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Udfordringen
taget op

Lars-Henrik
Bech Hansen

Som man kan læse mere om inde i dette blad har Hovedbestyrelsen holdt en
debatdag om fremtidens DSU og identificeret nogle fremadrettede indsatser. I alle
fritidsinteresser er foreningslivet under pres – det gælder ikke kun i skakverdenen.
De nye generationer vokser op med helt andre traditioner end deres forældre og
bedsteforældre, og presset på foreningslivet kommer bl.a. fra den digitale verden,
vi lever i, med masser af tilbud om aktiviteter på Nettet, på vores PC’er, IPAD’s og
mobiltelefoner. Hverdagen er travl, men ikke mindst skak kan dyrkes på mange
måder og steder, hvilket både er skakkens fordel og udfordring!
På en række områder kan vi handle konkret og inden for en overskuelig fremtid!
For at tage udgangspunkt i det organisatorisk er det stadigvæk hovedbestyrelsens
holdning, at vi bør tilstræbe at komme ned på fire hovedkredse så hurtigt som
muligt, så hovedkredsene får en tilpas størrelse – geografisk, økonomisk og med
hensyn til ledelsesressourcer mv. – til at kunne opdyrke og støtte de regionale
skakaktiviteter.
Unionen skal samle sine daglige driftsaktiviteter på ét sted, dvs. Skaksalget,
Skakbladets redaktion og ekspedition samt medlems- og ratingkartotek.
Disse funktioner skal varetages i et centralt sekretariat med tilhørende kontorer,
mødelokaler og – hvis det er muligt – også spillelokaler. Dette kan sandsynligvis
lade sig gøre inden for det nuværende budget og vil være et skridt på vejen mod
en bedre fremtid. Timingen for dette er ikke fastlagt endnu, men det er ikke
meningen, det skal være en 10-års plan – tiden er kommet til at handle.
Holdturneringen bør koordineres på en fælles platform på Nettet, gerne med flere
landsdækkende rækker end i dag startende med en landsdækkende 3. division.
Derunder skal der være lokale holdturneringer, ledet af regionale holdturneringsledere.
Endvidere skal vi udnytte Internettet, som hele tiden giver os nye måder at formidle
og dyrke skakken på. Vi skal bruge Nettet både til formidling og mere interaktivt,
og muligheden for at sende live-skak skal udnyttes så meget som muligt. Her er det
glædeligt at se, at vi har kunnet præsentere live-sendinger af flere liga-kampe, og
planen er at sende hele XtraCon-Skakligaen live allerede fra næste sæsons start.
Lars-Henrik Bech Hansen
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Arrangører søges:

Preben Nielsen
Tirsdag den 7. februar, midt under
et parti i Helsingør Skakklubs klubturnering, faldt Preben Nielsen om
med hjertestop. Trods kyndig førstehjælp fra flere af klubbens medlemmer lykkedes det ikke at genoplive Preben, og da ambulancen nåede frem, kunne det konstateres, at

Preben Nielsen var afgået ved døden blot 47 år gammel.
Ud over, at det var en traumatisk
oplevelse for de tilstedeværende, gav
det os alle en påmindelse om vor
egen skrøbelighed og magtesløshed
over for skæbnen.
Preben var et venligt og åbent
menneske, og han havde i sin tidligere klub, Ålsgårde Skakklub, haft
flere tillidshverv som både bestyrelsesmedlem og turneringsleder.
Preben var ud af det i Nordsjælland kendte Nielsen-dynasti, som
foruden Preben tæller faderen Mogens og brødrene Palle og Leif. Han
efterlader et stort savn hos såvel familie som Helsingør Skakklub.
Æret være hans minde.
Ole Bøgh Larsen

DØDSFALD
stensen døde efter længere tid sygdom, i en alder af 80 år. Erik elskede
et godt parti skak, og han satte i
mange år også sit store præg i skakklubben, som holdleder, kasserer,
skoleskakunderviser og kagebager.
Vi vil alle i klubben huske Erik, som
en god og hjælpsom klubkammerat
og ikke mindst ven. Han vil blive
savnet.
Æret være hans minde
Michael Skelbæk

Brøndby Skakklub har mistet et trofast medlem og en ildsjæl. Erik Chri-

Kendelser fra Skaknævnet
Kendelser fra Dansk Skak Unions højeste ankeinstans, Skaknævnet,
vil fremover være tilgængelige på Nettet. De seneste fem:
10/2
23/4
10/5
30/5
16/1

www.dsu.dk
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Med fri adgang til datoforslag søger Nordisk Skak Forbund arrangører til tre turneringer: NM Open,
NM for kvinder og NM for seniorer. Turneringerne tænkes afholdt
hver for sig med tre uafhængige
arrangører, men kan også spilles
samlet. Nordisk Skak Forbund håber at skaffe NM status som zoneturnering. Udbudsmateriale med
specifikke krav til arrangementerne kan fås ved henvendelse til:
Johan Sigeman, c/o Advokatbyrån
Sigeman & Co, Anna Lindhs Plats
4, SE-211 19 Malmö, Sverige.
Fax. +46 40 665 55 01. Email:
johan.sigeman@sigeman.se.
Tilbudsfrist: Den 1. maj 2012.

DM i hurtigskak 2012

Erik Christensen

Sag nr. 185
Sag nr. 186
Sag nr. 187
Sag nr. 188
Sag nr. 189

Nordisk
Mesterskab
2013
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2010
2010
2010
2010
2012

Rødovre-mesterskabet: Udeblivelse/afbud
XtraCon-Skakligaen: Noteringspligt
Forespørgsel: Korrekt adfærd
Forespørgsel: Krav om noteringslister
Køge Bugt EMT: Rørt brik og trækpligt

Skal spilles den tredje eller fjerde
weekend i september. Økonomi,
krav til arrangementet og alle oplysninger i øvrigt kan fås ved henvendelse til Dansk Skak Unions
formand, Lars-Henrik Bech Hansen: Email: formand@skak.dk, tlf.
27 57 63 58. Tilbudsfrist: Skærtorsdag den 5. april 2012.

Påskestævnet 2013
Lørdag den 23. marts til mandag
den 1. april 2013. Arrangementet
omfatter alle DM-stævnets gruper
og klasser, live-sending af partier,
mødeaktivitet, indkvartering af
landsholdsspillere, samt adgang
for alle deltagere til at købe forplejning. Økonomi, krav til arrangementet og alle oplysninger i
øvrigt kan fås ved henvendelse til
Dansk Skak Unions formand,
Lars-Henrik Bech Hansen: Email:
formand@skak.dk, tlf. 27 57 63
58. Tilbudsfrist: Skærtorsdag den
5. april 2012.

Taktik
Løsninger side 47

Tag stilling
1. Hvid trækker!
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v/ Bent Kølvig

2. Hvid trækker!
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3. Hvid trækker!

  
 
  
   
  
   
  

  




Høsttid!

Luksusproblem!

‘Madame!’

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!
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Kan damebytte undgås?

Pas på!

Sort har dækket alt!

7. Hvid trækker!

8. Hvid trækker!

9. Hvid trækker!

 
 
   
  
   
   
  
  







Kan der gøres fremskridt?
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Springeroffer?
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Løberoffer?
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Foto: Niels Erik Nielsen.

GM Henrik Danielsen, Island / BMS
Skak, vandt Øbro’s CXU Nytår med
6½ af 7 efter sejr i 6. runde over topPoul Erik
seedede GM Jonny Hector, Sverige
Nielsen
har fået DM- / Nordkalotten. Ligesom yderligere
tre spillere på den delte 3.-6. plads
pokalen af
Finn Larsen. sluttede Hector på 5 point, men mellem dette felt og vinderen nåede den
fynske juniorspiller Mads Hansen,
Poul Erik Nielsen
Frem Odense, imponerende 6 point
DM for seniorer
på 2. pladsen. Mads Hansen var ene
Seedet beskedent som nummer 8 om at tage point fra Henrik Danielblandt de 24 deltagere lykkedes det sen, remis i 3. runde.
Slutstilling i toppen: 1. GM HenPoul Erik Nielsen, Holstebro, at
vinde danmarksmesterskabet for se- rik Danielsen, Island (2542), 6½, 2.
niorer 2012. Poul Erik Nielsen sco- Mads Hansen, Frem (2213), 6, 3-6.
rede 5½ point af 7 (hele 2,35 point GM Jonny Hector, Sverige (2573),
over forventet score!), og havde en Peter Olsen, Seksløberen (2247),
anelse bedre korrektion end den for- Thomas Schou-Moldt, Allerød
svarende mester Bent Sørensen, (2174) og Alexander Kasper Rhee,
Nørresundby. Turneringen for de Sjælsø (2122), 5. I alt 70 spillere
+60-årige mænd (der var ingen kvin- deltog i Øbro Skakforenings popuder blandt deltagerne, de havde el- lære nytårsturnering.
lers adgang som blot +50 årige) blev
http://oebroskak.dk
afviklet under fine og hyggelige forhold i Randers med DSU’s mangeårige kasserer Finn Larsen som primus motor.
Slutstillingen: 1. Poul Erik Nielsen, Holstebro, 5½, 2. Bent Sørensen, Nørresundby, 5½, 3. Jørgen Jørgensen, Nørresundby, 4½, 4. Jørn
Bach Sørensen, Rokaden, 4½, 5. Jens
Mads
Jørgen Christiansen, Nørresundby,
Hansen –
4½, 6. Oluf Øe, Randers, 4½.
nordensmester for
ungdom.

www. dsu.dk/index.php?id=432

Træningslejr søger klub
Dansk Skak Unions juniorlandstræner, Mads Boe, søger samarbejde
med en klub om afholdelse af en træningslejr for unge talenter i foråret
2012. Landstræneren foreslår en
match mellem skakklubben og de
unge, f.eks. kombineret med foredrag/simultan for klubbens medlemmer. Klubben må gerne være behjælpelig med overnatningstilbud og forplejning under træningssamlingen.
Flere oplysninger ved henvendelse
til Mads Boe, tlf. 23 24 15 60, email:
mads_boe@hotmail.com.
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Mads Hansen
NM for ungdom
Mads Hansen, Frem Odense, vandt
ældste gruppe ved ungdoms-NM i
Finland og dermed titlen som nordensmester. Ud over sejren i Gruppe
A (18-20 år), hjemtog Danmark
bronzemedaljer i Gruppe C (14-15
år) ved Jonathan Braüner og i Gruppe D (12-13 år) ved Martin Percivaldi. Norge blev bedste nation med
to af fem mulige guldmedaljer, en
sølv og en bronze.
www. nuortenpm.shakkiliitto.net

Tidligere formand for

Ole Schøller Larse

Glæden
Af Dan H. Andersen
• Medlem af Frederiksberg Skakforening siden januar 1949. Gennem
tiden både formand og kasserer for
klubben.
• Formand for Københavns Skak
Union 1965-66.
• Blandt de ti bedste skakspillere i
Danmark i 1958.
• Formand for Dansk Skak Union
1966-76.
Men det er jo bare opsummering af
nogle organisationsposter og siger
ikke noget om mennesket Ole Schøller Larsen. Her melder sig ord som
begavelse, ro, harmoni. Et smilende,
mildt og venligt blik på verden, men
tag ikke fejl: Det er et blik med psykologisk indsigt og temperament.
Som organisationsmand en pragmatisk idealist, en diplomatisk oprører.

”

Foto: Pouelsten H. Grabow.

Henrik Danielsen
vandt CXU Nytår

Jeg er nok født diplomat, men
jeg er også demokrat på en sådan
måde, at jeg gør oprør mod
tyranni. Det giver et mærkeligt
forhold. Så er jeg diplomat, så er
jeg oprører. Så er jeg diplomat
igen, og så er jeg oprører.

Centralt i Oles organisationsarbejde
er fokuseringen på sagen. Det ligger
ham fjernt at lade personstridigheder
stå i vejen for en løsning. Han er blevet brugt som mægler mellem FS og
KSU, mellem KSU og DSU, når situationen var låst fast, og modviljen

Foto: tr.

Dansk Skak Union
en fylder 80 år den 3. april.

n ved skak
Ole Schøller
Larsen.

”

Oles liv har været med skak og for
skak, men aldrig et liv bare for skak.
Han er fascineret af skak og de mennesker, man møder gennem spillet,
men han har vist aldrig været helt
enig i DSU’s formålsparagraf, at
unionen skal virke for at udbrede
skakspillet.

”

Hvorfor skulle det være så
meget bedre at spille skak end så
mange andre ting?

Glæden ved spillet er det centrale for
Ole, ikke en instrumentering af skak

”

Der er mange diktatorer i skak.
Skak skal afgøres på brættet,
ikke ved at slå hinanden i
hovedet med en lovbog.

af den slags, som der slås på tromme
på for øjeblikket, hvor det skal lære
skolebørn koncentration og hjælpe
på integrationen. Oles tanker om
skak og organisation et stille oprør
mod og alternativ til tidsånden, hvor
skakspillere skal disciplineres med
dresscode og nultolerance for forsinkelse og straffes med karantæne
og udelukkelse.
Skakorganisation skal have
som mål at sørge for, at de, der
spiller skak, har det godt.

Man kan ikke sige Ole Schøller Larsen uden at sige Annette. De mødte
hinanden i 1954 under et ferieophold på Civiletatens sommerhuse i
Skælskør, hvor hun blev opmærksom på skakspilleren, som sad der
og spillede blindt mod tre modstandere på en gang. Siden den tid har de
været inderligt og harmonisk forbundet, og uden at være aktiv skakspiller har Annette altid været med i
Oles arbejde med skak. Bl.a. har hun
været formand for FS.
Da Ole i 1976 trådte tilbage som
formand for Dansk Skak Union, havde mange havde nok regnet med, at
han ville søge en international karriere i FIDE. Hans arbejde i kommissionerne om regler og zoneinddeling
havde gjort ham respekteret, og der
kom opfordringer til at stille op. Ole
og Annette havde haft stor glæde ved

arbejdet i FIDE og de mennesker, de
havde mødt. Men:

”

mellem parterne efterhånden skyggede for løsningen. Det er diplomaten Ole Schøller Larsen.
Oprøreren viste sig bl.a. i slutningen af 1950’erne, da Ole sammen
med bl.a. Bent Larsen grundlagde
skakklubben Nimzowitsch som protest eller reaktion mod den måde,
KM blev organiseret på. KSU’s svar
var karantæne til flere af de implicerede, inklusivt stormester Larsen.
Det er stadig uforståeligt for Ole.
Hvorfor uddeler man karantæne til
folk, som laver en skakklub og organisering en turnering? Er det ikke
meningen, at vi skal spille skak?

En karriere i FIDE kunne ikke
lade sig gøre. Det krævede privat
formue, og jeg var for fattig, for
meget privatmand og for
borgerlig til at lede en international organisation.

I stedet vendte han tilbage til Frederiksberg Skakforening, hvor det hele
begyndte. Nu er Ole kasserer og kantinebestyrer. Han spiller på 2. holdet, af alle kaldet ‘Familieholdet’,
med sønnerne Arne, Jørgen og Torben. Han er centrum i den klub, hvis
ånd og idealer han har præget i en
menneskealder. Her kommer de mest
forskellige mennesker og færdes i
stor grad af harmoni. Der er samtaler om meget andet end skak. Ingen
får penge for at spille på hold, og
ingen bliver opkrævet penge den
første gang i klubben. Man skal have
lov til at snuse til klublivet et par
måneder først.
En topspiller fra en anden klub
skrev engang, at FS ikke havde fulgt
med tiden. Men tiden er en farlig
guide. Det ved man, hvis man lever
længe nok. Så er det bedre at holde
fast ved sine idealer.
Det har Ole gjort. Pragmatisk,
smidigt, med blik for det opnåelige,
men altid funderet i en kerne af holdninger og idealer.
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Svend Svendsen 80 år
Med Svend Svendsen, som 25. april
runder 80 år, er FIDE’s motto om
skakkens mennesker som én stor familie blevet sandhed. En familie,
hvor nogen må påtage sig lederskab
og ansvar som den naturlige konsekvens af en aldrig svigtende interesse
og omsorg for den opvoksende generation.
I dag er skoleskakken en stor og

succesrig organisation med landskontor og alting, men dengang for
50 år siden, da Svend Svendsen samlede børnene til frikvartersskak på
Brobjergskolen i Århus, var det den
pionerindsats, der banede vejen.
Hvis noget er sjovt bliver det også
godt, og Brobjergskolen nåede at
vinde både DM og NM, efterhånden
som disse turneringer tog form.
Mesterskaber blev det også til med
Skolernes Skakklub, som Svend
Svendsen stiftede for at sikre et godt
klubskak-tilbud til de unge mennesker, både mens de endnu gik i skole,
og når de havde ladt den bag sig.
Når flere generationer af danske
skakspillere tænker taknemligt på
Svend Svendsen som ‘Mr. Skoleskak’ skyldes det dog i særlig grad
de skak-sommerlejre, han tog initiativet til og første gang arrangerede i
Vojens i 1967, og som via Christi-

ansfeld nåede et højdepunkt i Tranum ved den jyske vestkyst, hvor
op til to hold a 100 børn fra hele
landet spillede skak, fodbold og
cricket – og fik gode minder.
Gennem årene har Skakbladet haft
som en af sine gladeste opgaver at
svare på henvendelser fra tidligere
lejrdeltagere, f.eks. i en returmail til
udlandet for nylig: ‘Jo, Svendsen har
det godt, døjer lidt med bentøjet, men
planlæger krydstogt til Nordkap(!),
bor stadig på Tousvej 43, bruger
gerne email.’
Svend Svendsen kan fejre 80-års
dagen i vished om, at et langt livs
indsats i høj grad er husket og værdsat. Æresmedlem af Skolernes Skakklub, Århus Skole Skak, Dansk
Skole Skak og Dansk Skak Union.
Hjertelig tillykke på fødselsdagen fra
hele skakkens store familie!
Thorbjørn Rosenlund

Pokalturneringen 2012
Landspokalfinalen afholdes i år den 27. maj
på Hotel Scandic i Odense.
Juniorrækken
Juniorrækken (for spillere under 20 år den 1/1
2012) er der fri tilmelding, så alle klubber kan
tilmelde et (eller flere!) juniorhold til finalestævnet.

Seniorrækken
Berettiget til at deltage er mænd og kvinder der
senest 31/12 2012 fylder hhv. 60 og 50 år. Holdet
kan sammensættes på tværs af klubber, og der ydes
et tilskud på 400 kr. pr. seniorhold til frokostbuffeten på spillestedet.

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

Frokostbuffet
Hvis holdene ønsker frokostbuffet på spilledagen kan der
købes spise-billetter til kr. 165,inkl. en øl/vand efter ønske. Disse billetter skal
forudbestilles ved tilmelding, og vil ikke blive
solgt på spilledagen.
Bemærk at der belært af sidste års erfaringer
opsættes to buffeter så der ikke bliver problemer
med at ekspedere de spisende til tiden!

Tilmelding for junior- og seniorhold
Hold i bredde- og eliterækkerne tilmeldes af
hovedkredsens turneringsleder, mens hold fra
junior- og seniorrækken skal tilmeldes direkte til
pokalturneringslederen Poul Jacobsen på email:
pokalturnering@skak.dk. Tilmeldingerne til disse
rækker skal være modtaget senest d. 13. maj 2012.

Eliterækken og bredderækken
I begge disse rækker er kvalifikation gennem
hovedkredsenes turneringer en forudsætning.
Hver af de ni hovedkredse har to pladser i såvel
elite- som bredderække.
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Yderligere information
www. dsu.dk > Medlemsinformation
> Turneringer > Pokalturneringer > 2012

Dansk Skak Unions

Delegeretmøde 2012
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning

Dansk Skak Union afholder
delegeretmøde på Konventum,
Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør,
søndag d. 8. april 2012 kl. 15.15.

3. Regnskabet for 2011 fremlægges
4. Fastsættelse af kontingent
Hovedbestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5. Fastsættelse af ratingafgift
Hovedbestyrelsen foreslår uændret ratingafgift.
6. Indkomne forslag
Forretningsudvalget fremsætter på vegne af hovedbestyrelsen følgende
forslag til vedtagelse på årets delegeretmøde vedrørende § 6 i unionens love:
‘Indvarsling ledsaget af dagsorden foretages af forretningsudvalget enten gennem
Skakbladet eller ved brev til klubberne med mindst 14 dages varsel.’
Dette afsnit foreslås ændret til:
‘Indvarsling ledsaget af dagsorden foretages af forretningsudvalget enten gennem
Skakbladet eller på unionens hjemmeside med mindst 14 dages varsel.’
7. Valg af:
a. Kasserer (René Baarup-Christensen er på valg)
b. To medlemmer af forretningsudvalget (Kim Skaanning-Pedersen og
Chresten Nieslen er på valg)
c. Et medlem af skaknævnet (Peter Roesen er på valg)
d. Tre suppleanter til skaknævnet (Peter Enevoldsen, Frank Petersen og
Erik Mouridsen er på valg)
e. To revisorer (Birger Andersen og Jakob Kaaber-Hansen er på valg)
f. En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg)
8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2013
9. Eventuelt
Stemmesedler udleveres ved henvendelse på Konventum samme dag
fra kl. 13.00. Udlevering vil ikke finde sted efter delegeretmødets begyndelse.
Behørig legitimation må forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe en
underskrevet fuldmagt fra klubformanden.
På forretningsudvalgets vegne
Lars-Henrik Bech Hansen
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Dansk Skak Unions årsregnskab
For perioden 1. januar 2011 til 31. december 2011 med budget for 2012
Resultatopgørelse

regnskab
2011

regnskab
2010

budget
2012

budget
2011

Indtægter
Kontingentindtægt
Ratingafgift

1.943.933
215.060

2.011.510
187.815

1.850.000
200.000

2.000.000
200.000

Medlemsbidrag i alt

2.158.993

2.199.325

2.050.000

2.200.000

150.566
46.890
70.000
3.623

138.889
50.000
60.000
136.339

145.000
32.500
60.000
0

Indtægter i alt

2.430.072

2.584.553

2.287.500

2.428.000

Udgifter
Skakaktiviteter
Informationsaktiviteter
Medlemsservice
Administration og møder
Lederpleje
Vækstaktiviteter
Diverse

511.622
1.125.741
121.919
311.992
44.401
67.972
608

728.600
1.342.371
107.414
220.676
42.103
178.862
8.510

720.700
1.058.500
118.000
251.000
42.500
67.000
600

692.400
1.203.000
109.000
275.000
42.500
82.000
600

Udgifter i alt

2.184.255

2.628.535

2.258.300

2.404.500

Tilskud DTF
Tilskud fra fonde
Sponsorindtægter
Andre indtægter

Vækstaktiviteter
3%
Lederpleje
2%

Diverse
Skak0%
aktiviteter
23%

135.000 Administration
14%
33.000
60.000
Medlems0

Overskud / (-underskud)
før renter

245.817

-43.982

29.200

23.500

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

-59.046
-31.446

39.332
-27.406

15.500
-28.000

20.000
-20.500

Renter i alt

-90.492

11.926

-12.500

-500

Over- / (-underskud)
efter renter

155.325

-32.056

16.700

23.000

Resultatdisponering
Henlagt netto til særlige formål
0
Overført til næste år
155.325

0
-32.056

0
16.700

0
23.000

Resultatdisponering i alt

-32.056

16.700

23.000

155.325

Fordeling af udgifter

service
6%

Informationsaktiviteter
52%

Vækstaktiviteter
7%

År 2011

Diverse
0%

Lederpleje
2%
Administration
8%
Medlemsservice
4%

Informationsaktiviteter
51%

Vækstaktiviteter
11%
Lederudgifter
4%
Administration
5%

År 2010
Skakaktiviteter
32%

Medlemsservice
4%
Informationsaktiviteter
44%

Antal starter i
koordinerede
turneringer
1998 - 2009

Skakaktiviteter
28%

År 2000

8000
7000
6000

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000
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Balance pr. 31. dec.

regnskab
2011

regnskab
2010

Aktiver
Likvide midler
Udlæg og forskud
Debitorer
Mellemregninger

632.038
0
-692
43.207

376.015
0
244.113
72.526

Omsætningsaktiver i alt

674.553

692.654

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

509.141
191.443

533.323
136.434

Anlægsaktiver i alt

700.584

669.757

1.375.138

1.362.411

Aktiver i alt

99.144
22.936

255.059
9.620

Gæld i alt

122.080

264.679

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

891.708
361.350

736.383
361.350

Egenkapital i alt

1.253.058

1.097.733

Passiver i alt

1.375.138

1.362.411

Svend Hamanns juniorfond

Kapital i alt

Årets resultat
Årets resultat er et overskud på
155.325,39 kr., som overføres til den
frie egenkapital.

Kommentarer til
indtægtsposter
På trods af et fald i kontingentsindtægter på ca. 67.000 kr. er de samlede indtægter nået op på det vi forventede i budgettet.

Kommentarer til
udgiftsposter og resultat

Passiver
Kreditorer og skyldige omkostn.
Offentlige kreditorer

Realkredit Danmark
Bankindestående
Mellemregning DSU

Kassererens beretning

2011

2010

55.471
28.226
-24.938

71.294
49.330
-44.438

58.759

76.186

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

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

De samlede driftsomkostninger er ca.
220.000 kr. mindre end budgettet.
Dette skyldes besparelser på både
eliteog breddeaktiviteter såvel som
på udgifter til skakbladet. Administrationsomkostninger er ca. 37.000
kr. højere end budgettet, dette skyldes dels investeringer i liveudstyr,
dels at hovedbestyrelsen har været
samlet til 2 weekendseminarer samt
forøgede udgifter til mødeaktiviteter i de internationale forbund. Finansielle poster er ca. 90.000 kr.
mindre end forventet. Dette skyldes
delvist et underskud i Dansk Skaksalg i 2010 samt et ikke realiseret
kurstab på ca. 35.000 kr. Det samlede resultat er ca. 132.000 kr. bedre
end budgettet.

Kommentarer til
aktiver og passiver
Anparterne i Dansk Skaksalg er optaget til den indre værdi i Skaksalget
pr. 31. december 2010.

Kommentarer til budget
For 2012 er der lagt et budget, der
skulle give et overskud på 16.700 kr.
Christiansfeld, 24. februar 2012.
René Baarup-Christensen,
Kasserer

www. dsu.dk
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En vision for
Af Tom Skovgaard
Hvad er visionen for dansk skak?
Hvad ønsker vi, hver især – og i fællesskab, for dansk skak? Og hvad er
det, vi kan gøre for at forbedre situationen for dansk skak og opnå noget
af det, vi ønsker?
Én ting er at køre den ‘daglige
forretning’, men en gang imellem er
det nødvendigt at tage tid til at hæve
sig lidt op over dagligdagen og vurdere tingene lidt mere ovenfra.
Og det var netop, hvad hovedbestyrelsen og forretningsudvalget
gjorde lørdag d. 26. november ved
visionsseminaret for dansk skak og
Dansk Skak Union.
Det blev en spændende og udbytterig dag med mange vigtige erkendelser og konstruktive tanker, og
som det vil fremgå i det følgende,
blev der identificeret en række mål
og indsatsområder – visioner med
praktisk indhold.
Oplægget til visionsdagen var baseret på input fra to fronter:
Alle hovedbestyrelsens
medlemmer, dvs. de ni
hovedkredsformænd og FUmedlemmerne, var bedt om på
forhånd kort at formulere ca. tre
punkter, som indgår i deres
vision for dansk skak.
Et indlæg fra Idrættens
Analyseinstitut (IDAN) var
rekvireret til at give inspiration
udefra og fra andre sportsgrene,
bl.a. om foreningsliv og
årsagerne til det medlemsfrafald, mange sportsgrene
oplever.

Inspirerende indlæg
Peter Forsberg fra Idrættens Analyseinstitut (www.idan.dk) holdt et
inspirerende og informativt indlæg,
som bl.a. kom ind på områder som
livet i klubberne, målgrupper, aktiviteter, medlemstyper og livsfaser,
medlemsfrafald, modtagelse af nye
medlemmer og online-community
og net-aktiviteter. De 26 slides fra
IDAN’s indlæg kan ses på Dansk
Skak Unions hjemmeside (se under
HB-referater, 26/11 og 5/2). Flere
centrale pointer havde direkte relevans for Dansk Skak Union.
• Dansk Skak Union er ikke alene
om at opleve medlemstilbagegang, bl.a. er tennisforbundets
medlemstal faldet fra ca. 120.000
til ca. 60.000 på de sidste ca. 20
år, og der ses ikke en ‘Caroline
Wozniacki effekt’!
• Dansk Skak Union står i samme
situation som flere andre
forbund, bl.a. tennis og motionsløb, hvor mange udøvere ikke er
medlemmer af en forening.

IDAN indsamler bl.a. statistik og
gennemfører spørgeskema-analyser,
dels generelt i samfundet og dels på
vegne af forbund, som ønsker det.
I sit indlæg tog Peter Forsberg udgangspunkt i den store undersøgelse
fra 2009 ‘Sport og motion i danskernes hverdag’. Et af de emner, som
her blev undersøgt, er forholdet mellem sports- og foreningsaktivitet og
de forskellige aldersprofiler og faser
i livet.
Som det er illustreret i figur 1, er
tilknytningen til foreningslivet meget stor i de unge år (80-90% op til
15-årsalderen er medlem af en
sportsforening), mens tilknytningen
senere i livet er lavere, f.eks. omkring
40% for de 30-39 årige, hvor til gengæld den selvorganiserede sport
(f.eks. jogging) dyrkes af omkring
70%, mens private tilbud, f.eks. Fitness-centre, dyrkes af omkring 20%.

Skakspillerens profil
Barriererne for de ikke-aktives deltagelse i foreningslivet varierer lige-

Noget udfordrer foreningerne...!

Figur 1
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r dansk skak?
Barrierer varierer gennem livet...
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ledes gennem livsfaserne. Som det
ses i figur 2 fravælger de 16-19 årige
primært foreningerne pga. manglende interesse, de 20-29 årige primært pga. praktiske forhold (logistik og økonomi) og de 30-39 årige
primært pga. manglende tid. De ældre årgange anførte svagere fysik
som den væsentligste barriere, men
det gælder jo næppe for skakken.
IDAN har for tennisforbundet identificeret 4 tennisprofiler:
•
•
•
•

Konkurrencespilleren
Klubspilleren
Træningsmotionisten
Købespilleren

Der kan formentlig identificeres tilsvarende skakprofiler bl.a. med henblik på at skabe medlemstilbud og
aktiviteter målrettet mod disse, samt
for at have tilbud, som gør det attraktivt at forblive som medlem gennem alle livets faser. Men der var
desværre ikke tid på dette visions-

seminar til at gå i dybden på dette
område. Generelt blev DSU’s medlemsprofil karakteriseret af IDAN
som:
• Smal medlemsskare (ældre
mænd, meget få kvinder)
• Små enheder (ca. 50 medlemmer
pr. klub)
• Enstrenget (kun skak)

Skak på Net og i klub
Og som det også blev udtrykt i indlægget, sætter skakken foreningsidrættens udfordring på spidsen, fordi foreningernes typiske tilbud om
faciliteter, modstandere, turneringer
osv. for skakkens vedkommende alle
kan findes som glimrende tilbud på
Nettet. Bortset fra det sociale samvær, hvorfor online-perspektivet skal
integreres som en del af det samlede
tilbud samtidig med, at foreningerne
skal fastholde og styrke det sociale i
skakmiljøet.

Med udgangspunkt i indlægget fra
IDAN og i dagens visionsinput fra
HB-medlemmerne, identificeredes
til den efterfølgende debat fire overordnede områder som hovedfokus
for visionselementer, udviklingsmuligheder og indsatser. Tanker og
stikord kunne i det følgende henføres til disse fire områder.

Overordnede
visionsemner og
indsatsområder
1. Klubber og aktiviteter
Arrangementstyper, bredde, samarbejde på tværs, udadvendte arrangementer, fastholdelse af medlemmer, FIDE-arrangementer, holdturneringen, hurtigskakarrangementer.
2. Målgrupper og minoriteter
Ungdom, kvinder, seniorer – indsatser f.eks. DM, holdskak, gratis medlemskab.
3. Online/net-aktiviteter
og -community
Træning, livedækning, interviews,
klub og færdighedsprøver på Nettet.
4. Organisation og struktur
Sekretariat, politisk struktur, opgaver og ansvar regionalt og på landsplan, DSU-DSS samarbejde, skal
være nemt og sjovt at være leder.
På den resterende del af visionsdagen
blev der debatteret og konkretiseret
visionselementer, udviklingsmuligheder og indsatser med udgangspunkt i disse fire hovedområder.
Indsats i forhold til vision er vist på
de næste sider.
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1. Klubber og aktiviteter
Konkretisering af vision:
• Tilbud om sociale arrangementer og skak for
familien, bl.a. til ungdomsspillere og til deres
forældre, og andre aktiviteter
• Tilbud om begynderstævner

Indsatser og udviklingsmuligheder:
1. Støtte klubberne, infomappe om DSU’s tilbud
inklusive de lokale tilbud i hovedkredsene,
f.eks. årlig opdatering. På dsu.dk, men også
trykt materiale (evt. via pdf-dokumenter til
download fra dsu.dk).

• Klubber og hovedkredse effektive til modtagelse af nye medlemmer, bl.a. info/infomappe
m. tilbud (hele DSU)

2. Begynderstævner.
Mindst to i hver hovedkreds i 2012!?

• Nogle i klubben har som opgave at modtage nye
medlemmer

3. Motivere og inspirere klubberne til sociale
arrangementer, bl.a. familier. Idé-katalog
samles.

• Rekruttering af unge spillere fra skoleskakken –
et indsatsområde

4. Artikel/spot-serie til Skakbladet om klublivet,
modtagelse af nye medlemmer og sociale
arrangementer.
5. Sikre at info om DSU’s ungdomsarrangementer
kommer til alle skoleskakspillere og deres
forældre!

2. Målgrupper og minoriteter
Konkretisering af vision:
• Mangfoldighed i holdskaktilbuddene, for at nå
ud til bredere målgrupper med holdskak (socialt
element)
• Ungdomstilbud, ikke bare skak, evt. babyskak
og andet
• Netværket af ungdomsledere skal styrkes
• Fokus på forældregruppen
• Kvindeskak, flere tilbud til kvinder og piger,
fastholde de 10-12 årige piger
• Netværk/brobygning mellem etablerede kvinde/
pigespillere og nye

Indsatser og udviklingsmuligheder:
6. Styrke netværket af ungdomsledere. Der er i
dag ca. 30 klubber m. ungdomsarbejde i DK.
7. Det skal ind i rådgivning og vejledninger, og
evt. idékatalog, at der skal sociale arrangementer med, når der er ungdomsstævner.
8. Kvindearbejdet og kvindeudvalget skal også
fokusere på kvindeskak breddeaktiviteterne.
9. Gode artikler og god omtale af kvindeskakken,
når der er anledning.
10. Kvinde-DM i påsken! Evt. allerede i 2012!?
11. Indsats på senior-breddearbejdet!

• Fastholde U-DM pigetitler, afholde kvinde-DM
i påsken
• Seniorgruppen, fastholde og evt. udbrede,
fortsætte med egne lederemner
• Sociale tilbud til alle målgrupper

14
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VISIONEN

• Gode historier om kvinder, der spiller skak,
arrangementer med etablerede kvindespillere

Og visionen for dansk skak!?
Tjaa .. . selvfølgelig vil vi gerne bl.a.:
• have et par spillere i verdenseliten
• have et blomstrende skakliv i
Danmark med skakklubber stævner og international deltagelse og
med stor bevågenhed og masser af
pressedækning m.v.

3. Online/Net-aktiviteter og -community
Konkretisering af vision:
• Onlineaktiviteterne i DSU udvikles og profileres, så de er så nyskabende, at det tiltrækker nye
spillere og medvirker til at give skakken
anseelse i befolkningen
• DSU’s onlinetilbud skal tiltrække onlineskakspillere, som ikke allerede er DSUmedlemmer, bl.a. med livedækning af alle ligapartier og DSU-støttede aktiviteter og med
kommentering med livestreaming
• Det skal gøres sjovere at blive en bedre skakspiller for at fastholde interessen og de unge
medlemmer, bl.a. med taktisk træning, mærkeprøver og ‘hitliste’ (konkurrencebetonet)

Indsatser og udviklingsmuligheder:
12. Uddannelse af live-operatører. Evt. live-ERFAgruppe / udvalg!?
13. Indkøb af yderligere live-udstyr.
14. Online træning – træningsmodulet opgraderes
eller droppes (skal vurderes).
15. Video-interviews og interaktivt materiale på
dsu.dk.
16. Samle skakblade og andet arkivmateriale i
elektronisk form på dsu.dk. Langsigtet action
og vedvarende aktivitet. Digitalisering af
Skakbladet er undervejs.

• Mere og bedre interaktivt materiale på DSU’s
onlinetjenester, bl.a. videoklip, træningsfaciliteter, redigerede videorapporter og
ugentligt nyt interaktivt materiale.

Peter Forsberg
fra Idrættens
Analyseinstitut
indleder
seminaret.

• Alle Skakblade, DSU-bøger, klubblade mv.
digitaliserres i et stort skakhistorisk arkiv

4. Organisation og struktur
Konkretisering af vision:
• Fire hovedkredse i DSU og kredse med lokale
folk i de fire hovedkredse, strømline strukturen i
DSU, og frigive ledere i DSU
• Landsdækkende holdturnering, holdturneringen
er nøglen til strukturændringen
• DSU skal have et sekretariat!
Sekretariatet skal løse opgaver for DSU, bl.a.
søge fonde og lave PR for DSU

Foto: Tom Skovgaard.

Indsatser og udviklingsmuligheder:
17. Fire hovedkredse i DSU og kredse med lokale
folk i de fire hovedkredse.
18. Landsdækkende holdturnering, indsats: ny 3.
division.
19. DSU skal have et sekretariat!

• have en talrig og mangfoldig
medlemsskare med både unge,
gamle, mænd, kvinder, motionister, topspillere og mange andre
profiler
• have en stærk online-profil med
liveskak, multimedie-nyheder og
-features, online-træning og spil, et online-klubkoncept og
meget andet

• have et skakkens hus med
sekretariat og gode kræfter ansat
til de mange opgaver
• modtage offentlig støtte, som
modsvarer og støtter et blomstrende dansk skakliv til gavn for
både medlemmer og samfund.
På visionsseminaret afsatte vi ikke
tid til at formulere en konkret ‘gyl-

den vision’, da vi prioriterede at
identificere indsatser, som kan
bringe os i den rigtige retning. Et
kort, generelt visionsbudskab flytter ikke nødvendigvis noget.
Med udgangspunkt i resultaterne
fra visionsdagen vil HB og FU derimod både tro på og gøre en aktiv
indsats for at bringe dansk skak et
skridt nærmere det, vi ønsker.
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den tilbagehængende bonde i den
halvåbne c-linje er ydermere en
svaghed. Med den slags gambitter
er det altid interessant at se, hvordan en stærk stormester reagerer.


v/ Steffen Pedersen
Den meget stærke Aeroflot Open i
Moskva blev lidt overraskende vundet af Mateusz Bartel, der havde
bedre korrektion end ukrainerne
Anton Korobov og Pavel Eljanov.
Alle tre sluttede på 6½/9. Den 27årige polak fortsatte den gode form
ved umiddelbart efter at vinde det
polske mesterskab for tredje år i
træk.
I Moskva slutte fem spillere på en
delt fjerdeplads. Deriblandt israeleren Maxim Rodshtein, der i sidste
runde hurtigt pillede Vadim Zvjaginsevs franske fløjgambit fra hinanden.

Vadim Zvjaginsev (2688)
Maxim Rodshtein (2634)
Fransk / C00
1. e4 e6 2. Sf3 d5 3. e5 c5 4. b4 cxb4
5. a3 Sc6 6. axb4 Lxb4 7. c3 Le7 8. d4
Helt dum er denne gambit ikke.
Hvid får åbne linjer, terrænovervægt
og god plads til sine officerer. Men
der mangler trods alt en bonde, og

  ^
   
   
   
   
   
  
  

8... Ld7!?
Den mere direkte ‘løsning’ er 8... f6
9. Ld3 fxe5 10. dxe5 Dc7 11. De2
Sh6 12. Lxh6 gxh6 13. 0-0 0-0 med
chancer for begge sider. Sorts
kongestilling er slået i stykker, men
ud over den manglende bonde har
Hvid også svage bønder på c3 og
e5. I den svenske liga sidste år vandt
Emanuel Berg over Johan Eriksson
med fortsættelsen 10. Sxe5!? Sf6 11.
0-0 0-0 12. Sd2.
9. Ld3 Tc8
En anden god mulighed er 9... f5!?
10. 0-0 a6 11. Sbd2
Springeren kunne også gå over a3.
11... Sa5 12. Dc2 Dc7 13. Lxh7? Dxc3
Sort kan kun være tilfreds med byttet af bonde h7 for c3. Hvid når ikke
at udnytte sit udviklingsforspring.
14. Db1 Db4 15. Lb2 Sh6 16. Lc2

Stormestre til DM
XtraCon DM-klassen, som landsholdsklassen ved årets påskestævne er døbt, får deltagelse af mindst tre stormestre:
• GM Sune Berg Hansen, Helsingør Skakklub (2561 / Elo 2572)
• GM Jacob Aagaard, Sydøstfyn (2520 / Elo 2522)
• GM Allan Stig Rasmussen, Jetsmark Skakklub (2502 / Elo 2531)
Dermed er det sikkert, at klassen bliver titelgivende, hvilket er
interessant for bl.a. sidste års oprykker, Jacob Carstensen.
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Ideelt vil Hvid vel hellere stå på d3,
men 16... Lb5 er et godt svar.
16... 0-0!

 ^
  
   
   
   
   
  

 


Vel ikke det mest oplagte træk, her
hvor Sort mangler h-bonden. Men
det viser sig helt uden betydning.
Hvid kan ikke på en fornuftig måde
få vendt dronning+løber batteriet
rundt.
17. Tc1 Tc6 18. Lh7† Kh8 19. Txc6
Sxc6 20. Ld3?
Planløst. Men 20. Ta3, der både har
ideer om at sende tårnet til kongefløjen over tredje række og også kan
tvinge den generende sorte dame
væk med Tb3, besvares stærkt med
20... Sxd4!
20... Tc8 21. Da2 Sa7 22. Sb1?
Hmm... Hvad skal den der?
22... Lb5 23. La3 Da4 24. De2 Lxa3
25. h3 Tc1†
Efter 26. Kh2 Db4 får Hvid ikke
engang sin officer igen.
0-1

Turneringen spilles på
Konventum i Helsingør
31. marts - 9. april.
Chancetilmeldere og tilskuere
kan finde oplysninger om
arrangement i Skakbladet nr. 1,
samt på: www.skak-dm.dk/2012.

Divisionsturneringen:

Fem oprykkere klar
Af divisionsturneringens syv grupper nåede de fem at afslutte 50-års
jubilæums-sæsonen, så spændingen
var udløst i tide til dette nummer af
Skakbladet. De fem oprykkerklubber kommenterer på de følgende sider deres indsats.
Før de to sidste runder af XtraConSkakligaen var spændingen dog
også næsten udløst – i hvert fald hvad
angik placeringen af mesterskabet.
Jetsmark førte med hele seks point
og lå til meget overbevisende at vinde for andet år i træk.
1. division gruppe 1 blev afviklet
sammen med Skakligaen, og her
førte Øbro foran K41 og Evans.

www. dsu.dk
+ 'Divisionsskak'
Fotos: Thomas Hauge Vestergård.

Internationalt i XtraCon-Skakligaen – GM Kamil Miton, Polen og GM Kaido
Kulaots, Estland, har trukket i Team Nordea/Skanderborgs blå klubtrøje
til kampen i 1. runde mod Nordkalotten.
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Foto: Poul Erik Nielsen.

Nordre
atter i
skakligaen

chesshouse@skakhuset.dk
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2010-11

www.skakhuset.dk

– i Skakligae
første otte

2009-10

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

Nordres resulta

Ligaen

2008-09

Køber skakbogsamlinger
Brugte – Restoplag – Nye

2007-08

SKAKHUSET

Formand Tom Petri scorede 5½
af 7 og blev topscorer sammen med
Jan Christensen, også 5½ af 7. Tom
spiller meget sikkert, men kan også
være giftig. Jan er der mere revolverskak over, og det giver indimellem
nogle flotte afslutninger!
Karl Pedersen blev desværre syg
og fik kun to kampe, men så er det jo
fint at have Jørn Sloth på reservebænken!
Resten var ikke noget at prale af
og årsag til, at vi kun scorede 28½ i
6 runder – 4,75 i snit er ikke prangende. Og hvis vi ikke får tilgang, er
der ingen tvivl om, at vi igen kom-

2006-07

Billige bøger på dansk...

med at slå de formodede konkurrenter fra Viborg med 5½-2½ og fulgte
op med en 6½-1½ sejr over Bov.
Dermed havde vi næsten allerede
bragt os afgørende i front.
Næste rundes 6½-1½ sejr over
Århus/Skolerne II var ikke prangende og blev jo i øvrigt taget fra os
igen kort efter.
Så kom nedturen, 3-5 imod Nørresundby og 3½-4½ mod Esbjerg,
skulle det alligevel blive spændende?
Nej, ikke rigtigt, de øvrige hold
snublede over hinanden, og vi kunne
køre sikkert i mål uden egentlig
spænding med to gange 5-3.
Den anden nedrykningsplads tilfaldt det godt og vel halvtyske hold
Bov, der ellers med en sejr over Jetsmark II i sidste runde kunne have
reddet sig, men det var de ikke i
nærheden af.
Tre spillere gjorde det fantastisk
på Nordre-holdet og fik fortjent
ratingfremgang: Igor Teplyi scorede
5 af 6, og det burde være endda blevet et ½ mere, da Erik Søbjerg slap
heldigt fra slutspillet i sidste runde.
At Igor kun spillede seks runder
skyldtes et svinkeærinde i en tysk
sekundaliga.

2005-06

Nordre er ved at udvikle sig til et
rigtigt elevatorhold, for god til 1.
Division vest og for ringe til Ligaen!
Holdene i 1. divisions gruppen
viste sig jævnbyrdige, bortset fra
Århus/Skolerne II, der meget træls
måtte trække sig efter fire runder.
Nordre var dog en tak bedre end
de øvrige hold. Vi lagde hårdt ud

Nordres oprykkere – fra venstre Nina Høiberg, Poul Erik Nielsen, Thomas Klitgård
Andersen, Jan Christensen, Igor Teplyi, Per Holst, Jørn Sloth og Tom Petri Petersen.

2004-05

Af Poul Erik Nielsen

mer til at hænge i den tunge ende af
tabellen næste år, med en truende
nedtur i elevatorskakten.
Vi skal se et par afslutninger, der
meget godt illustrerer de matchbolde,
modstanderne gav os:
Fra runden imod det udgåede
hold, Århus/Skolerne II har Igor med
sort lige spillet 24... Tf8-f5.

Nordre (2220)


Igor Teplyi
Nordre (2356)
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Christian Grubert
Jetsmark II (2099)

29... e3! 30. Sxe3 Sf4 31. Tee1 Lxe3
32. opgivet. 0-1
Endelig skal vi se Tom med hvid i
aktion i sidste runde mod Herning.
Sort har netop spillet 20... Lc6-d5
med remistilbud:

Århus/Skolerne II (2132)

1. division, gr. 2

2011-12

1

4 Århus/Skolerne 2
5 Herning
6 Bov

3

6

6

3

2

5

4

½

3½

2

1½
5

7½

2

8

1½

3

1

Nordre har deltaget i samtlige
50 divisionsturneringer og
holder rekorden med i alt
13 mesterskaber. Var indtil
1994 i højeste række, og er
siden seks gange vendt tilbage
efter at være rykket ned.
www. nordre.dk/
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4½
7

1

4½

4. r.

5

1

5½

4½

6½

2½
5½

8

4

6½

7

8

7

3. r.

2

2½
4

4

7 Jetsmark 2
8 Esbjerg

2. r.

3½
1

Medlemstal: 53

Nordre (2313)

5½

2 Nørresundby

Klubaften: Mandag kl. 19.00.

Tom Petri

1. r.

1 Nordre 1

3 Viborg

Spillested: Chess House,
Silkeborgvej 41, 8000 Århus.

  ^
  
   
   
   
  
   

  

Og i næstsidste runde mod Jetsmark
II fik Jan lov med sort imod Christian Grubert, som lige har spillet 29.
c3-c4? i stedet for det bedre 29. Tde1.
Også mod dette ville Jans fortsættelse dog være stærk.

ns
år

Formand: Tom Petri
Email: formand@nordre.dk

Herning (2144)

25. Tc1??
Efter f.eks. 25. Kf2 Txe5 26. Ke1 er
der en lang vej til sejren. Nu er det
derimod temmelig let:
25... Txf3! 0-1

ter

Nordre Skakklub

Ole H. Mikkelsen

Jakob Bjerre Jensen

Hold

21. b4!? Sc6 22. bxa5 Lxf3
Måske 22... f6!?
23. Lxf3 Sxe5 24. Txe5! dxe5 25. Lb4
Sf6 26. Lxf8 Txf8 27. Tb1
Her er 27. Dc3 stærkere.
27... Sd5 28. Db3 Dd8 29. Lxd5 exd5
30. Db6 Da8? 31. Tb5 e4 32. Txd5 exd3
33. Txd3 Te8 34. Td7 h5
På 34...Tb8 er varianten 35. a6! bxa6
36. Ta7! nydelig!
35. Dxb7 Dxa5 36. Txf7 Te1† 37. Kg2
De5 38. Df3 Ta1(??) 39. Tf5 De6 40.
Tf8† Kh7 41. Dxh5† opgivet.
På grund af 41... Dh6 42. De8 og
slut.
1-0

Jan Christensen
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4½

5

7
4

8

6

4

1

4

1 

2½

23

6

5

–
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Foto: tr.

Fire år
nok for
Frederiksberg

Flemming Bo Larsen
K41 (2198)

20

2012 /2/68

Ligaen
...
1.div.

Frederiksbergs
resultater
– i Skakligaens
første otte år

3
6

6

7

2.div.
3

3

3

2010-11

 
  
   
  
   
  
  

  

2009-10



2008-09



2007-08

FS (2005)

Hvid fortsætter naturligt og truer nu
med 45. Kd7, hvorefter løberen går
til de evige jagtmarker. Det kan Sort
tilsyneladende kun forhindre ved at
spille f5, men så er det over and out.
44... Kh6! 45. Kd7
Hvid har fulgt sin plan, men nu er
kongen lige netop gået langt væk fra
bønderne på dronningfløjen, og Sort
får chancen med...
45... a4!
Dermed sætter Sort tre brikker i slag.
Hvis Hvid slår løberen, kommer 46...
d3 47. cxd3 axb3, og de sorte bønder kan ikke længere stoppes, og på

2006-07

Erik Holstein

Jeg havde spillet for optimistisk i
åbningen, og det blev udnyttet fint
af min modstander, der nu har et
vundet slutspil: De sorte bønder er
blokeret, og løberen er omstøbt af
cement, mens Hvid har en fribonde
på h-linjen og en superstærk springer.
Men hvis det skal give mening at
spille videre i en tabt stilling mod en
modstander med en rating på 2200,
kan man jo ikke bare sidde og vente
på sværdet – eller på at modstanderen bliver ramt af lynet sekunder før
matsætningen. Man må finde en
plan! En plan, hvor man i det mindste teoretisk kan få modchancer. I
stillingen her kan man hæfte sig ved,
at de fremskudte sorte bønder under
optimale omstændigheder kan blive
en magtfaktor. Det betyder ikke noget lige nu, men hvis man kan få lokket den hvide konge væk fra bønderne.......
I diagramstillingen vinder Hvid
ved at spille 43. Ke4 efterfulgt af
Kxd4. Men han bryder sig forståeligt
nok ikke om at miste h-bonden efter
43... f5†, så han spiller i stedet...
43. h5
I første omgang er der intet valg, Sort
er tvunget til...
43... Kg7 44. Ke6

2005-06

Frederiksberg Skakforenings førstehold blev svækket ved indgangen til
sæsonen, da vores rutinerede førstebræt Svend Hamann blev lokket over
til ambitiøse Philidor. Men resten af
holdet viste stærk kampvilje, og det
lykkedes os alligevel rykke op i
1. division efter fire års fravær.
Ikke alene blev der bogført flere
stilrene gevinster. Der blev også
nørklet med remisstillinger for at få
dem ud over kanten, og der blev
kæmpet indædt i tabte stillinger. Et
eksempel på sidstnævnte er fra 2.
runde, hvor mit eget parti fik en noget overraskende udgang. Stilling
efter Sorts 42... Lc7-d8:

FS's oprykkere – fra venstre Dan H. Andersen, Thorbjørn Rosenlund, Henrik Sørensen,
Gerner Carlsson, Per Dorff Jørgensen, Erik Holstein, Erik André Andersen og Allan Poulsen.

2004-05

Af Erik Holstein

46. Sxb4 kommer 46... La5! Hvid er
altså tvunget til...
46. bxa4
... hvorefter der pludselig er opstået
et felt til løberen. Efter...
46... La5
... dækker løberen nu på b4, hvorefter truslerne med d3 og b3 holdes
intakte.
Nu påpeger vor ven Fritz, at Hvid
holder remis med 47. Kc6 d3 48.
Se3 dxc2 49. Sxc2 b3 50. Sa3. Men
den redning ser Hvid – der er i tidnød og lettere rystet over partiets
uventede drejning – ikke. I stedet
spiller han...
47. Sxb4
... men efter...
47... Lxb4 48. Kc6 Kxh6 49. Kd5 Lc3
... er partiet forbi.

FS (2166)


Allerød (1885)

27... Txd2 28. Txd2 Ke7
Vi genkender en remispræget stilling. Der måtte ikke gives remis, før
spørgsmålet om oprykning var afklaret, men det kræver god hjælp at
flytte remisgrænsen her.
29. Ke3 Tc5 30. f4
Bedre h4.
30.... Ta5
Sort vil gerne mase sig ind via c3
eller b3, men der er ikke alvorlige
ting på færde.
31. a3 Ke6 32. h3? Th5 33. h4 Tc5 34.
Kf3? h5! 35. Te2† Kf6 36. Td2, Tb5 37.
b4 Ke6 38. g4, hxg4† 39. Kxg4 Td5?
Der er lidt tidnød, og vi misser begge,
at 40. Txd5 faktisk vinder for Hvid
pga. tricks med f- og h-bonden.
40. Te2? Kf6 41. Te3 Kg6!
Nu har jeg en plan! Min konge skal
ind over de hvide felter, det hvide

En helt anden slags eksempel finder
vi i sidste runde, hvor oprykningen
skulle sikres med en storsejr. Her fik
Allan Poulsen forvandlet en absolut
stendød remis til gevinst. Vi kommer ind efter Hvids 27. Kg2-f3, og
Allan kommenterer selv:

1. r.

2011-12

1

2. division, gr. 1

1 Brønshøj 2
2 Helsingør
3 Damhus
4 Allerød 2
5 Frederiksberg
6 K 41 3
7 Bornholm
8 Odysseus

4
1
7
6
8

  
   
   
   
   
  
  
   
John Einar Keiwe

Ingen tvivl om, at min modstander
havde fortjent at vinde bedømt på
baggrund af partiet som helhed, men
et meget godt eksempel på, hvad
fight kan give af point.
1-0

Hold

tårn bindes til 3. række og mit tårn
kan komme til f.eks. h-linien via d1.
42. Tc3 f5† 43. Kg3 Kh6 44. Te3
44. h5! Kxh5 45. Tc7 Td3† 46. Kf2
Ta3 47. Txg7 var den variant, jeg
ville undgå med 43... Kh6!, men
holder det?
44... g6 45. Kh3 Td4 46. Kg3 Kh5 47.
Tf3 a5! 48. bxa5 bxa5 49. Tc3 a4
Hvid opgiver!? Gevinsten er ellers
langtfra så enkel, som jeg troede
under partiet, men f.eks. 50. Te3 Td1
51. Tc3 Tb1 52. Kh3! Kh6 53. Td3
Tb3 54. Tg3 Kh5 55. Kg2 Tb2+ 56.
Kg1 Ta2 57. Tg5+ Kxh4 58. Txg6
Txa3 ser faktisk ud til at vinde.
0-1

Allan Poulsen
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1
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Formand: Michael W. Olesen
Email: formand@fsskak.dk
Spillested: ‘Stormly’,
Nordre Fasanvej 81,
2000 Frederiksberg.
Klubaften: Onsdag kl. 19.00.
Medlemstal: 65
Frederiksberg har vundet DM
tre gange og desuden opnået
syv andenpladser.
www. fsskak.dk
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Foto: Verner Christensen.

Tåstrup
vandt
alle syv
Af Alexander Rosenkilde
Tåstrup rykkede i 2007 ned i 2. divisionen og har siden kæmpet for at
rykke op igen. I de to seneste sæsoner blev Tåstrup nr. 2 i gruppe 1,
men i år var der en gylden mulighed
for at rykke op, da vi denne gang
blev placeret i den ikke nær så stærke
gruppe 2.
Forhåndsfavoritterne i gruppen
var Tåstrup og Roskilde som hurtigt
trak fra de andre. Roskilde viste i 2.
runde skræmmende styrke med en
8-0 sejr over Dianalund. Det hele
skulle derfor reelt afgøres i 4. runde,
hvor Roskilde havde hjemmebane
mod Tåstrup.
Et af højdepunkterne fra kampen:

Jørgen Løvgren Nielsen

Tåstrups oprykkere – bagest fra venstre Jan Mose, Bo Henriksen, Alexander Rosenkilde
og Allan Toftegaard Christensen, forrest fra venstre Michael Nielsen, Kasper Foslund,
Martin Lee Lauritsen og Mark Kirkebække.

Bo Henriksen kom til Tåstrup sidste
år og har siden været ubesejret indtil
sidste runde af denne sæson. Efter
en dødkedelig åbning kom denne
mulighed i slutspillet:
24. Txd3!
Et stærkt kvalitetsoffer som giver
Hvid fordelen.
24... cxd3 25. exf5
Hvid dominerer fuldstændig på de
hvide felter.
25...Le7 26. Kd2 Lf6 27. Kxd3 Kf8 28.
Ke4 Te7 29. c4 Tc7 30. Tc1 Tdc8 31.
Le2 Ke8 32. b4
Her går det op for alle, hvor nemt
det egentlig er for Hvid.
32... Kd7 33. Lf2 Kd6 34. a4 Ld8 35.
a5 bxa5 36. c5† Kd7 37. Lb5† 1-0

ikke formåede at hive store sejre
hjem.
Noget mere spændende var det i
bunden, hvor Frem 2 og Sydøstfyn
2 kæmpede for at undgå den sidste
nedrykningsplads. Bagefter kan man
se, at netop matcherne mod os i høj
grad var med til at afgøre nedrykningen, for mens Sydøstfyn havde
de små udsving på sin side mod os,
var marginalerne ikke med Frem.
Her er to afgørende situationer,
først fra 1. runde mod Sydøstfyn,
derefter fra sidste runde mod Frem,
der kæmpede for at undgå nedrykning og længe stod til at klare sig.

Roskilde (2154)

22
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Tåstrups
resultater
– i Skakligaens
første otte år
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2.div.

2007-08

Tåstrup (2207)

Oprykningen var reelt afgjort efter
denne store sejr. Vi førte nu med 6
point til Roskilde, men manglede
stadig Køge og Holbæk, der var farlige outsidere. De seneste år havde
vi ligeledes haft en klar føring, så
nervøsiteten var stadig stor.
Det nåede dog ikke at blive rigtig
spændende, da vi slog både Køge
og Holbæk med 4½, mens Roskilde

Ligaen
...
1.div.

2006-07

Bo Henriksen

1½-6½ endte kampen i Tåstrups favør. Cifrene snyder en del, for kampen var faktisk helt lige undervejs.

2005-06

^
   
   
  
  
   
  

 

2004-05



Christian Furrer

Jesper Knudsen

Sydøstfyn 2 (2039)

Frem 2 (1992)
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Alexander Rosenkilde

Tåstrup (2276)

Tåstrup (2276)

Sort truer på e6, og Hvid skal gøre
noget aktivt for at få fordel.
18. c5!
Altødelæggende for Sorts stilling.
18... dxc5 19. Dd7
Mindst lige så stærkt som 19. bxc5.
19... Dxd7 20. Txd7 cxb4 21. Txe7 bxc3
22. Lxc3 Lf6
Sorts stilling er faldet fra hinanden,
men fantastisk fight fra min unge
modstander gav en remis, som bl.a.
var med til at sikre overlevelse i 2.
divisonen.
I det følgende parti havde jeg længe stået elendigt mod Frem's Jesper
Knudsen, der var meget velforberedt, men i diagamstillingen er det
uklart. Hvid endte med at vinde, selv
om computeren gav en lille fordel til
Sort. Om den har ret, ved jeg ikke,
men Frem rykkede altså ned sammen med Dianalund.

2011-12

2. division, gr. 2

1 Køge

1



Alexander Rosenkilde

Hold

5

7 Holbæk
8 Frem 2

7

7

6

6½
3½

3

5½

4

1

8

8

4½

5½
2

5 Ringsted
6 Dianalund

2. r.

1½

3 Roskilde

Tåstrup røg altså op i 1. division og
har ingen planer om at vende tilbage
til 2. division igen!

Hvad skal Hvid spille her?
24. Sg5?
Jeg var sikker på, at dette træk gav
mig gode muligheder. Men 24.
gxh7† Kh8 25. Sc4! med pointen
25... Dxe4 26. Sd2 var bedre.
24... Txe3!
Trækket jeg sad og håbede på. Det
måtte da være en fejl!
25. gxh7† Kh8 26. Sf7† Kxh7
26... Kg7 27. fxe3, og tårnet dækker
pludselig springeren.
27. fxe3
Men hvad nu? Sort har fremragende
angreb, og det så trist ud igen.
27... Tg8 28. Tf2 Lg3 29. Tc2 Dh4 30.
Sc4 Tg6
Det er ikke så nemt for Sort, som det
ser ud til. F.eks. 30... Lh2† 31. Kf1
Tf8 32. Ke2 Txf7 33. Kd3, og Hvid
står skidt, men er i live.

1. r.

2 Sydøstfyn 2

4 Tåstrup

31. Sd2 Dh2† 32. Kf1 Tf6†?
En fejl! Efter 32... Kg8 33. Sf3 Dh7!
har Hvid problemer med både tårnet
på c2 og springeren på f7.
33. Sf3 Txf7
Læg mærke til 33... Txf3†? 34. Lxf3
Dxc2? 35. Le4† Dxe4 36. Sg5†
34. Tf2!
Redder stillingen, og vinder kvaliteten tilbage.
34... Dh4 35. Sg5† Dxg5 36. Txf7†
Slutningen på partiet er en skam, og
det vil jeg ikke vise, men ... 1-0

2½

5½

7

6

5

8

5

6½
3½

3

4

6½
2½

1½
1

3½
2

3

3½

3

3

2½

6½
5
4

8

6. r.
4

4

1½
3

3

2

5. r.

4

4½
6

2

1

4v
5

5

8

0

2½
6

4. r.

1½

6
4

3. r.

2
1

2

8

1

7

5½
7

2½

4
1

5½

3
5
3

4

5

3

Klubaften: Torsdag kl. 19.00.
Medlemstal: 38
Tåstrup har spillet divisionsskak siden 1994 og tilbyder
hver uge juniortræning.
www. taastrupskakforening.dk
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8

3½
3

7

1
5

1

4½
2
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Pts.

4

4
8

5
3

6

Spillested:
Tåstrup Medborgerhus,
Køgevej 71, 2630 Taastrup.

6

4½
6

5

2

7

4½

Formand: Jan Mose Nielsen
Email: jan_mose@hotmail.com

7. r.

4
5

Tåstrup
Skakforening

7
2

6
4

3½

mp. plac.

30

9

4

24½

5

6

34

11

2

39

14

1 

26

6

5

15

1

8 

32½

8

3

23

2

7 

2012 /2/71

23

... DIVISIONSTURNERINGEN
Foto: Richardt Ebbesen.

Næste
stop:
1. division
Silkeborgs oprykkere – fra venstre:Preben Sonne, Torben Bødskov, Flemming Hundebøll,
Steen S. Andersen, Søren Mejrup, Per Knudsen, Peter Haarup, Michael D. F. Sørensen.

dommerkursus@skak.dk

24

2012 /2/72

6
2.div.

2

6

7

1
3

2010-11

Kursusafgift:
Dommerkursus 1: 100 kr.
Dommerkursus 2: 50 kr.

4

– i Skakligaens
første otte år

2009-10

Fire lektioner pr. kursus.
Pr. brev eller mail.
Afsluttes med prøve.

Silkeborgs
resultater

2008-09

§§

Ligaen
...
1.div.

2007-08

Dansk Skak Unions kurser
i turneringsledelse
(dommerkursus 1) og
kamplederuddannelse
(dommerkursus 2).

klare at vi resultatmæssigt blev bedre
og bedre turneringen igennem – vi
skulle lige spilles varme!
Næste sæson får vi det svært, det
ved vi udmærket. Vi har fået bøllebank i 1. division før, og elevatoren
kan sagtens tænkes at køre ned igen.
Men vi skal gøre vores bedste, med
eller uden den elskede hvide bus!
Faktisk betyder det ikke så meget for
os, hvilken række vi spiller i, selv
om Per bestemt mener vi får kortere
køreture til udekampene i 1. division.
Jeg forsøgte at overtale andre på
holdet til at skrive denne artikel.
Forgæves. Så derfor er jeg i min gode
ret til afsluttende at vise et af mine

2006-07

Bliv skakdommer

Ved arrangementet blev anvendt
live-brætter i 3 af matcherne, bl.a.
vores. Det var jo en ekstra psykisk
belastning for os, der ikke har prøvet den slags før. Men som min gode
modstander så opmuntrende proklamerede inden partiet: ‘Jeg har tænkt
mig at ignorere det!’ Det råd forsøgte
jeg så at følge, men kunne godt mærke sveden trænge sig på ved tanken
om at komme til at vælte nogle brikker!
Forinden havde vi haft en ret stabil sæson, hvor kun Viby formåede
at slå os. Det er der såmænd ikke
noget nyt i, for dem har vi det altid
svært mod. Stabilitet er nødvendig
for at rykke op, men det hjælper jo
også på oddsene, hvis man har en
eller to supermænd på holdet. Det
havde vi i år, idet Preben Sonne scorede 7 af 7 og Flemming Hundebøll
5½ af 6. Vi andre var mere forudsigelige i vores resultater. Silkeborgs
førstehold består af både ældre og
yngre spillere. Vi har ingen egentlige topspillere, selv om Per Knudsen nok kan aftvinge respekt fra langt
de fleste modstandere!
På papiret har vi det stærkeste hold
i den tid, jeg har været med, men
mange af os spiller udelukkende
holdskak, evt. kombineret med lidt
internet-skak. Det kan måske for-

2005-06

Pers hvide bus er døende! Den har i
årevis transporteret os førsteholdsspillere fra Silkeborg Skakklub rundt
i det meste af landet og har været en
af nøglerne til det specielle sammenhold, jeg føler med mine holdkammerater.
Men den holdt denne sæson ud,
gjorde den – og fik æren af at fragte
en flok stolte og glade 1. div. spillere hjem til Søhøjlandets hovedstad.
I den afsluttende runde, arrangeret
af Springeren i Kolding, vandt vi
nemlig topopgøret mod Haderslev
med hele 6-2.

2004-05

Af Steen S. Andersen

5. runde

egne partier! Det er jo heller ikke
hver dag man får chancen for at
komme i bladet!
Partiet blev spillet i 5. runde hvor
vi var på besøg i den smukke by
Ribe. Haderslev lå på dette tidspunkt
1 point og 1 matchpoint foran os, så
vi gik efter en stor sejr. Det fik vi,
hvilket også blev indledningen til en
heftig slutspurt hvor vi i de sidste tre
runder kun satte 4½ point til, sammenlagt!


^ 
   
  
   
  
   

 


Silkborg (2129)

Knud Jespersen
Ribe (1997)

Engelsk / D30
1. Sf3
Denne hest går en stor dag i møde!
1... Sf6 2. c4 e6 3. g3 d5 4. Lg2 c6 5.
b3 Ld6 6. Lb2 0-0 7. 0-0 Te8 8. d4 Sbd7
9. Sc3 b6 10. Te1 Lb7 11. e4 Sxe4 12.
Sxe4 dxe4 13. Txe4 Le7 14. Te1 c5 15.
Dc2 Sf8 16. Tad1
Efter et par passive sorte træk er
Hvids fordel tydelig, uden at være
skræmmende.
16... Dc7 17. d5
Egentlig spillet af nød, fordi jeg ikke
kunne finde nogen fordel efter andre træk. Men den fremskredne
bonde viser sig at være ganske brugbar senere hen.
17... exd5 18. cxd5 Ld6 19. Sd2
Med planen Sc4 og bytte blokøren
på d6.

2. division, gr. 3

2011-12

1

2 Haderslev

8

3 Varde
4 Silkeborg

8 SK 1968 3

4½
3½

4

1

7

1
8
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3
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4
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4
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3

4
4

4. r.

4½

5
3
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3. r.

2
6

6

3½
6

1

4

5½
2½

7 Springeren





33. Dxf7†
Sort opgav. Den ambitiøse hest stod
ellers på spring til at sætte mat på g8.
1-0



3
5

2

4

7

2

6
2

5

5 Evans 2
6 Ribe

2. r.

4½
3



Silkeborg Skakklub
Formand:
Johnny Koust Rasmussen
Email:
formand@silkeborgskakklub.dk

24. Sf5
Gafler e7 og g7.
24... Txe1† 25. Txe1 Txe1† 26. Dxe1
Lf8 27. De8.
Truer igen på g7, men også d5-d6
hænger i luften.
27... c4† 28. Ld4 Da5 29. Lc5
29. Sd6 er endnu bedre.
29... h5 30. Lxf8 Sxf8 31. Se7† Kh7
32. Le4† g6
32... Sg6 33. Dg8† Kh6 34. Sf5 mat!
Eller 32... Kh6 33. Sg8 mat!

1. r.

1 Viby

 
 
   
  
   
  
   
   


Alternativ mat!

Steen S. Andersen

Hold



19... Te7 20. Sc4 Tae8 21. Dd2 Sg6
22. f4 b5
22... Sxf4 23. Txe7 Txe7 24. gxf4
Lxf4 25. d6 duer ikke.
23. Se3
Hmm, hesten ombestemte sig og
synes pludselig bedre om feltet f5!
23... Db6 ?
23... Sxf4 24. gxf4 Lxf4 25. d6 duer
stadig ikke. Rigtigt var 23... Lc8 for
netop at dække f5.

1
4

3

2½
4½
3½

6

4

Silkeborg er en flittig turneringsarrangør, bl.a. DM 2009.
www. silkeborgskakklub.dk/
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Medlemstal: 59
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Klubaften: Torsdag kl. 19.00.

5
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4

Spillested: Lunden,
Vestergade 74, 1. sal,
8600 Silkeborg.
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... DIVISIONSTURNERINGEN
Fotos: Thomas Hauge Vestergård.

Sikker
sejr til
SK 1968 II

26
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Niels
Danstrup
– topscorer.

Ligaen
...
1.div.

SK 1
re
3
6

7

2

–iS
før

5
8

2.div.

2010-11

2009-10

2008-09

4

2007-08

Stamspillerne på vores hold var:
1. Søren Holst Nielsen
2. Hans Henrik Grand
3. Morten Swayne Storgaard
4. Janus Christensen
5. Lars René Andersen
6. Pelle Oliver Larsen
7. Niels Danstrup
8. Karsten Nymann Pedersen

Topscorer blev Niels Danstrup med
5½/7 point, men flere spillere gjorde
det også godt med 5/6 og 5/7 point.

2006-07

nederlag på 4½-3½ til Randers, men
da Holstebro samtidig tabte med
samme cifre til Ålborg, havde vi et
forspring på 3½ point før sidste
runde til Holstebro og Thy, der var
vores modstander i sidste runde. Selv
om vi altså førte med 3½ point før
sidste runde, var vi dog enige om, at
intet var afgjort endnu, og der skulle
stadig kæmpes for sejren. Derfor ingen remiser før de første 10 minutter
var gået.
Sidste runde mod Thy Skakklub,
blev dog ikke særlig spændende. Vi
kom hurtigt foran 3-0, og da en 4½3½ sejr var nok til, at vi ville vinde
2. division gr. 4. var spændingen
væk. Vi endte med at vinde kampen
6-2 og vandt dermed overbevisende
divisionen med 38 point foran Randers med 33 point. Randers sluttede
af med en sejr på 5-3 over Holstebro
og fik en fortjent andenplads i divisionen.

2005-06

I SK 1968 har vi en stor bredde med
tre hold i divisionsturneringen. Samtidig har vi en politik om, at man
ikke må gå på ‘strandhugst’ hos lavere rangerede hold, når man skal
finde reserver. Hvor andre klubber
rask væk tager deres reserver blandt
stamspillere på klubbens øvrige,
undgår vi dette, da vi som regel har
reserver nok at tage af. Dette er en af
hemmelighederne ved vores succes.
Andetholdet består af spillere med
en stor jævnbyrdighed. I holdskak
er det ofte vigtigere at have et homogent hold, end det er at have en stærk
top. Forberedelser betyder ofte ikke
så meget, for man ved ikke, hvem
man skal møde på modstanderens
hold, man kan kun gætte sig til det.
Vi prøver alligevel før hver kamp
at gætte på, hvordan modstanderen
stiller op, men jo længere ned på
holdet man kommer, jo mere usikkert er det, hvem man skal møde, for
bare ét afbud kan forrykke det hele.
Det er charmen ved holdskak.
Undervejs i turneringen lagde vi
os hurtigt i spidsen med tre sejre på
6, 6½ og 7 point. Det så ud til, at vi
nærmest var sikre på oprykning. Den
vigtigste sejr var den på 6½-1½ over
Holstebro, der skulle vise sig at være
en af vores største konkurrenter. I
næstsidste runde led vi vores første

2004-05

Af Hans-Henrik Grand

SK 1968 II's oprykkere – med sort på bræt 1 og i stærkeste opstilling på vej mod
storsejren 7-1 over Kjellerup. Forrest Søren Holst Nielsen mod Søren Ladegaard, på
bord 2 Hans Henrik Grand mod Heinrick Dalsgaard Almind, og på bord 3
Morten Swayne Storgaard mod Peter Kock.

Som illustration af, hvordan der blev
kæmpet, har jeg valgt at bringe et
eksempel på mit eget spil:



37... Kd8 38. Td7†(?)
38. Db6† og mat i næste.
38... Kc8 39. Dc7 mat! 1-0

Heinrick D. Almind
Kjellerup (2016)


Niels Danstrup

 
 
   
  
 
  
   
  




kommenter:

Niels Danstrup
SK 1968 II (2073)



SK 1968 II (2125)

2011-12

1

2. division, gr. 4

Min modstander havde tidligere i
partiet spist en forgiftet bonde og fået
en tvivlsom stilling. Dernæst fulgte
rokade til hver side og kongeangreb
på hver sin fløj. I denne stilling er vi
begge i tidnød, men Heinrick finder
noget smart:
35... Dxc4!
Klart det bedste fusk i tidnøden.
Pointen er jo 36. dxc4?, Lxe4† med
død og ødelæggelse. Nu truer Sort
med Lxe4†, så der skal skrappe midler til.
36. Txb7† Ke8
Hjælp, hvad skal jeg nu gøre? Hov...
37. Lh5†!
Tag den!

kakligaens
rste otte år
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Medlemstal: 85
SK 1968 er som den eneste
klub i landet repræsenteret af
tre hold i divisionsturneringen
www. sk1968.dk

4½
6

8

4½

8

4

4

13½

1

8 

7
5

6

1

3½

4

2½

3

33
30½

10

2

9

5
1 

38

11

4½

26

6

6

3

31½

7

3

20½

4

7 

1

5

mp. plac.

31

2
4

Pts.

3½

5

5½
3½

2



Klubaften: Mandag kl. 19.00.
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Spillested: Studenternes Hus,
Nordre Ringgade,
8000 Århus C.
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Formand: Peter Grønborg
Email: pgroenborg@yahoo.dk
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Skakklubben
af 1968

7. r.

5

^

38... Tb3! 39. Df4 Dxf4 40. Lxf4 Txd3
Pga. mat i bunden kan Hvid ikke få
en ny dronning med d7-d8, så...
41. Kf1 Txd5 42. Ke2 Kg7 1-0

6. r.
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^

Sort har lige spillet 26...Kg8-g7, og
Hvids bedste træk er nu 27. e5, hvor
27... dxe5? 28. Txf6! Sxf6 29. Lxe5
er super for Hvid, så sort må spille
27... Le7, og Hvid står i overkanten.
Der fulgte:
27. Txf6? Sxf6 28. e5 Sg4
Her står springeren super godt, da
der i resten af partiet er temaer med
mat i bunden.
29. exd6 Dc6 30. Lg3 cxd4 31. cxd4
Dd5 32. Dd2 Tb4 33. Td1 Df5 34. d5
Tb1 35. Df4 Txd1† 36. Dxd1 Tb8 37.
Dd4† Kh7 38. Sd3

1 Aalborg

3 Randers



Aalborg Skf. (2041)

1. r.

2



Finn Winther Nielsen

Hold

2 Kjellerup



   
   
  
   
 

 

Hans Henrik Grand

1968 II's
esultater

^



   
 
   
   
  
   


4

2

2012 /2/75

27

Fotos: Cathy Rogers.

Vejen t
Af Thorbjørn Rosenlund
Den 10. maj indleder verdensmester
Viswanathan Anand, Indien, sit titelforsvar mod udfordreren Boris Gelfand, Israel. Matchen spilles i Moskva, er fastsat til 12 partier, og gælder den nette præmiesum på rundt
2,5 mio. US dollars.
Gelfand kvalificerede sig til VMmatchen ved at vinde kandidatturneringen sidste år, og med en mester,
som både har vist overbevisende
styrke i sine titelforsvar mod Kram-

Verdensmester
Viswanathan Anand.

FIDE’s ratingliste
Top-10, 1. marts 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Magnus Carlsen, Norge
Levon Aronian, Armenien
Vladimir Kramnik, Rusland
Viswanathan Anand, Indien
Teimour Radjabov, Aserbajdsjan
Hikaru Nakamura, USA
Fabiano Caruana, Italien
Sergey Karjakin, Rusland
Alexander Morozevich, Rusland
Vassily Ivanchuk Ukraine

F

ød

s
sel

3/11
6/10
25/6
11/12
12/3
9/12
30/7
12/1
18/7
18/3

da

Mestrenes
placeringer

to
-r
Elo

ati

1990
1982
1975
1969
1987
1987
1992
1990
1977
1969

2835
2820
2801
2799
2784
2771
2767
2766
2765
2764

22. Boris Gelfand Israel

24/6 1968

2727

56. Peter Heine Nielsen, Danmark

24/5 1973

2693

ng

Tata Steel Chess 2011
Amber Chess Tournament
Kandidatturneringen
Bazna Kings Tournament
Biel Chess Festival
Sparkassen Chess-Meeting
Grand Slam Final
15e Univé Schaaktoernooi
Tal Memorial
London Chess Classics
Tata Steel Chess 2012

www. fide.com/
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Mestermøde:

til verdenstoppen
Karjakin, Rusland, og de kun lidt
ældre Teimour Radjabov, Aserbajdsjan, og Hikaru Nakamura, USA –
og italieren Fabiano Caruana, som
først fylder 20 år om et par måneder.
Bortset fra Carlsen holder Anand de
unge bag sig på FIDE’s ratingliste,
men så er der 29-årige Levon Aronian fra Armenien og den russiske
eksverdensmester Vladimir Kramnik på 36. De har begge passeret den
42-årige verdensmester på den se-

nik i 2008 og Topalov i 2010, ville
det være en naturlig antagelse, at det
er verdens to stærkeste spillere, som
nu skal kæmpe om titlen.
Så enkelt er det imidlertid ikke,
for selv om Anand i perioder har ligget nr. 1 på verdensranglisten, og
Gelfand i årtier har tilhørt verdenseliten, er der andre navne, der trænger sig på. Yngre navne, 21-årige
Magnus Carlsen først og fremmest,
men også den jævnaldrende Sergey

Magnus
Carlsen

Levon
Aronian

Vladimir
Kramnik

Viswanathan
Anand

Hikaru
Nakamura

3-4

3-4

5

2

1

2

1

11

3

6-9

5-8

3-4

neste ratingliste fra FIDE. Gelfand
er helt nede som nr. 22, men hos både
ham og Anand har tankerne nok
været rettet mod VM-matchen og
gjort det vanskeligt at fokusere på
turneringer. I november spillede
Anand alle sine partier i Tal Memorial i Moskva remis, mens Gelfand
havnede endnu længere nede med 7
remiser og to nederlag.
For Anand var 2011 det dårligste
år længe, og Gelfand havde kun den

Vassily
Ivanchuk

Boris
Gelfand

4-5

6-9
1

1

3-4

5-6

1
1
1

3-5

5
3-5

3-5

2

3-5

8-9

5-6

10-12

1
1-2

1-2

8-9

6-7

10

3

5-6

1

5-6

2

2-4

1

5-6
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... VEJEN TIL VERDENSTOPPEN

3.-27. maj 2011,
Moskva, Rusland.

Kvartfinaler

Veselin Topalov (BUL)
Gata Kamsky (USA)

1½
2½

Boris Gelfand (ISR)
S. Mamedyarov (AZE)

2½
1½

Levon Aronian (ARM)
Alexander Grischuk (RUS)

3½
4½

Vladimir Kramnik (RUS)
Teimour Radjabov (AZE)

6½
5½

Semifinaler

Gata Kamsky (USA)
Boris Gelfand (ISR)

4
6

Alexander Grischuk (RUS)
Vladimir Kramnik (RUS)

5½
4½

Finale

Boris Gelfand (ISR)
Alexander Grischuk (RUS)

3½
2½

http://kazan2011.fide.com/

ene succes, kandidatturneringen –
som dog selvfølgelg også var vigtig. Imens viste Magnus Carlsen, at
FIDE bør tage hans boykot af VMsystemet alvorligt og lytte til kritikken, hvis verdens mest vindende

turneringsspiller også skal kæmpe
om VM-titlen.
Mens Anand forbereder sit tredje
titelforsvar med turneringer for halv
kraft og månedlange træningslejre
med blandt andre Peter Heine Nielsen, er der blevet plads til gennembrud for Hikaru Nakamura, som endda besejrede mesteren med sort i
London Chess Classic i december,
og for Levon Aronian, der har udviklet sin kreative spillestil til et niveau, hvor trækkene først er forståelige, når man ser hele partiforløbet
Senest har han vundet den klassiske
turnering i Wijk aan Zee, Tata Steel
Chess.
Også andre har præget de store
turneringer, Peter Svidler, der vandt
World Cup’en, og Alexander Grischuk, som både her og i kandidatturneringen nåede finalen, men generelt er det en lile eksklusiv kreds
af mestre, der dominerer.

6. runde

Kandidatturneringen

2

3

Alexander Grischuk
Rusland (2747)

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sf3 Lg7 4. g3 d5
5. cxd5 Sxd5 6. Lg2 Sb6 7. Sc3 Sc6 8.
e3 0-0 9. 0-0 Te8 10. Te1 a5 11. De2
Lg4
Typisk for grünfeldindisk forsøger
Sort at kontrollere felter i og omkring
centrum med officerer. Hvids spil er
langsommere, men efter forberedelse
kan bønderne rykke fremad og give
terræn.
12. h3 Le6 13. b3 a4 14. Tb1 axb3 15.
axb3 Dc8 16. Kh2 Ta5


  
   
^   
   
  
  
 
 


Otte spillere i et knock-out system.
Aronian havde mange chancer mod
Grischuk, men greb dem ikke, Topalov kunne ikke vælte den robuste
amerikaner Gata Kamsky, og Radjabov tabte omkampen til Kramnik.
I semifinalerne blev samtlige otte
ordinære partier remis, hvorefter
Gelfand og Grischuk trak de længste strå i omkampene mod hhv. Kamsky og Kramnik.
I finalen blev også de fem første
partier remis, før aførelsen i det 6.
ordinære parti, et positionelt mesterværk af Gelfand.

1

Israel (2733)

Grünfeldisk / D76

Kandidatturneringen

4th Bilbao / Sao Paulo Final Master

Boris Gelfand

17. Td1!
Binder det sorte tårn til 5. række pga.
af den latente gaffel d4-d5.
17... Th5
De sorte brikker arbejder harmonisk
sammen, problemet er bare, at fører
det ikke til noget konkret, sætter
Hvid tålmodigt sine bønder i bevægelse.

4

5

6

pts./res.

1. Magnus Carlsen, NOR

2823

  1 1 ½½ ½½ ½½ 0 1

15 / 6

2. Vassily Ivanchuk, UKR

2765

0 0  ½1 1 ½ 1½ 1 0

15 / 5½

3. Hikaru Nakamura, USA

2753

½½ ½ 0   ½ 1 ½½ 1 0

12 / 5

4. Levon Aronian, ARM

2807

½½ 0 ½ ½ 0   ½ 1

1½

12 / 5

5. Viswanathan Anand, IND

2817

½½ 0 ½ ½½ ½ 0   1 1

12 / 5

6. Francisco Vallejo Pons, ESP

2716

1 0

0 1

0 1 0 ½ 0 0 

10 / 3½

26. sept. - 11. okt. 1. cyklus i Brasilien, 2. cyklus i Spanien. Kategori 22. Ratinggennemsnit 2780.
'Fodbold-point': 3 point for gevinst, 1 point for remis, tæller før klassiske point.
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Tata Steel Chess 2011
14.-30. januar.
Wijk aan Zee, Holland.
1.
2.
3-4.
3-4.
5.

Hikaru Nakamura, USA, 9
Viswanathan Anand, IND, 8½
Levon Aronian, ARM, 8
Magnus Carlsen; NOR ,8
Vladimir Kramnik; RUS, 7½

I alt 14 deltagere, se Skakbladet
nr. 2, 2011.

www. tatasteelchess.com/

Amber Chess Tournament
11.-24. marts, Monaco.
Hurtigskak og blindskak.

Finalen i kandidatturneringen – Boris Gelfand besejrer Alexander Grischuk og
skal nu møde Anand i en match om VM.

18. Sh4 Lf6 19. f4!
Det handler om centrum. Sort kan
ikke slå to gange på h4 med 19...
Lxh4 20. gxh4 Txh4, da der følger
21. Kg3! (ikke 21. d5 Lxh3!), og Sort
må ofre kvalitet på h3.
19... Td8 20. Df2 Lxh4 21. gxh4
Dobbeltbonden er ikke køn, men den
kostede Sort løberparret, og det hvide centrum afventer klarsignal.
21... Sd5 22. Sxd5 Thxd5 23. Lb2 Tb5

^ 
  
   
   
  
   
  
 
 

^ 
   
   
  
   
  
   
 


27. d5 b6 28. Le5 c5 29. dxc6 f6 30.
La1 Tc5 31. Txc5 bxc5 32. Db5 Dc7
Lidt sejere var 32... La2, nu vinder
Hvid materiale.
33. Txb3 Sxc6 34. e5 Sd4 35. Dc4†
1-0

24. De2!
Præcis reaktion. Sort kan ikke slå på
b3 pga. 25. d5.
24... Th5 25. e4
Sort får en bonde, men nu danner de
hvide bønder den længe forberedte
front, og manglen på centrumfelter
forplanter sig snart til hele brættet.
25... Lxb3 26. Tdc1 Sa5



Grand Slam Chess Final
Grand Slam systemet består af Pearl
Spring i Kina, Tata Steel Chess i
Holland, Bazna King i Rumænien,
Linares i Spanien og Mtel Masters
Chess i Bulgarien. Finalen var en
dobbeltrundig turnering med seks
deltagere og de to halvdele i Sao
Paulo og Bilbao. Vassily Ivanchuk
spillede forrygende, men kunne dog
ikke matche Magnus Carlsen i de
indbyrdes partier, som begge blev
tabt. Også omkampen vandt nordmanden, 1½-½, og den excentriske

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Levon Aronian, ARM, 15½
Magnus Carlsen, Norge, 14½
Viswanathan Anand, IND, 13
Vasily Ivanchuk, UKR, 11
Alexander Grischuk, RUS, 11
Hikaru Nakamura, USA, 10½
Boris Gelfand, ISR, 10½
Veselin Topalov, BUL, 10½
Vugar Gashimov, AZE, 10½
Sergey Karjakin, RUS, 10
ladimir Kramnik, RUS, 8
Anish Giri, NLD, 7

www. amberchess20.com

Bazna Kings Tournament
11.-22. juni, Medias i Rumænien
Dobbeltrundig turnering.
Magnus vandt på korrektion.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Magnus Carlsen, NOR (2815), 6½
Sergey Karjakin, RUS (2776), 6½
Hikaru Nakmura, USA (2774) 4½
T. Radjabov, AZE (2744) 4½
Vassily Ivanchuk, UKR (2776), 4
L.-D. Nisipeanu, ROM (2662), 4

www. turneulregilor.com

Biel Chess Festival
18.-29. juli, Biel i Schweiz
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Magnus Carlsen (2821), NOR, 19
Alex. Morozevich (2694), RUS, 17
M. Vachier-Lagrave (2722), FRA, 12
Alexei Shirov (2714), ESP, 12
Fabiano Caruana (2711), ITA, 10
Yannick Pelletier (2590), CHE, 5

Sejr talte 3 point, remis 1 point.

www. bielchessfestival.ch/
2012 /2/79
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9. runde

ukrainer måtte derfor nøjes med andenpladsen. Magnus Carlsens gevinst i det ordinære parti med hvid
var seværdigt:

Magnus Carlsen
Norge (2823)

Vassily Ivanchuk
Ukraine (2765)

Nomzoindisk / E21
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Sf3 b6
5. Dc2 Lb7 6. a3 Lxc3† 7. Dxc3 Se4 8.
Dc2 f5 9. g3 Sf6
Med løberen på g2 truer der både
Sg5 og Sd2, men efter det frivillige
tilbagetog bliver Hvid opfindsom.
10. Lh3!? 0-0 11. 0-0 a5 12. Td1 De8
13. d5 Sa6 14. Lf4 exd5
Meget risikabelt og i hvert fald ingen gendrivelse af løberplaceringen
på h3.
15. Lxf5 dxc4 16. Sg5 Dh5

  ^
   
   
   
   
   
 

 

17. Txd7!?
Et spektakulæret offer, som dog ikke
kan modtages, da 17... Sxd7 18.
Lxh7† Kh8 19. Lg6 Dg4 20. h3 fanger dronningen.
17... Kh8 18. Te7 Sd5 19. Lg4 Dg6 20.
Sf7† Kg8 21. Lf5 Dxf5
Eneste chance. Sort får meget materiele for dronningen, men den usikre
kongestilling lader Hvid bevare initiativet.
22. Dxf5 Sxe7 23. Sh6† gxh6 24. Dg4†
Sg6 25. Lxh6 Tf7 26. Td1 Te8 27. h4
Sc5 28. h5 Lc8 29. Dxc4 Se5 30. Dh4
Sc6 31. Td5 Se6 32. Dc4 Scd8?



   
  
  
   
  

  






Sort er i tidnød og glemmer, at Lc8
nu er udækket.
33. Dg4† Sg7
Ser det ikke, men 33... Kh8 34. Ld2
Sb7 35. h6 var også slut.
34. Dxc8 opgivet. 1-0

Tal Memorial

1

2

3 4

Tal Memorial
Mindeturneringen for ‘Troldmanden
fra Riga’, VM 1960-61, Michail Tal,
som døde i 1992 kunne mønstre et
rekordhøjt ratinggennemsnit, men
mange partier blev remis. Der var
dog også højdepunkter, bl.a. Magnus Carlsens gevinst mod Gelfand,
som vil blive kommenteret i udførligt i et kommende nummer.

London Chess Classic
Kramnik var tilbage i storform og
vandt uden nederlag, men det var
Nakamura, der spillede turneringens
parti mod Anand. Dette nederlag til
verdensmesteren vil blive kommenteret sammen med Carlsen - Gelfand.

Tata Steel Chess
Sidste store turnering før offentliggørelsen af FIDE's ratingliste for
marts var klassikeren i Wijk aan Zee.
Turneringen har haft skiftende sponsorer, men som sidste år var det Tata
Steel, der skabte det økonomiske
grundlag for den store festival med
14-mands alle-mod-alle gruppe i
toppen. Aronian opnåede sit livs
største turneringssejr, da Magnus
Carlsen snublede i 9. runde mod Karjakin og ikke siden nåede op.
Det følgende parti har alt: Snedig
åbningsforberedelse, dybt positionsspil, brillant afslutning.

5

6

7

8

pts.

1. Magnus Carlsen, NOR

2826

 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1

2. Levon Aronian, ARM

2802

½  ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ ½ 5½

1

5½

3. Sergey Karjakin, RUS

2763

½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 5

4. Ian Nepomniachtchi, RUS

2730

½ ½ ½  ½ ½ ½ 1 ½ ½ 5

5. Vassily Ivanchuk, UKR

2775

½ 0 ½ ½  ½ 1 ½ ½ 1

6. Viswanathan Anand, IND

2811

½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ ½ 4½

5

7. Peter Svidler, RUS

2755

½ 0 ½ ½ 0 ½  1 ½ 1

8. Vladimir Kramnik, RUS

2800

½ ½ ½ 0 ½ ½ 0  ½ ½ 3½

9. Boris Gelfand, ISR
10. Hikaru Nakamura, USA

2012 /2/80

4½

2744

0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½  ½ 3½

2758

0 ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ ½ 

16.-25. november 2011 i Moskva. Kategori 22. Ratinggennemsnit 2776.
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Magnus Carlsen og Levon
Aronian – nr. 1 og 2 på den
aktuelle verdensrangliste
mødtes i Bilbao / Sao Paulo
Final Master.

Sparkassen Chess-Meeting
12.-22. juli, Dortmund, Tyskland
Kramniks 10. sejr i Dortmund. Sikker på
førstepladsen før sidste runde, hvor han
tabte med hvid mod Nakamuras kongeinder.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Vladimir Kramnik (2781), RUS, 7
Quang Liem Le (2715). VNM, 5½
Ruslan Ponomariov (2764), UKR, 5
Anish Giri (2701), NLD, 5
Hikaru Nakamura (2770), USA 4½
Georg Meier (2656), BRD, 3

www. sparkassen-chess-meeting.de/

15e Univé Schaaktoernooi 2011

10. runde

14.-22. oktober, Hoogeveen, Holand

Anush Giri
Holland (2714)

Levon Aronian
Armenien (2805)

Dronninggambit / D37
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Le7 4. Sf3 Sf6
5. Lf4 0-0 6. e3 Sbd7

Dobbeltrundig turnering. Kramnik vandt
alle sine tre matcher 1½-½.

For tiden populært blandt de førende stormestre. Derfor en variant, som
inviterer til forberedte nyheder.
7. Le2 dxc4 8. 0-0 Sb6!?
Og her kom så Aronians idé. Sort
holder midlertidigt på bonden og tillader, at stillingen tilsyneladende
desorganiseres.

London Chess Classic

1

2

3 4

5

1.
2.
3.
4.

Vladimir Kramnik, RUS, 4½
Anish Giri, NLD, 3
Maxime Vachier-Lagrave, FRA, 2½
Judit Polgar, HUN, 2

www. univechess.nl

6

7

8

9

pts./res.

1

1

16 / 6

1 ½ 1

1

15 / 5½

1. Vladimir Kramnik, RUS

2800

 ½ ½ 1 ½ ½ 1

2. Hikaru Nakamura, USA

2758

½  0 ½ 1

3. Magnus Carlsen, NOR

2826

½ 1  ½ ½ ½ ½ 1

1

14 / 5½

4. Luke McShane, ENG

2671

0 ½ ½  ½ ½ 1

1

13 / 5

5. Viswanathan Anand, IND

2811

½ 0 ½ ½  ½ 1 ½ ½

9/4

6. Levon Aronian, ARM

2802

½ 0 ½ ½ ½  1 ½ ½

9/4

0

1

0  ½ 1

7. Nigel Short, ENG

2698

0 ½ ½ 0

8. David Howell, ENG

2633

0

0

0 0 ½ ½ ½  ½

4/2

6 / 2½

9. Michael Adams, ENG

2734

0

0

0 0 ½ ½ 0 ½ 

3 / 1½

3.-12. december 2011. Kategori 20. Ratinggennemsnit 2748.
'Fodbold-point': 3 point for gevinst, 1 point for remis, tæller før klassiske point.
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Fabiano Caruano – Italiens unge
stjerne er avanceret til top-10.

9. Dc2 Sh5 10. Le5 f6 11. Sg5
Fristende, men ifølge Aronian er 11.
Lg3 bedre.
11... fxg5 12. Lxh5 Ld7 13. Lf3



  ^
   
   
   
   
   
 
  

13... Txf3! 14. gxf3 Ld6
Kvalitetsofferet var forberedt hjemmefra, Som kompensation har Sort
en bonde og naturlig udvikling.
15. De4 Lc6 16. Dg4 De7 17. Lxd6 cxd6
18. Se4?
Nu erobrer Sort felter og terræn.
18... h6 19. Dg3 d5 20. Sc3 Tf8 21.
Se2 Tf5 22. Kg2 Sd7 23. Th1 Sf8 24.
h4 Sg6 25. f4 Sxh4† 26. Kf1 Db4 27.
Tb1 Le8!
Løberen nærmer sig en drømmediagonal.
28. Sc3 De7 29. b4 Tf8 30. Tb2 Lg6 31.
Ke1 Ld3 32. fxg5 Sf3† 33. Kd1 hxg5
34. Dh3 Df6 35. Kc1 Lg6 36. a4 Td8
37. Se2 e5 38. Dg4 exd4 39. exd4 Te8
40. Dd7 c3 41. Ta2

Tata Steel Chess - Wijk aan Zee

1

2

3 4

 0 ½ 1

5


 
   
   
   
   
   
   


6



41... Se1!! 42. Txe1 Df4† 43. Kd1 De4
0-1

Danskere i Holland
Blandt deltagerne i de mange åbne
grupper ved Tata Steel Chess var der
flere danskere. Jacob Woge Nielsen
deltog i to turneringer, en weekendturnering (½ point af 3) og en dagturnering (1½ point af 3, delt 2. præmie). Palle Skov deltog også i en
weekendturnering og øgede sin rating. Tom Skovgaard deltog i ‘Tienkampen’ gr. 3B (3½ point af 9), Niels
Erik Andersen i ‘Tienkampen’ gr.
3C (4½ point af 9), mens deltog LarsHenrik Bech Hansen i ‘Tienkampen’
gr. 3E (4 point af 9).

7

9 10 11 12 13 14 pts.

1. Levon Aronian, ARM (11)

2805

1

9

2. Magnus Carlsen, NOR (6)

2835

1  ½ ½ ½ ½ ½ 0

3. Teymour Radjabov, AZE (3)

2773

1 ½ 1 ½ ½

8

½ ½  ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½

8

4. Fabiano Caruana, ITA (12)

2736

0 ½ ½  ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1

8

5. Hikaru Nakamura, USA (5)

2759

0 ½ ½ ½  ½ ½ ½ 1

7½

6. Vassily Ivanchuk, UKR (10)

2766

½ ½ ½ ½ ½  ½ ½ ½ 0

7. Gata Kamsky, USA (7)

2732

0 ½ ½ ½ ½ ½  1 ½ ½ ½ 1

8. Sergey Karjakin, RUS (4)

2769

0

1

1 ½ 1

8

1 ½ 1
1

0 0 ½ ½ 0  1

1 ½ 0

1 ½ ½ 1 ½
1 ½ 1

0 ½ 1

1

7½

1

0

7

1

1

6½

2692

½ ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0  ½ ½ ½ ½ ½

10. Boris Gelfand, ISR (2)

2739

0

0 ½ 0

11. Vugar Gashimov, AZE (9)

2761

0

0

0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½  ½ ½ 1

5

12. Veselin Topalov, BUL (14)

2770

½ 0 ½ 0 ½ ½ 0

0 ½ ½ ½  ½ 1

5

13. David Navara, CZE (1)

2712

1 ½ 0 ½ 0

0

0

0 ½ ½ ½ ½  ½

4½

14. Anish Giri, NLD (13)

2714

0 ½ ½ 0 ½ 0

1

0 ½ 1

0 ½ 

4½

9. Loek van Wely, NLD (8)

0

1 ½ 1 ½  ½ ½ ½ 0

0

13.-29. januar 2012. Kategori 21. Ratinggennemsnit 2755. Lodtrækningsnummer i parentes.
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Problemskak
v/ Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.












Hjælpemat i 6 træk. Se tekst.



Opgaveforklaring
13615. Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 12. halvtræk med Sorts
hjælp.
13616. Hvid trækker først og tvinger Sort til sætte Hvid mat i 8. halvtræk.

Løsninger til nr. 1/2012
13606. 1. Sf6. 1... Sxf2 2. Dg5‡. 1...
Sg5† 2. Dxg5‡. 1... c6 2. Txe4‡. 1...
c5 2. Le3‡. 1...~ 2. Dg4‡. Forførelser: 1. Se5? c6! og 1. Se3? c5!
Giorgio Mirri, Italien (30/8 1917 10/5 2007). Han komponerede ‘kun’
ca. 100 opgaver, men var berømmet
for deres originalitet. I herværende
tilfælde de indbyggede nævnte forførelser. I 1985 udnævntes han til
international dommer.
13607. 1. Sd2. 1... Sxf3 2. Sxf3‡.
1... Te4 2. Dxe4‡. 1... c6 2. Txa4‡.
1... Lc6 2. Dxa7‡. 1... e6 2. Txg4‡.
1...~ 2. Dd5‡. Forførelser: 1. Sf6?
Le6!, 1. Sc5? Lc6!, 1. Sxc3? c6! og
1. Sg3? e6! Hubert Gockel, Tyskland (12/3 1960 -). Specalist i moderne totrækkere. Sammenlign med
forrige opgave. Man aner, at Gockel



13614
J. Fridlizius, 1898





Mat i 2 træk.



 
 
   
   
   














   
   
   
   
  
   
   
Selvmat i 4 træk. Se tekst.

har gået i Mirris skole.
13608. 1. a3! g6 2. e7 og derpå evt.
2... Txe7 3. dxe7‡
1... g5 2. Dc3 og derpå evt. 2... Tc7
3. dxc7‡
1...~ 2. Dxb7†. Forførelser: 1. e7?
Th6! og 1. Dc3? Th5! Raffineret
nøgle, der dækker feltet b4. F.eks. 1.
a3 e1D 2. Dxb7† Kc5 3. Dc6‡.
Bruno Oswald Sommer, Tyskland
(20/3 1881 - 19/11 1971).
13609. 1. Tg2!! ~ 2. Dh1 ~ 3. Th2 ~
4. Txh7†. Den hvide dronning skal
bag tårnet! Men ikke via f3 på grund
af 1... De8! Friedrich Köhnlein,
Tyskland (12/12 1879 - 5/7 1916)
13610. 1... e6 2. Lh8 Ld6 3. Th4†
Kg3 4. Th7 Kf4 5. Tg7 Ke5 6. Tg4‡.
En hjælpemat med få brikker – og
alligevel sættes Sort mat midt på
brættet, endda uden hjælp af den
hvide majestæt. Min sjæl, hvad vil
du mer? Fadil Abdurahmanovic,
Bosnien (24/7 1939 -). IA 1972 og
IM 1980. Tilhører den absolutte
verdenselite, når emnet er hjælpemat.
I 1992 blev han udnævnt til GM i
komposition.
13611. 1. Sb3 Kc3 2. Sd4 Kc4 (2...















   
   
  
   
  
   
Mat i 3 træk.



13617
V. Novikov, 1977







13616
E. Birgfeld, 1918





  
  
 
   
  
   
  
   




Mat i 2 træk.



13615
F. Abdurahmanovic, 2010



13613
H. Hurme, 2009

13612
D. Stojnic, 2009






  
  
   
   
  
   
   
   
Hvid trækker og opnår remis.

e3 3. Lb6 Ld2 4. Ke4 Lc1 5. La5†
Kc4 6. Se2 La3 7. Lb6 og vinder) 3.
Lb6 Lg3† 4. Kf5! (4. Kxe4 giver
kun remis) 4... Lf2 5. Kxe4 Lg1 6.
c3 Lf2 7. La5 Le1 8. Se2 Ld2 9. Lb4
Le1 10. Ke3 og vinder. Hvid dominerer – og Sort truer med at søge
tilflugt i en teoretisk remisstilling.
Ladislav Salai Jr., Slovakiet (18/1
1961 -).

Patspøgelset
En overmåde sjælden slags studie.

13618
H. Ott (1890-1967)
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Hvid trækker og vinder.

http://problemskak.dk/
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Jule-quiz’en
Løsninger og vindere
Skak er et gammelt spil med en stor
historie og rig kultur. Det er derfor
ikke overraskende, at en jule-quiz
med drilske spørgsmål i alle skakkens hjørner kan stille store krav til
løserne. Og var sidste års premiere
på jule-quiz i Skakbladet svær, var
opfølgeren (Skakbladet nr. 6, 2011)
en endnu større udfordring. I modsætning til i for, hvor Knud Lysdal
brillerede ved at svare rigtigt på samtlige 24 spørgsmål, kom ingen løsere
i år gennem quiz’en uden enkelte
små fejltrin. Lysdal blev noteret for
21 rigtige af 24, men det blev overgået af Claes Løfgren med 22, som
dermed vandt endnu en konkurrence
i ‘skak-kundskab’. Det høje niveau i
quiz’ens sværhed og blandt de danske løsere understreges af, at Claes
Løfgren vandt den internationale
quiz på ChessCafe.com både i 2006
og 2007, det første år i rekordscore
og i øvrigt med Knud Lysdal på andenpladsen.
Nogle få point efter de to vindere
var konkurrencen tæt mellem Palle
Henriksen, Peter Munk Andersen,
og Jens Hartung-Nielsen, men vilkårene var blot to placeringspræmier
og ti lodtrækningspræmier. Navnene
blev allerede bragt i nr. 1, men de
fortjener at blive gentaget.

Vinderne:
1. præmie 500 kr.:
Claes Løfgren
2. præmie 250 kr.:
Knyd Lysdal
10 præmier a 100 kr.:
Per Chr. Pedersen, Bent O. Kristensen, Peter Röder, Palle Henriksen,
Christian Jørgensen, Peter Munk
Andersen, Michael Madsen, Ole Sylvestersen, Jens Hartung-Nielsen og
Ove Kroll.
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Jule-quiz nisserne bag de opfindsomme spørgsmål var ligesom i fjor
Jes Knudsen og Jens Kristiansen, og
dem giver vi ordet til, for nu gælder
det...

Løsningerne:
Opgave 1:
A) Den Islandske Falkeorden. Bent
Larsen blev tildelt denne orden i
2003. Slipset var til lejligheden udlånt af Einar Einarsson, der selvfølgelig også måtte hjælpe Bent med at
binde det.
B) Alexander Aljechin. Den daværende verdensmester blev tildelt
samme orden i 1931. Vi beklager, at
vi kom til at skrive ‘ca. 60 år før Bent
Larsen’, men denne lapsus afholdt
dog ikke de fleste fra at finde svaret.
Den første islandske stormester. Fridrik Olafsson er også tildelt den fine
orden, men selvfølgelig langt senere
end Aljechin. Han er ca. jævnaldrende med Bent.
Opgave 2:


 
 
   
   
  
  
  
 






A) Steen Juul Mortensen (DSU-formand 1977-1996 samt 2002-2005)
trak 1... Lf4! og vandt hurtigt. Det
var mod Steffen Zeuthen i Lauritz
Rasmussens mindeturnering, Randers 1973.

   
  
  
   
   
   
   

  
B) Harry Viggo Tuxen (DSU-formand 1955-63) var foruden stærk
spiller også en fremragende opgavekomponist. I diagramstillingen sætter 1. Dc8 mat i to træk!


 ^
   
   
   
  
   
 
   

C) Lars Bech Hansen (DSU-formand 2009 - ) trak 17... Sce5!? mod
Casper Dahl Rasmussen ved DM i
2000. Flot spillet og så kompliceret,
at selv computer-analyser giver bedømmelsen ‘uklart, men chancerigt’.
Partiet blev bragt i Skakbladet i 2009
i forbindelse med Lars’ tiltræden som
formand. Mærkeligt nok var der ikke
mange, der fandt det rigtige svar.
Partiet var måske for nyt?
Opgave 3:
A) ‘French Poisoned Pawn’ af Steffen Zeuthen og Erik Jarlnæs, 1971
var den første åbningsbog skrevet af
danskere, men udgivet på engelsk.

Bogen behandler forskellige udgaver af Winawer-varianten 1. e4 e6 2.
d4 d5 3. Sc3 Lb4, hvor Hvid spiller
Dg4 og slår den ‘forgiftede’ bonde
på g7. Bogen regnes den dag i dag
for et vigtigt, grundlæggende referenceværk.
B) 400 meter hækkeløb. Erik Jarlnæs vandt DM 1970-72 og satte også
i sin tid dansk rekord i denne atletikdisciplin. Han var blandt andet holdkaptajn for det danske skak OL-hold
i Nice, 1974.
Opgave 4:




























 

   

  






A) 1. De1, og nu enten:

 1... exf1T


2. Dxg3†, og Sort er mat.
1... exf1D
2. Kxg3 Dxe1†, og Hvid er mat.
1... exf1L
2. Kxg3 og Sort et pat.
1... exf1S
2. Df2† Kxf2 (eller 2... gxf2),
og Hvid er pat.

Opgave 5:
A) Færøerne. John Rødgård
i 1984 og 1988-2010
og Leif Kristensen 1988.
B) Skotland. Jacob Aagaard
i 2006 og 2008.
C) Uganda. Niels Lauritzen
i 1996.
D) Thailand. Poul Rasmussen
i 1976.
E) Malta. Torben Sørensen
i 2010.
Eller i anden rækkefølge naturligvis. Mange havde svaret Island, som
Henrik Danielsen repræsenterede
ved OL i 2006 og 08. Men Henrik
blev islandsk statsborger i 2005. En
listig fælde fra quizmagerne, som
selv meget skrappe løsere faldt i.
Vi kan i øvrigt henvise til hjemmesiden www.olimpbase.org, som indeholder en forbløffende mængde
data om international holdskak, i høj
grad om skak-OL.
Opgave 6:
A) Thorbjørn Rosenlund. Citatet er
fra ‘Politikens Lærebog i skak’,
1999, skrevet af Skakbladets redaktør. Det afslutter, nærmest lidt profetisk, afsnittet om ‘Computerskak’.

B) Svend Hamann. Fra artiklen
‘Skakspillende datamaskiner’, Skakbladet nr. 11, 1975. Hamann kommenterer i artiklen et parti, han i 1975
spillede mod ‘CHESS.4.5.CDC’, et
af datidens stærkeste skakprogrammer. Han anslog dets spillestyrke til
ca. 1500 i rating.
C) Curt Hansen. Fra debatindlægget
‘Skal skakspillets mysterier løses?’,
Skakbladet nr. 12, 1992. Curt Hansen, Danmarks anden stormester og
første juniorverdensmester gav her
udtryk for meget stor skepsis og bekymring over computernes indmarch i skakspillet. I dag 20 år senere kan man så spekulere over, om
han fik ret i sine dystre forudanelser
om computernes rolle.
Opgave 7:
A) Anders Andersen. Den tidligere
finansminister var også en stærk og
passioneret skakspiller, hvilket er ret
bredt kendt. Svaret klarede stort set
alle løsere da også.
B) Mogens Lykketoft. Nej, ikke Niels
Helveg Petersen, som mange havde
svaret. Maleriet er af Lars Andersen
og er udstillet på Frederiksborg Slot.
Mogens Lykketoft spiller skak med
fysikeren Holger Bech Nielsen.

Og her var så Svantevits fire hoveder: Fire forskellige forvandlinger
fører til fire forskellige slags afslutninger: Hjælpemat, selvmat, hjælpepat og selvpat! Den omtalte ‘Skakspøg-turnering’ blev udskrevet i
Skakbladet i 1907.
B) Øjenlæge. Komponisten til opgaven var Niels Høeg, der i mange
år var øjenlæge i Horsens.
‘Skak’ – Lars Andersens dobeltportræt
af minister Mogens Lykketoft og
atomfysiker Holger Bech Nielsen kan
ses på Frederiksborg Slot i Det
Nationalhistoriske Museums moderne
samling.
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Opgave 8:
Rud Thygesen. Skakspillet blev
fremstillet på Pårup Maskinfabrik,
men kun solgt i få eksemplarer.
Ifølge Rud Thygesen selv nok fordi
‘Det var alt for dyrt’.
Opgave 9:

Opgave 10:

=
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A) 1. a8K! d5 2. a7 d4 3. Df5† gxf5
4. Sg1† Txg1† mat!

Kai Bjerring (1946 - 2006).

A) Kai Bjerring. I ChessBaseMagazine nr. 128, 2009 omtales
‘The Bjerring-variation’, der opstår
efter 1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Sxd4 Sf6 5. Sc3 g6 6. Le3 Lg7 7. f3
Sc6 8. Dd2 0-0 9. 0-0-0 d5 10. exd5
Sxd5 11. Sxc6 bxc6 12. Ld4 og nu
Bjerrings træk 12... Sxc3!? Kai kom
i starten af 70’erne meget hurtigt op
i den øverste danske elite, hvilket fik
Bent Larsen til at skrive artiklen
‘Hvordan spiller denne Bjerring
egentlig?’, Skakbladet nr. 3, 1974.
Men Kai havde allerede i 1965 vundet københavnsmesterskabet for juniorer under navnet Kai Hansen.
B) Bled 2002. Kai Bjerring deltog
ved OL i Bled 2002, på holdet fra
den internationale blindeskakorganisation, IBCA.
En del havde svaret Orla Herman
Krause. En del af spørgsmålets forudsætninger passer også på denne
gamle mester. Han deltog kun i ét
OL, London 1927, Bent Larsen har
skrevet om ham i Skakbladet, og man
knytter stadig hans navn til en populær variant i slavisk dronninggambit.
Og Krause vandt aldrig DM, men
han deltog altså heller aldrig i kampen om mesterskabet.
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I diagramstilingen er der ‘almindelig’ selvmat i kun 2 træk med 1. Df5†
gxf5 2. Sg1† Txg1 mat!, så som
quiz’en bragte fordringen var den
desværre ikke præcis. Den oprindelige fordring der fulgte opgaven, da
den sammen med historien blev publiceret i Skakbladet 1908, lød da
også: Hvid tvinger i 4 træk Sort til at
gøre mat ved dobbeltskak. Og alle
må jo indrømme, at der i løsningen
er tale om en afsluttende dobbeltskak
med hele to rene matter! Det skal dog
understreges, at man efter vore dages regler for skak ikke må forvandle
til en konge, heller ikke i problemskak. Man bemærker det tidsmæssige sammenfald med ‘Skakspøgturneringen’ i spørgsmål 4. De gamle
var slet ikke så kedelige endda.
B) Karl Lorenz Jesper Jespersen.
Sognepræst i Svendborg 1886-1909.
Derudover var han en internationalt
højt anerkendt komponist af skakopgaver. Og så var han DSU’s første æresmedlem. Han kunne vist
mere end sit fadervor.
For biografier over danske opgavekomponister henvises til Dansk
Skakproblem Klubs hjemmeside:
www.problemskak.dk. Her findes
også masser af andet stof til intelligent hjernevrid.
Tak for deltagelse, interesse og venlige kommentarer!

Aktivitet
og talent

Kvindeskakken
Af Thorbjørn Bromann
For de bedste kvindespillere har der
de sidste par år været arrangeret træningsweekender. Ved den seneste
træningssamling var GM Sune Berg
Hansen forbi og holde et inspirerende oplæg, mens GM Henrik Danielsen underviste de stærkeste kvinder
dagen efter. Der har naturligvis også
været undervisning fra undertegnede, og ved sidste træningssamling
havde jeg særlig fokus på de bedste
juniorer, som var inviteret med for
første gang.
Flere af juniorerne, der deltog i
den seneste træningssamling, viser
bestemt lovende takter, så hvis de
kan fortsætte fremgangen, går der
måske ikke mange år, før vi ser nogle
nye navne på landsholdet.
Til gengæld er der ikke mange
kvinder, der deltager i hverken de
nationale- eller internationale seniorturneringer, men der er givetvis heller ikke så mange at tage af i DSU.

Top og bredde
Som noget nyt hos kvinderne er det
nu landstræneren, der udtager kvindeholdet til OL, og ikke som tidligere en ratingliste og et eventuelt
aktivitetskrav. Det samme gælder i
forbindelse med NM for kvinder,
hvor vi i 2011 havde både Oksana
Vovk og Esmat Guindy med i
Reykjavik. Jeg ser gerne, at vi har

Foto: Thorbjørn Bromann.

ning og opdaterede resultatsider på
internettet i løbet af næste års turnering.
Der har været masser af god kampskak til hurtigturneringerne. Her er
en fin afslutning fra det seneste DM:

Marie Frank-Nielsen
Jetsmark (2000)
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:
Marie Frank-Nielsen – blandt de
stærkeste i den unge generation.





deltagere med i både NM og EM,
men kvindeudvalgets budget er meget begrænset, og især EM er meget
dyrt at deltage i.
Dansk Skoleskak har de seneste
år fået masser af nye spillere (herunder piger) og det er kvindeudvalgets
håb, at det også på sigt kan give flere
kvindelige medlemmer i DSU. Udvalget er i hvert fald opsat gå et godt
samarbejde med Dansk Skoleskak.

Sort trækker. DM i hurtigskak for
kvinder 2011, 6. runde.
1... Lg4!!
Hvid opgav. Den giftige mat i bunden efter f.eks. 2. Txe7 Dxe1†! koster dronningen.

Det ny DM

Turneringstavle m.m. kan findes på:

DM i hurtigskak for kvinder er blevet afholdt for andet år i træk (det
første år dog som uofficielt mesterskab, da DSU vist lige skulle se det
an) med pæn succes. Første år deltog 18 spillere i Valby, mens 2011udgaven nåede op på 20 kvinder.
Chess House i Århus stod for et fint
arrangement med masser af hjælpere
og pænt med tilskuere. Som det blev
omtakt i Skakbladet nr. 6, tog Sandra de Blecourt Dalsberg sig af titlen og 1. præmien på 1000 kr., mens
Chess House og kvindeudvalget i
fællesskab havde sørget for, at der
var masser af ekstra præmier fra bl.a.
Dansk Skaksalg.
Kvinderne har taget rigtig godt
imod hurtigturneringen, som i 2012
planlægges afholdt i Middelfart. Ud
over det sociale islæt, som præger
turneringen, satses der på livedæk-

www. chesshouse.dk/resultater

Danmarksmestre
Frem til premieren på DM i hurtigskak for kvinder i 2010 (endnu uden
officiel status) havde der været 15
års pause i kåringen af kvindelige
danmarksmestre i skak. Louise Fredericia vandt i 2010 og Sandra de
Blecourt Dalsberg i 2011.
Men foruden DM i hurtigskak,
som i 2011-udgaven blev officielt
mesterskab, blev der på DSU's visionsseminar foreslået, at der også
igen spilles DM med fuld betænkningstid. Dermed vil nye navne få
mulighed for at føje sig til de 15 på
denne historiske liste:

Emma Le Besq
Frem (1565)

(vælg ‘2011’)

I det hele taget virker det på undertegnede, som om der er en god portion optimisme og lyst til at gøre
noget for kvindeskakken i øjeblikket. Jeg håber, at det holder ved, og
at der er mange, som vil bidrage med
deres hjælp og ideer.
Kvindelandstræner:
Thorbjørn Bromann
Kvindeudvalget:
Oksana Vovk (formand)
Chresten Nielsen (FU)
Lene Kuntz
Thorbjørn Bromann
Kontakt: kvindeudvalg@skak.dk

Ingrid Larsen
(1909 - 1990)

Ingrid Larsen: DM 17 gange
1936, 1937, 1938, 1939, 1943,
1944, 1945, 1946, 1948, 1949,
1953, 1956, 1957, 1960, 1965,
1969, 1983
Merete Haahr: DM 8 gange
1952, 1958, 1959, 1962, 1966,
1967, 1970, 1975
Nina Høiberg: DM 8 gange
1974, 1976, 1977, 1978, 1986,
1991, 1992, 1993
Antonina Enevoldsen: DM 3 gange
1951, 1954, 1968
Lydia Heesche: DM 1940, 1942
Gudrun Levald: DM 1959, 1963
Louise Fredericia: DM 1984, 1985
Helene Thierry: DM 1935
Lis Grødde: DM 1947
Emma Christensen: DM 1955
Inger Johannesen: DM 1961
Inger Christensen: DM 1964
Maj Theander: DM 1987
Christine Jensen: DM 1988
Tanya Stewart: DM 1994
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Debat
Bevar Skakbladet
Af formandens beretning i nytårsnummeret fremgår, at man har planer om yderligere beskæring af
Skakbladets omfang. Jeg synes det
er en ualmindelig dårlig idé.
Det er klart, at internettet har givet mulighed for hurtigere kommunikation med medlemmerne, og
hjemmesiden fungerer fint med korte
oversigtsagtige meddelelser. Skakbladet dækker et helt andet behov.
Bortset fra, at Skakbladet siden år
2000, da man gik over til A5-formatet, har været en ualmindelig læservenlig og smuk publikation, er Skakbladet det eneste sted, hvor man
f.eks. kan læse om Peter Heines overvejelser og planer i forbindelse med
hans deltagelse i VM suppleret med
en grundig analyse af de vigtigste
partier. I et andet nummer får man
en grundig gennemgang af olympiade-holdets meriter inkl. baggrundshistorier m.v., ligesom mere
lokale begivenheder og turneringer
bliver grundigt dækket.
Jeg synes, det er meget rosværdigt,
at unionens ledelse sparer og rationaliserer, hvor man kan, men med
hensyn til yderligere besparelser for
Skakbladets vedkommende synes
jeg, man har nået smertegrænsen.
Unionens økonomi skal naturligvis være i orden, men skak er i
forhold til andre hobbies en meget
billig fornøjelse. En forøgelse af bidraget til unionen på blot 10 kr. om
måneden pr. medlem ville give en
indtægt af størrelsesordenen 500.000
kr. langt over det relativt beskedne
underskud på ca. 32.000 kr., der
fremgik af regnskabet for 2010.

Det er klart, at en kontingentforhøjelse kan få nogle medlemmer til
at melde sig ud, men en nedlæggelse
af Skakbladet er heller ikke risikofri. Jeg vil tro, der er en del, specielt
ældre medlemmer, som ikke er aktive spillere længere, men som gerne
vil følge med i dansk skak og derfor
er medlem for at få Skakbladet.
Vil man endelig spare, er skakserveren efter min opfattelse aldrig
blevet en succes, og jeg tvivler på,
den gør det. Hvis jeg vil spille lynskak på nettet og går ind på f.eks.
ChessBase-serveren i det gratis område, kan jeg på alle tidspunkter af
døgnet finde mellem 50-100 modstandere. På den danske skakserver
finder jeg normalt kun et encifret
antal spillere koblet op, og af og til
slet ingen.
Palle Henriksen

Som vinden blæser
Jeg har læst Peter Heine Nielsens
debatindlæg i Skakbladet 2012/1/38
og tilhørende svar fra dirigent og sekretær (=referent). Det er trist! Jeg
var ikke til stede, men kan alligevel
bedømme svarene som ‘rygsvømning’ og ‘vand-ud-af-ørene’, alene
på baggrund af, hvad der svares på
og ikke svares på. Tænk på eventyret ‘Goddag mand, økseskaft’.
Manden, der svarer i øst, når der
spørges i vest, har den gode undskyldning, at han faktisk er døv og
ikke kan høre, hvad han bliver spurgt
om, men svarer alligevel. Dirigent
og referent kan utvivlsomt både høre
og læse! Det er en skærpende omstændighed, især for sidstnævnte, når

TRAIN LIKE A GRANDMASTER
success is achieved by those
who keep training

www.trainlikeagrandmaster.com
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man bliver spurgt, om man synes, at
man kan være bekendt at referere,
som vinden blæser.
Og: Hvis den begrænsede spalteplads skulle være en undskyldning
for at referere som gjort, er der plads
på www.dsu.dk, hvor debatforum
dog er lukket under henvisning til
Facebook, hvor man er nødt til at
oprette en profil for at ytre sig – det
kunne jeg dog ikke finde på!
Ole Borg

Indsigelsen afvist
Chresten Nielsen bebrejder mig i sit
debatsvar i Skakbladet nr. 1, at jeg
ikke rettede min kritik af delegeretmødets referat direkte til hovedbestyrelsen – men det gjorde jeg faktisk. DSU's regler foreskriver, at
punktet ‘godkendelse af delegeretmødets referat’ skal på førstkommende HB-møde efter udløb af indsigelsfristen. Det burde derfor først
have været behandlet på mødet den
27. november, og jeg kontaktede FU
inden da med eksempler på, hvad der
efter min mening ikke er balanceret
referat, men blev afvist.
Mit eneste kendskab til, at det nuværende FU har indvilliget i at korrigere et referat, var efter en uretmæssig videregivelse af personlige oplysninger. Og det skete først, da to
HB-medlemmer direkte opfordrede
dertil – og datatilsynet havde påpeget ulovligheden.
Jeg synes, DSU bør vise delegeretmødet respekt og ærligt gengive
debatten, også når synspunkterne
ikke svarer til FU’s.
Tabuisering er usundt, og der opstår rygter fremfor en åben debat på
et oplyst grundlag om de reelle problemstillinger. Nu er jeg nok efterhånden lidt skeptisk over for delegeretmøde-referater, men følgende
valgløfte blev givet i 2009 (Skakbladet nr. 4, 2009): ‘Lars-Henrik
Bech Hansen vil arbejde for, at vi får
mere åbenhed i Unionen. Både gode
og dårlige nyheder skal meldes ud,
ellers opstår der rygter.’
Peter Heine Nielsen

v/ Henrik Mortensen

Peter Dürrfeld: ‘Napoléon var en
passioneret skakspiller og hævdede
selv, at hans indsigt i spillets strategi skulle have hjulpet ham til
mange gloriøse sejre på Europas
slagmarker. Man kan nære mere end
en lumsk mistanke om, at Napoléon
har overvurderet sine egne evner
som skakspiller.’
(‘Det ligger i stillingen’, 2005)
Mikhail Botvinnik: ‘Karpov gjorde ikke det største indtryk på mig.
Ved en ursimultan satte jeg i en
gevinststilling min dronning i slag,
men holdt alligevel partiet remis.’
(‘Schach mit Karpov’, 1978)
IPeter Heine Nielsen: ‘At snyde i
skak er nemt, det svære er at undgå
at blive opdaget.’
(Weekendavisen, 25. marts 2011)
Morten Mikkelsen: ‘Ifølge ny
forsk-ning er målrettet træning af
arbejdshukommelsen en sikker vej
til, at børn klarer sig bedre i skolen.
En effektiv metode er skoleskak,
fordi barnet omgående mærker konsekvensen af ikke at koncentrere
sig.’
(Kristeligt Dagblad,
28. november 2011)
Michael Adams: ‘Et af problemerne ved at spille sådan et lækkert
sted som Halkidiki er at få sig hevet
væk fra stranden og få sat sig selv
op til at spille et hårdt kampparti.
Måske lykkedes det ikke helt for min
modstander i dette parti.’
(‘Chess in the Fast Lane’, 1996)

Lars Kjædegaard: ‘Thor så Ivan
Hjorth smile. Det var ikke noget
ubehageligt smil. Det fik Thor til at
tænke på en skakspiller, som ser sin
modstander foretage et klogt, men
ikke uventet træk. Et anerkendende
smil.’
(‘Den sidste dommer. 2011)
Arnold Denker: ‘Som en vittig fyr
i Manhattan Chess Club engang
sagde til mig: Hvor er det ærgerligt,
at man bruger så meget tid på at studere slutspil, når det nu er så få
gange, man når så langt.’
(‘My Best Chess Games 1929-76’,
1981)
Jim Stevenson: ‘Siden 1982 har
jeg ellers udelukkende spillet 1. e4
Sf6 2. e5 Sd5 3. c4 Sb6 4. d4 d6 5.
f4 dxe5 6. fxe5 c5 7. d5 e6 8. Sc3
exd5 9. cxd5 c4 (med kaos og lemlæstelse), men mine seneste resultater med det har svaret til West Hams
– det ser meget godt ud til at begynde med for så at ende med et
gigantisk kollaps.’
(‘Finchley Chess Club Bulletin
1989’, 1989)
Josh Waitzkin: ‘Når jeg tænker tilbage på min karriere, så husker jeg
kun nederlagene. Hvert eneste afgørende nederlag står krystalklart
for mig.’
(‘Kings of New York’, 2008)
Arne Danielsen: ‘Min kusine på
14 siger, at det udelukkende er
brilleaber og andre irriterende typer,
der kan lide matematik og skak.’
(‘Åttenderaden’, 2002)

Henrik Danielsen: ‘Beregning er
ikke bedrageri.’
(Skakbladet nr. 7, 2003)
Pal Benko: ‘Måske er det for sent
for dig, ligesom det er for mig, at
lære at træffe beslutningerne noget
hurtigere, så du slipper for at komme
i tidnød. Men hvis du tror, du kan
lære at beherske dit tidsforbrug
bedre, så gør det nu. Hvis du venter,
til du begynder at komme med undskyldninger, så kan det allerede være
for sent.’
(‘Winning with Chess
Psychology’, 1991)

Foto: Peter Heine Nielsen.

Skakspillerne
sagde ...

b Hother Andersen: ‘Nogle gange
når jeg spiller skak, føler jeg mig
lidt som en stor blød sæk følelser på
evig vandring mellem spillesalen og
toilettet! Nervøsitet og opstemthed
veksler og afgør ofte i langt højere
grad mine beslutninger end kold
computeragtig beregning!’
(Bondefangeren nr. 1, 2002)

Bent Larsen.

Bent Larsen: ‘Det er meget sjældent, man har noget ud af at tænkepauser på mere end 20 minutter – da
begynder det normalt at køre uden
rigtig nogen plan. Hvis man efter
20 minutter ikke har fundet ud af
det, må man hellere se at få gjort et
træk.’
(Ud & Se, september 1998)
Bent Larsen: ‘De fejl, der begås i
tidnød, er ofte et udtryk for, at man
har været under pres gennem det
meste af partiet.’
(‘3 points´ forspring’, 1980)
Bent Larsen: ‘I forskellige fortsættelser ryger bonden på a5, men Hvid
er ligeglad. Denne bonde repræsenterer egentlig ikke noget materielt,
den er snarere en check på beløbet
'to tempi'.’
(Skakbladet nr. 8, 2003)
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Fotos: Calle Erlandsson.

Med Yuri Averbakh bag
skakkens store scene
Den 90-årige sovjetmesters erindring
om en skakhistoriesk spændende tid

Yuri Averbakh på 90-årsdagen.

Af Erik André Andersen
Yuri Averbakh var en af de store i
sovjetisk skak, både som spiller og
som træner og organisationsmand.
Han blev født i 1922 og hørte således til de lidt ældre blandt den generation af supertalenter, der brød igennem i Sovjetunionen efter Anden
Verdenskrig. Han vaklede mellem
en videnskabelig universitetskarriere
og skakken, men valgte det sidste
som sin livsvej.
Averbakh blev behørigt fejret på
sin 90-års fødselsdag den 8. februar.
Kort forinden havde han færdigskrevet sine erindringer og fået dem
udgivet på det nederlandske forlag
New in Chess. En interessant bog,
der afrunder et stort forfatterskab.

I verdenseliten
Averbakh kom frem i den øverste
elite i starten af 1950’erne, hvor han
deltog i kandidatturneringen i 1953
og blev sovjetmester i 1954 og opnåede en delt førsteplads i sovjetmesterskabet i 1956, hvor han blev
nummer to i omkampen. Han deltog
også i to interzoneturneringer (1952
og 1958). Men ret hurtigt ebbede
hans skaklige ambitioner ud, og han
opnåede ikke flere væsentlige topplaceringer.
Han skrev flere højt estimerede
bøger om slutspillet og har på dette
område sat sig et varigt minde. Det
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var en imponerende indsats, ikke
mindst i betragtning af, at hans boligforhold i 1950’erne var så begrænsede, at han måtte skrive sine
bøger, der nærmede sig videnskabelige afhandlinger, om natten ude i
køkkenet, mens resten af familien
sov, hvorefter han om dagen kunne
indtage soveværelset.

Det politiske spil
Hvad der er nok så interessant i disse
memoirer, er Averbakhs beskrivelser af livet ‘behind the scenes’. Både
som træner for en række sovjetiske
topspillere og som højtplaceret organisationsmand i det sovjetiske og
internationale skakforbund har han
mange spændende ting at fortælle.
Ikke sådan, at han kommer med
skandaløse og afslørende oplysninger, men mange detaljer kommer på
plads for den skakhistorisk interesserede læser. Hvordan kan det f.eks.
være, at deltagerlisten til kandidatturneringen i Budapest 1950 blev skåret ned til 10 personer, selv om adskilligt flere var kvalificerede?
Det skyldtes et politisk spil, hvor
Sovjetunionen i lige netop den periode (på grund af Jugoslaviens ønske om uafhængighed af den ‘sovjetiske blok’) ikke kunne acceptere den
jugoslaviske deltager Petar Trifunovic, hvorefter også den sovjetiske

deltager Igor Bondarevskij måtte
melde forfald, officielt på grund af
‘sygdom’, for at få ligningen til at gå
op.
Ligeledes er det interessant at få
fastslået, hvad man godt kunne formode i forvejen, at Lev Aronin som
følge af ‘politiske forhandlinger’
blev udelukket fra deltagelse i interzoneturneringen i Stokholm 1952,
selv om han lå højere placeret i det
sovjetiske kvalifikationssystem end
Alexander Kotov, som dog alligevel blev udtaget. Det var godt for
Kotov, men ikke særlig retfærdigt
og sandsynligvis ødelæggende for
Aronins skakkarriere.

Altid på pletten
Det er rent ud sagt forbløffende, hvor
mange centrale begivenheder Averbakh har været medvirkende i på den
ene eller anden måde.
Han var som sovjetisk træner med
ved kandidatturneringen i Curacao
1962, hvor Bobby Fischer beskyldte
sovjetrusserne for at rotte sig sammen mod ham, og går man mere end
20 år frem i tiden, var Averbakh såmænd også træner (for Smyslov) i
kandidatturneringen 1983, hvor andre kontroversielle hændelser fandt
sted. Averbakh var altid på pletten
og har nu kunnet aflægge vidnesbyrd.

Han giver sin version af historien
om bruddet med Victor Korchnoi i
anledning af problemer med kandidatfinalen Korchnoi - Karpov i 1974,
og han fortæller videre om Karpovs
VM-matcher mod Korchnoi og Kasparov og om forhandlingerne med
Fischer, der førte til dennes tab/frasigelse af VM.

Tæt samarbejde
Især hans forhold til Tigran Petrosjan
og Mikhail Botvinnik påkalder sig
opmærksomhed. Han havde et venskabeligt forhold til Petrosjan gennem mange år, og han fortæller om
de vanskelige problemer, der opstod
i forbindelse med Petrosjans matcher
mod Boris Spasskij (VM 1969) og
Robert J. Fischer (finale i kandidatturneringen 1971).
I VM-matchen 1969 skete der
f.eks. et veritabelt sammenbrud i den
kritiske fase af matchen omkring 19.
parti mellem Petrosjan og hans sekundanter, Boleslavskij og Suetin.
Bruddet med Boleslavskij var permanent, medens bruddet med Suetin
blev repareret lidt efter lidt.

I matchen mod Fischer var Petrosjan ifølge Averbakh så hårdt
presset rent psykologisk allerede efter 4-5 partier, at han på trods af godt
spil indtil da brød fuldstændig sammen. Samarbejdet mellem Petrosjan
og Averbakh knagede voldsomt i fugerne, men det gode forhold blev
genoprettet.
Samarbejdet med Botvinnik havde en pragmatisk karakter. Averbakh
fungerede som Botvinniks træningspartner i midten og slutningen af
1950’erne, og de spillede træningspartier og matcher.
Blandt andet spillede de en match
på 10 partier kort før Botvinniks
VM-match mod Smyslov i 1957
(Averbakh blev formentlig udvalgt
som træningspartner af Botvinnik,
fordi han i sin rolige og positionelle
spillestil mindede om Smyslov).
Ifølge Averbakh brugte Botvinnik
så mange kræfter på denne match, at
det svækkede ham alvorligt i VMmatchen, som han tabte.
I det lange løb blev Averbakh træt
af samarbejdet med Botvinnik, som
kun kunne lide at høre sig selv tale,

Yuri Averbakh: Centre-Stage and
Behind the Scenes. The Personal
Memoir of a Soviet Chess Legend.
New in Chess, Alkmaar 2011.
men ikke lytte. Da Averbakh udtrykte interesse for den nye stjerne
Mikhail Tal, afbrød Botvinnik forbindelsen. Til gengæld blev Averbakh sekundant for Tal under kandidatturneringen i 1959. Atter befandt
Averbakh sig på et spændende sted.

Sympatisk fortæller
Lad dette være eksempler på detaljer, som måske mest kan tilfredsstille
den særligt skakhistorisk interesserede, men fortællingen kan sagtens
læses som en personligt præget oversigtfremstilling af sovjetisk skak
gennem mere end 50 år med mange
anekdoter og omtale af væsentlige
begivenheder.
Fortælleren er sympatisk og interessant og har spændende ting at berette. Han var en systemets mand,
der argumenterer på grundlag af
sund fornuft i de givne situationer,
kritisk, men altså ikke systemkritisk.
Hvad der mangler, er politiske
konspirationsteorier og beretninger
om KGB-forfølgelse og overgreb.
Derom må man læse andre steder.

Yuri Averbakh – den gamle mester
ved præsentationen af erindringsbogen, foran et af de skakbrætter,
der blev hans liv.
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Søren Pedersen og Claus Hansen:
Randbønder – 100 års skak på kanten. Maribo Skakklub, Maribo 2011,
mange fotos, 140 sider, 150 kr.

Skak på kanten
Fra stor afstand i rum og tid risikerer
indtryk at flyde sammen, men når
tiden skrues tilbage, og der stilles
skarpt, dukker mennesker og nuancer frem i billedet. Maribo, en by på
kanten af Danmarks-kortet, har i 100
år haft en skakklub. Ja faktisk i en
periode endda to skakklubber, men
det er Maribo Skakklub, der var med
hele vejen, som ved jubilæet i 2011

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
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har udgivet en historisk ambitiøs,
men også velskrevet og underholdende bog om klubbens liv i medog modgang.
Bogens fokus er den kronologiske historie og de personligheder, der
har præget klubben gennem tiderne.
Stærkt i erindringen står landsholdsspillerne Øjvind Larsen og Ernst
Sørensen. Om købmand og tobaksgrosserer Øjvind Larsen hedder det,
at han i 1920 blev klubmester ved at
vinde 87 ud af 91 partier. Hvorefter
redaktørerne lakonisk kommenterer,
at man da forhåbentlig spillede hurtigskak om klubmesterskabet dengang. I 1926 var Øjvind Larsen i
øvrigt tæt på at vinde DM, men tabte
omkampen til suveræne Erik Andersen. Både Øjvind Larsen og Ernst
Sørensen var på det danske landshold ved OL i Buenos Aires i 1939,
da Anden Verdenskrig brød ud, og
om deres dramatiske hjemrejse kan
man bl.a. læse i bogen.
Ellers er det mere lokale konflikter, på skakbrættet mod nabobyerne.
Prominente gæster har klubben haft,
f.eks. verdensmester Emanuel Lasker i 1920, og Bent Larsen i 1967,
da han var på karrierens top.
Historisk er det menneskene, der
er i centrum, og helt konsekvent indleder bogen sin afsluttende præsentation af klubbens nuværende medlemmer med det retoriske spørgsmål:
‘Hvad er en klub uden medlemmer’.
Man kunne fortsætte: ‘Hvad var
Dansk Skak Union uden klubber
som Maribo’.
Thorbjørn Rosenlund

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

www. dsu.dk
+ 'Invitationer'

K = Koordineret turnering
H = Hurtig- og lynskak

K
Køge Bugt Forår 2012
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/.
Nørresundby Bank Forårsmesterskab i Skak 2012
K
12/4 - 10/5. – Nørresundby Skakklub
indbyder til 5 runders koordineret
EMT, som Elo-rates i muligt omfang.
– Der spilles torsdage fra 12/4 til
10/5. – Betænkningstid: 1 time 45
min. til 40 træk plus 15 min. og opsparet tid til resten af partiet. – Se detaljeret indbydelse på turneringens egen
hjemmeside: enpassant.dk/foraar.

Sparekassen Faaborg Cup
K
16/4 - 11/6. – Nyhed: Nu 7 runder. –
Assens Skakklub indbyder til 7 runders EMT mandagene 16. og 23. april,
7., 14., 21. maj samt 4. og 11. juni
2012. – Tilmelding på 64 71 34 53 /
64 71 57 47, eller email: icbj@c.dk
senest 13. april. – Se hele indbydelsen
på Assens Skakklubs hjemmeside
www.assensskakklub.dk.
Domkirketurneringen
2012 i Roskilde
K
17/4 - 15/5. – Roskilde Skakklub indbyder til Domkirketurneringen 2012
i form af en 5-runders koordineret
turnering (Elo-rates hvis muligt) på
tirsdage fra d. 17. april til og med 15.
maj. – Spilletidspunkt: kl. 19. Ved
fremmøde senere end 30 minutter
efter partiets start dømmes man som
taber. – Spillested: Vestergade 17C,
4000 Roskilde. – Betænkningstid: 40
træk på 90 min, derefter ½ time plus
opsparet tid til resten af partiet. Der
tillægges 30 sek. pr. træk fra træk 1. –
Turneringsform: 6-mands grupper.
Sidste gruppe eventuelt som Monrad.
Maksimalt 36 deltagere efter ‘først
til mølle’. – Indskud: 150 kr. – dog 80
kr. for juniorer under 16 år. – Indskud minus EMT-afgift går til præmier. – Tilmelding: Senest d. 10. april

på tilmelding@roskilde-skakklub.dk,
eller til Jens Bo Hansen på 46 36 71
79. – Indskud betales samtidig på
reg.nr. 1551 kontonr. 8086257.

Varde/Ølgod 2012
K
1/5 – 29/5. – Varde Skakklub indbyder hermed til koordineret EMT på
Lykkesgårdskolen i Varde (Orange
Bygning) på tirsdagene d. 1., 8., 15.,
22. og 29. maj. – Betænkningstid: 90
min. til 40 træk, derefter 30 min. +
opsparet tid til resten af partiet. –
Spilletidspunkt: kl. 19.00-23.00. –
Indskud 130 kr., juniorer 100 kr. –
Der spilles så vidt muligt i 6-mands
grupper. Tilmelding med angivelse af
ratingtal senest d. 24. april til email:
achristensem@yahoo.dk (NB ‘m’!),
eller tlf. 30 59 37 91. Særlig præmie
til største ratingfremgang. Vel mødt i
Varde!
Randersmesterskabet
K
7/5 - 29/5. – Randers Skakklub og
Skakklubben Rokaden indbyder til
Randersmesterskab i maj måned:
7/5, 8/5, 14/5, 22/5 og 29/5. – På mandage spilles hos Randers Skakklub,
Gudenåcentret, Gl. Stationsvej 11 og
på tirsdage spilles i Kulturhuset, Stemannsgade. – Spilletid kl. 19.0023.30. – Elo-rates hvis muligt. – I RM

Copenhagen Chess Challenge 2012
BMS Skak inviterer igen i 2012 til international åben GM-turnering i
ugen med bededagsweekenden. Turneringen vil også i 2012 have
stærke GM’er og IM’er i toppen af feltet og give mulighed for at lave
GM & IM-norm.
Turneringen er åben for alle spillere. Turneringen spilles som
9 runders Swiss, på Tapeten, Magleparken 5, 2750 Ballerup i tiden fra
onsdag den 2. maj (eftermiddag) til og med søndag den 6. maj 2012.
Betænkningstiden vil være 90 minutter + 30 sekunder pr. træk.
Præmier: 1. pr. 4000 kr., 2. pr. 3000 kr., 3. pr. 2000 kr., 4. pr. 1000
kr., 5. pr. 1000 kr., 6. pr. 500 kr., og herudover 4 ratingpr. a 1000 kr.
Indskud: Titelholdere (GM, IM) gratis.
Øvrige titelholdere 300 kr. Spillere med Elo 600 kr.
Spillere uden Elo 800 kr.
Kontakt: Lars-Henrik Bech Hansen, tlf. 27 57 63 58, eller
Tom Skovgaard, tlf. 24 28 14 10.
Yderligere information og tilmelding senest 28. april 2012 – se
turneringens hjemmeside:

www.copenhagenchesschallenge.dk

er det tilladt at komme 1 time for sent,
før man taber på udeblivelse. - Indskud: 100 kr. - Præmier: 1. pr. 400
kr., 2. pr. 250 kr. - Der spilles i 6mands grupper samt evt. en Monradgruppe. – Tilmelding senest tirsdag
den 1. maj til Claus Andersen på mail:
macfreak@vip.cybercity.dk, eller tlf.
86 43 79 94.

Midtjydsk
Sommer EMT 2012
K
14/5 - 25/6. – Nr. Snede skakklub
indbyder hermed til en 5-runders koordineret EMT, som også Elo-rates,
såfremt betingelserne herfor er til
stede. – Spilledage fem mandage, den
14/5, 21/5, 4/6, 18/6, 25/6. – Spilletid: 19.00-23.30. – Turneringsform:
Schweizer, én stor gruppe, dog to
grupper ved min. 20 deltagere. – Indskud: 130 kr. pr person. – Præmier. 1.
pr. 400 kr. 2. pr. 200 kr., øvrige præmier afhængig af deltagerantallet.
Præmier afgøres ved ligestilling ved
Sonnenborn-Berger korrektion. –
Betænkningstid: 2 timer og 15 minutter til hele partiet. Tilladt forsinkelse: 1 time. – Spillested: Bavnehøjcentret, Bavnehøj 19, 8766 Nr.Snede.
– Udsatte kampe kan spilles mandag
den 11/6 eller privat. – Tilmelding:
Senest 5/5 2012 til John Engstrøm,
tlf. 20 87 40 25 / 97 18 23 72, eller
Benny Terndrup, tlf. 75 80 33 30. –
Øvrigt: Der kan købes kaffe, øl, vand
og brød på spillestedet.
Kronborgturneringen 2012 K
17/5 - 20/5. – Helsingør Skakklub
indbyder til 7 runders EMT i dagene
17/5 (Kristi Himmelfartsdag) 19/5 og
20/5 kl. 10.00-15.00 og 15.30-20.30,
18/5 kl. 18.00-23.00. – Spillested:
Borupgårdskolen, Smakkevej 2 (Bygning 60), Snekkersten (nær Snekkersten station). – DSU’s regel for mobiltelefoner og støjkilde er gældende. –
Betænkningstid: 40 træk til 2 timer,
derefter ½ time til færdigspil. Samlet
spilletid 5 timer. – Alle-mod-alle, dog
kan nederste gruppe være Monrad. –
Præmie i Mester 1: 2000 kr. 100%
indskud går til præmier. – Indskud:
Mesterspillere. 170 kr. Juniorer under 16 år. 100 kr. Øvrige. 150 kr.
Bankkonto 5357 0311584. – Tobaksrygning forbudt på skolen. – Tilmeldingsfrist den 11/5 2012 kl. 20.00 på
www.skakturnering.dk (vælg Kronborgturneringen 2012). – NB! Kron2012 /2/93
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...KOMMENDE TURNERINGER
borgturneringen er tilmeldt NSU
Grand Prix turnus. – Elo-rates hvis
muligt.

ASK Knock-out 2012
H
19/5. – Allerød Skakklub indbyder til
8 runders hurtigskak lørdag den 19.
maj 2012. – Spillested: Centerhallen,
Lilledal 10, 3450 Allerød (2 min. fra
stationen). – Spilledag og tid: Knockout: 10.00-ca 20.00 (indskrivning senest 9.30). – Turneringsform: Deltagerne opdeles i 4 ratinggrupper. De
16 højst ratede spiller en dobbeltrundig knock-out turnering (4 højstratede

seedes). Det samme gælder de 16
spillere, der er nummer 17-32 i ratingordenen. Der er altså to K.O.-grupper! Spillere, der slås ud af knockout grupperne indgår efterfølgende i
øverste schweizergruppe. De resterende deltagere (ratinggruppe 3 & 4)
spiller i nederste schweizergruppe.
Alle partier afvikles med 25 min. betænkningstid. Ved uafgjort match i
knock-out grupperne findes en afgørelse i et lynparti. – Præmier: Fire
præmier i begge K.O. grupper samt i
øverste schweizergruppe. Garanteret
1. pr. 2.000 kr. i øverste K.O. gruppe

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.

Allerød Skakklub
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Vel mødt i Allerød til en dejlig
skak-weekend i Nordsjælland.

og 1.000 kr. i nederste K.O. gruppe. –
I ratinggruppe 3 og 4 går 100% af
indskuddet til præmier. – Indskud:
125 kr. betales før 1. runde. – Tilmelding: Senest den 10. maj kl. 16.00,
online på www.ask-skak.dk, eller til
Lars Johansen, tlf. 25 16 07 77, email:
spurvevang@youmail.dk. – Gode
kantineforhold forefindes på spillestedet. – Sponsor: Advokatfirmaet
Birger Hagstrøm, Frederiksberggade
2, 2., 1459 Kbh.K.

Bornholms
Sommer Skak 2012
K
6/7 - 8/7. – Bornholms Skakklub indbyder til koordineret EMT i weekenden 6.-8. juli 2012. – Turneringen Elorates, hvis betingelserne er opfyldt. –
Spillested: Østre Skole, Pingelsalle
31, 3700 Rønne, hvor der også er
mulighed for overnatning. – Indskud:
150 kr. Overnatning: 100 kr. (Det er
muligt at overnatte allerede fra torsdag aften og til mandag morgen). –
Indskud og betaling for overnatning
indbetales på klubbens konto i Nordea: Regnr. 0650, kontonr. 5550 583
988. – Turneringen afvikles fortrinsvis i 6-mands grupper, der spiller allemod-alle. – Tilmelding senest 2. juli
2012, gerne online via hjemmesiden:
www.skakturnering.dk/turnering/
bss2012/. – Yderligere information på
hjemmesiden. Vel mødt til en Skaksommer på Bornholm.
Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
Tårnby Skakklub 75 år
24/3
Spar Lolland Maraton-lyn
24/3
Herlev Forårs EMT
26/3 - 11/6
Djurslandsturneringen EMT
29/3 - 24/5
Danmarksmesterskabet 2012
31/3 - 9/4
OK og SuperBrugsen Cup
13/4 - 15/4
Himmerlandsmesterskabet
23/4 - 29/5
Femmeren Skødstrup
24/4 - 23/5
H.C. Andersen Mind Games
16/5 - 20/5

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 5.
1. Bogdan Borsos
Jan Nielsen
Politiken Cup, Aalborg 1991. Præcision: 52. Tg2† Kf8 53. Sh7† Ke8.
53... Ke7 54. Te2† Kd6 55. Txf7.
54. Te2† Te7 55. Sf6†. Godt nok.
Men bedre var 55. Tf8† Kd7 56.
Sf6† Kd6 57. Td8† Ld7 58. Td2†.
55... Kd8 Td4†. Også her: 56.
Td2† Ld7 (56... Kc8 57. Tfd4) 57.
Tg4 Tf7 58. Sxd7 Txd7 59. Tg8†
Ke7 60. Tg7†.
56... Ld5 57. Txe7 Kxe7 58.
Sxd5†. Opgivet. 1-0.
2. John D.M. Nunn
Danny Kopec
Den britiske holdturnering 4NCL
1998. En oplagt mulighed er 20. g5!
Lxe4 (20... Sg4 21. Db6 Df4† 22.
Kb1 Tc8 23. Dc5!) 21. Dd2!! 22.
gxh6 f5 23. Lxe4 Txd2 24. Lc6†.
Også 20. Db6! er et vindertræk,
f.eks. 20... Df4† 21. Kc1 Ld5 22.
Tf1 Dxg4 23. Sd6† etc.
20. Lxb5!! er dog nok det kønneste. Truer en springerskak. Hvis Sort
vil give løberen for flere bønder med
20... 0-0 21. Lxc6 Sxg4, vinder Hvid
alligevel, om end knap så hurtigt: 22.
Dd4 Df4† (22... Dxd4 23. Txd4
Tad8 24. Sd6 Sxh2 25. c4) 23. Kb1
Tab8 24. Sc5 etc.
20... Dc7? Her er det mest maliciøse 21. Dc5! axb5 22. Sd6† Kf8
23. Sf5† Kg8 24. Se7† Kf8 25. Sd5†
med gevinst af damen.
I stedet kom dog det direkte 21.
Sd6†, og Sort opgav. 21... Kf8 22.
Lxc6 Dxc6 23. Txe6 Dd7 (eller 23...
Td8 24. Txh6) 24. Tde1. 1-0.
3. Cecil John Seddon Purdy
Gregory Simon Koshnitsky
Matchparti, Sydney 1934.
32.
Dxe6!! Kombinatorisk afvikling.
32... fxe6 33. Txd7† Dxd7 34. Tc7
Df7 35. Kf1! Tempogevinst.
Sorts sidste svindelchance er 35...
e5!, hvorefter Hvid skal vælge 36.
dxe5 Kf8 37. Txf7† Kxf7 38. f4 exf3
39. gxf3 Ke6 40. f4 etc.

Men absolut ikke det oversmarte
36. d5? pga. 36... e3! 37. Txf7† Kxf7
38. fxe3 e4! 39. h4 (39. Kf2 h4) 39...
Ke7 40. Kf2 Kd6 41. Kg3 Kxd5 42.
Kf4 Kc5 43. Kg5 Kc4! og gevinsten
er forduftet.
35... Kf6 36. Txf7† Kxf7 37. Ke2
Kf6 38. Ke3 Kf5 39. h4! Kf6. 39...
e5 40. d5. 40. Kxe4 Ke7 41. Ke5
Kd7 42. f3 Kc6 43. Kxe6 Kxb6 44.
d5 Kc7 45. Ke7! 1-0.
4. Oleg M. Romanishin
Vassily Ivanchuk
Irkutsk 1986. 18. Sb5!! Lxb5. Mattruslen levner ikke noget seriøst alternativ. 19. Lxb7†!!
Hvis det ser bekendt ud, kan det
skyldes, at diagrammet for ca. 25 år
siden optrådte i en annonce (for
skakkomputeren Novag) i Skakbladet. 1-0.
5. Heikki M. J. Westerinen
Gudmundur Sigurjonsson
New York 1977. 25. Dxg7†!! Men
da alt andet straks taber, var det vel
ikke så vanskeligt. 25... Kxg7 26.
Ld8†! Igen det eneste træk. Som tilmed vinder!
26... Kh8. Ellers mat i 1 træk. 27.
Tg8†! Txg8 28. Lf6† Tg7 29.
Lxg7† Kg8 30. Lxd4† Kf7 31. Tf1†
Ke7 32. Lxb2. Og en nok lidt forpustet islænding gav op. 1-0.
6. James Moore Hanham
John S. Ryan
New York 1886. 31. Txe7! ... og
Hanham (jo, det er ham med åbningssystemet) vandt let.
Præcis hvordan vides ikke, men
der kunne følge 31... Lf5 (bemærk
matten efter 31... Kxe7: 32. Df6†
Kd7 33. Df7 mat!) 32. Df6 Dh7 33.
Se6†! etc.
Smukkere, hurtigere og altså bedre var dog matten i 3: 31. Txf7†!!
Kxf7 32. Txe7† Kxe7 33. Dg7 mat.
1-0.
7. Daniel Alsina Leal
Sergei Tiviakov
Politiken Cup/Nordisk turnering.
Helsingør 2009. Som bekendt er
lange dametræk bagud noget af det

vanskeligste at få øje på. Her var det
35. Dg1!, som overhunden ikke
havde forudset. Det koster Sort en
løber.
35... Lxb2 36. Lf1! Lxc3 37.
Lxb5 cxb5. Han spiller videre i et
fortvivlet håb om at kunne etablere
en ‘fæstning’. Eller at modstanderen får gummiarm!
38. Da7 b6 39. Da8† Ke7 40. Dc6
Lb2 41. Dd6† Kd8 42. Db4 Lc1
43. c4 Sc5 44. cxb5 Ke8 45. Kf3
Kf8 46. Dxc5† bxc5 47. b6 Lxa3
48. b7 Lb4 49. b8D† Kg7 50. Da8
a3 51. Dc8. Slut. 1-0.
8. Lajos Portisch
Bela Berger
Interzoneturnering, Amsterdam
1964. 16. Sxh7! er jo et offer, vi alle
straks begynder at overveje. Men
konsekvenserne koster noget hovedbrud. Ikke så meget afslaget 16...
Se6, da Hvid jo har det elegante 17.
Sf6†! Kg7 18. Le5 med vindende
angreb.
16... Le6 ser bedre ud, men Hvid
kan da endda tillade sig et nyt offer
med 17. Sxf8 Lxd5 18. Lxd5 Da1†
19. Kd2 Dxh1 20. Sd7! med truslen
21. Dxg6† og eventualiteten 20...
Se6 21. Lxe6 Dxg2 22. Lg3! Kg7
23. c4! fxe6 24. Se5! med mat i sigte.
Sort valgte imidlertid at se, hvad
Portisch havde i baghånden: 16...
Kxh7? 17. Th5† Kg7 18. Le5†! f6
og hvad nu? Det er overvejende
sandsynligt, at stormesterens smukke 19. Tg5!! var forudset, eftersom
det faktisk er hans ‘eneste træk’!!
Angrebet slår igennem, og Sort
indså, at det var på tide at indstille
modstanden. F.eks. 19... Tf7 20.
Dxg6† Kf8 21. Lxf6. Eller 19... Lf5
20. Dxf5 Dc1† 21. Ke2 Db2† 22.
Kf3. 1-0.
9. Mihail Lewin
Aleksandr Makarow
Odessa 1957. 15. e6!! gxf4 16. exf7†
Kd8. Men naturligvis ikke 16... Kf8?
17. Dd4 Lxd5 18. Dxh8† Kxf7 19.
Dxh7†.
17. Dd4! Tf8 18. Txe7! Lxd5.
Også efter 18... Dd6 kommer 19.
Te8†! 19. Te8† Txe8 20. Df6†! 1-0
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Move by Move
Dette er en helt ny serie, der præsenterer en ny glimrende måde at studere
skakåbninger på.
Move by Move serien fra Everyman
Chess tilskynder læseren til at lære og
praktisere vitale færdigheder ved
konstant at opfordre læseren til at
besvare dybdeborende spørgsmål.
De nøje udvalgte spørgsmål og svar
er designet til at holde dig aktivt
involveret, og giver dig mulighed for at følge dine fremskridt,
mens du lærer.

Serien består af:
1...d6: Move by Move, af Cyrus Lakdawala, 219,- kr.
The Nimzo-Indian: Move by Move, af John Emms, 199,- kr.
The Ruy Lopez: Move by Move, af Neil McDonald, 199,- kr.
The Slav: Move by Move, af Cyrus Lakdawala, 199,- kr.
The Caro-Kann: Move by Move, af Cyrus Lakdawala, 219,- kr.

Fighting Chess
with Magnus Carlsen
Af Mikhalchishin og Stetko. Norske Magnus
Carlsen har sat rekorder lige siden han indledte
sin skakkarriere. Han blev stormester som kun
13-årig, og i 2010 blev han den yngste spiller
nogen sinde på verdensranglistens 1. plads.
Dansk Skaksalg ved DM
Denne bog indeholder
detaljerede kommentarer
Som altid vil Dansk Skaksalg være til stede under DM.
til 64 af Carlsens bedste partier sideløbende
Kom og få ny inspiration blandt de mange gode tilbud!
med en beskrivelse af hans karriere.
Ved du allerede, hvad du vil have, kan varer forudbestilles
Den behandler også de spillemæssige
(gerne så tidligt som muligt). Så vil varerne ligge klar til dig
mangler, han havde som yngre, og hvordan
eller din klub, så snart butikken åbner under DM.
han overvandt dem på vejen mod toppen.
Send mig en mail, ring eller bestil via hjemmesiden.
Edition Olms 2012, 280 sider. 219,- kr.
Som noget nyt vil formanden eller en repræsentant for hver
af DSU’s 175 klubber kunne afhente en gratis
Der er åbent for besøg i butikken
bogpakke hos Skaksalget under årets DM.
hver onsdag i tidsrummet 15.00-18.00.
Venlige hilsner – Trine Treppendahl
Dyssegårdsvej 87, 2870 Dyssegård

Telefontid: Mandag-tirsdag kl. 9-15, onsdag 9-18.30, torsdag 9-13, fredag kl. 9-15.
Telefon 51 54 33 23 • Internet www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk

