholpolitik, for vi har selvfølgelig tillid til, at den bliver efterlevet.
Man kan ikke kun være lidt gravid,
enten er man det, eller også er man
det ikke. Hjælp nu de gode mennesker, så der er vilkår, som er til at
forstå. De beder om lidt venlig assistance. Og det er en lederopgave.’
At omskrive dette til opbakning
til FU’s forslag har åbenbart været

for svært, og man har valgt en mere
radikal løsning. Indlægget er ikke
ført til referat!
Eksemplerne er desværre ikke
enestående. Modsigelser af formandens påstande er ikke medtaget, kritisk argumentation fjernet, eksemplificering på alkoholforbrug på landsholdet fjernet etc.
Delegeretmødereferatet er efter
min klare opfattelse ikke en demokratisk forening værdigt.
Peter Heine Nielsen

Delegeretmødets
dirigent:
Jeg ved af erfaring, at det er meget
vanskeligt at affatte et referat, således at det både er retvisende, præcist
og dækkende, samtidig med at det
ikke skal fylde halvdelen af Skakbladet.
Det er en svær balancegang.
I sin helhed mener jeg, at referatet
af delegeretmødet i Skakbladet, nr.
4 opfylder disse krav.
Som dirigent på delegeretmødet
var jeg glad for i al beskedenhed at
medvirke til, at det af Peter Heine
Nielsen rejste spørgsmål tilsyneladende kunne løses ved en forhandling. Dette har givetvis forårsaget, at
jeg ikke i tilstrækkelig grad har været opmærksom på, at enkelte dele af
referatet ikke har været helt præcist.
Det beklager jeg og påtager min
del af ansvaret for.
Steen Juul Mortensen

Delegeretmødets
referent:
Hvis ordet referat slås op i for eksempel et leksikon, når man følgende
definition af ordet: ‘Beretning’, eller sagt på en anden måde ‘Forkortet
gengivelse til offentliggørelse.’
Først skal jeg beklage at referatet,
af forskellige årsager, ikke udkom i
Skakbladet nr. 3 i 2011. Deadline
for dette nummer af bladet var desværre for kort tid efter årets delegeretmøde til at et færdigt eksemplar
kunne nås færdigt. Derfor var refe-

ratet først med i næste nummer af
bladet som udkom 1. august 2011.
Dette ændrer dog ikke på at der i
lovene for DSU står at indsigelse
mod referatet skal stiles til formanden, inden 1 måned fra referatets
udgivelse. Dette vil så blive behandlet på næstkommende hovedbestyrelsesmøde. Dette er ikke sket, og da
referatet er godkendt af dirigent og
hovedbestyrelse, kan jeg ikke se
grund til at ændre i ordlyden af et
delegeretmødereferat fra sidste år.
Derfor vil jeg undlade at kommentere på de konkrete passager der angives af Peter Heine Nielsen.
Ud fra måden definitionen af ordet referat, skal det understreges at
et komplet refereret delegeretmøde
ville fylde et helt nummer af Skakbladet. Dette er, efter min mening,
ikke essentielt for læseren, og vil
medføre et totalt uinteressant referat. Referatet fra delegeretmødet
kortes ned til læsevenlig længde, og
dermed vil enkelte kommentarer
blive udeladt, ligesom debattørernes
indlæg bliver omskrevet til en kortere version med samme pointe. Jeg
vil ikke afvise at indlæg kan tolkes
anderledes, end jeg gør, og dette understreger vigtigheden af at komme
med indsigelserne i rette tid og til
rette sted! Skakbladet er måske ikke
det rigtige organ at klage til!
Lad det være sagt med det samme
at ingen er fejlfri, og grunden til at
der er en indsigelsesfrist i lovene for
unionen, er at der skal være mulighed for at fejlciterede medlemmer
kan korrigere deres udsagn. Derfor
vil jeg for fremtiden bede Peter Heine
Nielsen og andre overholde disse
frister, da der er nok at væsentlige
ting at tage vare på i arbejdet for at
fremme skakken i Danmark, uden at
skulle bruge tid på dette. Peter Heine
Nielsens insinuation af, at FU bevidst manipulerer referaterne anser
jeg for at være uden grund i virkeligheden og helt urimelig.
Dansk Skak Union
Chresten Nielsen
FU-medlem, Sekretær

Hou Yifan forsvarede VM-titlen
Som blot 16-årig erobrede Hou
Yifan, Kina, i 2010 kvindernes
VM-titel ved at besejre landsmanden Ruan Lufei 5-3. Matchen
var finalen i en knockout-turnering
med 64 deltagere, og i semifinalen
havde Hou Yifan sendt Humpy
Koneru, Indien, ud af turneringen.
I sit første titelforsvar, en klassisk VM-match over ti partier, sad
Hou Yifan atter over for den farlige indiske WGM. Rigtig spændende blev opgøret i Albaniens
hovedstad Tirana i november dog
ikke. Koneru forsøgte at tage initiativet, men tabte efter to remiser
det 3. parti, og efter yderligere to
Hou Yifan
Humpy Koneru

Hou Yifan – VM for kvinder.

remiser både 6. og 7. parti. Remis
i 8. parti sikrede de nødvendige
5½ point til Hou Yifan.
www. wwcc2011tirana.com

½ ½ 1 ½ ½ 1 1 ½
½ ½ 0 ½ ½ 0 0 ½

5½
2½

Gang i kvindeskakken
Af Thorbjørn Bromann
Med præcis 100 medlemmer på
DSU’s januarliste fylder kvinderne ikke synderlig meget i dansk
skak. Dette er selvfølgelig for lidt,
så der arbejdes i øjeblikket på at
gøre det mere attraktivt at være
kvinde i Dansk Skak Union.
Første skridt blev taget med dannelsen af kvindeudvalget i DSU i
2009, som beskrevet i sidste nummer af Skakbladet. Udvalget vil i
fremtiden have fokus på at få flere
kvinder til at spille skak og samtidig gøre noget for bredden, mens
det er undertegnedes job, som
kvindelandstræner, at fokusere på
eliten.
I København har Rune Egede
Andersen i næsten fem år haft
kvindeskak hver onsdag aften med
5-15 forskellige kvinder, hvoraf
flere af dem efterfølgende har deltaget i DM i hurtigskak for kvinder og meldt sig ind i en klub. På
disse aftener bliver der ud over

skakken, som bl.a. består af undervisning ved indbudte mesterspillere, særligt fokuseret på, at det
skal være hyggeligt at deltage. Det
har været en succes, sådanne initiativer ser kvindeudvalget meget
gerne flere af – måske nogle klubber vil lade sig inspirere?
På Facebook findes gruppen
‘Kajsa’, som er en lukket dansk
gruppe kun for kvindespillere.
Den har til formål at udveksle turneringserfaringer og skabe fælles
deltagelse i turneringer. Gruppen
har kun få måneder på bagen, men
er et tegn på, at flere af kvindespillerne har lysten til at spille skak
og så småt er begyndt at blive mere
aktive. Gruppen tæller p.t. 30 kvinder, men der er plads til mange
flere.
Udvalget modtager meget gerne
gode råd og ideer på email:
kvindeudvalg@skak.dk
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 36.
1. Milan Mrdja
Zivojin Ljubisavljevic
Genova 1983. 21... f3! Hvid klarer
sig efter 21... Dh3 med 22. Lxf4!
Sxf4 23. gxf4 og dronningafbytning.
22. Lc4. Nytteløst er 22. Lxf3 exf3
23. Tfe1† Kd8 etc.
22... Dh3 23. Tg1 24. Lf1? Den
sidste chance var 24. g4! Sxg4 25.
Txg4 hxg4 26. Tg1 Td8! (26... 0-0-0?
27. Le6†!) 27. Le5 (27. Le6? Txd6!
28. cxd6 Th8!) 27... Dh4 med tydelig sort fordel. Men nu kunne Ljubisavljevic så komme med den gamle
vits: 24... Sg4! Game over. 0-1.
2. Roland Berzinsh
Nicolai Vesterbæk Pedersen
Junior-DM, Aarhus 1993. 41. b4!!
fik straks Nicolai til at kapitulere.
Sort må give kvaliteten på d5 med
uholdbart slutspil til følge. Efter 41...
Dc7 42. Dh7! (eller 42. Dg6!) truer
bl.a. slag på f6. Også 41... De3 42.
Dg6! tvinger til 42... Txd5.
Straks 41. Dg6! var ligeledes godt
nok til gevinst, for efter 41... Txd5
42. Txf6†! gxf6 43. Dxf6† Kg8 44.
Tf1! erobrer Hvid et af tårnene og
derefter slutspillet.
På den anden side er det ikke helt
klart, hvorfor der ikke i st.f. opgivelse sammenbidt kunne spilles videre med 41... Dxd5!? 42. Dxd5
Txd5 43. Txd5 Te6, hvor Hvid dog
endnu ville have haft noget at tænke
over. 1-0.
3. Castro
Rodriguez
Alicante 1981. 23. Lb5! Te4?! koster damen. Men kvalitetstab var heller ikke rart. 24. Dc5! Tc4. Hallo!
Men nu er det for sent. 25. Lc6†.
Mere kunstnerisk var 25. Txc4! dxc4
26. Lc6† Ka6 27. Dxc4†!! Sxc4 28.
Lb7 mat! 25... Ka6 26. Lb7†. 1-0.
4. Modesto Bartrina
Theodor Ghitescu
Olot 1974. Varsomhed tilrådes. For
eksempel dur ikke 27. Td8? Lf2†!
28. Kxf2 Txb2†. Heller ikke 27. Le4
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Lxe4 28. Txe1 kan bruges: 28... f5
29. Td1 Tb8.
Kun det spillede 27. Lg7! redder
løberen. 27... Lf2†! Eller først 27...
f6 28. Lh8. 28. Kf1. Endelig ikke
28. Kxf2?? Txb2† etc. Dårligt er
også 28. Kh1?! Lxg2†! 29. Kxg2
Dg3† 30. Kf1 Dg1† 31. Ke2 Txb2†
med lille sort fordel.
Nu burde Sort have trukket 28...
f6! for på 29. Lh8! at gå efter evig
skak med 29... Lb5† (29... Lxg2†?
30. Kxf2! Txb2† 31. Kg1) 30. Kxf2
De2† 31. Kg3 De5† etc. I stedet
måtte han bøde for undladelsen:
28... Lb5†?? 29. Kxf2 De2† 30.
Kg3 Dxd1 31. Lh8! Udækkelig mat.
31... Dd6† 32. Kf2. 1-0.
5. Valentin Stoica
Jacek Flis
Rubinstein Memorial, Polanica
1983. 21. Dc4 med stærkt initiativ
var såmænd ganske godt. Men
Stoicas træk, 21. Lxf7!, var mere
direkte. 21... Kxf7?! Nu får vi pointen at se. Det billigste for Sort var
21... Se5 22. Dxe5† Dxe5 23. Sxe5
Lxg5 24. Lxe8, men selvfølgelig
ikke noget, man spilder mange sekunder på.
Det stille træk 22. Lh6!! med trussel på den lange diagonal er afgørende. 22... Dd7. Mattruslen må
dækkes. Kongen kan ikke redde sig
selv: 22... Ted8 (22... Sd4 23. Se5†)
23. De6† Ke8 24. Tad1! Finis.
23. Dc4†. I slutfasen er der nogle
forstærkninger i det hvide spil: 23.
Tad1!! Df5 24. Dc4† Kf6 25. Sg5.
23... Kf6 24. Dc3†. Bedre 24. Tad1!
Ld6 25. Dc3† Se5 26. Sxe5 Txe5
27. Dxe5†.
24... Sd4. Matten efter 24... Kf5
ser sådan ud: 25. Sh4† Lxh4 26. Df3
mat! 25. Sxd4 Kf7 26. Sf3 Lf8 27.
Lxf8. Smartere var 27. Dh8! Lxh6
28. Sg5† Lxg5 29. Dh7†. Men det
spillede træk var rigeligt for Sort,
som opgav. 1-0.
6. Alexander Onischuk
Jean Marc Degraeve
Groningen Open 1995. 28. Dxd5!
exd5 29. e6† f6 30. exd7 Lxd6. 30...
Td8 31. Tc6 Txd7 32. Se8†. 31. Tc6.
Ikke ligefrem en fejl. Men 31. Lxf6†!

Kxf6 32. Tc8 var det helt rigtige.
Også straks 31. Tc8! vandt smart:
31... Le7 32. Sc5! bxc5 33. bxc5 og
nu enten 33... Sxc5 34. Lxc5 eller
33... Td8 34. c6!
31... Le7 32. Lxb6 Sxb6 33. Txb6
Td8 34. Tb7 Kf7 35. Sd4. 1-0.
7. Joao Souza Mendes
Octavio Trompowsky
Rio de Janeiro 1921. Slag på d4 var
ikke farefrit, da Hvid så angriber med
h-bonden. Derimod ville sambatrækket 30... Sc3†! føre til en smuk
sejr: 31. bxc3 Lxc3 32. De2 (32. Le2
Tb8† 33. Lb2 Dxd4) 32... Db4† 33.
Kc2 Tc8! 34. Kd1 Lxd4 35. Dd3
Txc1†! 36. Kxc1 Tc8† 37. Kd1 Db2
38. Dd2 Db1† 39. Ke2 Lxg1 etc.
Trompowsky spillede det mere
nærliggende 30... Dxc2† 31. Kxc2
Tc8† 32. Kb1? Men nu fik han alligevel en kombination. Efter 32. Kb3
ville der ‘kun’ være stor fordel til
Sort: 32... Tb8 33. Ka4 Le7 34. a3
Lf6.
32... Txc1†! 33. Kxc1. 33. Txc1
Sd2†. 33... Tc8† 34. Kd1 Sf2† 35.
Ke2 Tc2† 36. Ke3 Sxh1 37. Lxh1
Txb2 38. Tg2 Txg2 39. Lxg2 Le1.
Og det slutspil havde Hvid ikke lyst
til at spille. 0-1.
8. Mubaris Murtuzov, Valby
Torben Kjeldsen, KS
KSU holdturnering 2011, Mesterrækken. 26. Lb3! med den uafvendelige trussel 27. La4! og mat.
26... Le4 27. De5.
Straks 27. La4! Lc6 og så 28. De5
var lidt bedre, f.eks. 28... Se2† 29.
Kf2 Kf8 30. Lxc6 bxc6 31. Db8†
De8 32. Lc5†.
27... Se2† 28. Kf2 Dc6 29. La4!
Dxa4 30. Db8† og mat i 2 træk. 1-0.
9. Jens Ove Fries Nielsen
Carsten Høi
Danmarksmesterskabet, Horsens
Statsskole 1978. 42... Td8! var et
smukt og enkelt eksempel på afledning!
Hvid har intet brugbart alternativ
til 43. Dxd8 Dxf3† og remis ved evig
skak: 44. Kg1 De3† 45. Kg2 De2†
46. Kg3 De3† 47. Kg4 De4† 48.
Kg5 Df5† etc. ½-½.

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

Mat i 5 træk.

Opgaveforklaring
13610. Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 10. halvtræk med Sorts
hjælp.

Løsninger til nr. 6/2011
13600. 1. Kb8! 1... c6 2. Sd6†. 1...
Kf5 2. Lc8†. 1... Kd5/Lg4 2. Sxc7†.
1... Lg6/Tg6 2. Sc3†. Vaclav Evgenievich Gebelt, Hviderusland (10/12
1913 - 16/10 1999). Af nogle løsere
sikkert kendt som Hebelt. Translitterationer fra et kyrillisk alfabet til
et latinsk foranlediger megen forvirring. Denne opgave er vistnok hans
allersidste af tæt ved 500 ortodokse
opgaver i en lang karriere, hvor han
allerede i 1959 blev international
dommer og i 1977 international
mester. Hans opgaver er undtagelsestilfælde. Løsningen må ikke være
nærliggende. Den skal overraske.
Den skal være smuk, hvad den enkelte så lægger i dette ord.
13601. 1. Da7 g3 2. Lb6 Kg4 (2...
Kh2 3. Lg1† Kh3 4. Dd7‡) 3. Dd7†~
4. Df5‡. Charles Planck, England
(1/11 1856 - 18/6 1935). Hans tidlige opgaver blev samlet i bogen

Mat i 2 træk.

   
   
   
   
 
   
   
   
Hjælpemat i 5 træk. Se tekst.

Chess Problem Text Book, 1887.
Gamle opgavesamlinger er vanskelige at opdrive i antikvariater. Oplaget var i reglen lille, men heldigvis
er nu mange lagt på Nettet.
13602. 1... Db3 2. Th4 Ka4 3. Sc3‡.
1... Lf6 2. Le4 Kc6 3. Sd4‡. Petko
Andonov Petkov, Bulgarien (27/2
1942 - ). Han er en af de helt store i
opgaveverdenen. Det kommunistiske styre tillod ikke, at han benyttede sin juristuddannelse til at virke
som sagfører. Årsagen er mig ubekendt. For at tjene til ‘dagen og vejen’ slog han sig med stor succes på
skak-journalistikken og havde faste
skakspalter i mange bulgarske aviser. Dertil kommer en usædvanlig
flittig kompositionsaktivitet, overvejende selvmat-, hjælpemat- og fantasiopgaver. 6115 opgaver(!) og over
100 teoretiske artikler er det blevet
til. 415 af opgaverne vandt 1. pris!
Han blev IM i 1977, GM 1984 og
international dommer i 1989. Han
tilbyder, gratis, via Nettet at bistå
håbefulde opgaveforfattere. At løse
opgaver kan være drøjt. Det er ulige
vanskeligere at konstruere dem!

  
  
  
 
   
   
   
   

13608
B. Sommer, 1954



Mat i 3 træk.


13611
L. Salai Jr., 2007


   
  
   
   
   
   
   

13607
H. Gockel, 1986

13606
G. Mirri, 1955
13609
F. Köhnlein, 1917



  
  
   
   
  
  
  
   



13610
F. Abdurahmanovic, 1997

Mat i 2 træk.
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Hvid trækker og vinder.

13603. 1... La5 2. Le4 Tf5 3. Lc6‡.
1. Th5 Te4 2. Lc4 Te6‡. Narayan
Shankar Ram, Indien (26/2 1961 - ).
Pludselig dukker en inder op og synes at overstråle de mange dygtige
hjælpematforfattere. Det ses tydeligt
af nyere kompositionturneringer. Og
indholdsrige duplex-opgaver er rigtig svære at lave.
13604. 1. Sef8 e1T 2. Lxd6†. 1...
Lb7 2. Sxd7†. 1... Df3 2. Dd5†. 1...
Ta3 2. Dc3†. 1...~ 2. Dxe3†. Alfred
Olaf Karlström, Norge (14/3 1907 3/6 1967). Karlström var mest kendt
for 2-trækkere, men undertiden tog
han en afstikker til andre gebeter.
13605. 1. Th6 Kg8 2. Tg6† Kf8 3.
exd7 Tc5† 4. Kg4 Tc4† 5. Kh3 Le7
6. Td6 Th4† 7. Kg2 Th2†! 8. Kg1!
Sf3† 9. Kf1 Td2 10. d8D† Lxd8 11.
Tf6†! remis, dertil mange varianter.
Leopold Adamovich Mitrofanov,
Rusland (2/7 1932 - 26/11 1992).
Nikolai G. Ryabinin, Rusland. Nyd
denne studie, der er et herligt eksempel på, at håbløst udseende stillinger
alligevel indeholder ressourcer.
http://problemskak.dk/
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Kommende
turneringer

OK og SuperBrugsen Cup 2012
2. WEEKENDTURNERING!!
Tølløse skakklub indbyder til 5 runders koordineret turnering.

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

Viking Cup i Frederikssund H
11/2. – Frederikssund Skakklub indbyder hermed til den 33. Viking Cup
lør. d. 11/2-2012 kl. 10 i Elværket,
Ved Kirken 6, Frederikssund. – Pga.
et sponsorat fra Nordea i Frederikssund kan vi garantere en 1. præmie i
Mesterklassen på mindst 3000 kr.! –
Bemærk: Deltagerne skal møde på
spillestedet til indskrivning senest kl.
10. Første runde starter ca. kl. 10.15.
Præmieoverrækkelse ca. kl. 18.15. –
Turneringsform: 7 runder. Schweizer
i M-klassen. Monrad i Basisklasserne.
– Betænkningstid: 25 min. pr. spiller

Dommer-kurser
Turneringsledelse
(dommerkursus 1) og
kamplederuddannelse
(dommerkursus 2).

§§

Fire lektioner pr. kursus.
Pr. brev eller mail.
Kontakt:

dommerkursus@skak.dk
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Spilledag/tidspunkt:
Fredag den 13. april kl. 19.00-24.00
Lørdag den 14. april kl. 10.00-15.00
og kl. 16.00-21.00
Søndag den 15. april kl. 10.00-15.00
og kl. 16.00-21.00
Spillested:
Bemærk nyt spillested.
Tølløse Centralskole, Sportsvej 3,
Tølløse. Ad Hjortholmvej til Sportsvej, ved Tølløsehallen. Godt 10 minutters gang fra jernbanestationen.
Rygning- og mobilforbud.
Kantine: Håndmadder, kaffe, vand,
øl, brød m.m.
Grupper:
Der spilles i 6-mands grupper.
Turneringen er også Elo-ratet.
Mulighed for spillere med rating
under 1300 at spille 7 runder med
nedsat tid – spilletid i alt 3½ time.

pr. parti. – Klasseinddeling: Mesterklassen fri tilmelding, 1. klasse max.
rating 1899, 2. klasse max. rating
1699, 3. klasse max. rating 1499.
Samtidig afholdes en særskilt juniorturnering. – Indskud, som betales ved
indskrivningen: Hhv. 150 kr. for
mesterklassen (GM/IM gratis), 100
kr. for 1., 2., og 3. klasse samt 20 kr.
for juniorturnering. Ved eftertilmelding (hvis den accepteres) betales et
ekstra gebyr på 20 kr. – Præmier:
Minimum hele indskuddet går til præmier. I Mesterklassen garanteres en
1. præmie på minimum 3000 kr. –
Tilmelding: Senest torsdag d. 9/2 til
Thomas Larsen tlf. 30 27 57 93, eller
via www.frederikssundskakklub.dk.
Oplys venligst navn, klub, rating,
telefonnummer, og ønsket klasse.
Bemærk at turneringen af pladshensyn er begrænset til ca. 90 deltagere.

Tårnby Skakklubs 75 års
jubilæumsturnering
H
24/3. – Den 24. marts 2012 kl. 10 til
ca. 17.30, 6 runder. Tårnby Skakklub
indbyder hermed til klubbens 75 års

Betænkningstid:
2 timer til 40 træk, derefter
½ time + opsparet tid til resten.
Mødetid senest 1 time efter
rundens start.
Indskud:
150 kr.
Præmier:
Øverste gruppe: 1. pr. 1.000 kr.
+ pokal. 2. pr. 500 kr.
Øvrige grupper: 1. pr. 600 kr.
+ pokal. 2. pr. 300 kr.
Tilmelding:
Med navn, fødselsdato, rating og
telefonnr. senest 8. april 2012 til
Janech Hansen, tlf. 59 18 03 19,
e-mail: janech@mail.dk.
Hjemmeside:
www.tolloseskakklub.skysite.dk

jubilæumsturnering, hvor alle er velkomne. – Spillested: Korsvejens Skoles Festsal, Tårnbyvej 5. Busserne 5A,
36 og 350S til Korsvejen. Rygning
udenfor. – Betænkningstid 25 minutter pr. spiller. – Indskud i mestergruppen 150 kr. for alle, i basisgrupperne 100 kr. – Garanteret 1. præmie
i øverste gruppe 3000 kr. og flotte
ekstrapræmier. – Monradgrupper,
korrektion. – Kantine forefindes. –
Tilmelding med angivelse af rating
til Ebbe Klitgård, email: ebbek
@ruc.dk, tlf. 32 51 53 63, eller via
ksu.dk. Tilmeldingsfrist 18/3 2012.
Indskud betales kontant senest kl.
9.45 før første runde.

Spar Lolland Maraton-lyn
H
24/3. – Næstved Skakklub og Rønnebæksholm byder hermed velkommen
til Spar Lolland Maraton-lynturnering! – Dato: Lørdag den. 24. marts
2012. Start: kl. 10.30. – Spillested:
Rønnebæksholm herregård i de pragtfulde omgivelser, hvor der på dagen,
for deltagerne i turneringen, vil være
fri adgang til kunstudstillingen. –

Besøg Rønnebæksholm på hjemmesiden: www.roennebaeksholm.dk. –
Afslutning og præmieoverrækkelse:
kl. 20.35. – Deltagerantal: Max. 48
deltagere. Først-til-mølle princippet!
Der bliver spillet alle-mod-alle. –
Tilmelding og indskud (100 kr): til
kasserer Bjarne Haar: mail: jbhaar
@stofanet.dk. – Tlf. 26 23 04 44, på
reg.nr. 1551, kontonr. 0005449251
(Danske Bank). – Ved tilmeldingen
skal oplyses: Fuldt navn, klub, dansk
rating (efter DSU’s seneste rating
liste) og gerne tlf. nr. og/eller mailadresse. Tilmeldingen er først gyldig,
når indskuddet er betalt! Sidste tilmeldingsfrist er d. 5. marts! Tilmeldingen er bindende. Der kan købes
pølser med brød, øl, vand, kaffe, mv.
hele dagen. – Der vil være 4 præmiegrupper, med 12 deltagere (opdelt
efter dansk rating) i hver gruppe. –
Gruppe 1: 1. præmie 3.000 kr., 2. præmie 500 kr., 3. præmie 300 kr. Gruppe
2-4: 1. præmie 800 kr., 2. præmie 500
kr., 3. præmie 300 kr. Ved ligestilling deles præmierne.

Herlev Forårs EMT 2012
26/3 - 11/6. – Herlev Skakklub indbyder hermed til 7-runders koordineret turnering i klubbens lokaler, i 8mands grupper hvis det er muligt.
Turneringen afvikles over 9 mandage. Der er undervejs afsat to mandage,
hvor udsatte partier kan afvikles, såfremt begge spillere kan spille på de
pågældende tidspunkter. – Bemærk
den kortere betænkningstid (som i
KSU’s holdturnering). – Spilletidspunkter: Mandagene 26/3, 16/4, 23/4,
7/5, 14/5, 21/5 og 11/6, alle dage kl.
19.15-23.15. Urene startes præcis kl.
19.15. Udsatte partier kan afvikles
mandagene 30/4 og 4/6, ligeledes kl.
19.15-23.15. – Betænkningstid: 2 timer pr. spiller til hele partiet. – Spillested: ‘Marielyst’ Herlev Hovedgade
172, 2730 Herlev (indgang fra J.E.
Pitzners Vej). Bus 350S kører lige til
døren. – Indskud: 150 kr., juniorer og
folkepensionister dog kun 100 kr.
Hele indskuddet minus EMT-afgift
går til præmier. – Tilmelding og indskud: Til Kenneth Nielsen, tlf. 44 91
30 30, senest 16/3 2012. Hurtig tilmelding anbefales, max. 32 deltagere.
– Indskud betales samtidig med tilmeldingen, og senest 16/3, på Herlev
Skakklubs konto i Danske Bank
(reg.nr. 1551, konto 2505753014).

Husk at anføre fuldt navn ved betalingen. – Bemærk: Der må ikke ryges
i bygningen.

Djurslandsturneringen
EMT 2012
K
29/3 - 24/5. – Grenaa Skakklub indbyder til den 69. udgave af Djurslandsturneringen. – Spilledage: 7 torsdage: 29/3, 12/4, 19/4, 26/4, 3/5,
10/5 og 24/5 med start kl. 19. Evt.
udsatte partier kan afvikles mandag
d. 23/4 eller mandag d. 21/5. Evt. om-

kamp afvikles tirsdag d. 29/5 som
hurtigskak. – Afslutning: lynskak og
præmieuddeling d. 31/5 kl. 19.30. –
Spillested: Grenaa Idrætscenter,
Ydesvej. – Betænkningstid: 2 timer
til 40 træk, derefter ½ time + opsparet tid til resten af partiet. – Mødetid:
Grenaa Skakklub tillader ½ time for
sent fremmøde. – Turneringsform:
Alle-mod-alle grupper, evt. Monrad.
– Indskud: 150 kr., betales ved 1. runde. – Præmier: 1. præmie i mesterklassen 800 kr. – Rygning: der er ry-

Sondex Cup
Kolding Bymesterskab 2012
6. WEEKEND TURNERING!!
Indskud: Kr. 200,Skakklubben Springeren indbyder Max. 100 deltagere, så skynd dig
til 5 runders koordineret turnering. at tilmelde dig. GM/IM'ere gratis.
Spilledage/tidspunkt:
Fredag den 20. april kl.19.00-24.00
Lørdag den 21. april kl.10.00-15.00
og kl.16.00-21.00
Søndag den 22. april kl.10.00-15.00
og kl.16.00-21.00
Spillested:
Kolding Uddannelses Center,
Ågade 27, 6000 Kolding.
I hyggeligt miljø ved åen.
Ekstra god plads til alle spillere.
10 minutters gang fra banegården.
Gratis parkering ved spillestedet.
Rygning- og mobilforbud på
spillestedet.
Kantine: Dejlig buffet, kaffe,
vand, øl, brød m.m.
Grupper:
Der spilles i 6-mands grupper,
sidste gruppe evt. som Monrad.
NB: I øverste gruppe kan der ikke
aftales remis før efter træk 25,
heller ikke ved trækgentagelse,
dette pga. live-transmission.
Betænkningstid:
40 træk 2 timer, derefter ½ time
+ opsparet tid til resten af partiet.
Mødetid senest 1 time efter
rundens start.

Præmier:
Øverste gruppe:
1. præmie 3.000 kr. + vandrepokal
og titlen Kolding Bymester.
2. præmie 1500 kr.
Øvrige grupper:
1. præmie 700 kr., 2. præmie 400 kr.
Turneringen er også Elo-ratet.
Overnatning:
Gratis overnatning på centralt
beliggende hotel for de tre første
GM/IM’ere, der melder sig.
Gratis overnatning til de første 15
spillere, der ønsker overnatning,
på Danhostel i 5-sengs værelser,
20 min. gang fra spillestedet.
Tilmelding direkte til undertegnede om gratis overnatning.
Gode og billige overnatningsmuligheder nær spillestedet, se
links på vores hjemmeside:
www.skakklubbenspringeren.dk
Tilmelding:
Med navn, fødselsdato, rating og
telefonnr. senest den 14. april
2012 til Richardt Ebbesen,
tlf. 75 53 76 36,
email: r.ebbesen@stofanet.dk.
Eller ved online tilmelding på
www.skakklubbenspringeren.dk

Vel mødt i Kolding, byen der byder på mange oplevelser.
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...KOMMENDE TURNERINGER
geforbud i Idrætscentret. – Tilmelding
med navn, fødselsdata, ratingtal og
telefonnummer til Asger Hartelius,
Ågade 9 K, 8500 Grenaa, tlf. 86 32
23 72, email: asger.h@stofanet.dk,
senest 24/3.

Køge Bugt Forår 2012
K
11/4 - 30/5. – 7 runders EMT med
mulighed for afbud til en eller flere

runder. – Spilles på Solrød Gl. Skole,
Højagervænget 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand med start kl. 19.00 følgende onsdage: 11/4, 18/4, 2/5, 9/5,
16/5, 23/5 og 30/5 2012. – Spilletid
er 90 minutter til hele partiet med tillæg på 30 sekunder fra træk 1. –
Indskud er på 100 kr. og heraf går de
70 kr. til præmier. – Turneringen Elorates, hvis betingelserne er opfyldt. –

Tilmelding senest den 9. april 2012
via turneringens web-portal, hvor der
også kan fås yderligere oplysninger
om turneringen: www.sydskak.dk/
turnering/kbf2012/.

Himmerlandsmesterskabet
2012
K
23/4 - 29/5. – Aars Skakklub indbyder hermed til 7 runders EMT om

H.C. Andersen Mind Games
Turneringen, der sidste år blev kendt som FM2011, har nu ændret navn
til H.C. Andersen Mind Games. Ejby Skakklub indbyder hermed til
2012-udgaven, naturligvis i digterens fødeby Odense.
Spillested:
Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.
http://www.scandichotels.dk/Hotels/Countries/
Danmark/Odense/Hotels/Scandic-Odense/
Der spilles i røgfri lokaler.
Tidsrum:
Onsdag den 16. maj - Søndag den 20. maj 2012.
Elo-rating:
Turneringen Elo-rates
Turneringsform:
9 runders FIDE’s Schweizer, rundelægning med
Swissmanager. Turneringen er åben for alle. Der
tillades 30 min. forsinkelse inden tab af partiet.
Spilletidspunkter:
Onsdag kl. 19.00.
Torsdag - Søndag: kl. 10.00 og 15.00
Betænkningstid:
90 min. + 30 sek. pr. træk
fra træk 1.
Indskud:

Tit

el

GM/IM/WGM og WIM
FM/WFM
Spillere
Præmier: (DKK)
Hovedpræmier:
• 1. pr. 6.000,• 2. pr. 4.000,• 3. pr. 3.000,• 4. pr. 2.000,• 5. pr. 1.000,-
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Gratis
500,600,-

Gratis
700,800,-

Ratingpræmier:
• Vil blive offentliggjort
på hjemmesiden og på
spillestedet senere.

Indkvartering:
Hotel Scandic tilbyder
overnatning til favorable priser:
Enkeltværelse: 630, - kr. Dobbeltværelse 730, - kr.
Priserne er pr. værelse pr. nat og er inkl. stor
morgenbuffet, moms og betjening.
Reservation skal for at opnå rabat ske gennem Ejby
Skakklub.
Tilmelding:
Tilmelding skal ske gennem hjemmesiden:
www.ejbyskak.dk/tilmelding
Alternativt kan tilmelding ske til Chresten Nielsen,
Østergade 26, 5672 Broby. – Tlf. 28 15 12 71.
E-mail: formand@ejbyskak.dk.
Husk at angive: Navn + fødselsdato + klubnavn.
Indskud sendes til: Danske Bank
Konto: 1551 - 0011024106
IBAN: DK0730000011024106
SWIFT: DABADKKK
Tilmeldinger skal være modtaget senest lørdag
den 28. april 2012.
Lynturnering:
Fredag d. 18. maj fra kl. 20.30.
Tilmelding på spillestedet senest kl. 18.00.
På vegne af
Ejby Skakklub
Chresten Nielsen

Ungdoms-DM 2012
11.-13. maj i Allerød
Dansk Skak Union og Allerød Skakklub
inviterer hermed til Danmarksmesterskaber
for ungdom i dagene 11.-13. maj 2012.
Spillested: Turneringen afholdes på Engholmskolen i Allerød.
Der er ca. 5 min. med bus eller 20 min. til fods fra Allerød S-tog
station til spillestedet. Der kan spises og overnattes på skolen.
Grupper og præmier:
U08 – født i 2004 eller senere U14 – født i 1998 eller 1999
U10 – født i 2002 eller 2003
U16 – født i 1996 eller 1997
U12 – født i 2000 eller 2001
U18 – født i 1994 eller 1995
I alle aldersgrupper spilles der i en åben gruppe og i en pigegruppe.
Vinderen af en gruppe får titlen Danmarksmester. Der vil være
pokaler til de tre højest placerede i hver gruppe og en erindringsgave
til alle. Desuden er der en præmie på 2.000 kr. til gruppevinderne.
Læs mere om præmier og betingelser på stævnets hjemmeside.
Turneringsform: Der spilles efter schweizersystemet, og runderne
lægges med WinSwiss. Turneringen rates, og Elo-rates i det omfang
de tilmeldtes rating gør det muligt. U08, U10 og U12 spiller 7 runder
med 75 minutter til hele partiet. U14, U16 og U18 spiller 5 runder
med 90 minutter til hele partiet + 30 sekunder pr. træk.
Program: U-DM åbnes fredag den 11. maj kl. 17.30, og første runde
starter kl. 18.00. Sidste runde spilles søndag den 13. maj kl. 14.00 /
15.00 med afslutning kl. 18.00 / 18.30.
Tilmelding og indskud: Deltagelse koster 100 kr., eller i alt 400 kr.,
hvis man også ønsker fuld kost og logi. Tilmelding senest den 30. april
på stævnets hjemmeside: www.skak-dm.dk/ungdom/2012
Yderligere information kan tillige fås hos juniorleder Lars Hallgren,
Allerød Skakklub, på tlf. 50 89 95 84, eller via lars@ask-junior.dk.
Vel mødt i Allerød til en dejlig
skak-weekend i Nordsjælland.

Allerød Skakklub

Himmerlandsmesterskabet. Elo-rating om muligt. – Spillested: Erhvervsskolerne, Aars. – Spilledage:
23/4, 25/4, 30/4, 7/5, 14/5, 21/5,
29/5. Lynturnering og præmieuddeling 4/6. – Betænkningstid: 2 timer
til 40 træk, ½ time + evt. opsparet tid
til resten af partiet. Alle runder starter kl. 19.00. – Indskud: M-klassen
160 kr., øvrige klasser 120 kr. Juniorer u/18 og pensionister 100 kr. Opkræves første spilleaften. – Præmier:

www.skak.dk

M-klassen: 1. pr. 1500 kr., øvrige
klasser: 1. pr. 600 kr. – Tilmelding:
Senest 13/4 til Henning Larsen,
Løvsangervej 6, 9600 Aars. Tlf. 98
62 36 72. – Sponsor: Spar Nord.

Femmeren Skødstrup 2012 K
24/4 - 23/5. – Skødstrup Skakklub
inviterer til koordineret turnering på
Lokalcenter Rosenbakken, Grenåvej
701, Skødstrup. – Der spilles onsdagene 25/4, 2/5, 9/5, 16/5 og 23/5 med

1 time og 45 minutter til 40 træk +
½ time til resten mellem 19.00 og
23.30. Ved aftale før runden kan der
tages hængeparti efter 3 timer. Udsatte og hængepartier kan afvikles
tirsdage. – Indskud 150 kr. 6. HK
juniortilskud. – Elo-rates hvis muligt.
– Gode spilleforhold og billig kantine. – Tilmelding senest 18. april til
Willy M. Nielsen, Bondehaven 30,
8541 Skødstrup. Tlf. 86 99 24 61,
email: willymn@gmail.com.

Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
Danmarksmesterskabet 2012
31/3 - 9/4. – Se den store indbydelse
her i nr. 1, side 46 og 47.

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.
Arbejderskak #1–4
årgång 1 1931; #2 1932.
Talvblaðið (Færøerne)
alle udgivne numre.
Deutsche Schachzeitung
1846, 1849, 1850, 1851,
1856, 1857, 1858, 1859,
1861, 1876, 1877, 1878.
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige
Tel. +46 46 149 749
Mobil +46 733 264 033
callena@telia.com

– Spil skak online på Dansk Skak Unions egen server
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...KOMMENDE TURNERINGER

Danmarksmest

Dansk Skak Union og Konventum har hermed fornøjelsen at i
Spillested
Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør.
www.konventum.dk
Der spilles i røgfri lokaler.
Tidsrum
Lørdag den 31. marts til mandag den 9. april 2012.
Elo-rating
Alle grupper, som opfylder FIDE’s betingelser, vil
blive Elo-ratet.

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

Vinderen af landsholdsklassen 2011.
Vinderen af kandidatklassen 2011.
Spillere med et ratingtal på mindst 2500.
De højest ratede tilmeldte spillere med et
gyldigt kandidatresultat.
5. De højest ratede tilmeldte øvrige
mesterspillere.
Spilletidspunkter: 1. runde starter lørdag den
31. marts kl. 14.00. 2-8. runde spilles fra kl. 13.00.
9. runde fra kl. 12.00.
Der stilles et enkeltværelse til rådighed på
Konventum fra lørdag den 31. marts for alle
deltagere i XtraCon DM-klassen.
Præmier i XtraCon DM-klassen: 1. pr. 10.000 kr.,
2. pr. 6.000 kr., 3. pr. 4.000 kr., 4. pr. 2.000 kr.
Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales
med arrangørerne senest ved tilmeldingsfristens
udløb.
Information, tilmelding, resultater, partier:

www.skak-dm.dk/2012
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Kandidatklassen
Kandidatklassen spiller 7 runder FIDE-schweizer.
Start tirsdag den 3. april kl. 17.00.
I kandidatklassen deltager mindst 8 spillere.
Berettiget til at deltage i kandidatklassen er:
1. Spillere der deltog i landsholdsklassen 2011,
men som ikke er kvalificeret til landsholdsklassen 2012.
2. De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere
med et ratingtal på mindst 2000. Spillerne må
ikke være fyldt 20 år 1. januar 2012.
3. Spillere med et gyldigt kandidatresultat.
4. Tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200.
Der stilles et enkeltværelse til rådighed på
Konventum fra tirsdag den 3. april for de tre højest
ratede GM/IM, som deltager i kandidatklassen.
Åben række
Alle tre nedenstående turneringsformer tilbydes
som både ‘Open’ og ‘Basis 1300’, idet spillere
over 1300 i rating placeres i en ‘Open’, mens
spillere med max. 1300 frit kan vælge ‘Open’
eller ‘Basis 1300’.
G7: 7 runder – Grupper med højest 32 deltagere.
G5: 5 runder – Grupper med højest 16 deltagere.
Kort Påske: 5 runder – Grupper med højest 16
deltagere. Turneringen spilles over 3 dage.
Som udgangspunkt tilmeldes man en schweizergruppe, men enkelte alle-mod-alle grupper kan
oprettes, hvis der specifikt ytres ønske om det.
Veteranklassen
5 runder FIDE-schweizer. Start torsdag den 5. april.
Deltagerne skal være fyldt 60 år den 1. april 2012.
Dog har alle tidligere deltagere i klassen adgang.
Indskud
300 kr. i alle klasser.
Præmier
Præmier er, XtraCon DM-klassen undtaget, gavekort til Dansk Skaksalg. Præmieoversigt vil blive
offentliggjort på spillestedet og på hjemmesiden.

terskabet 2012
ndbyde unionens medlemmer til DM og påsketurnering 2012
Betænkningstider
Betænkningstiden i XtraCon DM-klassen og
kandidatklassen er 100 minutter til 40 træk plus
50 minutter til 20 træk plus 15 minutter til resten
af partiet. Derudover tillægges 30 sekunder pr.
træk hele partiet igennem.
I øvrige klasser spilles med 90 minutter til 40 træk
plus 30 minutter samt opsparet tid, til resten af
partiet med tillæg af 30 sek. pr. træk. fra træk 1.
Lynturnering
Fredag den 6. april fra kl. 19.00.
Tilmelding på spillestedet fra kl. 13.00.

Indkvartering
Konventum, Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør –
tilbyder overnatning til favorable priser:
Enkeltværelse 610,- kr.
Dobbeltværelse 740,- kr.
Priserne er pr. værelse pr. nat og er inkl. morgenmad, moms og betjening.
Der er mulighed for tilkøb af frokost eller middag
for160,- kr. pr. måltid.
Der er gratis internet-opkobling via trådløst
netværk.

Stævnefest
Påskedag, søndag den 8. april afholdes Dansk Skak
Unions stævnefest i restauranten på Konventum.
Forplejning
Al forplejning kan købes på spillestedet. Bemærk:
Medbragt mad og drikkevarer må ikke nydes på
spillestedet.

Ved reservation skal gæsterne blot henvise til DM
i Skak for at opnå rabatten.
Der kan reserveres pr. telefon +45 – 49 28 09 00.
Fax: +45 – 49 21 65 66.
E-mail: booking@konventum.dk.
Information: www.konventum.dk
Booking:
www.conferencemanager.dk/DMSKAK2012

Spilletidspunkter

Tilmelding
XtraCon
DM-klasse

Dato

Kandidat
G7

G5
Veteran

Kort
Påske

Lørdag 31. marts

14-20

Søndag

1. april

13-19

Mandag 2. april

13-19

Tirsdag

3. april

13-19

17-23

Onsdag

4. april

13-19

13-19

Torsdag 5. april

13-19

13-19

13-18

10-15 + 17-22

Fredag

6. april

13-19

13-19

13-18

13-18

Lørdag

7. april

13-19

13-19

13-18

10-15 + 17-22

Søndag

8. april

12-18

9-15

9-14

9-15

9-14

Mandag 9. april

Tilmelding skal primært ske
gennem DM-hjemmesiden:
www.skak-dm.dk/2012
Alternativt kan tilmelding foregå
gennem egen klub til:
René Baarup-Christensen,
Luneparken 25, 6070 Christiansfeld.
E-mail: kasserer@skak.dk

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

Indskud sendes til Nordea,
reg. nr. 2237, konto 6882 104 530
Husk at angive:
Navn + fødselsdato + klubnavn.
Tilmeldinger skal være modtaget
senest søndag den 5. marts 2012.

Velkommen
til Helsingør
i påsken 2012.
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

www.skaksalg.dk

Online-butik

Magasinpost SMP
ID-nr. 42197

The Tarrasch Defence
Grandmaster Repertoire-bøgerne fra Quality Chess
har sat nye standarder for åbningsværker med deres
grundige analyser og mange teoretiske nyheder.
Nu er det længe ventede 10. bind udkommet, og
denne gang er det forlagsejeren selv, GM Jacob
Aagaard, der har siddet bag tasterne. Sammen med
den græske computerspecialist Nikolaos Ntirlis har
han kastet sig over det forkætrede Tarrasch-forsvar
i dronninggambit, der giver anledning til interessant spil med mange
strategiske ideer for begge sider. Aagaards første åbningsbog i otte
år vil uden tvivl give læseren masser af ny inspiration til åbningsspillet. Quality Chess 2011, 352 sider. 229,- kr.

DGT Easy Plus
– Kramnik’s Choice
Mangler man et skakur til lyn- og
hurtigskak, er DGT Easy Plus et
oplagt valg. Det kombinerer høj
kvalitet med enkelhed i designet
og udmærker sig ved at være ekstremt let at betjene, også for børn.
Ud over traditionel lyn- og hurtigskak giver uret mulighed for at indstille bonussekunder, der lægges til tiden efter hvert træk. 299,- kr.

Tunge plastbrikker
Disse Staunton-brikker i plast er vægtede med metal, hvilket får dem
til at stå bedre fast og gør dem velegnede til lyn- og turneringsskak.
Brikkerne er hårdføre og lette at rengøre og
er derfor yderst velegnede til børneværelset,
SFO'en og i det hele taget til alle projekter,
Dansk Skaksalg ønsker alle kunder et rigtig godt og
der har med
lykkebringende nytår. Vi håber at kunne fortsætte det gode
børn at gøre.
samarbejde i 2012! Vi arbejder til stadighed på at forbedre
Kongehøjden
servicen og videreudvikle vores tiltag. F.eks. er der hver
er 95 mm.
uge et slagtilbud til særlig lav pris, der kan ses på hjemmeSamlet vægt
siden og på www.dsu.dk.
1,1 kg.
Der er åbent for besøg i butikken
Leveres i en
hver onsdag i tidsrummet 15.00-18.00.
praktisk stofpose og med ekstra dronninger.
99,- kr. pr. sæt.
Dyssegårdsvej 87
Ved køb af 8 sæt eller derover
2870 Dyssegård
er prisen 70,- kr. pr. sæt.

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

