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Tag stilling

v/ Bent Kølvig

1. Sort trækker!




   
   
  
   
  
  












3. Hvid trækker!

2. Hvid trækker!
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Spredte bønder!

Hvorhen?

Slå eller gå?

4. Sort trækker!

5. Hvid trækker!

6. Sort trækker!
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Bondegevinst?

En stærk trippel!

Diagonalen!

7. Hvid trækker!

8. Sort trækker!

9. Hvid trækker!
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Flere gode muligheder!



 
   
   
   
 
   
  
  
Kan bonden vindes tilbage?
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Vanskeligt?
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Foto: Th. Vestergaard.

Foto: Sigfred Haubro.

Sigeman & Co 2012

GM-norm til
Nikolaj Mikkelsen

Jacob Aagaard
skotsk mester 2012

IM Nikolaj Mikkelsen blev solovinder af Brønshøj GM 2012 med 6½
point af 9 i den lukkede 10-mands
gruppe og scorede dermed sin første
GM-norm. I sidste runde var kravet
remis mod GM Henrik Danielsen,
men selv om den dansk-islandske
stormester ikke var indstillet på at
dele point efter åbningen, blev remis dog resultatet. Også IM Mads
Andersen havde muligheden for
GM-norm, men han tabte i sidste
runde til GM Jonny Hector, Sverige, og måtte i stedet dele 2-4. præmien med Danielsen og Hector, alle
med 6 point. Mere om GM-turneringen og om den sideløbende IM,
der blev vundet af Nikolai Ninov,
Bulgarien, i næste nummer.

GM Jacob Aagaard har vundet det
skotske mesterskab. Han repræsenterede Danmark i turneringen, men
har bopæl i Skotland og fik derfor
titlen blandt de fem, der sluttede a
point på 1. pladsen i det 115 mand
store felt: 1-5. GM Nikolov, Bulgarien (2556), GM Teterev, Hviderusland (2530), GM Aagaard, Danmark (2506), IM Hawkins, England
(2499) og IM Thorfinnsson, Island
(2465) 7 / 9.

Med den årlige GM-turnering Sigeman & Co i Malmø fastholder svenskerne den gode klassiske alle-modturnering, hvor landets egne stormestre kan prøve kræfter med indbudte
topnavne. Den 20-årige Fabiano Caruana, Italien, har allerede verdensklasse, og han vandt sikkert foran
den solide ungarer Peter Leko. Tre
af feltet fire svenskere sluttede nederst i tabellen, men lyspunktet var
ugdoms-EM Nils Grandelius, der
delte 3. pladsen med den fremstormende hollænder Anish Giri.
Slutstillingen: 1. GM Fabiano Caruana, Italien (2770) 5½, 2. GM Peter Leko, Ungarn (2723) 5, 3-4. GM
Nils Grandelius, Sverige (2556) og
GM Anish Giri, Holland (2693) 4,
5. GM Chao Li, Kina (2703) 3, 6.
GM Hans Tikkanen, Sverige (2566)
2½, 7-8. GM Emanuel Berg, Sverige (2587) og 7-8. GM Jonny Hector, Sverige (2560) 2.

www. chessscotland.com/

www. sigeman-chess.com

Nikolaj
Mikkelsen
– sejr og
GM-norm.

Jacob
Aagaard
– skotsk
mester.

Foto: Thomas Hauge Vestergaard.

www. bsfskak.dk/gm_turnering/

Korrektioner...
Sondex Cup: – Som det heldigvis
fremgik af artiklen om Sondex Cup
i Skakbladet nr. 3 blev turneringen
arrangeret af Springeren Kolding,
men i billedteksterne kom redaktionen helt galt af sted. Dels var der
ikke udført korrekturrettelser under
de to fotos, og dels – og det er for
alvor flovt – blev Springeren Kolding forvekslet med Kolding Skakklub. Lad os derfor slå fast: Primus
motor i arrangementet, Richardt Ebbesen, er formand for Springeren
Kolding. Skakinteresserede i Kolding er godt hjulpet med to klubber,
Kolding Skakklub, som spiller torsdag hos KFUM og K, Dalbygade 31,
og Springeren Kolding med klubaften tirsdag på Munkevængets Skole.
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På vegne af de fire klubber danner Erik Carlsen, Jørgen Hansen,
Verner Christensen, og Finn Stuhr den ny Køge Kyst Skak Alliancen.

Køge Kyst Skak Alliancen
Grundlovsdag lod de fire skakklubber Skovbo, Bornholm, Solrød og
Køge champagnepropperne springe på Køge Torv. Aftalen om et nyt
samarbejde blev fejret med manér, og sendte et signal om, at de store
projekter med markedsføring skak som både breddesport og elitesport
nok skal finde den vilje og energi, der skaber resultater. Det ny samarbejde bærer navnet Køge Kyst Skak Alliancen og fra start er der konkrete planer om at hjælpe hinanden med arrangementer som Skovbos
GM-turnering, Køge Chess Festival, Bornholms Sommerskak og de
mange populære turneringer i Solrød. Det er desuden en ledetrård, at
skakken skal ud, dér hvor folk er. Gøres synligt i bybilledet og vise
skakken fra den glade side. Som denne grundlovsdag på torvet i Køge.

Værdifulde skakbrætter
Danmark klar til
skak-OL i Tyrkiet
Danmark stiller hold både i åben
række og i kvinderækken ved skakOL i Istanbul 27. aug. - 10. sept. :
Holdet i åben række: GM Sune Berg
Hansen, Helsingør (2573), GM Lars
Schandorff, Sydøstfyn (2507), GM
Jacob Aagaard, Sydøstfyn (2522),
GM Allan Stig Rasmussen, Jetsmark
(2492), IM Jakob Vang Glud, Philidor (2487). Lars Schandorff er også
holdleder og til holdet er desuden
knyttet den græske åbningsspecialist
Nikolaos Ntirlis.
Kvindeholdet: WIM Oksana Vovk,
Brønshøj (2196), WFM Esmat Susanne Guindy, Viborg (2100), WFM
Louise Winther Fredericia, Philidor
(2031), Carina Eilegaard Jørgensen,
Tåstrup (1992), WFM Marie FrankNielsen, Jetsmark (1951).
www. istanbul2012.tsf.org.tr/en/

Magnus Carlsen
vandt Tal Memorial
Verdensranglistens nummer et, norske Magnus Carlsen, vandt Tal Memorial i Moskva med et halvt points
forspring til Teimour Radjabov,
Aserbajdsjan, og Fabiano Caruana,
Italien.
Slutstillingen: 1. GM Magnus
Carlsen, Norge (2835) 5½, 2. GM
Fabiano Caruana, Italien (2770) 5,
2. GM Teimour Radjabov, Aserbajdsjan (2784) 5, 4. GM Alexander
Morozevich, Rusland (2769) 4½, 4.
GM Alexander Grischuk, Rusland
(2761) 4½, 4. GM Levon Aronian,
Armenien (2825) 4½, 4. GM Vladimir Kramnik, Rusland (2801) 4½,
8. GM Hikaru Nakamura, USA
(2775) 4, 8. GM Luke McShane,
England (2706) 4, 10. GM Evgeny
Tomashevsky, Rusland (2738) 3½.
www. russiachess.org/

Ved auktionen den 14. juni hos Bruun
Rasmussen Kunstauktioner i København kunne man erhverve sig skakbræt, brikker, ur og bord, hvis man
var klar til at byde de 1,2 - 1,8 mio.
kroner, vurderingen lød på. Usædvanlig pris, men også skakudstyr med en
usædvanlig historie: Ifølge auktionshuset nemlig brættet fra verdenshistoriens mest omtalte skakmatch, opgøret mellem amerikaneren Bobby
Fischer og den forsvarende mester Boris Spasskij fra Sovjetunionen.
I 1972 på Island, midt i Atlanterhavet og midt i den kolde krig. Auktionen vakte opsigt, fik TV-indslag – bl.a. et fint interview med den meget
skakkyndige tidligere udenrigsminister Niels Helveg Petersen om matchens konfliktstof, men så lød der pludselig kritiske røster, fra islændinge som nærlæste beskrivelsen af effekterne og kiggede grundigt på
de vedlagte fotos. De mente at kunne fastslå, at skakbordet er nyere og
ikke unikt, at brikkernes oprindelse er usikre, at uret er meget nyere og
fra noget islandsk skoleskak, og at klenodiet, selve brættet, måske alligevel ikke var det, der blev spillet på i partierne 7-21, som hævdet af
sælgeren. En undersøgelse er i gang på Island, og tvivlen må have nået
de mest pengestærke køberens øren, for buddene stoppede ved 850.000
kroner, og skak-udstyret blev ikke solgt.
Men skakbrætter kan faktisk være
værdifulde. Til et projekt med skoleuddannelse af børn i Ghana spurgte
Kenneth Ejlertsen (med skakbaggrund
fra Køge Skakklub) på vegne af Rural
Africa Development Organisation, om
Dansk Skak Union kunne hjælpe med
15 skaksæt, gerne slidte og udtjente,
blot alle brikkerne var der. En efterlysning på DSU’s hjemmeside gav hurtigt flere end de 15 sæt. De blev
overdraget af FU’s Ivan Plogmann Madsen, og vel fremme i Ghana
kunne Kenneth Ejlertsen rapportere tilbage, at børnene var begejstrede
for at spille skak, og at de allerede havde lært en masse.

Larsens Nordjyske Mindeturnering 2012
Da Bent Larsen, Danmarks i særklasse største skakspiller gennem tiderne, for knap to år siden døde, var
han netop fyldt 75 og havde ikke
spillet meget skak de seneste mange
år. Blandt de ældre skakspillere i
ind- og udland er der derfor flere,
der har mødt ham ved skakbrættet,
end blandt de yngre, og det er en
smuk tanke at mindes ham med en
turnering for seniorer. Den 15. - 21.
oktober 2012 sker det så, Nørresund-

by Skakklub og Aalborg Skakforening inviterer til den internationale
Larsens Nordjyske Mindeturnering
2012.
Berettiget til at deltage er mænd, der
fylder 60 år og kvinder 50 år senest
i 2012, samt alle medlemmer af 7.
Hovedkreds under Dansk Skak
Union uanset alder. Alle oplysninger på hjemmesiden.
www. larsen.skakteam.dk
2012 /4/149
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DØDSFALD

Vagn Lynge Jakobsen
Den 15. juni kom meddelelsen om
at Vagn Lynge Jakobsen var død
efter en lang og svær sygdom. Han
blev 79 år.

Skakken i Løgumkloster og Sønderjylland har dermed mistet en af
de gamle kæmper. Under sin storhedstid i Haderslev Skakklub hjemførte Vagn to gange det sønderjyske
mesterskab.
Da han i 1980 overtog Løgumkloster Apotek, meldte han sig ind i
vores klub og deltog aktivt i det interne klubliv, selv om han styrkemæssigt rangerede langt over de fleste af medlemmerne, hvad hans 21
klubmesterskaber også tydeligt viser.
De første år var der ikke tid tilovers til at være med i holdturnering
og byturnering, men efter at forret-

ningen var konsolideret og specielt
efter pensioneringen blev der også
tid til det, og Vagn har deltaget mange gange som et sikkert førstebræt
på klubbens hold. Han stillede også
gerne op til propagandaarrangementer for skakken, f.eks. i Ung Uge
festivallen i Løgumkloster.
Vagn gav mange gange udtryk for
glæde over den gode ånd og det gode
fællesskab, der er i vores klub – noget han selv bidrog væsentligt til –
altid venlig og imødekommende
over for alle med- og modspillere.
Vi vil savne Vagn i klubben. Æret
være hans minde.
Vagn Lauritzen

faktisk tæt på at vinde det første klubmesterskab. Han spillede sjældent
uden for klubben, men deltog gerne
i de interne turneringer, når tiden tillod det – så sent som i foråret 2011
delte han 3. pladsen i B-gruppen i
Gribskovmesterskabet.
Siden sin indmeldelse i Nordkalotten har han været et meget stort
aktiv for klubben og blandt andet
være formand i en årrække. Han var
redaktør på Klubbladet og sørgede
troligt for, at det blev trykt og distribueret 3-4 gange om året. Niels
Kløve var en af drivkræfterne bag
WGM-turneringen Politiken Cup i
1988, GM-turneringen Silvan Cup i
1990 samt DM-omkampen mellem
Peter Heine Nielsen og Henrik
Danielsen i 1996 og interesserede sig
altid for udviklingen på den danske
skakscene. Begejstret fulgte han
Nordkalottens 1. holds færd op gennem rækkerne og var stolt, da klubben i 2005 rykkede op i Skakligaen.
Niels Kløve var endvidere aktiv i
bestyrelsen i 8. Hovedkreds, hvor
han i mange år var både holdturneringsleder og kartoteksfører. I 2008

modtog han Dansk Skak Unions
hæderstegn for sin store indsats for
dansk skak. Kløve var altid en travl
mand og foruden lærergeringen og
skakken, skulle der også være tid til
lokalhistorisk arkiv, badminton samt
Matematiklærerforeningen. I ferierne rejste han sammen med sin
kone gennem mere end 25 år – Elsebeth – og de nåede både fjerne destinationer og cykelferier i Danmark.
Niels Kløve gik på pension ved
udgangen af 2010, men blev i sommeren 2011 pludselig ramt af alvorlig sygdom – en sygdom han desværre aldrig kom sig over.
Niels Kløve var kendt som et meget behageligt og vellidt menneske
med en underfundig humor med
sjove ordspil. Man gik aldrig forgæves til ham, hvis man ønskede en
opgave løst eller blot havde brug for
et godt råd. Kløve kunne man altid
regne med. Æret være Niels Kløves
minde.
Martin Stampe Noer

DØDSFALD

Niels Kløve
Bestyrelsesmedlem i Skakklubben
Nordkalotten og tidligere kartoteksfører i 8. Hovedkreds, Niels Kløve,
er den 25. maj 2012 afgået ved døden 65 år gammel. Niels Kløve stammede fra Randers, hvor han tidligt
lærte skakspillet og var aktiv i den
lokale skakklub. Han flyttede til
Græsted for over 40 år siden, da han
blev ansat som lærer på Græsted
Skole. Her havde han en overgang
også ansvaret for den lokale skoleskak, der blomstrede i 70’erne. Da
Skakklubben Nordkalotten blev stiftet i 1979 meldte Niels Kløve sig
hurtigt under fanerne – og han var
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Danmarksmester

Palle Ravn
13/12 1928 – 20/5 2012
I 1950’erne var Palle Ravn noget så
sjældent som en ung, stærk skakspiller!
I 1951 delte han førstepladsen i
københavnsmesterskabet med Jens
Enevoldsen, men han tabte omkampen. I 1955 vandt han atter KM på
deling, denne gang med Bent Larsen. Der blev ikke spillet omkamp.
Og i 1957 blev han danmarksmester!
Han var også aktiv internationalt
med turneringer i Southsea 1951, i
1953 og 1955 i Paris, og efter DM
var han på de danske hold ved Studenter-OL 1957 på Island og ved
skakolympiaden i München 1958.
Han fik altid pæne resultater, men
kom ikke helt til tops.
Som 30-årig fravalgte han skakken! Han havde mange andre interesser, især knyttet til Frankrig, og
han opholdt sig meget i udlandet bl.a.
som rejsefører. Nogle af vore venner havde ham som guide i Nordafrika, og de var begejstrede for ham.
Palle var en meget charmerende
boheme-type, og derfor var han ikke
ledelsernes fortrukne. Det fik han at
mærke, da Jens Enevoldsen foreslog
ham til olympiadeholdet i 1956.
DSU’s daværende formand F.K.
Villumsen – han var formand i 13
år! – erklærede kategorisk: Palle
Ravn kommer aldeles ikke på tale!
Året efter vandt han DM!
Palle blev headhuntet til Frederiksberg Skakforening i 1948 af
brødrene Enevoldsen, og han var fast
spiller på klubbens mesterrækkehold
i 50’erne, men da divisionsturneringen begyndte, var han ikke aktiv
mere, han spillede dog to partier på
divisionsholdet i 1975.
Palle var på mange måder utraditionel. Jens Enevoldsen fortalte mig
om en episode, hvor han skulle møde
en svensker i en holdkamp. Da spil-

Palle Ravn danmarksmester 1957 – her med de hvide brikker mod Evald
Lauridsen. Tilskuerne er Poul Hage og turneringsleder Brix-Jensen.

let startede, og alle sad ved brættet,
faldt Palle i dybe tanker, og det varede 20 minutter, før han gjorde sit
første træk, men så gik det også
stærkt, svenskeren blev mejet ud af
brættet.
Ole Schøller Larsen

DM 1957:
1.
Palle Ravn 8½
2-3. Aage Ingerslev 8
2-3. Eigil Pedersen 8
4-6. Evald Lauritzen 5½
4-6. Holger Norman-Hansen 5½
4-6. Kaj Blom 5½
7-8. Axel Nielsen 5
7-8. Hartvig Nielsen 5
9-11. Th. Haahr 4½
9-11. Børge Andersen 4½
9-11. Poul Hage 4½
12. M.A. Kupferstich 1½
Samme år besejrede Palle Ravn den
senere VM-kandidat Lajos Portisch,
Ungarn, og ved skak-OL i München
spillede han remis med Tigran Petrosjan, USSR, som blev verdensmester 1963.
Undervejs til DM-titlen vandt han
et stilrent positionelt parti over den
firdobbelte mester Poul Hage.

Palle Ravn
Poul Hage
Siciliansk / B45
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 e6 6. g3 d5 7. exd5 Sxd5 8.
Sxc6 bxc6 9. Lg2 Le7 10. 0û0 0û0 11.
De2 a5 12. Sa4 La6 13. c4 Sb6 14.
Td1 Dc7 15. Lf4 Db7 16. Sxb6 Dxb6
17. Ld6 Lxd6 18. Txd6 Tac8 19. Tad1
Db4 20. b3 a4 21. T1d3 axb3 22. axb3
Db6 23. De5 Db8 24. Dc5 Lb7

 ^
  
   
   
  
 
   
  



Hvid har tilspillet sig en fuldstændig kontrol med centrum.
25. b4 Tc7 26. h3 Dc8 27. Dd4 c5 28.
bxc5 Da8 29. Td8 Tc8 30. Txc8 Dxc8
31. Lxb7 Dxb7 32. Dd6 g6 33. c6 Dc8
34. c7 Kg7 35. Dd8 1-0
2012 /4/151
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Delegeretmød

Dansk Skak Unions
Forretningsudvalg

DANSK SKAK UNIONS delegeretmøde 2012 blev afholdt på Konventum Helsingør søndag d. 8. april.
DSU’s formand Lars-Henrik Bech
Hansen bød velkommen til delegeretmødet og bad forsamlingen rejse
sig og mindes de i årets løb afdøde
medlemmer: Kristian Kargaard Jensen, Jørgen Haagen Hansen, Erik
Christensen, Erik Rasmus Hansen,
Jørn Smith, Mogens Nielsen, Robert
Rode Pedersen, Arne Otto Bak, Sigfred Mortensen, Preben Nielsen, og
Christian Bitsch.

Formand

Lars-Henrik
Bech Hansen

Kasserer

René BaarupChristensen

1. Valg af dirigent
Formanden foreslog Steen Juul
Mortensen, der blev valgt med akklamation.
Steen Juul Mortensen takkede for
valget og konstaterede, at delegeretmødet var korrekt indvarslet via indbydelse i Skakbladet nr. 2, 2012, og
derfor var beslutningsdygtigt.
Dirigenten påpegede, at der ved
mødet var 1367 stemmer til stede,
ved 37 klubber, og skulle det komme
til afstemning, foreslog han Aksel
Hansen, Holstebro, samt Morten
Frank Jensen, Præstø, som stemmetællere. Forsamlingen tilsluttede sig
disse.

Sekretær

Poul
Jacobsen

Udvikling

Tom
Skovgaard

2. Formandens beretning

Breddeskak

Ivan Pougmann
Madsen

Fotos: tr
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Dirigenten gav ordet til Lars-Henrik
Bech Hansen, der på mødet kun redegjorde for de væsentligste punkter fra beretningen. I dette referat er
hele beretningen dog trykt. Første
del om årets resultater. Dernæst uddeling af hæderstegn og initiativpræmier for det forgangne år, og til
sidst delen omkring det organisatoriske arbejde.

Resultatdelen:
DM 2011 i Odense: GM Allan Stig
Rasmussen, Jetsmark, blev danmarksmester foran IM Steffen Pedersen, Sydøstfyn, og IM Mikkel
Antonsen, Næstved. FM Jacob Carstensen vandt kandidatklassen med
5½ point og et point ned til Bjørn
Møller Ochsner på andenpladsen.
Bjørn blev dermed juniordanmarksmester 2011. Peter Heine Nielsen
blev danmarksmester i lyn ved at slå
Andreas Wiwe i finalen.
Senior-EM for hold 2011: Det
danske hold med Bent Sørensen,
Jørn Sloth, Bjørn Brinck-Claussen
og Jørgen Jørgensen var med helt
fremme i hele turneringen. Nederlaget til Tyskland i sidste runde sendte
Danmark uden for medaljerækken
til en sjetteplads, men det danske
hold satte virkelig deres præg på turneringen og var de fleste dage med i
live-dækningen. Rusland endte med
at vinde med Tyskland som nr. 2 og
Montenegro på 3. pladsen. Det danske andethold endte som nr. 32.
Andreas Skytte Hagen vandt Copenhagen Chess Challenge 2011
alene og scorede samtidig sin første
GM-norm. Han forsatte de gode takter ved FM 2011, hvor han sammen
med IM Mikkel Antonsen blev bedste dansker med 6 af 9. Andreas scorede samtidig en IM-norm. Svenske
GM Hans Tikkanen vandt den vellykkede turnering med 7½ point, og
et helt points forspring til GM Vadim
Milov og Henrik Danielsen på anden- og tredjepladsen.
DM for ungdom 2011: Igen en
succes, afholdt i Allerød i sidste
weekend i maj. Ny deltagerrekort
med 99 deltagere, og med to pige-

det 2012

• Økonomien styrket
• Nyvalg til forretningsudvalget
• Et år med meget skak
Referater og regnskaber kan downloades fra:

www. dsu.dk
Foto: tr

Chresten Nielsen, Dansk Skak Unions sekretær siden 2010, afsluttede med delegeretmødet sine to år i ledelsen, og formanden
Lars-Henrik Bech Hansen udtrykte organisationen taknemlighed for den engagerede arbejdsindsats.

grupper. Danmarksmestre: U-08:
Mads Henneberg Hasager, Hinnerup
Skakklub. P-08: Caterina Wul Micalizio, Sct. Michael Skole. U-10:
Lasse Ramsdal, Åbyhøj Skakklub.
U-12: Jesper Søndergård Thybo,
Skive Skakklub. P-12: Charlotte
Helsen Neerdal, Skakforeningen
Odysseus. U-14: Jens Albert Ramsdal, Åbyhøj Skakklub. P-14: Freja
Vangsgård, Vejlby Risskov Skakklub. U-16: Mads-Holger Jacobsen,
Bornholms Skakklub.
Ved pokalstævnet i Odense i pinsen satte Skanderborg med Peter
Heine Nielsen i spidsen scorings-

rekord for pokalstævnet og vandt
med hele 6 point ned til Nordkalotten på andenpladsen.
Seniorrækken blev vundet af Holstebro, bredderækken af AS04 og
juniorrækken af Frem Skakklub.
Maribo Skakklub på Lolland kunne i 2011 fejre 100 års jubilæum.
I den forbindelse har klubben i juni
afholdt Maribo Skakklubs 100 års
jubilæumsturnering som blev vundet af Mikkel Strange fra Furesø
Skakklub.
FM Jacob Carstensen var tæt på
en IM-norm i Barberà del Vallès,
Barcelona i begyndelsen af juli.

Horsens Lang Weekend i juli blev
fuldtegnet (120 deltagere) lang tid
før tilmeldingsfristen udløb.
Overraskende var det ikke en af
de fire deltagende IM’er, der løb med
sejren, men derimod den 12-seede
FM Martin Bækgaard.
Danmarks største turnering, Politiken Cup, satte i år deltagerrekord
med 311 spillere. GM Igor Kurnosov
vandt turneringen alene. GM Peter
Heine Nielsen blev bedste dansker
på en delt andenplads, der efter
korrektionsberegning blev til en
femteplads. IM Erik Blomqvist, Sverige, scorede en GM-norm.
2012 /4/153
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EU-mesterskab for Ungdom:
Danmark havde fem spillere med til
EU-mesterskab for Ungdom. U14:
Rasmus Thøgersen og Freja Vangsgaard, U12: Bjarke Kristensen og
Charlotte Neerdal og U8: Mads Henneberg. Det blev ikke til danske topplaceringer. Bedst gik det for Rasmus Thøgersen og Bjarke Kristensen, der begge scorede 5 af 9.
Det danske NATO-hold skiftede
sidste års fjerdeplads ud med bronzemedaljer ved 22nd NATO-Chess
Championship i Kaunas i Litauen.
En forbedring på en plads i forhold
til det flotte stævne i Køge sidste år.
SS Manhem GM tournament
2011: Sune Berg Hansen blev nr. 4
med 5 point. Turneringen blev vundet af Emanuel Berg.
IM Silas Lund blev en flot nummer 4 i 26. Schwarzacher Open i
Østrig med 6½ af 9.
Årets helt store danske skakpræstation stod GM Peter Heine Nielsen for ved at komme helt til 4. runde
i World Cuppen. Peter Heine Nielsen spillede alle ordinære matcher
1-1, og vandt så omkampene indtil
4. runde.
I første runde slog Peter Heine
Nielsen den 29-årige Evgeny Postny
fra Israel ud, i anden runde var det
den engelske verdensstjerne Michael
Adams, der måtte forlade omkampen som taber. I tredje runde var det
Mircea-Emilian Parligras fra Rumænien, der spillede 1-1 med Peter
Heine i de ordinære partier for så at
blive slået ud med 0-2 i omkampen.
Fjerde runde blev som sagt stoppestedet for Peter Heine Nielsen. Verdens nummer 11, Vugar Gashimov
fra Aserbajdsjan, vandt første ordinære parti med hvid, men Peter
Heine kom flot tilbage og vandt
andet parti. Hurtigskakomkampen
endte 3-1 til Gashimov. Peter Heine
vandt 20.000 $ i turneringen, der
endte med at blive vundet af Peter
Svidler.
Jørn Sloth Nordisk Seniormester.
En anden af årets fine danske skakpræstationer stod Jørn Sloth for, idet
han vandt det nordiske seniormesterskab foran de tre stormestre Fri-
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drik Olafsson (Island), Yrjo Rantanen (Finland) og Heikki Westerinen (Finland). Jørn Sloth og GM
Yrjo Rantanen endte begge på 7 af
9, men Sloths korrektion var bedre
end finnens.
Andreas Skytte Hagen var med i
septemberudgaven af First Saturday
Chess Tournament i Budapest og
beviste, at IM-titlen ikke er tilfældig. Andreas scorede 5 af 9 – præcis
IM-norm kravet.
EM for Ungdom. Danmark havde
7 drenge af sted til EM for Ungdom
i Bulgarien, men fik ingen topplaceringer. Bjørn Møller Ochsners
delte 12. plads i U18, trods en seedning som nummer 41, var det bedste
individuelle resultat. U8: Filip Boe
Olsen. U10: Lasse Ramsdal og Johan Ochsner. U12: Jesper Thybo.
U14: Jens Ramsdal. U16: Mads
Andersen. U18: Bjørn Ochsner.
Junior Hold DM blev igen afholdt
på Tjele Efterskole den første weekend i oktober, og igen var 6. hovedkreds de bedste. 1. HK. fik sølv og
bronzen gik til 3. HK.
Europa Cuppen for klubhold blev
vundet af Skt. Petersborg. Jetsmark
blev nummer 45, og K41 blev nummer 50 blandt de 62 deltagende hold.
OSG Baden-Baden med Peter Heine
Nielsen på holdet blev nummer 6 og
Lund ASK med Silas Lund blev
nummer 26. NM for blinde og svagtseende blev afholdt den 7. -9. oktober i Finland. Danmark fik en flot
andenplads efter Sverige. Finland
tog bronze og Norge blev nummer
4.
IM Nikolaj Mikkelsen, BMS,
vandt overbevisende Københavnsmesterskabet, der samtidig var
ØBROs 75-års jubilæumsturnering,
med 1 points forspring til klubkammeraten Dara Akdag.
I det 15. Offene Internationale
Bayerische Schach Meisterschaft
scorede IM Silas Lund 6½/9 og kom
igen over 2400 i rating.
I Balaton International Chess Festival i Ungarn scorede IM Mads
Andersen 6/9 og endte på en 6. plads.
EM for hold 2011: Ved EM i
Holdskak i Halkidiki i Grækenland

blev Danmark nummer 28 af de 38
deltagende hold i den åbne række.
Tyskland vandt overraskende guld.
Individuelt scorede danskerne således: 1. bræt: GM Sune Berg Hansen
(2566), 5 point af 9, vinder 6
ratingpoint. 2. bræt: GM Allan Stig
Rasmussen (2541), 3½ point af 9,
taber 10 ratingpoint. 3. bræt: GM
Jacob Aagaard (2522), 4½ point af
9, vinder 5 ratingpoint. 4. bræt: IM
Jakob Vang Glud (2497), 4 point af
9, taber 11 ratingpoint.
Lørdag den 19. november vandt
Sandra de Blécourt Dalsberg det første officielle DM i hurtigskak for
kvinder. Stævnet blev holdt på den
århusianske skakcafé Chess House.
Søndag den 20. november vandt
Allan Stig Rasmussen det åbne
danmarksmesterskab i hurtigskak,
der blev afholdt af Læseforeningen i
Odense. Allan scorede maksimum 7
af 7.
Senior-VM i Kroatien blev overraskende vundet af IM Vladimir
Okhotnik, Frankrig, (2427) med 9
point af 11 foran flere stormestre.
Vladimir Okhotnik blev udnævnt til
stormester som følge af sejren. Bedste dansker blev IM Bjørn BrinckClaussen som nummer 32 med 7
point. Bo Jacobsen scorede også 7
point og endte som nummer 37.
Ved Ungdoms VM i Brasilien scorede Jesper Søndergaard Thybo 5 af
9 og IM Mads Andersen scorede 5½
af 9. Begge spillere tabte lidt rating.
Der var seks danskere med i Malta
Open i slutningen af november.
Bedst gik det IM Silas Lund, der
scorede 7 point af 9 på en delt andenplads. Efter korrektionsberegning fik Lund 6 pladsen blandt de
124 deltagere.
Peter Heine Nielsen kom med på
et afbud i World Mind Games i
Beijing den 8.-16. december som
reserve for David Navara, der var
blevet syg. Turneringen havde tre
afdelinger lyn-, hurtig- og blindskak.
Peter Heine endte sidst i lynskakken,
men klarede sig fint i både hurtigog blindskak. Undervejs slog han
Karjakin i blindskak og Ivanchuk i
hurtigskak.

Foto: Th. Vestergaard.

Kim SkanningPedersen valgte at
træde ud af
forretningsudvalget
efter to år med
ansvar for bl.a.
ungdomskakken, og
fik på mødet stor tak
af formand LarsHenrik Bech Hansen
for sin indsats for
dansk skak.

Stormester Henrik Danielsen
vandt CXU Nytår i Øbros lokaler
med 6½ af 7, et halvt point foran
turneringens overraskelse, Mads
Hansen fra Frem i Odense.
Årets Skakspiller 2011. Efter en
net-afstemning blandt Dansk Skak
Unions medlemmer er Peter Heine
Nielsen blevet valgt til Årets Spiller
2011. Opløbet blev det tætteste i
mange år, da Peter Heine Nielsens
forspring til den tredobbelte danmarksmester, Allan Stig Rasmussen,
var på bare 21 point.
I Krakow i Polen deltog IM Mads
Andersen i en lukket GM-turnering
omkring nytår og scorede 50 %.
I Rilton Cup i Stockholm blev IM
Jens Ove Fries Nielsen bedste dansker med 5½ af 9. Allan Stig Rasmussen scorede 5 point. Leif Jensen
var med i turneringen for 38. gang i
træk og endte på en samlet 4. plads
blandt de 89 deltagere i Elo-gruppen.
Den australske stormester Daryl
Johansen (2403) vandt overraskende
Queenstown Chess Classic i New
Zealand med 7½ af 9. GM Sune Berg
Hansen endte på en delt fjerdeplads
med 7 af 9 uden nederlag.
Open i Bad Zwischenahn: Juniorlandstræner Mads Boe og IM Klaus
Berg blev bedste danskere med 5½
af 7 i gruppe A, mens Troels Bækgaard Andersen blev bedste dansker
i Gruppe B, også med 5½ af 7. I alt ti
danskere var med i turneringen, heraf
seks juniorer.
Torben Kyhl Sørensen fra SK

1968 blev Århusmester og IM Nikolaj Mikkelsen vandt den stærke
Brønshøj Lang Weekend med 6 af 7
foran IM Thorbjørn Bromann med
5½ point.
Senior-DM i Randers. Randers
Skakklub, med Finn Larsen i spidsen, havde stablet et flot arrangement
på benene. Poul Erik Nielsen fra
Holstebro, seedet 8 i startopstillingen, blev en overraskende vinder på
bedre korrektion end forhåndsfavoritten Bent Sørensen fra Nørresundby.
Begge scorede 5½ af 7. Alle turneringens partier blev vist live på
internettet takket være Poul Jacobsens velvillige indsats.
Mads Hansen fra Frem Skakklub
vandt i februar den ældste gruppe
ved Nordisk Mesterskab for ungdom
i Finland. Det blev også til bronzemedalje til Jonathan Braüner i Gruppe C (14-15 år) og Martin Percivaldi
i Gruppe D (12-13 år).
IM Rasmus Skytte vandt B-gruppen i Festival Conseil Général Nancy
med 6½ af 9, og tog derefter videre
til den store franske open, Cappelle
la Grande, hvor IM Klaus Berg, Leif
Jensen og Henning Rasmussen også
var blandt de næsten 500 deltagere.
Klaus Berg blev bedste dansker med
5 af 9 og en plads som nummer 141.
I Reykjavik Open var hele syv
danskere til start. Bedst gik det for
IM Jens Kristiansen, der blev nummer 26 med 6 af 9. Forhåndsfavorit
Fabiano Caruana vandt med 7½
point.

Divisionsturneringen er nu slut.
Jetsmark genvandt titlen som danmarksmestre i holdskak. Brønshøj
vandt sølv, mens bronzen gik til Århus/Skolerne. BMS og Hillerød må
en tur ned i 1. division.
Øbro og Nordre vandt 1. divisionsgrupperne og oprykningen til
XtraCon-Skakligaen.
IM Rasmus Skytte scorede 50 % i
‘Magistral GM marzo 2012 Winterchess’ på Mallorca. En præstation
lidt over forventet.
Ved Senior-EM 2012 for hold i
Slovenien gjorde begge danske hold
en god figur. Danmark 1 endte som
en flot nummer 6 efter en afsluttende
sejr over Tyskland.
Ved lyn-DM i fredags vandt Allan Stig Rasmussen, som slog Mads
Boe i finalen.
Hæderstegn og initiativpræmier:
Lars-Henrik Bech Hansen uddelte
herefter Dansk Skak Unions hæderstegn og initiativpræmier 2012 (se
side 16-19).
Organisatorisk beretning:
4.531 medlemmer pr. 31/12 2011
mod 4.634 året før. Siden sidste år
har vi i DSU haft et spændende år
med en del ting, der lykkedes, og
andre, der ikke er gået helt så godt,
og vi har fået en debat om en ny fremtid i gang på Hovedbestyrelsens seminar i november, alt det vil jeg
vende tilbage til.
I FU og HB har vi haft øget fokus
på regnskabet og det er lykkedes at
komme ud af 2011 med et pænt overskud, hvilket vi er glade for. Man
kan ikke køre med underskud år efter år, og vi vil fortsætte med at have
fokus på dette. Som en af besparelserne har vi flyttet trykningen af
Skakbladet til Polen og det gav en
markant besparelse.
Skaksalget fik ny direktør i september, som med stor dygtighed har
synliggjort skaksalget og øget omsætningen, forhåbentlig har det medført at vi fremover ikke har underskud på skaksalget.
På sidste delegeretmødet blev der
nedsat en lille mæglingsgruppe be2012 /4/155
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stående af Esben Christensen og Tim
Bjerre omkring konflikterne på
landsholdet. De lavede et fremragende stykke arbejde, og var meget
nær ved at lykkes, men det glippede
desværre på målstregen, og det var
ikke på grund af DSU, der bakkede
op om det kompromis, der tegnede
sig. Processen endte ud med, at vi
tog af sted med et 4-mands hold til
EM, og det gik fint, men vi lærte en
del af denne tur, bl.a. at man ikke
kan sende et hold af sted uden reserver.
På tilbagemeldingerne fra de udsendte spillere lærte vi, at der var
brug for fremover at udarbejde faste
retningslinier for vilkår på landsholdet. De er nu udarbejdet og udsendt
til top-10 i Danmark, og de er gældende frem til og med OL i 2014.
Nu skal holdet bare udtages og de
enkelte spillere skal bare sige ja eller
nej, vilkårene ligger fast og skal ikke
yderligere forhandles med nogen.
Balladen omkring landsholdet har
betydet, at i øjeblikket har FU måtte
tage ansvaret for elitepolitikken og
landstrænerfunktionen – ikke nogen
ønskesituation, men de fleste relevante kandidater trækker sig, da presset er for stort fra landets stærkeste
spiller til, at der er nogen der orker at
påtage sig ansvaret og lave arbejdet.
Dette er naturligvis uholdbart i
længden, og vi vil prøve at få ansat
en landstræner, der accepterer DSU’s
vedtagne politiker, og som kan arbejde med alle i top-ti. Lige nu ser
det svært ud at finde en sådan person, men det er min overbevisning
at lidt fred omkring holdet og en god
OL-turnering kan gøre det nemmere
at få løst op på situationen.
På ungdomsfronten gjorde GM
Allan Stig Rasmussen et fremragende arbejde som ungdomslandstræner frem til oktober 2011, da han
fratrådte pr. 31. oktober efter eget
ønske.
Heldigvis lykkedes det at finde en
engageret ny ungdomslandstræner
pr. 1. januar 2012 – det blev FM
Mads Boe, der er tiltrådt og som
straks fra start har god kontakt til hele
vores ungdomselite og har mange
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aktiviteter i gang og også har et godt
samarbejde med DSU.
Vi er i gang med at lave to nye
hjemmesider i et samarbejde XtraCon – dels DM-hjemmesiden, som
har fungeret godt her under DMstævnet i påsken, og dels en ny DSU
hjemmeside, som vi håber kan gå i
luften pr. 1. Januar 2013.
DGI-sagen viste sig ikke at være
en farbar vej fremad. Uden garantien for økonomien samt en forankring af skakken i en form for selvstændig enhed med egne landsdækkende aktiviteter og råderum i regi
af DGI, giver det ingen mening at
nedlægge DSU og indgå som en del
af DGI.
DSU har haft et samarbejde hen
over sommeren ifm. den danske lancering af den amerikanske film om
Bobby Fischer ‘Bobby Fischer
against the World’. Dels var der en
lukket forpremiere i Helsingør under Politiken Cup, og dels var der et
introduktionsarrangement
med
Svend Hamann, som har mødt
Bobby Fischer, før han blev verdensmester, og med Lars Schandorff i forbindelse med filmens danmarkspremiere i Dagmar mandag d. 22. august
for en pænt fyldt biograf. Der har
også været aktiviteter flere andre steder i landet, og filmen er for nylig
også blevet vist på DR TV.
Vi har indkøbt syv nye live brætter, da de gamle efterhånden var udslidt – der var kun fem af de gamle
der virkede. Disse er blevet brugt til
bl.a. at livesende hele skakligaafslutningen i weekend'en 10.-11.
marts, dvs. i alt 40 liveparter på en
gang. Håbet er at opnå at livesende
alle kampe i skakligaen – dette går
dog nok ikke for alle kampe den
kommende sæson pga. af logistikudfordringerne, men alt, hvad der er
muligt, vil vi livesende.
Lederudviklingskurset blev desværre aflyst pga. for få tilmeldinger,
hvilket er højst beklageligt, da netop
manglen på ledere er et af vores største problemer.
DSU afholdt et FIDE arbiter-seminar i Odense 10.-11. september
med deltagelse af 23 deltagere, heraf

Foto: tr

Gerner Carlsson – kommentarer vedr.
skakhåndbogen og holdturneringen.

17 danskere. Underviser var IA
Mikko Markkula, Finland, som desværre senere er gået bort. Kurset har
betydet, vi allerede har fået udnævnt
6 nye dygtige FIDE Arbiters (FA)
og vi vil bruge de kommende års internationale turneringer til at få udnævnt flere IA og FA. Kurset afdækkede at efteruddannelse af vores
dommere er en vigtig aktivitet.
FIDE kongressen blev afholdt i
Krakow i Polen, og da der var kontroversielle punkter på agendaen
besluttede vi at være til stede, selv
om det i først omgang var blevet fravalgt. De kontroversielle forslag, der
mest handlede om at flå de nationale
forbund økonomisk, blev alle frafaldet inden kongressen, da ikke engang FIDE stod samlet bag dem.
Blandt emnerne, der blev behandlet,
var et mål om at rate alle skakpartier,
dvs. man skal have et lynratingtal, et
hurtigskakrating tal og så det almindelige Elo-tal. Det skal samtidig være
nemmere at få et ratingtal. I dag skal
man møde mindst 3 spillere med et
Elo-tal for at få en del-Elo. Det sættes ned til bare et parti.
Den endelige kontrakt om SkakOL i Tromsø 2014 blev underskrevet
af FIDE-præsident Kirsan Ilyumshinov. Samtidig arbejder FIDE på
at få gjort hurtigskak til en selvstændig disciplin ved de olympiske vinterlege. Seniorskakken kommer
fremover til at operere med to aldersgrænser, over 50 år og over 65 år.

Der vil blive afholdt officielle mesterskaber inden for begge seniorgrupper, dette dog først fra 2014.
GM Jacob Aagaard blev udnævnt
til FIDE Senior Trainer (FST). Titlen er den højeste udmærkelse, en
træner kan få i FIDE-systemet.
Blandt kravene for at opnå titlen, er
bl.a. at man skal have minimum 10
års erfaring som træner, være IM eller GM og have haft mindst 2450 i
rating, have publiceret bøger eller
artikler samt mestre mindst et fremmedsprog – alle kvalifikationer, som
Jacob Aagaard til overflod opfylder.
Dertil skal så komme anbefalinger
fra den absolutte top, der har benyttet træningsmaterialet over de seneste par år.
Andreas Skytte Hagen blev udnævnt til International Mester.
I forbindelse med Hold-EM i Grækenland afholdtes også generalforsamling i det europæiske skakforbund, ECU. Ved officielle ECUarrangementer er der med virkning
fra den 1. januar 2012 indført en
Dress Code for spillere og arrangører.
Ligeledes med virkning fra januar
2012, må man ikke tilbyde remis de
første 40 træk i officielle ECU-turneringer. Jeg var med i den komité,
der har anbefalede ændringen.
Internationalt er vi gået i samarbejde med en gruppe af de store lande
i Europa med Holland og Tyskland
samt Spanien i spidsen for at sikre
indflydelse i FIDE, så de katastrofale forslag om store stigninger i ra-

Konventum Helsingør
Delegeretmødet 2012

tinggebyrer ikke bliver genfremsat.
Fremtiden for skak.dk ser ikke god
ud. Der er tekniske vanskeligheder
efter en teknisk opdatering, der har
medført at flere fejl er kommet frem
i lyset, så vi kører med meget lavt
blus uden at investere formålsløse
penge i skak.dk. Alt i alt ser det ud
til, at selv om skak.dk kan holdes i
drift til lynskak for medlemmer og
netmedlemmer, så skal DSU til aktivt at finde andre muligheder for
skakspil, kommentering og træning
på nettet.
De første sonderinger er allerede
sket under et møde mellem DSU og
ECU-formand Silvio Danailov, hvor
en russisk udviklet skakserver, som
formodes lanceret i løbet af 2012,
måske vil kunne tilbyde faciliteter,
som kan være interessante for nationale skakforbund.
Kvindeudvalget er begyndt at kigge på breddearbejdet også, da unionen har meget brug for at få forøget
sit kvindelige medlemstal som i øjeblikket kun udgår cirka 2 %.
Ungdomsskakken i DSU har i de
forløbende år været et indsatsområde
og er det fortsat. Siden 1. januar 2011
har det betydet en stigning i antallet
af ungdomsmedlemmer på over 11
procent. Det stigende medlemstal af
ungdomsspillere har også betydet et
stigende antal deltagere ved DSU’s
ungdomsturneringer.
Det er vigtigt, at DSU har et velfungerende ungdomsarbejde med
turneringer og andre gode tilbud til
de unge spillere, og at skakklubberne

i hele Danmark er opmærksomme
på at tiltrække og fastholde nogle af
de mange børn og unge, som skoleskakken lærer at spille skak i disse
år.
Skoleskakken er fortsat en stor
succeshistorie, og der er al mulig
grund til, at man lokalt fortsætter og
gerne udbygger samarbejdet med
skoleskakken til fælles gavn for
skakken i Danmark og for alle de
unge skakspillere, som benytter sig
af de mange tilbud fra både skoleskakken og DSU.
Ungdoms-DM blev i 2011 spillet
i Allerød. Med 99 deltagere satte
stævnet atter ny deltagerrekord. Danmarksmesteren og daværende ungdomslandstræner, Allan Stig Rasmussen, fortalte om elitearbejdet og
spillede efterfølgende simultanskak.
I 2012 afholdes stævnet igen i Allerød, og håbet er at få et trecifret deltagerantal.
Ud over de seks normale aldersklasser blev der for første ved U-DM
oprettet to pigegrupper.
Desværre blev der pga. manglende
deltagere ikke oprettet en U18
gruppe. Det manglende deltagerantal skyldes med stor sandsynlighed,
at U-DM i 2011 var lagt for tæt på
eksamensperioden. Derfor er U-DM
lagt tidligere på året i 2012.
Juniorrækken i pokalskakstævnet
blev vundet af Frem foran BMS Tigers og Åbyhøj. DSU startede skaktræning op på skak.dk, og det var en
succes. For små midler kunne alle
medlemmer i DSU få en mulighed
for at få skaktræning. Skaktræningen
stoppede på skak.dk efter sommerferien 2011, da en opdatering af
softwaren betød, at det var svært for
skaktrænerne at bruge skak.dk.
I november holdt hovedbestyrelsen en visionsdag, hvor visioner, mål
og indsatsområder for dansk skak
blev drøftet, bl.a. omkring livet i
klubberne, medlemstyper og målgrupper, aktiviteter, online community og organisation og struktur.
Enkelte af de identificerede indsatser var allerede i gang inden seminaret, bl.a. omkring modernisering
af hovedkredsstrukturen, mens de

Foto: Th. Vestergaard.
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... DELEGERETMØDET
øvrige af visionsdagens indsatsområder vil blive fulgt op af Hovedbestyrelsen i den kommende tid, og
denne opfølgning er allerede i gang.
Således er der udarbejdet et oplæg
med alternative scenarier for en
landsdækkende holdturnering med
en 3. division af divisionsudvalget,
og HB har lagt en plan for en drøftelse af dette emne senere i 2012.
Startende med at hele førstedagen på
årets HB-seminar bruges på dette
emne. Denne dag inviteres hovedkredsenes holdturneringsledere og
divisionsturneringsudvalget med.
Der vil blive øget fokus på bl.a.
ungdomsskak, kvindeskak, seniorskak, breddeskak og livet i skakklubberne, hvilket DSU’s informationsmedarbejdere på Skakbladet og
dsu.dk er involveret i.
Tilbuddene til klubberne fra DSU
og hovedkredsene vil indgå i informationsarbejdet, således at klubberne støttes i at rekruttere og fastholde nye medlemmer og i at lave
gode arrangementer for medlemmerne. Også den sociale dimension
af arrangementerne er et fokusområde for at styrke klublivet og
skakkulturen.
Af de lidt mere langsigtede indsatser kan nævnes, at DSU vil finde
egne lokaler – et ‘skakkens hus’ – til
repræsentation og møder, salg af
skakmateriel og -bøger, eventuelt
projektansatte samt i begrænset omfang til at spille skak. Der ser ud til at
være økonomi til dette, og der behøver ikke at gå årevis før det kan realiseres.
En lidt mere detaljeret beskrivelse
af visionerne kan ses i det seneste
nummer af Skakbladet.
Skak-DM i år, som spilles i disse
smukke omgivelser, har være begunstiget af gode sponsorer og samarbejdsaftaler med ExtraCon, Konventum, Helsingør kommune, samt
Danske Spil, der har været med til at
promovere stævnet, og vi er i DSU
meget tilfredse med arrangementet,
jeg skal takke alle de flittige hjælpere og turneringsledere, tak for jeres indsats.
Til slut vil jeg takke alle de ledere,
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der lægger deres arbejdsindsats i
klubberne og hovedkredse over hele
landet, de få ansatte i DSU, Hovedbestyrelsen og forretningsudvalget
for et godt og konstruktivt samarbejde i en tid med mange vanskelige
beslutninger.
Kommentarer til beretningen:
Gerner Carlsson, Frederiksberg
Skakklub, henledte opmærksomheden på formandens beretning om
skoleskakken, og ‘Bring minoriteterne i spil’. Gerner havde for cirka
ti år siden indsendt et forslag til det
daværende FU om, at man i de byer,
hvor der ikke var skoleskak, oprettede en afdeling for skoleskak. Ideen
med forslaget var, at man skulle udnytte de muligheder, der var for at få
tilskud via folkeoplysningsloven,
som kun kunne opnås gennem en
klub eller forening. Gerner konstaterede, at der ikke kom noget ud af
at indgive forslaget, og opfordrede
klubber og hovedkredse til at følge
forslaget, for fremadrettet at få fremgang for dansk skak.
Gerner Carlsson ytrede sin utilfredshed med, at FU havde fået skakhåndbogen ført ajour, uden at rådføre sig med skribenten af afsnittet
omkring
folkeoplysningsloven.
Denne gennemskrivning af den ændrede lovgivning er ifølge Gerner
uforståelig.
Omkring divisionsturneringen
mener Gerner Carlsson, at divisionsturneringsudvalget bør se nærmere på at fordele udgifter pr. kørt
kilometer i stedet for at fordele ud
fra et rent kilometerprincip.
Formanden beklagede, hvis der
var fundet faktuelle fejl i skakhåndbogen, og påpegede, at FU ikke
har modtaget henvendelser fra Gerner Carlsson tidligere. Den nuværende sekretær, havde efter formandens udsagn gjort et stort stykke arbejde med at få håndbogen ført ajour,
hvilket var prisværdigt. Samtidigt
blev det slået fast, at håndbogen hele
tiden er under løbende revision for
at få så retvisende oplysninger som
muligt.
Formanden udtalte, at divisions-

Foto: tr

René Baarup Christensen –
fremlagde et regnskab med overskud.

turneringsudvalget ligeledes har lavet et stort stykke arbejde for at få
planlægningen til at gå op. Nye forslag angående divisionsturneringen
vil blive diskuteret på et seminar i
efteråret 2012, hvor Gerners forslag
ligeledes kan blive en del af debatten.
Formandens beretning blev herefter godkendt, da ingen yderligere
havde noget at tilføje.

3. Regnskabet for 2011
René Baarup-Christensen, Dansk
Skak Unions kasserer, konstaterede,
at regnskabet for 2011 har været
publiceret på hjemmesiden og i
Skakbladet nr. 2, 2012.
Kassereren redegjorde for, at regnskabet for 2011 fremviser et overskud på 155.325 kr. hvilket er
132.325 kr. bedre end forventet.
For 2012 er der ligeledes lavet et
budget med et forventet overskud på
16.700 kr. og kassereren redegjorde
for, at der for nylig blev indgået
aftale med et polsk trykkeri for trykningen af Skakbladet.
Kommentarer til regnskabet:
Ingen kommentarer til regnskabet.
Regnskabet blev herefter godkendt
enstemmigt.

4. Fastsættelse af kontingent
Hovedbestyrelsen foreslog uændret
kontingent.
Vedtaget uden modforslag.

5. Fastsættelse af ratingafgift
Hovedbestyrelsen foreslog uændret
afgift.
Vedtaget uden modforslag.

6. Indkomne forslag
Forretningsudvalget fremsatte på
vegne af hovedbestyrelsen følgende
forslag til vedtagelse 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.’
Afsnit blev foreslået ændret til:
‘Indvarsling ledsaget af dagsorden
foretages af forretningsudvalget enten gennem Skakbladet eller på unionens hjemmeside med mindst 14
dages varsel.’
Kommentarer til indkomne forslag:
Gerner Carlsson efterlyste, at man
også får ændret måden for offentliggørelsen af referatet, så det ligeledes
kan offentliggøres på hjemmesiden
uden at skulle optage plads i Skakbladet.
Formanden tilsluttede sig denne
holdning og redegjorde for, at forslaget i år var afstedkommet af Skakbladets terminer, således at man ikke
kunne nå at få indkaldt med lovligt
varsel i Skakbladet, medmindre man
rykkede deadlines og udsendelse af
det sidste nummer af Skakbladet lidt
frem.
Forslaget blev herefter vedtaget.

7. Valg
a. Valg af Kasserer:
René Baarup-Christensen var villig
til genvalg og blev valgt med akklamation uden modkandidater.
b. Valg af to forretningsudvalgsmedlemmer:
Kim Skaanning-Pedersen og Chresten Nielsen var ikke villige til genvalg, og formanden foreslog i stedet
Ivan Madsen, Haslev Skakklub, og
Poul Jacobsen, Ejby Skakklub.
Disse blev valgt med akklamation
uden modkandidater.

c. Valg af et medlem
til skaknævnet:
Peter Roesen var villig til genvalg
og blev valgt med akklamation uden
modkandidater.
d. Valg af tre suppleanter
til skaknævnet:
Peter Enevoldsen, Frank Petersen og
Erik Mouridsen var alle villige til
genvalg, og de blev alle genvalgt
med akklamation uden modkandidater.
e. Valg af to revisorer:
Birger Andersen og Jacob KaaberHansen var villige til genvalg. Disse
blev valgt med akklamation uden
modkandidater.
f. Valg af en revisorsuppleant
Tom Petersen var villig til genvalg
og blev genvalgt med akklamation
uden modkandidater.

8. Fastsættelse af sted for
delegeretmøde og DM 2013
Lars-Henrik Bech Hansen bekendtgjorde, at der endnu ikke er truffet
aftale med nogen omkring afholdelsen af DM 2013. Interesserede parter kan henvende sig til FU i nærmeste fremtid.

9. Eventuelt
Poul Jacobsen, Ejby Skakklub, opfordrede klubberne i unionen til at
overveje, hvorvidt det var dem muligt at arrangere et DM i 2013. Det er
ikke så besværligt, selv om niveauet
gennem nogle år er hævet.
Anders Haarup, Skanderborg Skakklub, efterlyste ligesom på forrige
delegeretmøde, en handlingsplan for
at stoppe det dalende medlemstal.
Anders spurgte, om der var planer
om at indgå et tættere samarbejde
med Dansk Skoleskak, og evt. på sigt
lave en fusion af de to forbund.
Formanden påpegede, at det ville
være til stor gavn af at lægge de to
forbund sammen, men at det i praksis ikke er muligt. Dansk Skoleskak
har en anden formålsparagraf, end
Dansk Skak Union, og en tilknytning til DGI, hvilket umuliggør en
sammenslutning uden at lide store

økonomiske tab. Dansk Skak Union
er dog interesseret i at samarbejde så
meget som muligt med Dansk Skoleskak.
Angående en handlingsplan henviste formanden til de referater, der
ligger fra forårets visionsseminar,
hvor fremtiden for unionen blev diskuteret grundigt i hovedbestyrelsen.
For at kunne få flere medlemmer i
skakklubberne er det i klubberne, arbejdet for et øget medlemstal skal
grundlægges, da man ikke centralt
kan tilgodese de lokale behov, der er
rundt i hele landet.
Kim Alex Olsen, Fredensborg-Humlebæk Skakklub, opfordrede til at
man kan få mulighed for at rate for
eksempel maraton-turneringer i
skak, hvor der spilles over en weekend, da det er en måde for klubberne
at få lidt reklameværdi.
Formanden sluttede mødet af med
at takke de afgående forretningsudvalgsmedlemmer for et godt, ihærdigt og ansvarsfuldt arbejde.
Dirigenten takkede for et godt møde
og motiverede et leve for Dansk Skak
Union.
Steen Juul Mortensen,
dirigent
Chresten Nielsen,
referent
Referatet fra Unionens delegeretmøde skal principielt være et referat af det sagte og passerede, idet
referenten naturligvis – i samarbejde med dirigenten – har ret til at
anlægge et relevanskriterium.
Formanden oplyste ved starten
af sin beretning, at han kun ville
nævne de vigtigste resultater, og at
alle ville være at finde i referatet i
Skakbladet.
I ovenstående referat findes således passager, der ikke blev nævnt
af formanden i beretningen, men
da disse indeholder resultater og
andre helt ukontroversielle oplysninger, har jeg i den konkrete situation ingen betænkeligheder ved
at underskrive referatet.
Steen Juul Mortensen
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Dansk Skak Unions
Hæderstegn 2012
Efter indstilling fra hovedkredsene
tildeltes ni hæderstegn på delegeretmødet i Helsingør den 8. april 2012.

skakinstruktør er ikke blot at sidde i
et undervisningslokale to timer om
ugen.
2. Hovedkreds:

1. Hovedkreds:

Morten F. Jensen
Præstø Skakklub
Helge Neesgård-Madsen
Skakforeningen Caissa
Helge startede med at være skoleskakleder i Gladsaxe 1977. Helge har
arrangeret Gladsaxe-mesterskab i
skoleskak siden 1978. Helge var en
af initiativtagerne til Multitabsturneringen i 1979, hvor Jens Kristiansen blev IM. Senere har han startet en årlig pigeturnering og stået for
Gladsaxe kommunes skak-sommerferieaktiviteter siden starten i 1986.
Særlig sidstnævnte har ført til at
mange vordende talenter er begyndt
at spille organiseret skak. Helge har
været med til at starte Skakforeningen Caissa Gladsaxe i 2012 som har
fået en fin juniorafdeling op at stå. I
Caissa har de taget det gode initiativ
med Junior Grand Prix turneringer
til efterretning og selv organiseret to.
Caissa har også deltaget i den såkaldte Gladsaxe-dag, hvor forskellige foreninger kan gøre PR for det
meste af kommunens indbyggere,
bl.a. har Mads Andersen givet simultan.
Helge er som skakinstruktør af den
overbevisning, at faste rammer giver det bedste læringsmiljø, og at
glade børn lærer mest (det gælder
om at få de to ting til at gå op i en
højere enhed). Sidstnævnte er ikke
blot i en undervisningstime, men
også positive oplevelser ved at deltage i turneringer som Gøteborg
Cup, U-VM og EM. Så det at være
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Det er altid en god oplevelse at
komme til Præstø Skakklub. Det er
ikke mindst Mortens fortjeneste. I en
årrække har han været klubbens
utrættelige formand. I denne periode
har klubben etableret sig som en både
stabil og fremgangsrig klub med en
trofast og engageret medlemsskare.
Morten har med sine mange gode
og inspirerende ideer gjort sit til, at
Præstø Skakklub har sat sit tydelige
præg på det skaklige landkort i 2.
Hovedkreds. Det ses tydeligt i klubbens aktive satsning på ungdomssiden og nye og anderledes initiativer med hensyn til afvikling af
EMT’er.
Morten har endvidere været medlem af hovedkredsbestyrelsen, hvor
han har været kasserer og sekretær.

hvor han siden har bestredet flere
poster. Han var primus motor i oprettelsen af en særskilt seniorafdeling, som straks blev en succes med
fast spilletid onsdag eftermiddag.
Igennem mange år har Keld været
klubbens faste omdrejningspunkt
ved at sørge for at åbne og lukke hver
mandag og onsdag. Keld Boysen
har, siden turneringen blev søsat i
1997, været dommer ved OM i veteranskak, hvor fynske spillere over
60 år hvert efterår dyster om mesterskabet.
Han har gennem alle årene udfyldt
samme funktion i interne turneringer, ligesom FSU aldrig er gået forgæves til Keld, når der var dommeropgaver, som skulle løses. Således
udfyldte han denne funktion ved DM
i Nyborg 2001. Med sit retskafne
væsen og sans for tal, var det logisk
at Keld blev valgt til revisor i 3. HK
i 1994, en post han bestred indtil
2010. Hele Keld Boysens organisatoriske virke har været kendetegnet
af stor hjælpsomhed og stabilitet, og
hans indsats til skakkens fremme
belønnes hermed fortjent med hæderstegnet.
4. Hovedkreds:

3. Hovedkreds:

Brian Lundgaard
Vejen Skakforening

Keld Boysen
Odense Skakklub
Keld Boysen kom til Odense Skakklub først i 1990’erne, da KFUM’s
skakafdeling lukkede. Ret hurtigt
blev Keld valgt ind i bestyrelsen,

Det er sagt om skakspillet, at det er
for meget kunst til at være et spil, for
meget videnskab til at være kunst og
for meget spil til at være videnskab.
Sådan er der blevet sagt meget klogt
om skak, men for 44-årige Brian
Lundgaard, der er psykolog, var skak
– eller rettere programmeringssproget PHP – en overspringshandling, da han i 2001 læste på universitetet og skulle skrive speciale. Han
spillede skak med en bekendt, Bal-

dur Kristinsson, der er filosof og
bosiddende på Island.
Brian Lundgaard havde fundet ud
af at programmere et skakbræt, der
kunne vise skakbrikkernes stilling,
som de to spillere så kunne udveksle
over internettet. Det greb om sig, og
flere ville være med – blandt andre
en bekendt i Århus, som spillede
skak med en spiller i Grækenland.
Året efter satte han sig ned og programmerede et rigtigt skakspil til
brug på internettet, og oprettede samtidig en skakklub, E-skakklubben,
der kan findes på internetadressen:
www.eskak.dk. I dag 10 år efter tæller klubben næsten 500 medlemmer
blandt andre steder fra Danmark,
Norge og Sverige. Klubben har også
udlandsdanskere fra USA. I E-skakklubben kan man spille korrespondanceskak, skakmatcher, klubturneringer, hurtigskak og lynskak og
chatte med hinanden. Ja, man kan
også spille mange partier på én gang.
Brian Lundgaard lærte at spille
skak af sin far, og da han var gammel nok til at gå i ungdomsskole,
gik han til skak hos Kai Bjørnskov,
der er kendt fra skoleskakken i Sønderjylland. To år senere blev han
medlem af Haderslev Skakklub og i
dag er han medlem af Vejen Skakforening og godt på vej til at vinde
foreningens klubmesterskab. Det bliver i givet fald hans første klubmesterskab.

afholder Stouby årlige koordinerede
turneringer med Jens Otto Grabau
både som deltager og arrangør.
Jens Otto Grabau har haft stor indflydelse på Stouby Skakklubs fortsatte eksistens. Da Rårup-Juelsminde
Skakklub lukkede, var det bl.a. Jens
Otto Grabaus fortjeneste, at nogle af
deres medlemmer valgte Stouby
Skakklub.

8. Hovedkreds:

6. Hovedkreds:

Flemming Karlsen
Roskilde Skakklub
Jesper Skjoldborg
Viby Skakklub
Jesper Skjoldborg fra Viby Skakklub
indstilles til Dansk Skak Unions
hæderstegn for 2012. Jesper har i
rigtig mange år ydet en kæmpe indsats for juniorarbejdet i hovedkredsen. Tidligere som juniorleder
og nu som holdleder for vores succesfulde hold ved junior-hovedkredsturneringerne på Tjele. Jesper
har også i mange år været en markant skikkelse på skoleskakfronten i
Århus og i hans lokale klub Viby.

5. Hovedkreds:

7. Hovedkreds:

Jens Otto Grabau
Stouby Skakklub

Arne Hove
Nørresundby Skakklub

Jens Otto Grabau har i mange år
været ildsjælen i Stouby Skakklub,
hvor han dækker næsten alle funktioner, formand, kasserer, holdleder,
materialeforvalter m.m. Herudover

Arne har i mange år været medlem af bestyrelsen i Nørresundby
Skakklub, hvor han bl.a. har bestridt
hvervene som formand og kasserer.
Arne er endvidere en stor drivkraft
til alverdens skakarrangementer,
hvor han altid er klar til at give en
hånd med.

Arne har i mange år været medlem
af bestyrelsen i 7. HK. I øjeblikket
er han turneringsleder for hovedkredsens holdturnering, der kører til
alles fulde tilfredshed.

Han har ikke siddet i bestyrelser gennem årtier, men dog været formand
i Roskilde Skakklub fra 1966-68.
Han har heller ikke spillet en masse
turneringer eller opnået store resultater, men var dog i sine yngre dage en
habil spiller, der bl.a. spillede divisionsskak på Roskildes andethold.
Alligevel har han igennem næsten
to menneskealdre fået sat sit præg
på dansk skakliv, hvor hans interesse
for en stor del har været rettet mod
det, der lå lidt ud over det almindelige dagligdags, såsom jubilæer,
påskestævner og andre store eller
specielle skakbegivenheder. Og netop den 8. april, da han modtog hæderstegnet, fyldte han 75 år!
Det trofaste udgangspunkt har
været Roskilde Skakklub, hvor han
nu er den, der har længst anciennitet. I sin to-årige formandsperiode
var han hovedmand i arrangementet
af både det første åbne junior-DM i
1967 og året efter klubbens 60 års
jubilæumsturnering. Begge vellykkede turneringer med stor udenlandsk deltagelse. Det samme gjaldt
8. HK’s 25 års jubilæumsturnering i
1968 med spillested i Roskilde-hallen ligesom junior-DM året før.
Senere har han fortsat vist stor interesse for klubbens forskellige ju2012 /4/161
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bilæumsarrangementer og bidraget
med mange ideer og forslag. I forbindelse med klubbens 75 års jubilæum i 1983 blev der således udgivet et jubilæumsskrift, hvor Flemming Karlsen var en af forfatterne.
Skriftet blev trykt i et pænt stort oplag, og efter uddeling til klubbens
medlemmer og en første salgsbølge
var der stadig en hel kasse tilbage
fyldt med skrifter. Det lykkedes
imidlertid for Flemming Karlsen af
få afsat dem alle. Det tog godt 20 år,
men imponerende alligevel, og næppe andre kunne have gjort det!
I en lang årrække var han også
meget involveret i Roskildes klubblad, ikke mindst distributionen af
det. Først og fremmest selvfølgelig
til klubbens medlemmer, men han
sørgede tillige for udveksling af det
med andre klubblade. Mange har
oplevet, hvordan han kom rundt i
klubberne og til forskellige skakarrangementer med sin karakteristiske og uundværlige taske, som så var
fuld af klubblade og andre spændende ting. Sikkert også et par jubilæumsskrifter, såfremt der skulle
være en mulig køber til stede!
Derudover har han jo altid haft et
arsenal af historier og finurligheder
at fortælle om personer og begivenheder, både inden for skak og i det
hele taget.
Dette underholder han gerne med,
og en del har nok lært Flemming
Karlsen at kende på netop den vis.
I de seneste år har han ikke været
så omkringfarende som tidligere, idet
helbredet har drillet lidt. Heldigvis
ser det ud til, at han er kommet
ovenpå igen, så mon ikke, at vi på

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93
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ny kommer til at møde ham ofte ved
diverse skakbegivenheder. Lad os
håbe det, for Flemming Karlsen har
på sin helt egen facon været med til
at sætte kulør på dansk skakliv!

Dansk Skak Unions
Initiativpræmie
2012

9. Hovedkreds:
skak1. Hovedkreds:

Skakforeningen Odysseus

Egon Sørensen
Lemvig Skakklub
Egon Sørensen har været medlem af
Lemvig skakklub i over 30 år. Igennem alle disse år har Egon gjort et
enestående arbejde for, at tingene
kunne fungere i klubben. Han har i
utallige sammenhænge hjulpet til i
det daglige og ved arrangementer –
typisk, som den først fremmødte og
den sidste til at forlade stedet.
Derudover har Egon Sørensen
fungeret som holdleder i holdturneringen og som den selvskrevne
kampleder, når førsteholdet havde
hjemmebane. Igennem mange år har
Egon desuden beklædt posten som
kasserer til alles tilfredshed, og han
har i øvrigt som bestyrelsesmedlem
udført et stort arbejde til fremme for
skakken i Vestjylland. Bl.a. som
medinitiativtager til Vestjysk Bank
Grand Prix, en årligt tilbagevendende begivenhed, der omfatter Holstebro, Ringkøbing og Lemvig

Skakforeningen Odysseus tildeles
initiativpræmien for at have startet
juniorskak op for børn mellem 8 16 år og siden lykkedes med at fastholde en solid juniorafdeling med
både nybegyndere og erfarne spillere. Skakforeningen Odysseus tilbyder instruktion i skak med trinvis
forbedring efter en kendt udenlandsk
metode. Ud over instruktion er der
en varieret vifte af skak-aktiviteter
fra spil for sjov, interne turneringer,
venskabskampe, simultanmatcher
og mere.
2. Hovedkreds:

Tølløse Skakklub
Initiativpræmien for 2012 tildeles
Tølløse Skakklub. Klubben hører
absolut ikke til de største i 2. Hovedkreds. Efter en lang periode, hvor
der ikke skete så forfærdelig meget,
er der i de sidste år vokset nogle aktiviteter frem, som 2. Hovedkreds
ønsker at belønne med Dansk Skak
Unions initiativpræmie.
Trods sin størrelse har klubben en
trofast medlemsskare og et godt socialt liv med mange forskellige aktiviteter. Der er klubaftener, hvor der
gennemgås partier, der spilles hurtigskakturnering og selvfølgelig er
der den traditionelle klubturnering,
hvor alle klubbens medlemmer deltager. Tølløse har som noget nyt sat
en vellykket EMT i gang, der i forhold til klubbens størrelse og erfaring med opgaven må siges at have
været en succes. Et flot program med
mange annoncer fra byens erhvervsliv har yderligere givet denne nye
turnering et godt løft. Glædeligt er
det, at klubben fortsætter med turneringen.

Skal udviklingen i Dansk Skak
Union vendes, skal der på alle planer udvises nytænkning, initiativ og
engagement. Det har Tølløse Skakklub gjort.
3. Hovedkreds:

Sdr. Nærå Skekklub
Sdr. Nærå Skekklub er dannet i
2011. Klubben er baseret på daværende juniorskakleder Jan Kaas Pedersens ungdomsspillere fra Sdr.
Nærå Skole. Næsten alle var i 2011
forhenværende skakspillere, men én
i flokken fødte ideen om at etablere
en klub, hvor man skulle mødes til
holdskak og i sociale sammenhænge i øvrigt. Ideen viste sig, trods
bopæle med stor geografisk spredning, bæredygtig og klubben har i
dag 11 medlemmer, alle reaktiverede
skoleskakspillere, som efter deres
første sæson er rykket suverænt op i
Fynsserien.
For realiseringen af dette initiativ
gives prisen med glæde, det bliver
spændende at se, hvor langt det genvundne fællesskab bærer.
4. Hovedkreds:

Vojens Skakklub
Trods de vanskeligheder, der for tiden er for at få pressen til at bringe
skakstof, lykkes det Vojens at få
mange begivenheder omtalt. Den
sønderjyske enkeltmandsturnering
blev fyldigt omtalt med billeder og
tekst – fra 1. runde til og med omkamp – i JydskeVestkysten og diverse ugeaviser, Vojens Skakklubs
årlige PR-arrangementer – lynskak
ved Vojens Høtte og simultanskak i
Rådhuscenteret om efteråret – ligeledes. Skakklubberne i Vojens og
Haderslev lavede fælles sommerferieskak for juniores. Også her var der
billeder og omtale. Karl Posselt har
knækket nødden og sender korte omtaler sammen med billeder. Det virker! Ved den nylig afholdte hovedkredsgeneralforsamling, som i år
fandt sted i Vojens, havde han sat
årets udklip på en opslagstavle. De
fyldte ca. 2 kvadratmeter! En imponerende og efterligningsværdig indsats:

5. Hovedkreds:

Jerne Skakklub
Jerne Skakklub er en klub, der holder ud og fortsætter et pænt aktivitetsniveau. Desuden er det lykkedes at fastholde et pænt medlemstal.
Dette er en præmie, der skulle
være givet for længst til Jerne Skakklub for deres indsats og støtte til
bl.a. Vesterhavsturneringen, hvor
klubben både bidrog på det arbejdsmæssig og økonomiske område.
6. Hovedkreds:

Skakklubben af 1968
Skakklubben af 1968 tildeles Dansk
Skak Unions initiativpræmie for
2012. Skakklubben af 1968 har startet en juniorafdeling op, hvilket man
ville have forsvoret for blot nogle få
år siden. Skakklubben af 1968 har
som den eneste klub i hovedkredsen
formået at skabe et tilbud i Dansk
Skak Union til de mange nye og unge
skakspillere, som er blevet et produkt af Dansk Skoleskaks projekt
‘bring minoriterne i spil’.
7. Hovedkreds:

Jetsmark Skakklub
Godt og solidt juniorarbejde både
med eliten og bredden. Danske Mestre i holdskak og individuelt ved
Allan Stig Rasmussen. En klub der
integrerer mange piger i skoleskakken. En klub der tænker innovativt.
8. Hovedkreds:

Allerød Skakklub
Allerød Skakklub har gennem årene
præsteret en markant medlemstilgang – i en periode, hvor mange
andre klubber desværre har måttet
notere tilbagegang.
Klubben har gennem de seneste
år fået etableret en velfungerende
juniorafdeling med ugentlig undervisning på flere niveauer – tillige
med tæt kontakt til juniorernes forældre/hjem.
Klubben har i 2011 – med stor
succes – arrangeret DM for Ungdom.
Igen i 2012 har Allerød Skakklub
tegnet sig for arrangementet.

Ud over den velfungerende juniorafdeling og de deraf kommende
arrangementer er Allerød Skakklub
også en klub, man kan henvende sig
til, hvis man har større arrangementer i hovedkredsen, det kan være
noget som divisionsafslutning, afslutning i hovedkredsens holdturnering.
En af grundene til, at klubben er
så stor og så populær, er at man lægger meget vægt på de sociale liv i
klubben, og selv på klubaftener, hvor
der egentlig ikke er planlagt noget,
møder medlemmerne op. Så arrangerer man måske en spontan lynturnering, hvor 40-50 spillere deltager.
9. Hovedkreds:

Ingen indstilling.

KØBES!
Ven af skakhistorie søger
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.
Betaler ekstra god pris for:
Tidsskrift for Skak
#1, 2, 27 / 1896 eller hel
årgång 1896.
Arbejderskak #1–4
årgång 1 1931; #2 1932.
Talvblaðið (Færøerne)
alle udgivne numre.
Norsk Sjakkblad 1906;
1908; #4/1959; #1/1960;
#2-3/1968; #5/1969;
Deutsche Schachzeitung
1846, 1850, 1856, 1858,
1859, 1876.
Fernschach
#12/1932; #8-12/1939.
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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Den ny københavnske stjerneklub Philidor tog

Pokalturneringen
Fotos: Thomas Vestergård

sit første mesterskab med pokalsejr tre point foran
sidste års vinder Skanderborg.

Philidor pokalvinde
Af Niels Erik Nielsen
Dansk Skak Unions 17. pokalfinale
foregik ligesom sin umiddelbare forgænger på Hotel Scandic i Odense,
og ganske som det var tilfældet sidste år, mødte godt 200 spillere frem
til stævnet søndag den 27. maj. Der
var ny mand på broen, idet det nyvalgte FU-medlem Poul Jacobsen,
Ejby, tog over som turneringsleder
efter klubkammeraten Chresten
Nielsen, der netop er stoppet i begge
funktioner. Det afholdt heldigvis
ikke Chresten fra at give en kærkommen hjælpende hånd med i op-

startsfasen. Betænkningstiden var
ændret fra 30 minutter pr. spiller pr.
parti til 20 minutter + 5 sekunder pr.
træk fra træk et. Det fungerede godt,
og det samme gjorde premieren på
direkte transmission fra finalestævnet. Med Kasper Jerwiarz som
webmaster kunne de 16 øverste brætter i Eliterækken fra hver runde følges på Internettet, hvilket var ensbetydende med en dækningsgrad på 50
pct.
Der var nemlig 16 hold til start i
Elite- og Bredderækken, 13 i Junior-

rækken samt 8 i Seniorrækken. I de
to førstnævnte rækker havde deltagerne kvalificeret sig via lokale stævner, hvorimod der var fri tilmelding
blandt de yngste og ældste.
Pokalfinalestævnet var igen begunstiget af et glimrende vejrlig, men
hvad angik deltagernes almindelige
velbefindende, var det nok så vigtigt, at hotellet havde taget sidste års
berettigede kritik af afviklingen af
frokostbuffeten til sig. Denne gang
var det fornødne personale på plads
i såvel køkken som ved bordene, og

Dansk Skak Unions 17. Pokalfinale
Guld
Eliterækken

Philidor – fra venstre Jakob Vang Glud,Nikolaj Mikkelsen,
Jan Andersen, Nils Grandelius og Gawain Jones.
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Eliterækken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Philidor
Skanderborg
Nordkalotten
Jetsmark
Brønshøj
SK 1968
Esbjerg
Sydøstfyn
Herning
Nordre
Viborg
Frem
Roskilde
Evans
Aalborg
Maribo

18 / 10
15 / 8
14 / 10
14 / 8
13½ / 7
12½ / 7
12½ / 6
12½ / 6
12½ / 6
12½ / 5
12 / 5
11½ / 6
10½ / 3
10 / 5
6½ / 3
4½ / 1

Pokalen hjemme
Philidor havde pokalsejren
i hus allerede inden den
sidste match mod
Nordkalotten, som til
gengæld spillede for
3. pladsen med fuld
energi. På bræt et vandt
Nordkalottens Björn
Ahlander med hvid over
Gawain Jones, den ene af
Philidors stormestre, og på
bræt to holdt Kaare
Kristensen remis mod Nils
Grandelius, mens de sidste
brætter gav hvert af
holdene 1 point til samlet
Nordkalotten-sejr 2½-1½.
Men til da havde Philidor
været suveræne og blev
fortjent pokalvinder.

n:

er
selv om arrangørgruppen af praktiske årsager først fik lejlighed til at
teste kokkens formåen, da deltagerne
var taget hjem, undgik det ikke denne
skribents opmærksomhed, at udbuddet var særdeles varieret. Alle tilbagemeldinger fra buffetgæsterne var
da også positive, så fortsæt endelig i
samme spor!

Skræmmende styrke
Den nystartede københavnske klub
Philidor mødte frem med stormestrene Gawain Jones, England, og

Juniorrækken

Bredderækken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Sydøstfyn
Bov
Valby
Sdr. Nærå
Haslev
Aars/Nibe
AS04
Roskilde
Randers 1
Holbæk
Aalborg
Randers 2
Alssund
Kjellerup
Holstebro
Evans

Nils Grandelius, Sverige, de to internationale mestre Jakob Vang Glud
og Nikolaj Mikkelsen samt luksusreserven Jan Andersen. Med over
2500 i rating i idealopstillingen, var
københavnerne storfavorit til at tage
overtage titlen efter Skanderborg,
som i 2011-udgaven, anført af GM
Peter Heine Nielsen, indfriede alle
forventninger ved at sætte scoringsrekord.
Via to 4-0 sejre over hhv. Maribo
og SK 1968 lagde Philidor ud som
lyn og torden, og forhåndsfavoritter-

16 / 11
15 / 9
13½ / 8
13½ / 7
13½ / 7
13 / 6
13 / 6
12½ / 7
12 / 6
11½ / 6
11½ / 5
11 / 5
11 / 4
9/3
8½ / 3
7½ / 2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

BMS
Frem 1
SK 1968 1
Skive
Evans 1
SK 1968 2
Herning
Bov
Frem 2
Evans 2
Nr. Aaby Junior
Skanderborg
SK 1968 3

nes partier i optaktfasen vidnede om
klasseforskel. Urørlige var turneringens stormestre dog ikke, Philidors
topbrætter måtte siden notere i alt
tre nuller.
Historisk set har Brønshøj ofte
blandet sig i medaljekampen, men
med uafgjort mod Evans og en kneben sejr over Herning kom Brønshøj denne gang temmelig blødt fra
start. Philidor derimod havde maksimumpoint, mens deres modstander i 3. runde, Skanderborg, var et
enkelt brætpoint efter. Hvad seriøse

Seniorrækken
19½ / 11
18 / 10
16 / 8
15 / 8
13½ / 6
13 / 8
13 / 6
12½ / 6
11½ / 5
10½ / 6
9/4
8½ / 3
8/3

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

Nørresundby
BBB - BOJS
Holstebro
Randers
Evans
Odense Skakklub
Brønshøj
Fynske Seniorer

18 / 11
15½ / 8
14½ / 8
13½ / 8
10½ / 6
8/3
8/2
8/2

Scandic Hotel Odense,
27. maj 2012.
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udfordrere angik, kunne man en tredjedel henne i forløbet registrere, at
der var slået et gevaldigt hul på 1½
point ned til de sidste to års holddanmarksmester, nordjyske Jetsmark.

Første stormesterskalp
Allerede i 2. runde kom nemlig stævnets første nederlag til en stormester,
da Esbjergs Niels Jørgen Fries Nielsen gjorde kål på Jetsmarks Allan
Stig Rasmussen, der fejlede fatalt
med 38. Ld5-f3??:

Niels Jørgen Fries Nielsen
Esbjerg Skf. (2313)







   
   
   
   
   
  
  
GM Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2526)

38... Th2! 39. De3 Th3† 40. Kf4
Txh4†!?
40... Dh2 mat! var den konsekvente
fortsættelse.
41. Kg3 Dh2 mat! 0-1

Marginalerne med Philidor
Selv om topopgøret mellem Philidor
og Skanderborg endte 3-1 i københavnernes favør, var matchen mere
jævnbyrdig, end cifrene antyder. GM
Nils Grandelius bragte Philidor foran
ved at vinde over IM Jens Kjeldsen,
men på førstebrættet var IM Nicolai
V. Pedersen godt i gang med at udspille GM Gawain Jones, som i håbløs stilling har trukket 40... Ta2-a3?:

Uden for rampelys og direkte transmission blev man vidne til en klassiker, da Aalborgs Peter Lysberg med
29. Lf3xd5?? nappede en forgiftet
bonde mod Niels-Peter Nielsen,
Sydøstfyn:

Niels-Peter Nielsen

Philidor (2657)

Sydøstfyn (2140)

  
   
   
 
 
^  
  

  
IM Nicolai V. Pedersen
Skanderborg (2457)






   
   
  
   
   
  
  
Peter Lysberg
Aalborg Skf. (1993)

41. Txc5! Tca8
41... Txc5?? 42. Tf8 mat!
42. Tc7 1-0

29... Lxd5 30. Dxd5 Te1†! 31. Kh2
Df4† 0-1

Der var balance mellem IM Mads
Andersen og IM Jakob Vang Glud,
indtil Skanderborg-spilleren lukkede
modstanderens dronning ind i stil-

Sølv

Bronze

Eliterækken

Eliterækken

2012/4/166

Forgiftet bonde

GM Gawain Jones

Skanderborg – fra venstre Nicolai V. Pedersen, Jens
Kjeldsen, Mads Andersen og Jan Rode Pedersen.
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lingen, og i matchens sidste parti
vandt IM Nikolaj Mikkelsen over
Jan Rode Pedersen, der bukkede et
tårn væk i en lige stilling.

Stormestermøde
Med en 4-0 sejr over Evans var Jetsmark avanceret til andenpladsen, og
derfor var Philidor modstanderen i

Nordkalotten – fra venstre Björn Ahlander, Kaare Kristensen,
Esben K. Hove og Peter Jakobsen.

4. runde. På førstebrættet tørnede
Gawain Jones og Allan Stig Rasmussen sammen. Begge mødte frem med
friske nederlag, men håndbremsen
var bestemt ikke trukket i dagens
eneste stormestermøde. Sort havde
ofret en kvalitet i midtspillet, og i
diagrammet er Hvid stadig foran materielt, men bundet på hænder og fødder efter det tvungne 54. Tg3-f3:

Nordjydernes Martin Lund måtte ligeledes bøje sig for IM Jakob Vang
Glud, der havde et afgørende hiv
parat efter det tvungne 65. Kh3-h2:



Gawain Jones
Philidor (2657)


















   
  
   
  
  
  

IM Jakob Vang Glud

Konger i uføre

Philidor (2492)

IM Björn Ahlander, Nordkalotten,
der kun satte point til mod IM Nicolai V. Pedersen, blev topscorer på
førstebrættet. Her går det ud over
Lars Hansen, SK 1968, der forgæves prøvede at krybe i skjul med 20...
Kg8-h8?:








   
   
   
  
   
   
   
Martin Lund
Jetsmark (2102)

65... Txh5†!
Efter 66. gxh5 g4 67. h6 g3† ender
Hvid med at blive sat mat.
0-1

Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2526)

54... Kc5! 55. g4 Kb4 56. Tf4 Txf1†!
57. Txf1 Lxf1 58. Kxf1 Kxa4 0-1

Grandelius måtte også ned
Det blev også runden, hvor stævnets
tredje stormester måtte indkassere et
nederlag. Jetsmarks Andreas Wiwe
scorede nemlig et trøstmål for sit hold
ved at vinde over GM Nils Grandelius, der efter 27... h4† bukkede
fælt med 28. Kg3-h2??

Andreas Wiwe
Jetsmark (2263)


^ 
  
   
   
   
 
  
   
GM Nils Grandelius
Philidor (2570)

28... Dxf3! 0-1

Nicolai Palm fortsatte de gode takter turneringen ud, og Brønshøj-spilleren var den eneste i Eliterækken,
der vandt samtlige seks partier.

Med 3-1 sejren cementerede Philidor
førstepladsen, og med to runder igen
var Brønshøj og Jetsmark som nærmeste forfølgere 3½ point efter.
Brønshøj kunne primært takke holdets fjerdebræt Nicolai Palm for, at
der stadigvæk var medaljer inden for
rækkevidde. I 4. runde nåede han op
på fire gevinster i træk; det gik ud
over Jan Rode Pedersen, Skanderborg, der lige har spillet 38. De8-e7:

Lars Hansen
SK 1968 (2226)

 ^  
  
   
   
   
  
 

  
IM Björn Ahlander
Nordkalotten (2423)

21. Lxh6! gxh6 22. Dd2 f5 23. exf6 1-0
Kongen var også i centrum, da IM
Jens Ove Fries Nielsen, Viborg mødte IM Steffen Pedersen, Sydøstfyn i
et parti, der ikke blev vist live. Jens
Ove slog til efter 22... h6?:

Nicolai Palm

IM Steffen Pedersen

Brønshøj (2217)

Sydøstfyn (2427)















  
  
  
 
   
   








Jan Rode Pedersen
Skanderborg (2179)

38... h5! 39. Dxa7 Df4! 40. Dxc5 h4
41. Df2 h3 42. c5 Sd3! 0-1

  ^
   
   
   
   
  
 
 
 
Jens Ove Fries Nielsen
Viborg (2364)

23. Sxe6! fxe6 24. Txe6 Dxf2 25. Dh5†
g6 26. Txe7†! Kxe7 27. De5† 1-0
2012 /4/167
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Guld

Medaljetagerne:

Bredde-rk.
Sydøstfyn
– fra venstre
Per Sørensen,
Thomas Kaas,
Erik René Nielsen
og Kris Munk.

Eliterækken:
Guld: Philidor
1. Gawain Jones 4
2. Nils Grandelius 4½
3. Jakob Vang Glud 5½
4. Nikolaj Mikkelsen 3/4
R. Jan Andersen 1/2
Sølv: Skanderborg
1. Nicolai V. Pedersen 4½
2. Jens Kjeldsen 4½
3. Mads Andersen 4
4. Jan Rode Pedersen 2
Bronze: Nordkalotten
1. Björn Ahlander 5
2. Kaare Kristensen 3
3. Esben K. Hove 3½
4. Peter Jakobsen 2½

Brønshøj kom også til kort
Efter et langt tilløb havde Brønshøj
endelig nået topbordet, hvor Philidor
ventede. Lokalopgøret endte 2½-1½
i sidstnævntes favør, og igen blev
holdets to stormestre udslagsgivende. Mens Nils Grandelius i en materiel lige stilling fik stor hjælp af Jacob Carstensen, der bukkede fælt,
var der anderledes format over
Gawain Jones’ afslutning. IM Thorbjørn Bromann måtte se sin kongestilling sprængt til atomer efter 21...
Kf8-e7:

Bredderækken:
Guld: Sydøstfyn
1. Per Sørensen 3½
2. Kris Munk 5½
3. Thomas Kaas 3
4. Erik René Nielsen 4
Sølv: Bov
1. Svend Erik Kramer 5½
2. Guido Heinemann 1½
3. Dennis Schwarz 4
4. Marco Hansen 4
Bronze: Valby
1. Dennis Rej 5
2. Kian Pedersen 2
3. Alex Mehr Hansen 4½
4. Martin Skovsø 2
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IM Thorbjørn Bromann
Brønshøj (2370)

   
  
   
   
   
   
  

 
GM Gawain Jones
Philidor (2557)

med bevidstheden om, at de ikke
længere kunne hentes, da nærmeste
forfølger, Skanderborg, umuligt
kunne hente fire brætpoint og fire
matchpoint ind på dem.

Sejrsrækken brudt
Med Nordre at slutte af med lignede
det sølv til Skanderborg, mens vinderen af Jetsmark - Brønshøj lå til
bronze, da ingen havde fantasi til at
forestille sig, at den sidste medaljekandidat, Nordkalotten, kunne hente
den nødvendige sejr over Philidor.
Det blev ikke desto mindre tilfældet, og holdets ankermand Björn
Ahlander gik forrest ved at udspille
Gawain Jones, og da Peter Jakobsen
samtidig vandt over Philidors reserve Jan Andersen, mens Kaare
Kristensen holdt remis mod GM Nils
Grandelius, betød det mindre, at IM
Jakob Vang Glud endte med at snyde
Esben Hove. Thi Jetsmark og Brønshøj ødelagde det for hinanden, da
det blev 2½-1½ til hold-danmarksmestrene. Dermed endte Nordkalotten og Jetsmark med hver 14 brætpoint, men nordsjællænderne havde
to matchpoint flere end konkurrenterne.

22. Txe6†! Kxe6 23. De8† Te7 24.
Lxf7† 1-0

Sølvmedaljerne

IM Nikolaj Mikkelsen led dagens
eneste pointtab mod Nicolai Palm,
mens IM Jakob Vang Glud og Roland Greger remiserede. Da Jetsmark
samtidig tabte 1-3 til Skanderborg,
kunne Philidor gå ind til sidste runde

Sidste års suveræne vindere fra
Skanderborg efterlod ingen tvivl om
sølvets placering med en 2½-1½ sejr
over Nordre. Den ene af holdets vindere var IM Mads Andersen, der med
34... Ke7-d6 bragte Jan Christensen
i en slags træktvang:

Guld
Senior-rk.

Seniorrækken:

Nørresundby
– fra venstre
Jens Kølbæk,
Bent Sørensen,
Jørgen Jørgensen
og Ole Villadsen.

Guld: Nørresundby
1. Bent Sørensen 5
2. Jens Kølbæk 4½
3. Jørgen Jørgensen 5½
4. Ole Villadsen 3
Sølv: BBS-BOJS
1. Bjørn Brinck-Claussen 3½
2. Jørgen Hvenekilde 4½
3. Arne Bjørn Jørgensen 3½
4. Lars Hyldkrog 4

Kris Munk

Skanderborg (2341)





















 
 
  ^
 
  







Sydøstfyn (1885)
































Jan S. Christensen

Kian Pedersen

Nordre (2220)

Valby (1753)

35. Td2? a3†!
Efter det tvungne 36. Kc1 Te1† 37.
Td1 Txd1† 38. Kxd1 Lf1! vinder
Sort let.
0-1

Sydøstfyn vandt
Bredderækken
Sidste års vinder af Bredderækken,
AS04, havde atter kvalificeret sig til
finalen, men københavnerholdet
måtte hurtigt slippe taget i toppen
og endte på en syvendeplads. I stedet for blev man vidne til lokal dominans, idet Sdr. Nærå og Sydøstfyn med hhv. 9 og 8½ point var klart
i spidsen ved halvvejsmærket.
Sydøstfyn lagde blødt ud med 2-2
mod Randers 2, men herfra gik det
slag i slag, som her i 2. runde, hvor
holdets store pointsluger Kris Munk
på andetbrættet vandt over Kian Pedersen, Valby, der netop har spillet
57. Kd4-c5:











57... Ke5! 58. Kb5
58. Kxb6? strander på 58... a4!, hvorefter løberen viser sig at være for
kortbenet, idet den ikke kan forhindre en af bønderne i at gå i mål.
58... a4! 59. Kb4 h4 0-1
Derfor stod den på lokalopgør i 4.
runde, og her vandt Sydøstfyn 2½1½ over Sdr. Nærå, der efter tre indledende sejre sluttede af med tre nederlag. Det var mere, end deres
podie-muligheder kunne holde til.
Det var ellers tæt på, idet Valby vandt
bronze på et sølle matchpoint mere
end fynboerne. Derimod fortsatte
Sydøstfyn sejrsrækken, og det gik i
næstsidste runde ud over Bov, hvor
Kris Munk hev et vigtigt point i land
mod sønderjydernes Guido Heinemann, der besvarede 16. Te6 med
16... Te8?:

Juniorrækken:
Guld: BMS
1. Martin Haubro 6
2. Michael Westerli 3
3. Casper Christensen 4½
4. Jon Capion 6
Sølv: Frem 1
1. Simon Wilbrandt 4½
2. Emil Deleuran 4
3. Tobias Ilsøe Jensen 6
4. Sophus M. Møller 3½
Bronze: SK 1968 1
1. Benjamin Christensen 3½
2. Tobias Dreisler 6
3. Kasper Skaarup 3
4. Johan Hardlei 3½

Dansk Skak Unions pokalvindere

IM Mads Andersen

Bronze: Holstebro
1. Erling Høiberg 3
2. Poul Erik Nielsen 3½
3. Jakob Jakobsen 3½
4. Sigurd Rindom

1996:
1997:
1998:
1999:
2000:
2001:
2002:
2003:
2004:
2005:
2006:
2007:
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:

Århus
Nordre
Gistrup
Nørresundby
Skolerne
Skolerne
Brønshøj
Jetsmark
Skolerne
Aalborg
Skolerne
Jetsmark
Brønshøj
Sydøstfyn
Århus/Skolerne
Skanderborg
Philidor
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... POKALFINALEN

Topscorere, Elite:
1. bræt:
Björn Ahlander, Nordkalotten, 5
Nicolai V. Pedersen, Skanderborg, 4½
Gawain Jones, Philidor, 4
Jens Ove Fries Nielsen, Viborg, 4
2. bræt:
Kristoffer Dyrgaard, Frem, 5
Nils Grandelius, Philidor, 4½
Jens Kjeldsen, Skanderborg, 4½
3.bræt:
Jakob Vang Glud, Philidor, 5½
Søren Søgaard, Herning, 5
IM Mads Andersen, Skanderborg, 4
4. bræt:
Nicolai Palm, Brønshøj, 6(!)
Thomas Klitgaard, Nordre, 5½
Hanus Brekka, Roskilde, 4
Pelle O. Larsen, SK 1968, 4
R.
Torsten Lindestrøm,
Esbjerg, 2½/4
Martin Strandby Hansen,
Sydøstfyn, 2/4

Pokalstemning
– 1. runde i
Eliterækken,
Brønshøj spiller
2-2 mod Evans,
forrest Thorbjørn
Bromann sort
mod Kim
Skaanning.

Guido Heinemann
Bov (1867)


   
  
   
   
  
  
  

Kris Munk

Topscorere, Bredde:
1. bræt:
Svend Erik Kramer, Bov, 5½
Dennis Rej, Valby, 5
Michael Øe, Randers 2, 4½
Henrik Christensen, Haslev, 4
2. bræt:
Kris Munk, Sydøstfyn, 5½
Julius Mølvig, Roskilde, 4½
Kaj Johansen, Haslev, 4½
Aage Olsen, Randers, 4
3. bræt:
Troels Andersen, Roskilde, 4½
Alex Mehr Hansen, Valby, 4½
Dennis Schwarz, Bov, 4
4. bræt:
Kim Andersen, AS04, 5
Marco Hansen, Bov, 4
Per Jacobsen, Aalborg, 4
Lars Ekholm, Aars/Nibe, 4
Ole Foss Hansen, Holbæk, 4
Erik René Nielsen, Sydøstfyn, 4
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Sydøstfyn (1885)

17. Txf6! gxf6 18. Dxd5† Kh8
18... Kg7?? 19. Df7† Kh6 20. Dxh7†
Kxg5 21. h4† Kg4 22. f3 mat!
19. Sf7† Kg7 20. Sxd6 cxd6 21. Dxa8
De6 22. Df3
Og Hvid vandt let. 1-0
Dermed gik Sydøstfyn ind til sidste
runde et point foran Sdr. Nærå og
halvandet foran Bov. Da de to nærmeste bejlere til guldet sluttede af
mod hinanden, rakte en kneben sejr
for Sydøstfyn. Som sagt så gjort, og
med 2½-1½ over Aars/Nibe var førstepladsen sikkert i hus.
Sydøstfyn mødte undervejs de
nærmeste konkurrenter i slutstillingen og vandt samtlige opgør mod
dem, så triumfen var yderst velfortjent. Anført af en storspillede Svend
Erik Kramer, der ligesom Kris Munk
landede på 5½ point, sikrede Bov
sig med en afsluttende 3-1 sejr over
Sdr. Nærå sølvet.

BMS suveræn vinder
af Juniorrækken
Frem 1 stillede op som forsvarende
mestre i Juniorrækken, men holdet
var i mellemtiden blevet kraftigt åreladt. Således spillede Mads Hansen
denne gang førstebræt på klubbens
Elitehold, mens Ritvars Reimanis,
der i 2011-udgaven scorede maksimumpoint, var udmeldt. Da odenseanernes værste konkurrenter fra
BMS samtidig rådede over samme
formation som sidst, var københavnerne tårnhøje favoritter til vippe
Frem af pinden.
Det blev også udfaldet, selv om
de fynske juniorer modsat sidste år,
hvor det blev til et 1-3 nederlag,
denne gang klarede 2-2 mod BMS.
Fortsættelsen stod dog ikke mål med
sidste år imponerende slutspurt, hvor
Frem ikke afgav et eneste point turneringen ud. Det gik allerede galt
runden efter med 2-2 mod Skive, og
da BMS vandt deres tre sidste matcher klart, var løbet kørt.
SK 1968 1 tog med en afsluttende
storsejr over Bov bronze, men at
BMS og Frem 1 var i en klasse for
sig fremgår af, at der var hhv. 2 og
3½ point op til sølv og guld.
BMS’ suverænitet understreges i
øvrigt af, at såvel førstebrættet Martin Haubro som fjerdebrættet Jon
Capion scorede maksimumpoint,
sidstnævnte endda for andet år i træk!
Hvad de andre rækker – bortset
fra Nicolai Palm i Eliterækken – ikke
var leveringsdygtige i, sørgede
Juniorrækken i rigt mål for, idet

Guld
Junior-rk.

Topscorere, Senior:

BMS
– fra venstre
Jon Capion,
Michael Westerli,
Martin Haubro
og Casper
Christensen.

1. bræt:
Bent Sørensen, Nørresundby, 5
Bjørn Brinck-Claussen, BBCBOJS, 3½
2. bræt:
Jørgen Hvenekilde, BBCBOJS, 4½
Jens Kølbæk, Nørresundby, 4½
3. bræt:
Jørgen Jørgensen, Nørresundby, 5½
Bjørn Laursen, Evans, 4

samtlige brætter kunne mønstre en
spiller med maksimumpoint. De to
andre var Tobias Dreisler, SK 1968
1, på andetbrættet og Tobias Ilsøe
Jensen, Frem 1 på tredjebrættet.

Nørresundby fik revanche
Jyderne plejer at sætte sig tungt på
Seniorrækken, og det var også tilfældet i år, hvor Nørresundby vandt
samtlige seks opgør. Hermed fik de
revanche for 2011, hvor Holstebro
snød dem på målstregen.
De forsvarende mestre måtte tage
til takke med tredjepladsen, idet et
til lejligheden sammensat københavner-hold med IM Bjørn BrinckClaussen som ankermand snuppede
sølvmedaljerne. BBC-BOJS bestod
ud over ‘Brincken’ af Jørgen Hvenekilde, Arne Bjørn Jørgensen og Lars
Hyldkrog, som til daglig spiller i fire
forskellige klubber.
Dermed levede formationen perfekt op til turneringens mulighed for
at danne hold på tværs af klubgrænser, ligesom sølvvinderne var med
til at give rækken et tiltrængt pift,
både hvad angår deltagerantallet og
dens geografiske sammensætning.
Sidste år var Brønshøj det eneste
hold blandt de seks tilmeldte, der
ikke kom fra Jylland, i år havde de
fået følgeskab af BBC-BOJS og de
to lokale mandskaber Odense Skakklub og Fynske Seniorer. Det gav
en meget bedre fordeling hovedkredsene imellem, og med otte hold
til start tegner rækkens fremtid lysere end længe set.

Fynske Seniorer, der var sammensat efter samme koncept som BBCBOJS, endte i den tunge ende, men i
enkelte opgør formåede de trods alt
at drille favoritterne. Således fik
fynboernes førstebræt Jørn Moestrup
i 2. runde skovlen under Holstebros
Erling Høiberg, der netop har gjort
det svært for sig selv med 20... b6?:

4. bræt:
Sigurd Rindom, Holstebro, 4½
Steen Juul Mortensen, Randers, 4½
Lars Hyldkrog, BBC-BOJS, 4
R.
Finn Andersson, Randers, 2/4

Topscorere, Junior:

Erling Høiberg
Holstebro (2042)

 ^  
   
   
   
  
  
  

 
Jørn Moestrup
Fynske Seniorer (1987)

21. b4! Le6 22. Dc3† f6 23. bxc5 Se7
24. cxb6 Dxb6 25. Sd4 Lf7 26. Dc7!
Dxc7 27. Txc7 1-0
Om det var, fordi Holstebro regnede
med at få pokalen med hjem igen,
eller det skyldtes almindelig glemsomhed, skal være usagt, men i hvert
fald kom den ikke med til Odense,
så derfor måtte Nørresundby lade sig
forevige uden beviset på deres førsteplads.

1. bræt:
Martin Haubro, BMS, 6(!)
Simon Wilbrandt, Frem 1, 4½
Alexander Jessen, Herning, 4
2. bræt:
Tobias Dreisler, SK 1968, 6(!)
Rasmus Thøgersen, Skive, 4½
Emil Deleuran, Frem 1, 4
Adam Vergara, Herning, 4
3. bræt:
Tobias Ilsøe Jensen, Frem 1, 6(!)
Casper Christensen, BMS, 4½
Mathias K. Simonsen, Evans 1, 4
Kasper Nissen, SK 1968 3, 4
4. bræt:
Jon Capion, BMS, 6(!)
Ethan Ara, SK 1968 2, 5
Thomas Thybo, Skive, 4½
Arunn Ananthan, Evans 1, 4

www. dsu.dk + 'Medlemsinfo' +
'Turneringer' + 'Pokalturneringer'
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Copenhagen Chess Challenge:

Spændende udfordring
Fotos: Sigfred Haubro.

Med sit varierede felt
skabte Copenhagen Chess
Challenge muligheder
og overraskelser.
Af Mads Andersen
Stellan Brynell, Sverige
– endnu en sejr i CCC.

Vladimir Minko,Rusland
– overraskende IM-norm.

Copenhagen Chess Challenge 2012:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

GM Stellan Brynell, Sverige (2489) 6½ / 39.0 / 34.25
IM Helgi Dam Ziska, Færøerne (2450) 6½ / 39.0 / 33.50
GM Hans Tikkanen, Sverige (2566) 6½ / 38½ / 35.75
IM Mads Andersen, Danmark (2431) 6½ / 38½ / 35.25
IM Thorsten Michael Haub, Tyskland (2476) 6½ / 38.0
Vladimir Minko, Rusland (2188) 6½ / 32.0
IM Daniel Semcesen, Sverige (2461) 6 / 41.0
GM Hannes Stefansson, Island (2516) 6 / 39.0
GM Heikki Westerinen, Finland (2335) 6 / 37.0
IM Tobias Christensen, Danmark (2363) 6 / 36.0
FM Esben Kjems Hove, Danmark (2247) 6 / 35.5
FM Jacob Carstensen, Danmark (2305) 6 / 34.5
IM Andreas Skytte Hagen, Danmark (2445) 6 / 33.0
FM Martin Matthiesen, Danmark (2310) 6 / 32.0
GM Henrik Danielsen, Island (2498) 5½ / 38.5
FM Igor Teplyi, Danmark (2388) 5½ / 37.0
GM Jonny Hector, Sverige (2560) 5½ / 36.5
Sigfred Haubro, Danmark (2135) 5½ / 31.0
Martin Haubro, Danmark (2092) 5½ / 30.5
I alt 66 deltagere.

http:// copenhagenchesschallenge.dk
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Copenhagen Chess Challenge afvikledes i år for 8. gang. Konceptet ligger efterhånden fast. Ni runder på
fem dage hen over store bededagsferien – og Stellan Brynell vinder til
sidst.
En anden ting, der ligger fast, må
være, at Hans Tikkanen deltager.
Han er den eneste, der har deltaget
samtlige gange, turneringen har været afholdt, og som Tom Skovgaard
nævnte i sin velkomsttale, er han gået
fra at have knap 2350 til i år at være
stormester og topseedet i turneringen!
Det er rutinerede folk, der står for
arrangementet. Hovedparten er gengangere fra Politiken Cup, og man
må have respekt for en kapacitet som
Sigfred Haubro. Der er åbenbart ingen grænser for, hvad den mand kan
overkomme – ved siden af arrangørforpligtelserne springer han også
ud og ind af turneringen, så man
undgår oversiddere.
Årets nyhed var livedækning af
samtlige partier. Til at stå for den del
havde man allieret sig den svenske
Mr. Live alias Anders Hansen og
hans danske lærling Poul Jacobsen.
Indtrykket var, at også den del kørte
problemfrit.

Op og end for juniorerne
1. runde byder jo normalt på en nedsabling af den nedre halvdel af feltet, og opmærksomheden samler sig
derfor om de enkelte undtagelser.
Denne gang fandt den nok største
overraskelse sted mellem to juniorer, da den kun 14-årige dansktysker, Rasmus Svane med imponerende 2390 i rating tabte til Simon
Wilbrandt med 1949. Ratingtallet
lyver dog lidt, da Simon har vist stor
fremgang i år, og bl.a. vandt DM i
skoleskak i øverste gruppe. For Rasmus blev dette desværre indledningen til en lidt skuffende turnering.
Et andet opsigtsvækkende resultat stod 13-årige Martin Percivaldi
for, idet han spillede remis med sort
mod FM Igor Teplyi.
Simon og Martin træner i øvrigt
begge med FM Mads Hansen, som
scorede en IM-norm bare en uge senere, så her er i den grad tale om et
udbytterigt samarbejde!
I 2. runde skulle jeg selv spille mod
Sigfred Haubro. Som tidligere
nævnt, spiller Sigfred med i turneringen for at undgå et ulige deltager-

antal og dermed en oversidder. Det
kom der dog alligevel i denne runde,
idet IM Nicolai V. Pedersens
modstander, Sandi Stojanovski, slet
ikke kom til runden, og dermed var
alle forhåbninger om en mulig GMnorm for Nicolai ødelagt med det
samme. En ærgerlig start på turneringen!
Martin Percivaldi fortsatte sit imponerende spil i denne runde og klarede remis med sidste års vinder, IM
Andreas Hagen.
Derudover så vi de første gode
takter af fra en af turneringens store
overraskelser, idet Vladimir Minko
på 2188 fra Rusland spillede en kort
og uproblematisk remis mod IM
Thorbjørn Bromann.

Favoritterne mødes
I 3. runde begyndte de første rigtige
topopgør at indfinde sig. Jeg skulle
selv møde en uhyggeligt udhvilet
Nicolai V. efter hans oversidder i
morgenrunden. I det parti blev jeg
udspillet og tabte for første (og eneste, skulle det vise sig) gang i turneringen.

Dansk topplacering
Mads Andersen nåede
helt frem med sejr
i sidste runde.

Foto: Thomas Hauge Vestergaard.

Desuden overraskede færøske IM
Helgi Dam Ziska og vandt over GM
Henrik Danielsen. Dette blev indledningen på en fantastisk turnering for
Helgi.
Den største overraskelse stod Igor
Teplyi imidlertid for, idet han vandt
over topseedede GM Hans Tikkanen, som netop har spillet 13...
Tf8-d8:

Hans Tikkanen
Sverige (2566)

^ 
   
   
   
  
   
  


Igor Teplyi
Danmark (2388)

14. d5!
Tager terræn i centrum.
14... Lxf3 15. Lxf3 Se5 16. Le2 Sc4
Til gengæld får Sort en stærk springer. Kampen handler fra nu af om,
om Sort kan udnytte denne.
17. Dc1 b5 18. Ld4 Da6?!
Undervurderer Hvids muligheder.
18... Lxd4 19. Txd4 e5 20. Td3 Sd6
21. Tc3 Da6 gav springeren god stabilitet i bytte for Hvids kontrol over
c-linien. Stillingen ville nok have
været nogenlunde i balance.
19. Lxg7 Kxg7 20. a4!
Viser, at springeren ikke står særlig
sikkert på c4.
20... Tdc8
Måske havde Tikkanen regnet med
at kunne spille 20... Dxa4, men det
taber ligefrem dronningen: 21. Dc3†
Kg8 22. Ta1, og Sort er fortabt.
21. axb5 Da2
21... Dxb5 22. Dc3† f6 23. Tc1 Sd6
24. Dxc8! tabte materiale, så Sort
prøver noget andet.
22. Lg4 Tc5 23. Dc3† f6 24. Ta1 Dd2
25. Tfc1 Df4 26. Db4 Tc7 27. Txc4 Txc4
28. Dxc4 Dxg4 29. Tc1
2012 /4/173
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... COPENHAGEN CHESS CHALLENGE
Med en ren ekstrabonde. Igor vandt
sikkert.
29... Kf8 30. h3 Df4 31. Ta1 De5 32.
Ta2 h5 33. h4 Df4 34. g3 Df3 35. b6
Tb8 36. b7 Kg7 37. Dc7 Dxe4 38. Dxb8
Db1† 39. Kh2 Dxa2 40. Df4 1-0
I 4. runde den næste morgen endte
de fleste topbrætter remis, mens Igor
Teplyi tabte til Hannes Stefansson.
Jeg selv var oppe imod GM Heikki
Westerinen. Det stod lige i vores indbyrdes opgør inden runden, så vi
ville selvfølgelig begge to gerne
vinde. Undervejs var jeg slemt på
hælene, men meget kendetegnende
for min egen turnering, greb jeg
chancen, da jeg pludselig fik den:

Heikki Westerinen
Finland (2335)
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Mads Andersen
Danmark (2431)

Stillingen efter 29. f3. Hertil er jeg
blevet totalt udspillet, og jeg måtte
prøve at finde bare en form for modspil så hurtigt som muligt.
29... Sb6?!
Her er springeren lidt offside. Efter
29... Sf6 ville det være meget sværere at finde modspil. Sort står i så
fald til gevinst.
30. Se2
Prøver at skaffe dronningen lidt
plads.
30... Ta2†?!
Sort havde en smuk mulighed i 30...
Df6!!, hvorefter 31. Sxf4 exf4 åbner
diagonalen for dronningen, og Hvid
kan ikke reddes.
31. Ke1 Txf3 32. Dxg4
Nu har Hvid pludselig fået lidt mere
spil.
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32... Df7 33. De6!?
Giver lidt modspil.
33... Dxe6 34. dxe6 Ta8?
Og nu er det allerede lige! 34... Te3!
ville stadig have beholdt en fordel,
da e4-bonden falder.
35. Sc3 Te8?!
Sort skulle have forsøgt 35... Th3
med chancer for begge parter.
36. Sd5
Nu er Hvid ovenpå, og det går hurtigt ned ad bakke for Sort.
36...Sc8 37. Ke2 Tff8 38. Tcf1 Kh6 39.
Txf8 Txf8 40. Ta1 Te8 41. Ta8 Kg7 42.
Sb6 Sxb6 43. Txe8 Sxc4 44. e7 Kf7 45.
Tg8 Kxe7 46. Txg6 Kf7 47. h5 Sa3 48.
Tg3 Sxb5 49. h6 Sd4† 50. Kd1 1-0

Intenst program
5. runde var ligeledes præget af remiser i toppen og med favoritsejre
til GM Jonny Hector over Rasmus
Svane og GM Stellan Brynell over
Bo Jacobsen. Længere nede var der
dog en stor overraskelse, da Daniel
Kokholm på 1925 vandt med sort
over FM Martin Matthiesen.
Når man spiller 9 runder på 5 dage,
bliver jeg altid overrasket over, hvor
hurtigt tiden egentlig går. Således er
man allerede halvvejs efter blot at
have spillet i to dage samt en enkelt
aftenrunde.
Den næste dag skulle i den grad
vise sig at stå i Helgi Dam Ziskas
tegn. I 6. runde gik det ud over GM
Jonny Hector:

Jonny Hector
Sverige (2560)
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Helgi Dam Ziska
Færøerne (2450)

I en relativt rolig variant i spansk er

spillerne nået frem til dette dronningløse midtspil efter Sorts 21... c6. Stillingen er nok ca. lige, og med sit
næste træk forbereder Hvid måske
på sigt f2-f4.
22. Tf1 a4 23. La2 Lg5
Stiller løberen på en tilsyneladende
mere aktiv diagonal. Når man ser
partifortsættelsen, fristes man dog til
at tænke, at et træk som 23... Tad8
ville være godt at få spillet med det
samme. Hvis Hvid alligevel havde
fortsat med 24. d4?! ville løberen
pludselig blive brugbar på den lange
diagonal: 24... exd4 25. cxd4 c5 med
spændende spil.
24. d4!
Udnytter chancen til at tage lidt terræn i centrum.
24... exd4
Sort bliver nødt til at lave en lille
indrømmelse i centrum. Det naturlige 24... Tad8 ville strande på 25.
dxe5 dxe5 26. Sg4! med bondegevinst.
25. Txd4 Sc8
Efter 25... Tfd8 26. f4 ville Hvids
‘mystiske’ 24. træk have set rigtig
godt ud, og Hvid ville have en lille
fordel.
26. e5!
Helgi kæmper for initiativet, det bedste han kan.
26... dxe5 27. Td7 Ta7 28. Sc4
Det er klart, at Hvid har gjort fremskridt de sidste fem træk. Nu har han
en lille fordel, hvis han kan beholde
initiativet.
28... b5 29. Txa7 Sxa7 30. Sxe5 Kg7?!
Sort træder forståeligt nok ud af bindingen, men 30... c5 ville nok have
været et bedre forsøg på at holde
balancen, da 31. Td1 nu ville kunne
besvares med 31... c4!, hvorfor Sort
vinder et vigtigt tempo for sin udvikling.
31. Td1! Td8
Tvunget, da Hvid både truede 32.
Td7 samt 32. Sxf7 Txf7 33. Lxf7
Kxf7 34. Td7†.
32. Txd8 Lxd8 33. Sxf7
Helgi vandt en bonde og senere partiet.
1-0 efter 70 træk.

41. Kf4 Kf6 42. Txd4 Ke6
42... Txa3 ville blive besvaret med
43. Td5, og Sort taber en bonde.
43. Td3 Tc8 44. Kg5 f6† 45. Kh6
Helgi har gjort enorme fremskridt,
og han førte sikkert sejren i hus.
45... Tc7 46. f4 Ta7 47. h5 Tc7 48. Td8
Ta7 49. Tg8 Txa3 50. Kxh7 Kf7 51. h6
Tb3 52. Tg7† Kf8 53. Tb7 Txg3 54. Txb5
Kf7 55. Tb7† Kf8 56. b5 Tg4 57. b6
1-0

Helgi Dam Ziska, Færøerne – en stor præstation var tæt på at give både GM-norm og
solosejr. Her vinder han med de hvide brikker over Jonny Hector, Sverige, i 6. runde.

Dermed begyndte det for alvor at
ligne en GM-norm til Helgi. Desuden var det værd at bemærke, at
Vladimir Minko vandt over Nicolai
V., og dermed var russeren for alvor
inden for IM-norm rækkevidde.

Moderat tempo i toppen
Samtidig slog jeg selv FM Esben
Hove, mens Stellan Brynell vandt
over Nicolai V. Afslutningen efter
23... Se5-d7 var meget sød:

Nicolai V. Pedersen
Danmark (2465)

^



^


   
   
   
   
  
  
 

Stellan Brynell
Sverige (2489)

Sort har ikke fået det modspil, han
gerne ville, og nu udnytter Hvid de
svækkede hvide felter.
24. Sb4
Peger på c6-feltet.
24... Df6 25. Sc6 Tb7 26. Ld4
Dronningen er næsten fanget, og
Nicolai opgav, da 26... De6 bliver
mødt med 27. Sd8 med materialegevinst.
1-0
Helgi slog til igen i 7. runde, og nu
var det Brynell, der måtte ned:

Stellan Brynell
Sverige (2489)


  
   
   
   
   
  
  
   
Helgi Dam Ziska
Færøerne (2450)

Hvids sidste træk var 39. Tc3-d3, og
situationen er selvfølgelig ubehagelig for Sort. Men nu går han helt galt
i byen.
39... Kg7?
Sort måtte bide i det sure æble og
spille 39... Td8 40. Kf3 f5, hvorefter
41. Kf4 ville kunne besvares med
41... Td5. Sort ville selvfølgelig stå
passivt, men noget direkte gennembrud kommer der ikke lige med det
samme. I partiet griber Helgi nu sin
chance.
40. Kf3
Nu kan Sort ikke forsvare sine bønder.
40... f5
Forhindrer kongen i at marchere ind
i stillingen.

8. runde bød på remiser på alle de
fire øverste brætter. IM Haub fra
Tyskland spillede hurtigt remis med
Ziska, der så skulle sikre sin GMnorm om eftermiddagen.
De to svenskere IM Daniel Semcesen og GM Tikkanen spillede et
relativt jævnbyrdigt parti, og remis
var meget fortjent.
Jeg selv var i store problemer mod
GM Jonny Hector. Fra at være under positionelt pres, fik jeg det imidlertid ind i et slutspil, hvor vi havde
farlige bønder på hver sin side, og
gennem vilde komplikationer sluttede det med pointdeling i sidste
ende.
Minko og Danielsen spillede et
kort, men begivenhedsrigt parti i
kongeindisk, og også dette endte
med remis.
Til gengæld kom Brynell igen efter tabet i 7. runde, og han vandt
overbevisende over FM Jacob Carstensen.

Ziska alene i spidsen
Inden 9. runde var stillingen altså
den, at Ziska førte alene med 6½
point. Bag ham lå Brynell og Haub
begge med 6 point. Herefter fulgte
en gruppe på hele 9 spillere alle med
5½ point. Denne gruppe bestod af
Semcesen, Stefansson, Hagen, Hector, Danielsen, Minko, Tikkanen,
Hove og så mig selv. Derudover
2012 /4/175
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kunne både Ziska og Minko score
normer – Ziska ville score GM-norm
med remis mod Tikkanen, mens
Minko skulle vinde over Hector for
at score en IM-norm.
Haub og Brynell spillede en hurtig remis, som bragte dem begge op
på siden af Ziska.
Også Hagen - Stefansson og Hove
- Semcesen endte remis, hvormed
alle disse fire var ude af kampen om
førstepladsen.
Den første afgørelse stod jeg selv
for. Med Sort mod Henrik Danielsen havde jeg en trykket stilling, men
en fejlberegning fra hans side vendte
hurtigt det hele på hovedet:

Mads Andersen
Danmark (2431)


 
   
   
  
  
   
  
   
Henrik Danielsen
Island (2498)

Stillingen efter 17. Sd2-c4. Sort står
selvfølgelig presset, men Hvid skal
også lige finde en måde at komme
videre på, inden Sort får brikkerne i
spil.
17... Sg5 18. Sxg5
Hvid ville ikke få alverden ud af 18.
Scxe5 axb5 19. Sxd7 (19. axb5 strander på 19... Txa3 med ideen 20.
Sxg6, da Sort med 20... Dxe4! vinder materiale i alle varianter) 19...
Lxd7. Det rigtige var imidlertid 18.
Sfxe5! Efter 18... axb5 19. axb5
Txa3 20. Sxg6 har Sort ikke længere 20... Dxe4, da dette felt nu også
er dækket af løberen på g2. Derfor
må Sort spille 20... fxg6, og efter 21.
Sxa3 står Hvid lidt bedre, da hans
stærke centrum holder Sorts lette
officerer under kontrol.
18... hxg5 19. b6
Dette var selvfølgelig Henriks idé.
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19... Sxb6 20. Lxd6 Dd8 21. Sxb6 cxb6
22. dxe5 Lxe5
Indtil nu har trækkene været forcerede.
23. Tad1??
Hvid blev nødt til at spille 23. Lxe5
Txe5. Sorts stilling er dog helt udmærket i dette tilfælde. Dronningen
kan stå på c7, mens tårnet kan stilles
på c5, hvor det ikke kan jages væk.
Stillingen er lige, og jeg ville nok
egentlig foretrække sort. Dobbeltbonden holder nogle vigtige felter!
23... Lxd6 24. e5
Alt dette havde Henrik nok regnet
på, da han spillede 18. Sxg5. Der er
dog et problem.
24... De7!
Overset af Henrik. Sort vinder materiale.
25. Lc6
25. exd6 tabte med det samme pga.
25... Dxe1† 26. Txe1 Txe1† 27. Lf1
Lh3.
25... bxc6 26. exd6 Dxe1† 27. Txe1
Txe1† 28. Kg2 Lf5 29. Dd2 Te6 30. g4
Le4† 31. f3 Ld5 32. a5 Txd6
Uden tvivl et parti, der var præget af
træthed efter et hårdt program.
0-1
De to partier med normmuligheder
blev begge ved i rigtig lang tid.
Hector - Minko vippede længe
mellem fordel for Minko til lige spil,
og afslutningen var højst besynderlig. Den er selvfølgelig blevet vist i
alle landets aviser, men den kommer
også lige her:

Vladimir Minko
Rusland (2188)
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Jonny Hector
Sverige (2560)

Stillingen efter 53... Ta2-h2. Hector
har været presset gennem længere
tid. Nu er der imidlertid så få bønder
tilbage, at remisen burde være inden
for rækkevidde.
54. Txd4 Ke3
Men her opgav Hector pludselig!
Partiet ville uden tvivl være endt remis, hvis blot han havde spillet 55.
Tf4 og forhindret begge Sorts trusler. Hector havde selvfølgelig fundet dette træk, hvis partiet var blevet
spillet i en af de første runder, men i
det niende parti skak på blot fem dage
sker den slags ting altså. Dermed gav
turneringen en meget overraskende
IM-norm til Vladimir Minko.
0-1

Indhentet til slut
Helgi Dam Ziska var derimod presset gennem hele partiet, og til sidst
måtte han opgive at vinde turneringen solo og samtidig også sine normdrømme.
Vi endte altså med en seksdelt førsteplads mellem Brynell, Ziska, Tikkanen, Haub, Minko og mig selv.
Jeg kan ikke undgå at have lidt ondt
af Helgi, der var så tæt på både at
vinde alene og samtidig score GMnorm. Han fik dog en lille trøstpræmie, idet CCC også var årets københavnsmesterskab, og da Helgi
står på holdlisten for det storsatsende
Philidor-hold, fik han trods alt noget ud af turneringen (ud over en
andenplads på korrektion).
Førstepærmien gik derimod til
Stellan Brynell efter korrektionsberegning. Han gjorde måske ikke meget væsen af sig, men han vandt de
partier, han skulle, og tabte også kun
et enkelt parti (til Helgi).
Jeg endte selv med at blive bedste
dansker, og var egentlig godt tilfreds.
Jeg følte ikke, at jeg skulle have fået
flere point, end jeg fik, og i nogle af
partierne kan man måske godt sige,
at jeg var heldig, at det gik, som det
gjorde.
Omvendt udnyttede jeg de chancer, jeg fik, og man får næsten altid
muligheder med så hårdt et program
og en tidskontrol, der netop prøver
at skabe spændende partier.

v/ Steffen Pedersen
Et af de navne, man for alvor kommer til at lægge mærke til i de kommende år er den 16-årige russer
Daniil Dubov. Sidste år opnåede han
stormestertitlen kort før sin 15-års
fødselsdag, og det placerer ham
blandt verdens 20 yngste, der har
nået det mål.
Efter at have stabiliseret sig omkring 2500 i rating har han i 2012
taget yderligere et ryk fremad og er
på FIDE’s seneste liste registreret
med 2569. For kort tid siden delte
han sejren i den såkaldte ‘Higher
League’ i Rusland, og sammen med
fire andre spillere kvalificerede han
sig til den russiske superfinale (det
individuelle russiske mesterskab) i
august. I 3. runde gik det ud over
den ellers så solide Vladimir Potkin:

Daniil Dubov (2569)
Vladimir Potkin (2642)
Slavisk / D10
1. d4 d5 2. c4 c6 3. e3
En interessant trækfølge. Hvid undgår varianter af slavisk, hvor Sort
slår på c4. Og i forhold til trækfølgen
3. Sf3 Sf6 4. e3 Lf5 har Hvid yderligere et par tricks, hvis Sort skulle
sætte løberen på f5.
3... Sf6
En anden mulighed er 3... Lf5. Her
har Hvid to fortsættelser, han kan
prøve. Enten 4. cxd5 cxd5 5. Db3
Dc7 6. Lb5† Sd7. Den ville hellere
have stået på c6, men nu hænger d5,
så alternativet er kun 6... Ld7 7. Sc3
e6 8. Ld3 Sc6 9. f4! med hvid for-

del. Eller 4. Sc3 e6 (efter 4... Sf6 5.
cxd5 cxd5 6. Db3 har Sort ikke bedre end 6... Lc8) 5. g4!? Lg6 6. Sge2.
4. Ld3
Forhindrer Lf5. Og hvis Sort spiller
4... e6, fortsætter Hvid med Sf3 og
Sbd2, der undgår sædvanlige meraner-komplekser.
4... e5!?
Et resolut svar, og Sorts bedste fortsættelse mod den hvide trækfølge.
5. Sc3
Den principielle variant er 5. dxe5
dxc4 6. Le2 Dxd1† 7. Lxd1 Sg4 8.
f4 Lc5 9. Ke2. Midtspillet uden
dronninger kan nemt være til Hvids
fordel.
5... e4!?
Nu bliver det sådan en form for
fremstødsvariant i fransk med omvendte farver.
6. Lc2 Le7
Ser passivt ud i forhold til 6... Ld6,
men der er også fordele i at holde
løberen på e7.
7. f3
I fremstødsvarianten i fransk slår
Hvid sjældent, når Sort spiller f7-f6
på så tidligt et tidspunkt, men her er
situationen anderledes, da e4-bonden er direkte angrebet.
7... exf3 8. Sxf3 Lg4 9. 0-0 0-0
Både her og i sidste træk var dxc4 et
alternativ, der seriøst skulle overvejes, idet Sort nu havner i en vanskelig stilling.
10. Dd3! Sa6 11. a3 Lh5 12. Sh4 Lg6
13. Sxg6 hxg6 14. cxd5 cxd5 15. Lb3
Sc7 16. Ld2


  ^
   
   
   
   
  
  
  

Hvid har en lille, men klar fordel.
Bonden på d5 er svag, og Hvid har
nemt ved at manøvrere rundt med
sine officerer, hvorimod Sort ikke
har nemt ved at finde en plan.
16... Se6?!
Allerede et skridt i den forkerte retning. Springeren står umiddelbart
passivt på c7, men fungerer som
Sorts bedste forsvar af bonden på
d5.
17. Tae1 Tc8 18. Te2 Sg5?
Den kommer alligevel ikke ind at
stå på e4.
19. Le1! Se6
Lidt af en indrømmelse, men efter
19... Dd7 20. Lh4 Dg4 21. Lxg5
Dxg5 22. Db5 taber Sort en bonde.
20. Lh4 g5?!
Den svækkelse bliver ikke til at rette
op på. Men det er også svært at få
sig selv til at spille 20... Sc7. (Sort
har spildt fire træk!)
21. Lg3 g6 22. Tef2 Sg7 23. h3
Det menneskelige træk, for konsekvenserne efter 23. Le5 Sg4 er knap
så overskuelige. Ikke desto mindre
vinder Hvid efter 24. Lxd5! Txc3
25. Txf7! Txd3 26. Txf8† Kh7 27.
Lg8† Kh6 28. Lxg7† (en vigtig
pointe, da Sort går mat efter 28...
Kxg7 29. T1f7† Kh6 30. Th7 mat!)
28... Kh5 29. Txd8 Lxd8 30. Lc4.
23... Sgh5 24. Le5 g4

 ^
  
   
   
   
  
  

 


25. Sxd5! Sxd5 26. Txf7! opgivet.
En effektiv afslutning. Efter 26.
Txf7 Txf7 27. Dxg6+ Tg7 28 Dxh5
er der ikke mere at gøre.
1-0
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Et fynsk
skak-eve
Af Bo Garner Christensen

Henrik Danielsen
– taktisk og
strategisk
mesterspil gav
sikker sejr.

I perioden 16.-20. maj 2012 dannede
Hotel Scandic i Odense endnu en
gang rammen om en flot skakbegivenhed, denne gang den internationale turnering, H.C. Andersen
Mind Games 2012. Arrangøren var
igen Ejby Skakklub, som også sidste år arrangerede turneringen samme sted, dengang dog under navnet
Fynsmesterskabet 2011.

H.C. Andersen Mind Games 2012:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

GM Henrik Danielsen, BMS (2498) 7 /41
GM Vladimir Georgiev, Makedonien (2555) 7 / 39½
IM Andreas Skytte Hagen, K41 (2425) 6½ /38½
GM Jacob Aagaard, Sydøstfyn (2505) 6½ / 37½
IM Axel smith. Sverige (2483) 6 / 38
IM Jens Ove Fries-Nielsen, Viborg (2345) 6 / 37½
IM Rasmus Skytte, Århus (2397) 6 / 37½
IM Thorsten Michael Haub, Tyskland (2476) 6 / 37
IM Silas Lund, enkeltmedlem (2410) 6 / 36
IM Mikkel Antonsen, Næstved (2439) 6 / 34½
GM Andrei Maksimenko, Ukraine (2554) 5½ / 40
FM Mads Hansen, Frem (2286) 5½ / 38½
IM Thorbjørn Bromann, Brønshøj (2394) 5½ / 37
GM Krasimir Rusev, Bulgarien (2525) 5½ / 36
IM Jonathan Carlstedt, Viborg (2354) 5½ / 35½
Aryan Tari, Norge (2216) 5½ / 33
Bo Garner Christensen, K41 (2232) 5½ / 32½
FM Poul Rewitz, SK 1968 (2233) 5½ / 30½
I alt 56 deltagere.

www. ejbyskak.dk/mindgames/
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... Om Morgenen mærkede
man strax den fremmede
Ælling, og Katten begyndte at
spinde og Hønen at klukke.

Navneskiftet fra FM 2011 til HCA
Mind Games 2012 skyldes, at afholdelsen af Fynsmesterskabet traditionelt går på skift blandt alle klubber
på Fyn, hvorfor Ejby Skakklub i år
måtte videregive FM-stafetten til en
anden klub. Til gengæld fremstår
navnet HCA Mind Games 2012
mere mundret og vil utvivlsomt virke
bedre i den internationale markedsføring af turneringen og dermed formentlig bidrage til endnu flere udenlandske deltagere i de kommende år.
I år deltog 56 skakspillere fra 10
forskellige lande og på alle niveauer.
Feltet blev toppet af 5 stormestre
(GM), 9 internationale mestre (IM),

H.C. Andersen Mind Games:
Første udgave af H.C. Andersen Mind Games
gav en overbevisende sejr til den danskfødte

entyr

islandske stormester GM Henrik Danielsen,
men også de danske juniorer imponerede.

2 FIDE-mestre (FM) og 2 kvindelige FIDE-mestre (WFM).
Spillestedet var som ved Fynsmesterskabet sidste år Hotel Scandic
i Odense. Med sin service og indretning et godt sted at spille skak, men
dog lidt afsides i forhold til bymidten. Og hotellet havde problemer
med sit lysanlæg, også i selve spillesalen forsvandt lyset midt under
runderne pludselig i flere sekunder
– uden at der kunne gives nogen forklaring herpå. En meget mærkelig
oplevelse på den måde at blive revet
ud af sin koncentration i en ellers
seriøs international turnering.

Stærke juniorer
Allerede efter få runder stod det klart,
at især GM Henrik Danielsen var
mødt frem i storform, men næsten
endnu mere glædeligt var det at se,
at flere danske juniorer langsomt,
men sikkert spillede sig op på – eller
i nærheden af – de absolutte topborde
sammen med de internationale titelholdere!
Dette scenarium holdt sig næsten
fra start til slut, selv om juniorerne
dog midtvejs måtte sande, at ingen
træer vokser ind i himlen. Men endnu
mere glædeligt var det så til gengæld
at se, at juniorerne efter et nederlag
ufortrødent kæmpede videre, så de
også i de afsluttende runder igen var
at finde på eller i nærheden af topbordene, og mange af dem endte da

også på fine placeringer et godt stykke over deres forventede score.
Efter 4. runde havde Henrik Danielsen allerede bragt sig alene i spidsen (for første gang), mens den 17.
seedede lokale junior, FM Mads
Hansen fra Frem, yderst overraskende havde bragt sig på en delt 2. plads
med 3½ point efter sejre over bl.a.
GM Krasimir Rusev, Rusland, og
GM Jacob Aagaard, Danmark. På de
følgende sider kommenterer han
begge disse partier.
Mads Hansen fortsatte de gode
takter mod meget stærk modstand,
og den samlede score på 5½ point af
9 mulige var derfor nok til at score
en IM-norm.
Men også mange andre juniorer
havde gjort sig positivt bemærket
med overbevisende sejre i turneringen: Efter fire runder havde for eksempel både Bjørn Møller Ochsner
og Tobias Valentin Rostgaard 3
point – side om side med de danske
topspillere og de internationale titelholdere.
Henrik Danielsen holdt sig hele
tiden på bord 1-3, mens de bedste
danske juniorer heroisk kæmpede
for at nå op til ham, dog uden at det
lykkedes for nogen af dem at komme
til at spille mod ham. Men mange
andre fine skalpe blev det alligevel
til, f.eks. i 2. runde, hvor Bjørn Ochsner besejrede Krasimir Rusev i et
parti, han selv kommenterer.

Fortjent sejr
Henrik Danielsens suveræne samlede 1. plads sættes i relief af, at hans
7 point af 9 indfriede kravene til en
GM-norm, da hans modstanderes
ratinggennemsnit var på 2412.
Den fortjente turneringssejr kom
i stand gennem en koncentreret og
målrettet indsats i samtlige partier,
hvor Henrik undervejs flere gange
demonstrerede det, der efter min
mening gør ham til en meget stærk
stormester: Nemlig evnen til at kombinere en stillings positionelle karakteristika på lang sigt med små kombinatoriske vendinger på kort sigt:

Krasimir Rusev
Bulgarien (2525)

^

^


   
   
   
   
   
   
 

Henrik Danielsen
BMS (2498)

Opgave:
Hvid trækker og vinder!
Løsning side 38, 1. spalte nederst.
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En afgørende situation fra 8. runde,
hvor den senere turneringsvinder – i
det formentlig afgørende parti om 1.
pladsen – sidder over for sin nærmeste konkurrent.
Sort har netop spillet 24... a7-a5,
og det ligner en lige stilling, hvor
Hvid godt nok både har e-linien og
også lidt tryk mod Sorts svage bonde
på d5, men hvor det tilsyneladende
ikke er muligt at bruge nogen af delene til at komme videre.

... »saa megen Lykke
drømte jeg ikke om, da jeg
var den grimme Ælling!«

En flot og velfortjent turneringssejr
til Henrik Danielsen i hans gamle
fædreland, hvor han heldigvis stadig har tid til at komme tilbage og
spille turneringer i ny og næ. Mon
ikke H.C. Andersen i det høje lettede lidt på hatten efter denne præstation?

Mads Hansen

3. runde

kommenterer:

Mads Hansen
Frem (2286)

Krasimir Rusev
Bulgarien (2525)

Philidors forsvar / C41
1. e4
Bjørn Ochsner havde vundet over
Rusev i morgenrunden samme dag,
så der herskede en vis optimisme hos
mig om at gøre kunststykket efter.
Partiet mod Bjørn blev spillet helt
ud, så jeg gættede på, at han var en
anelse træt, nu hvor han skulle spille
skak allerede en lille halv time efter
at have kæmpet hårdt.
1... d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 e5 4. Sf3 Sbd7
5. Lc4 Le7 6. 0-0 0-0
Den førnævnte træthed afspejler sig
måske også i hans åbningsvalg, som
er beskedent.
7. a4
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7. Te1 er det mest spillede, men det
vil nok føre over i det samme.
7... a6 8. Te1
8. a5!? kunne godt være irriterende.
8... b6 9. Lg5 c6 10. De2 h6 11. Lh4?!
Eller med 11. Le3 tilbage på en mere
konstruktiv diagonal, f.eks. 11... Lb7
12. Lb3 Dc7 13. Sh4.
11... Lb7 12. Tad1?!
Tårnet hørte til på a1 indtil videre.
Bedre havde derfor været f.eks. 12.
La2 Dc7 13. Sd1 Ld8 14. dxe5 Sxe5
15. Sxe5 dxe5 16. Df3 c5 17. Lxf6
Lxf6 18. Se3 med lille hvid fordel.
12... Dc7 13. Lb3?!
Generelt står løberen bedre på a2.
13... Tae8 14. Sb1?
Jeg ville hellere have den til at stå på
d2, da det gør mit bondecentrum
mere fleksibelt. Her er det dog et
luksustræk, som man ikke bør have
råd til. Springeren forlader centrum,
og det tillader stormesteren at tromle
igennem dér. 14. Dd3 b5 15. axb5
axb5 16. Lg3 var lige spil.
14... g6?
Spillet efter 55 minutters tænketid.
Under partiet forstod jeg slet ikke, at
han ikke forsøgte at straffe min
sløsethed. Kritisk ville være bruddet
i centrum med 14... exd4 15. Sxd4
d5 16. Sf5 Lb4 17. Sd2 Lxd2 18.
Dxd2 Sxe4 19. Dd4 gav ikke nok
kompensation for bonden.
15. c3 Kg7?!
En mere eller mindre forceret variant, som jeg var nødt til at få styr på
under partiet, fremkommer efter 15...
g5 16. dxe5 dxe5 17. Lg3 Sh5 18.
Txd7 Dxd7 19. Sxe5 Sxg3 20. Sxd7
Sxe2† 21. Txe2 Kg7 22. Sxf8 Lxf8
23. Lc2, som bringer et behageligt
slutspil, som dog er svært at vinde.

16. Sbd2 b5 17. Sf1?! Ld8
Endnu en gang viser hans mangel
på kamplyst sig. Han kunne skabe
modspil ved at ekspandere på dronningfløjen med 17... exd4 18. axb5
(18. cxd4 c5) 18... d3 (18... axb5 19.
Sxd4) 19. Dxd3 Sc5 20. Dc2 cxb5
og ca. lige spil.
18. axb5 axb5 19. Lc2 Db8 20. Dd2
20. Se3 Lb6 21. dxe5 dxe5 22. h3
med ideen om at drible nogle springere mod g4 er godt for Hvid.
20... Le7 21. Se3 Td8 22. c4 Tfe8 23.
Da5 La8 24. b3 b4 25. Da1?!
Den skulle bare blive på sin position.
25... Lf8
Hvid stod også fint efter 25... c5 26.
dxe5 Sxe5 27. Sxe5 dxe5 28. Txd8
Lxd8 29. Td1.

^ 
 
   
   
 
  
  

 






26. h3?
Som Allan Stig Rasmussen pointerede efter partiet, havde 26. c5! været afgørende. Han konkluderede, at
respekt for modstanderen lå til grund
for ikke at spille det. Det kan han
godt have ret i, da jeg havde fået øje
på temaet, men ikke var villig til at
lægge tid i det. Efter 26... exd4 (26...
dxc5 27. dxe5) 27. Sxd4 Kg8 28. cxd6
var Hvids stilling overvældende.

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

www.trainlikeagrandmaster.com

Foto:Sigfred Haubro.

at smække tårnet på d1 ned på 6.
række.


26... Tc8 27. Te2?
Og igen! 27. c5! exd4 28. Dxd4 dxc5
29. Db2 med gevinststilling.
27... Sh5 28. Ted2
Tårnene bliver stablet.
28... Kg8 29. Dc1?
29. Sg4 Lg7 30. dxe5 Sxe5 31. Sfxe5
Lxe5 32. Dc1 havde været mere direkte.
29... exd4
Opgiver endelig centrum efter at
have haft muligheden i næsten hele
partiet.
30. Sxd4
Tidnøden nærmede sig drastisk. Da
vi ikke fik noget ekstra tid efter træk
40, var de knap 5 minutter til hver
truende for os begge. Dog får vi 30
sekunder per træk.
30... Sc5 31. f3
De sorte felter, som 31. f3 svækker,
er ikke noget problem, da min sortfeltede løber ikke kan udfordres eller blive byttet for en springer.
31... Da7
Sort burde forsøge at være aktiv med
31... d5.
32. Lf2 De7 33. Se2
Hvids brikker er stillet op til ballade
i tidnøden.
33... Df6? 34. Sg4 De6 35. Da1
Stærkere var 35. Lxc5! dxc5 36. Td7
Kh7 37. e5 med grufulde ideer om

35... f5?? 36. exf5 gxf5 37. Sd4 Df7
38. Sxf5 Te6 39. Sxd6
Og Sort gav op. Min første stormesterskalp var en realitet. Efter partiet
havde jeg en mærkelig følelse, fordi
han aldrig havde hensigten at skabe
noget som helst spil, hvor jeg i stedet måtte forsøge at være aktiv – og
derfor lavede en masse fejl. Efter at
blevet slået af to pjevser som Bjørn
og mig på én og samme dag – for os
begge den første stormesterskalp –
tror jeg næppe, at Rusev gik glad i
seng den aften.
1-0

Mads Hansen
kommenterer:

4. runde

Mads Hansen – scorede IM-norm i Odense.


   
  
   
 
 
  
  

GM Jacob Aagaard

Modtaget dronninggambit, en åbning jeg har brugt en del tid, på før i
tiden. Jeg har en teori om at 1. d4spillere ikke har brugt særlig meget
tid på at kigge på denne åbning i
forhold til de mere populære åbninger som slavisk, kongeindisk og
grünfeldindisk.
3. e4
Gælder for at være en mere martialsk måde at spille stillingen på.
3... e5 4. Sf3 exd4 5. Lxc4 Sc6 6. 0-0
Le6 7. Lb5
Alternativet er 7. Lxe6 fxe6 8. Db3
Dd7 9. Dxb7 Tb8 10. Da6 Sf6 11.
Sbd2.
7... Lc5 8. b4 Lb6 9. a4
Foreslået af Schandorff og Kaufmann i deres nye repertoire-bøger.
9... a6
Aagaard har sikkert set mit parti mod
Jesper Thybo fra Politiken Cup
2011, hvor jeg valgte 9... a5.
10. Lxc6† bxc6 11. a5 La7 12. Lb2
Alt dette blev spillet hurtigt og determineret, så jeg frygtede lidt en
gevaldig hjemmeforberedelse.
12... Dd6
12... Sf6 er åbenbart det mest spillede, så jeg måtte stå på egne ben
her.
13. Dd2
Ikke 13. Lxd4? Td8.
13... Td8 14. Dg5

Sydøstfyn (2505)

Mads Hansen
Frem (2286)

Modtaget dronninggambit / D20
Dette parti mod endnu en stormester
lå i den følgende af i alt fire morgenrunder under turneringen. Det var
egentlig rart nok, da man så kan være
godt forberedt både fysisk og mentalt.
1. d4
Dette førstetræk havde jeg taget mindre bestik af i mine åbningsforberedelser end 1. e4. Aagaard har jo
berettiget ry for at spille dynamisk
skak, og jeg forventede derfor 1. e4,
som har en større tendens til at give
hans foretrukne spil. Men det blev
det nu alligevel i partiet.
1... d5 2. c4 dxc4



^ ^
 
   
   
  
   
  
  






14... Se7!
En nyhed, og nok et af de vigtigste
tidspunkter i partiet. Efter 14. Dg5
er stillingen opstået to gange forinden ifølge min slatne database. Begge gange var Hvid stormester, og
begge gange vandt han, efter 14...
Kf8 og 14... g6. Under partiet appel2012 /4/181
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Løsning på opgaven side 35:
25. Sxg6!! fxg6 26. Te6 Sxd4 27.
Sxd4! Kf7 28. Ta6 b4. 29. Sc6 bxc3
30. bxc3 opgivet, da Sort også mister mindst én af bønderne på a- eller d-linien, og Hvids tårne derpå vil
blive alt for aktive i Sorts stilling.
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men det forbliver ved drømmen. 17...
h6 18. Dg3 Tb8 19. La3 0-0, og Hvid
er chanceløs.
18. Te4?
Giver mig lov til at bytte lidt brikker, hvilket gør stillingen nemmere
at spille, da der ikke er noget pres
eller initiativ. Men 18. h4 c4 19. h5
c3 20. hxg6 hxg6 21. Se4 cxb2 var
nu heller ikke fristende.
18... h6 19. Dh5 cxb4 20. Lxd4 Lxd4?!
Eller 20... c5 21. Le3 b3 22. Tb1 00, som får mange af hans brikker til
at stå kluntet.
21. Txd4 Db7 22. Txd8† Kxd8 23. Sd4
Te8?
Jeg tænkte, at den også skulle med i
spil, men det var mere lige til at spille
23... Sf4 24. Sxe6† fxe6 25. Dg4 g5
26. Sf3 De4.
24. Dd1
24. Td1!? virker som en bedre
chance.
24... Dd5
24... Kc8 vil have været mere sikkert. Den centraliserede dronning
står flot, men også udsat for noget
hvid taktik.
25. S2b3 Ld7 26. Tc1 Txe5 27. Tc5 Dd6

















^
















  

 






Og Hvid gav op. Efter partiet havde
jeg den optimistiske opfattelse, at
14... Se7 havde en stor andel i kampens udfald, hvilket dog nok er lidt
overilet. Selvfølgelig en dejlig sejr
over en spiller, hvis litteratur jeg altid har været stor tilhænger af gennem hele min skakopdragelse.
Efter dette parti sad jeg med 3½ af 4
efter mødet med tre stormestre, og
det lagde grunden til min første IMnorm.
0-1

Bjørn Møller Ochsner – tog stormesterskalp.

Bjørn Møller Ochsner
kommenterer:

2. runde

lerede ingen af trækkene til mig, min
modstanders spillestyrke og stærke
sider taget i betragtning. 14... Se7
falder meget naturligt, da Hvid bruger for meget tid på sin dronning og
dermed ikke får udviklet sig, hvilket
skriger på, at Sort bare skal udvikle
sig og komme foran i udvikling og
aktivitet. Psykologien i dette øjeblik
af partiet synes jeg er interessant: Da
Aagaard spillede 14. Dg5 var det for
at lægge pres på den svagere spiller
og skabe noget initiativ. Efter 14...
Se7 skifter denne hensigt fortegn,
hvis han slår bønderne på g7 og h7,
som objektivt er det bedste.
15. Sbd2?
15. Dxg7 Tg8 16. Dxh7 (16. Dh6
Lg4 17. Dxd6 cxd6 18. Sbd2 Tb8
19. La3 Kd7 ville være rart at spille
som Sort), og nu 16... Kd7!, et træk
vi efter partiet var enige om ville
være svært for Hvid at imødegå.
15... Sg6 16. e5
Tanken ledes mod berliner-forsvaret i spansk, hvor Le6 og Sg6 ofte
står bekvemt i forhold til den hvide
bonde-e5. I partiet står de to brikker
i hvert fald upåklageligt. Aagaard
havde nok skumle planer om at
drible en springer til e4, tårn i d- og
e-linjen for at lægge tryk på. Men
16. Dg3 f6 17. Tac1 Sf4 18. Kh1
Td7 var også glimrende for Sort.
16... Dd5
Det ville nok være for farligt at
snappe bonden på b4, da det åbner
op for sluserne for hans midlertidigt
passive brikker.
17. Tfe1 c5?
Upræcist spillet, og det må man aldrig gøre, især ikke mod en, der har
præfikset GM. Jeg sad med tanker
om at aktivere min sortfeltede løber
med tempo efter noget bxc5, Lxc5e7 efterfulgt af fremstødet c7-c5,

Foto:Sigfred Haubro.
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Bjørn Møller Ochsner
Århus/Skolerne (2285)

Krasimir Rusev
Bulgarien (2525)

Spansk / C67
Jeg havde fået en fin optakt til partiet med en hurtig sejr i 1. runde, og
følte mig veloplagt.
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6
Berlinerforsvaret.
4. 0-0
Hovedvarianten. Problemet kan
være, at det ofte er Sort, der vælger
variant, men til gengæld er det også
den mest kritiske variant – selv om
det kan være svært at finde fordel
for Hvid, især på højt plan.
4... Sxe4 5. d4 Sd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5
Sf5 8. Dxd8† Kxd8 9. Sc3
Røgen er lettet, og Sort har fået løberparret til gengæld for en værre
bondestruktur og underudvikling.
9... Ld7
Her forgrener teorien sig, og hele 7(!)
træk er i denne stilling blevet spillet
af +2700-folk. De mest populære er
Kd8, Se7, h6 og det spillede.
10. h3 h5!?
En nyhed. Min modstander ville nok
have mig ud af teorien – og så havde
han antaget, at han kunne udspille

mig... 10... h6 er det mest spillede.
Anand - Kramnik, 2001, fortsatte:
11. b3 Kc8 12. Lb2 b6 13. Tad1 Se7
14. Td2 c5 15. Tfd1 Le6 16. Se2
med planen at hoppe til f4.
11. b3
Løberen skal ud på den lange diagonal, som kan blive åbnet.
11... a5
Planen er at få lov at bytte et sæt
tårne efter bondeafbytning på b3. Til
gengæld udskyder Sort sin udviking,
og som partiet skrider frem, viser det
sig, at han nok skulle have startet med
udvikling.
12. Lb2 Lb4 13. Se2
Den kigger på d4 og f4 (og g3, som
det ses i partiet). 13. Se4 er en anden
mulighed, men efter 13... Le7 14.
Sfg5 Lxg5 15. Sxg5 Le6 kan jeg aldrig rigtig slå på e6, fordi jeg så sidder tilbage med den dårlige løber.
13... a4 14. Tfd1
Jeg prøver at aktivere mine brikker
så hurtigt som muligt ved at true
noget – altså at spille på initiativ. Lige
nu er truslen Sg5, og på Tf8? vinder
e6!
14... Kc8 15. Sg5 Le8 16. Td3
Stadig initiativ. Planen er Tf3 eller
alternativt Tg3 på et tidspunkt, da
Sorts bønder er svage. Nu kommer
løberen på b2 også til sin ret, da jeg
hele tiden lurer på planer med e6.
16... Le7 17. Se4 b6 18. S2g3 Sxg3?!
Giver mig lige det, jeg vil have –
aktive brikker! 18... Sh4! forhindrer
tårnet i at svinge over og angribe
bønderne. 19. Tad1 axb3 20. axb3
Ta2 21. La1 Txc2, og computertrækket 22. Sd6†! holder dog Hvid
marginalt ovenpå. Nu bliver det langt
sværere for mig at vedligeholde initiativet.
19. Txg3 Th7 20. Sg5!?
I sig selv et meget naturligt træk, men
især et stærkt psykologisk træk mod
en højereratet! Jeg undnytter benhårdt, at min modstander sikkert ikke
vil bytte springeren, for så bliver det
et uligefarvet løberslutspil, som jeg
aldrig kan tabe.
20... Th6?
20... Lxg5 var nødvendigt, med lige
spil.
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21. Sxf7! Th7
21... Lxf7 22. Txg7 med klar hvid
fordel.
22. Sg5 Th6 23. Sf7 Th7 24. Sg5 Th6
25. Sf7?!
Objektivt set en kæmpe fejl – for nu
kan Sort kræve remis! Men jeg kunne ikke beslutte mig, og var ret sikker på, at stormesteren på den anden
side af brættet havde for meget ære i
livet til ligefrem at kræve en remis.
25... Th7
Uden remiskrav! Han regner vel bare
med, at jeg tager trækgentagelsen...
26. e6!
Forcerer de næste par træk og sikrer
Hvid fordel i en stilling, som er meget svær at tabe.
26... Lf6 27. Lxf6 gxf6 28. Tg8 Kb7 29.
bxa4?!
Komplicerer spillet. 29. Td1! forcerer de næste mange træk, og samtidig tager Hvid ingen risici. 29...
Lxf7 30. Txa8 Kxa8 31. Td7 Lg6
32. e7 (truer 33. e8D) 32... Th6 33.
Txc7 axb3 34. axb3 Kb8 35. Td7,
og Hvid vinder løberen tilbage med
gode gevinstchancer.
29... Lxf7 30. exf7 Txf7 31. Txa8 Kxa8
32. Te1
Aktiverer tårnet og forhindrer 32...
Td7 pga. 33... Te6!
32... Kb7 33. Te6 c5
Sort skal fremad på dronningfløjen,
ellers taber han bare.
34. Kf1 Ka6 35. Ke2 Ka5 36. Te4 Td7
37. Tf4 Td6 38. Ke3
Kongen er på vej mod Sorts svage
bønder.
38... Td1
Sort søger modspil.
39. Txf6 Kb4!?

Sort går konsekvent efter c-bonden,
som er langt vigtigere end a-bonden.
En god praktisk chance.
40. Tc6!
Hvid vinder selvfølgelig, hvis han
kan forhindre Sorts modspil på dronningfløjen.
40... c4 41. a3†?
Spild af et tempo.
41... Kc3!
Selvfølgelig!
42. f4 Te1† 43. Kf3 Tf1† 44. Ke3 Te1†
45. Kf3 Tf1† 46. Kg3 Tc1 47. Txc7 Txc2
48. Tc6?
En praktisk beslutning i begyndende
tidnød – trækket truer en brik. Det er
dog langtfra præcist og smider gevinsten! 48. f5 er korrekt.
48... h4†!
48... Kb3 er også remis.
49. Kxh4 Txg2 50. Txb6 Kd4 51. Tc6












  
  
   
   
   
  
   
51... c3?
Så er det vundet igen! Nødvendigt
var 51... Tf2! 52. Kg5 Tg2† 53. Kf5
(53. Kh5 Tf2 54. Kg4 Tg2† 55. Kf3
Ta2 56. f5 Txa3† 57. Kg4 Txa4 58.
f6 Ta1 59. h4 Kd5 60. Tc7 Ke6 vinder heller ikke) 53... c3 54. h4 c2 55.
h5 Th2 56. h6 Kd3 57. Kg6 Tg2†
58. Kf6 Th2 59. Kg7 Tg2† 60. Kh8
Tf2 61. h7 Txf4 62. a5 Tc4.
52. f5 c2 53. f6 Tg6
53... Kd5 hjælper ikke pga. 54. f7
Tf2 55. Txc2
54. Txc2 Txf6 55. Td2† Kc5 56. Td3 Kb6
57. Kg5 Tc6 58. Td5 Tc3 59. h4 Kc6
60. Tf5 Kd6 61. Kf6 Txa3 62. a5 Kd7
63. Kf7 Te3 64. h5 Te7† 65. Kg6 Te6†
66. Tf6 Te1 67. h6 Ke7 68. Kg7
Sort opgav. En god skalp!
1-0
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Foto: Cathy Rogers.

Viswanathan Anand, verdensmester

Boris Gelfand, udfordrer

Født 11. december 1969 i Madras, Indien.

Født 24. juni 1968 i Minsk, Hvider
siden 1998 bosat i Israel.

Rating pr. 1. januar 2012: 2799

Rating pr. 1. januar 2012: 2739

VM-turnering, Mexico 2007:
1. Viswanathan Anand, Indien 9 af 14
2-3. Vladimr Kramnik, Rusland, 8
2-3. Boris Gelfand, Israel, 8
VM-match 2008: Anand - Vladimir Kramnik 6½-4½
VM-match 2010: Anand - Veselin Topalov 6½-5½

Score mod Boris Gelfand før VM: 6-5 + 24 remis.
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Kandidat FIDE World Cup 2009

Sekundanter: Alexander Huzman (I
Pavel Eljanov (Ukraine) og Maxim R
VM-kvalifikation matchsejre

Verdensmester

Sekundanter: Peter Heine Nielsen (Danmark), Rustam
Kasimdzhanov (Uzbekistan), Surya Shekhar Ganguly (Indien)
og Radoslaw Wojtaszek (Polen)

IM Andrei Obodchuk, Rusland
Farrukh Amonatov, Tajikistan
Judit Polgar, Ungarn (2680) 3
Maxime Vachier-Lagrave, Fran
Dmitry Jakovenko, Rusland (2
Sergey Karjakin, Ukraine (272
Ruslan Ponomariov, Ukraine (

Shakhriyar Mamedyarov, Aser
Gata Kamsky, USA (2732) 6-4
Alexander Grischuk, Rusland

VM-match, Moska 2012

1
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8

9

Viswanathan Anand, Indien (2799)

½ ½ ½ ½ ½ ½

0

1

½ ½ ½ ½

6

Boris Gelfand, Israel (2739)

½ ½ ½ ½ ½ ½

1

0

½ ½ ½ ½

6

2012 /4/184

2

3

4

5

10 11 12

pts.

Anand beholdt
sin VM-titel
www. moscow2012.fide.com/en/

VM-matchen mellem Anand og Gelfand var
jævnbyrdig og på et højt skakligt niveau.
Af Peter Heine Nielsen

usland,

Israel),
Rodshtein (Israel).

(2404) 1½-½
(2631) 1½-½
½-1½
nkrig (2718) 4½-2½
2736) 3½-1½
23) 2-0
2739) 7-5

rbajdsjan (2772) 2½-1½
4
(2747) 3½-2½

1

2

3

4

pts

½

1

½ ½

2½

½

0

½ ½

1½

Det varer vel et sekund. Som når
straffesparksskytten placerer sit afgørende spark i den ene side, og målmanden har kastet sig til den anden.
Anand har sat sit tårn på e6, og man
ved, at matchen er forbi. Ingen kraft
kan forhindre, at bolden går i mål.
Et sådant øjeblik forløses oftest i
publikums jubel, men i Moskva er
der stilhed, og først da døren til
sekundantrummet, som er gemt væk
i kælderen bag scenen i Treychakovgalleriet, åbnes, går det op for én, at
det pludselig er forbi. Men ud over
os fire sekundanter, samt enkelte indiske journalister, er der ikke megen
jubel at spore i bygningen. Titlen
vendte ikke tilbage til den sovjetiske
skakskole.
Putin sagde det klart, da han holdt
audiens for spillerne dagen efter. Det
er et problem, vi har skabt for os selv.
Anand voksede op med at spille lynskak i den sovjetiske kulturbygning
i fødebyen Chennai.

Grundige forberedelser
Den 15. januar startede vores træningslejr. Jeg ankom lidt sent, for at
kunne nå at få samme dags 5. runde
i XtraCon-Skakligaen med. Og tre
måneder senere, hvor Jetsmark for

længst havde genvundet DM-titlen,
og Sune Berg Hansen netop vundet
det individuelle DM, sluttede vi vores lejr, for at slappe af tre uger, inden turen gik imod Moskva.
At spillestedet blev det klassiske
af alle steder til en VM-match, var
ingen given sag. Længe var London
hovedkandidaten, men efter et forhandlingsforløb, der endte i gensidige beskyldninger om urent trav,
faldt valget i stedet for på Moskva,
der overbød Anands hjemby Chennai i den afslutende budrunde.
Umiddelbart kan Moskva virke
som et underligt valg, ud fra den betragtning at ingen russere var involveret i matchen, men Gelfand er om
nogen klassisk sovjetisk skakskole,
og det var hans studiekammerat fra
skakuddannelsen(!) på universitetet
i Minsk, Andrey Filatov, der sponserede matchen. Filatovs formue er
vurderet til 1.3 milliarder dollars, og
ud over med en præmiesum på 2.55
millioner dollars at sikre Moskva
som værtsby for arrangementet, sikrede den også hans vennen Gelfand
en anselig økonomisk belønning for
den efter min opfattelse mest overraskende og spektakulære kvalifikation til en VM-match i skakhisto-
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... VM-MATCH: ANAND - GELFAND
rien. Og ganske atypisk for vor tid.
Kramnik fik matchen mod Anand
som kompensation for at tillade, at
hans VM-titel blev sat på spil ved
turneringen i Mexico 2007, og Topalov nøjedes med en sejr over Kamsky i en match, da dennes manager,
nuværende formand for ECU, Silvio
Danailov, fik forhandlet dette på
plads for sin spiller.
Efter min opfattelse for store privilegier, der naturligvis går ud over
de andre kandidaters chancer. Verdensmesterens privilegier er med
rette til diskussion, men jeg synes,
man savner fokus på udviklingen i
privilegier for udfordrerne. Hvor
Fischer og Kasparov måtte igennem
interzoneturnering og derefter tre
kandidatmatcher, berammet til samlet 55 og 51 partier, seeder vi nu
verdens top-3 direkte ind i kandidatfinalen, og en 14-partiers vej
imod VM-matchen.
Derfor var det nærmest befriende
og afvekslende, at udfordreren denne
gang var gået den længste vej nogen
sinde, nemlig 56 partier i hele ti
knock-out matcher, for at kvalificere
sig til matchen. En fantastisk præstation, og er man ikke inkarneret
Anand-fan, må det have været svært
ikke at håbe, at en sådan fight også
belønnes med den endelige sejr.

Usædvanligt VM-møde
På mange måder var de to spillere
atypiske for en VM-match: Verdensranglistens nr. 4 mod nr. 20, og begge
havde første gang kvalificeret sig til
kandidatturneringen helt tilbage i
Interzoneturneringen i Manila 1990!
Gelfand tog dengang førstepladsen,
mens Anand blev nr. 3, og Gelfand
vandt også i 1993, hvor Anand kun
kvalificerede sig videre med en 10.
plads! Nu 22 år efter det hele startede, Gelfand nu 43 år og Anand 42
år, mødes de så i en VM-match.
Anand-holdet ankom til Moskva
en uge før start og indlogeredes på
det fornemme Kempinski-Hotel med
udsigt til Kreml og Den Røde Plads
fra alle vores værelser. Efter nogle
dage så vi på holdets altmuligmand
Eric Van Reem’s blog et fantastisk
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billede med panorama-view over
over 9. maj festlighederne. Til vores
store forbløffelse stod der, at det var
taget ud ad vinduet fra vores arbejdsværelse! Og vi var nødt til at rulle
gardinenrne fra, for at overbevise os
om, at det rent faktisk var tilfældet.
Men det afspejler godt, hvor ens fokus er i dagene op til matchens start.
Åbningerne finpudses, og man gennemgår detaljer igen og igen.
Matchen spilledes i Treychakovgalleriet, et af Ruslands største kunstmuseer, og åbningsceremonien gæstedes af et væld af skak-notabiliteter såvel som den Sovjetunionens
sidste præsident Mikhail Gorbatjov.
Anand trak de hvide brikker ved
lodtrækningen, og den følgende dag,
fredag den 11. maj, startede matchen:
1. parti

Viswanathan Anand
Boris Gelfand
Grünfeldindisk / D85
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5!?
Åbningsfasen er altid spændende i
starten af en VM-match, i hvert fald
for sekundanterne. Flere måneders
teoretisk arbejde, skal nu omsættes
til praksis.
Grünfeldindisk var en overraskelse
for os. Og det skyldes ikke, at vi
havde negligeret Gelfands tidligere
partier, for han har aldrig spillet åbningen før! Det gør den naturligvis
til en perfekt overraskelse, og man
kan derfor argumentere for, at det
burde vi have forudset. Men vores
hold har dels et par grünfeld-eksperter, dels spillede Anand det selv i sin
match mod Topalov, så jeg synes,
selv set i bakspejlet, at det var et svært
forudseeligt valg, man ikke kunne
forlange, vi skulle have brugt mere
tid på, end til de småting, vi trods alt
havde forberedt.
4. Sf3 Lg7 5. cxd5 Sxd5 6. e4 Sxc3 7.
bxc3 c5 8. Lb5† Sc6 9. d5!?
Ikke fuldstændig ukendt, men med
meget få eksempler på topniveau.
Trækket er en oplagt provokation,
da sort med 9... a6 fremtvinger 10.
Le2, hvorefter man har en kendt stil-

ling, hvor 10... Lxc3† 11. Ld2 Lxa1
12. Dxa1 Sd4 13. Sxd4 cxd4 14.
Dxd4 giver Hvid bedre chancer for
at påvise tilstrækkelig kompensation
for kvaliteten. Bonden på a6 svækker nemlig Sorts struktur og gør, at
Sort ikke har Db6 med lettende
afbytninger. 9. d5 er absolut en sjældenhed, Avrukhs berømmede værk
om grünfeldindisk, nævner det f.eks
slet ikke.
9... Da5!? 10. Tb1 a6 11. Lxc6† bxc6
12. 0-0
Her var vi godt tilfredse med forløbet. Dels havde Gelfand brugt en del
tid, dels kræver det præcise træk, hvis
ikke Hvid skal få et lovende initiativ.
12... Dxa2! 13. Tb2 Da5 14. d6 Ta7!
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Gelfand finder de rigtige træk, og
Anands initiativ er ved at fordufte,
og især det næste træk må tage skylden for, at han ender i problemer.
15. Lg5?!
15. Lf4! 0-0 (15... Td7 16. Td2 er
problematisk for Sort, der ikke kan
få rokeret på nogen komfortabel
måde) 16. Se5 opretholder et vist
initiativ. Sort er nødt til at slå på e5,
og selv om computeren holder sammen på stillingen, er det oplagt behageligere i praksis at spille Hvid,
med trusler mod den sorte kongestilling. Nu derimod er det pludselig
Gelfand, der får initiativet.
15... exd6 16. Dxd6 Td7! 17. Dxc6 Dc7!
Med to gode og nødvendige forsvarstræk, har Gelfand pareret alle
hvide trusler, og hans løberpar og fri
a-bonde antyder potentiale.
18. Dxc7 Txc7 19. Lf4 Tb7 20. Tc2 0-0
21. Ld6 Te8 22. Sd2 f5?!

Foto: Cathy Rogers.

Pressekonference – de to spillere i fælles front mod kritiske spørgsmål.

22... Ld7!? blev anbefalet som en
måde at sikre fordel på, og også jeg
frygtede mens jeg fulgte partiet, at
Gelfand ville spille sådan. Men stillingen er klart remis. 23. Ta1! er en
god start, og det er svært at Sort på
nogen måde kan komme videre.
23. f3 fxe4 24. Sxe4 Lf5
Remis. Efter 25. Lxc5 Tc8 prøver
computeren forskellige tricks for at
holde presset, men Hvid har rigelige
ressourcer. Derudover er 25. Te1!?
og solidt.
½-½
Intet sindsoprivende parti, Gelfands
overraskende åbningsvalg, samt at
han var i stand til at løse komplekse
problemer, efter at vi faktisk lykkedes med at kontra-overraske, gav
visse bange anelser.
2. parti

Boris Gelfand
Viswanathan Anand
Slavisk / D45
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. e3 e6
5.Sf3
Hvor Gelfands grünfeldindisk var en
stor overraskelse, spiller han her det
mest forventelige, som han f.eks også
brugte i kandidatturneringen, hvor
han kvalificerede sig til matchen.
5... a6!?
Anand derimod afviger, og spillet en
afart af Chebanenko-systemet i slavisk. Ofte spiller Sort a7-a6, i en slags
tempokamp i håbet om at kunne

udvikle løberen til f5, men det er jo
ikke tilfældet her. Sorts koncept er
derimod, at af og til giver c6-c5 mening, og primært, at Hvid ikke har et
naturligt træk uden oplagte ulemper.
6. b3
Et logisk træk, der sikrer Hvids kontrol over centrum. Efter 6. Ld3 slår
Sort på c4, og efter 7. Lxc4 b5 fulgt
af 8... c5 får vi en stilling fra modtaget dronninggambit, hvor Hvid for
tidligt har placeret sin springer på
c3.
6... Lb4!
Normalt går løberen til d6 i disse
strukturer, men Sort udnytter, at det
naturlige 7. Lb2 kan besvares stærkt
med 7... Se4!
7. Ld2 Sbd7 8. Ld3 0-0 9. 0-0
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9... Ld6!?
Dette tilbagetog kan virke lidt mærkeligt, men dels truede Hvid 10.
Sxd5, dels er dette med til at understøtte fremstødet e6-e5. 9... De7 er
den anden hovedvariant, og det bekymrede os lidt, at den ene af Gelfands sekundanter, Eljanov, i det

russiske holdmesterskab med sort
mod Riazantsev kort inden VMmatchen efter 9... De7 10. Se5!?
Sxe5 11. dxe5 Sd7 12. f4 spillede
det sjældne træk 12...g6!? og hurtigt
fik en udmærket stilling. Eljanov
virkede inde i detaljerne med egne
ideer, men vi håbede det ikke skyldtes deres træningslejre inden matchen.
10. Tc1
Kendt som det sikreste træk i stillingen og bl.a. spillet af Aronian. Da
Gelfand har samarbejdet en del med
Aronian, var det absolut ikke et overraskende valg.
10... e5 11. cxd5 cxd5 12. e4!?
Et typisk motiv i semislaviske stillinger. I stedet for at at slå på e5 og
spille mod den isolerede bonde, prøver Hvid at udnytte lidt initiativ i en
symmetrisk struktur.
12... dxe4 13. Sxe4 Sxe4 14. Lxe4 Sf6!
En stærk nyhed, 14... exd4 gav Hvid
initiativet i tidligere partier, men dette sikrer afbytninger og remis.
15. dxe5 Sxe4 16. exd6 Dxd6 17. Le3
Lf5!
Computerne kan godt lide Hvids stilling, men alt, Sort behøver, er at par
præcise træk.
18. Dxd6 Sxd6 19. Sd4
19. Tfd1 ser umiddelbart meget
stærkt ud, men Sort reddes af en lille
finesse: 19... Tfd8! 20. Lb6 Tdc8!,
hvorefter det hvide initiativ endegyldigt fordufter.
19... Tfe8!
Igen præcist.
20. Sxf5
Pointen er 20. Lf4 Te4!
20... Sxf5 21. Lc5 h5 22. Tfd1 Tac8 23.
Kf1 f6 24. Lb4 Kh7 25. Tc5 ½-½
Et korrekt parti, med gode defensive
detaljer. Et af Gelfands problemer i
hans seneste turneringer har været,
at han har overpresset med hvid og
på den måde tabt flere partier. Dette
styrede han solidt uden om her. Problemerne i forhold til en moderat
pressende Gelfand med hvid kombineret med hans uventede og velforberedte åbningskompleks med
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sort var naturligvis noget, vi overvejede på fridagen, som programmet
indlagde efter hvert andet af matchens tolv partier.
3. parti

Viswanathan Anand
Boris Gelfand
Grünfeldindisk / D70
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. f3!?
Et af de mere spændende og risikable valg mod grünfeldindisk. Nogen
stor overraskelse var det næppe, ikke
blot har flere af sekundanterne spillet trækket, men også Anand selv.
Så det var oplagt, at vi måtte forvente en direkte konfrontation forberedelsesmæssigt.
3... d5 4. cxd5 Sxd5 5. e4 Sb6 6. Sc3
Lg7 7. Le3 0-0 8. Dd2 e5!?
Et overraskende valg, der viser, at
Gelfand er grundigt forberedt. Ikke
noget med små forbedringer i hovedvarianten, men derimod en variant,
som teorien anser for chancerig for
Hvid, og med en elendig statistik for
sort.
9. d5 c6 10. h4!? cxd5 11. exd5 S8d7
12. h5 Sf6 13. hxg6 fxg6 14. 0-0-0 Ld7
15. Kb1 Tc8
Hertil spillede begge hurtigt, og alt
er velkendt. Interessant er det, at
Hvid efter 16. d6!? har vundet alle
seks partier, inklusive min sejr over
Tazbir fra Politiken Cup 2006. Men
Anand afviger efter nogen betænkningstid i sidste øjeblik den direkte
konfrontation, og vælger en mere
praktisk, forsigtigere løsning.
16. Ka1 e4!?
Formentlig havde Gelfand forberedt
samme træk imod 16. d6.
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17. Ld4!
Med kongen placeret på a1, er det
oplagt at neutralisere den stærke løber på g7, og det gøres bedst på denne
måde, da 17. Lh6 tillader det stærke
17... Lxh6 18. Dxh6 Tf7! med en
overdækning af h7, som er relevant
efter et hvidt Sxe4. Sort vil derfor nu
true med ideer som Sa4 og endda af
og til Txc3.
17... Sa4! 18. Sge2 Da5!
Gelfand spillede relativt hurtigt, følger computerens forslag, og var tydeligvis endnu i sine forberedelser,
hvorimod Anand brugte nogen tid.
19. Sxe4
Det sikre valg. Hvid har andre muligheder, men dels virker de ikke
lovende, dels forekom det, at momentum klart var på Gelfands side.
19... Dxd2 20. Sxf6† Txf6 21. Txd2 Tf5
22. Lxg7 Kxg7 23. d6
Så langt har vi formentlig fulgt
Gelfands forberedelser, men her husker han forkert.
23... Tfc5?
23... Sb6! derimod havde sikret
omgående udligning og remis, da
Sort på taktisk vis vinder bonden tilbage efter 24. Sc3 Td5! med forfladigelse af spillet.
24. Td1 a5?!

Objektivt næppe det bedste, men i
det mindste konsekvent. Gelfand
forsøger at bevare aktivitet og pres
for den ofrede bonde, hvorfor det er
vigtigt at nå at angreibe, inden Hvid
afgørende konsoliderer.
25. Th4 Tc2 26. b3 Sb2

  
   
   
   
   
 
 

 
Igen, når man har sagt a, må man
også sige b. Men imponerende ser
det i grunden ikke ud, og fra at stå på
‘bekymring’, steg barometeret til stor
optimisme i Anands lejr.
27. Tb1
27. Tdd4!? er også interessant, i den
hesigt at dominere springeren på b2.
Sort må spille 27... a4 28. bxa4 Sxa4
29. Txa4 Lxa4 30. Txa4, men Hvid
beholder en vis fordel, da 30... Tc1†
(efter 31. Sxc1 Txc1† 32. Kb2 Txf1
33. Td4!) og 30... Td2 31. Tb4! i det

mindste er behageligt for Hvid.
27... Sd3 28. Sd4! Td2
28... Sb4? blev diskuteret af kommentatorerne under partiet, men selv
om det virker lovende, kan initiativet ikke opretholdes, og efter 29.
Sxc2 Txc2 30. Te1! Txa2† 31. Kb1
Lf5† 32. Kc1 afgør d-bonden og
Hvids ekstra kvalitet.
29. Lxd3 Txd3 30. Te1 Td2
Hvis konklusionen er, at Hvid kunne
vinde i det følgende, er sidste chance
for en reddende forbedring formentlig 30... Kf6!?
31. Kb1?!
31. Te7†! har den pointe, at det tvinger kongen til f6, og da Sort ikke har
bedre end 31... Kf6 32. Kb1 Lf5†
får vi varianter som i partiet, men
uden den ekstra mulighed, Gelfand
benytter sig af.
31... Lf5† 32. Sxf5† gxf5 33. Te7† Kg6!
Udnytter chancen. Efter 33... Kf6 har
Hvid 34. f4 med mattrussel på h6,
hvilket fremtvinger 34... Txd6. Men
efter 35. Txb7 truer igen mat på h6,
og Hvid vinder yderlige en bonde
med gevinststilling.
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34. Tc7?
Flere steder er 34. d7! anført som
gevinsttræk, og heller ikke jeg ser
noget forsvar for Sort. F.eks.:
a) 34... Td1†!? Timman var online
kommentator til 4. runde, og han
nævnte, at han havde analyseret dette
til remis. Eller i hvert fald tror jeg,
han mente i denne stilling. Men jeg
kan ikke finde nogen remis efter 35.
Kb2 Td2† 36. Ka3 Tcc2! 37. Ka4!
Txa2† 38. Kb5 Tab2 39. Kb6!
Txb3† 40. Kc7 h5 41. f4! Tb4 42.
Kd8 Te4 43. Txe4 fxe4 44. Ke7.

b) 34...Tc5 er en computervariant,
men også dér ser Hvid ud til at vinde.
35. Texh7 Td1† 36. Kb2 Td2† 37.
Ka3 b5!? Nu tvinges hvid til at spille
et par præcise træk, men de virker
tilstrækkelige: 38. T4h6†! Kg5 39.
d8D†! Txd8 40. Th4! Truer 41. f4†
fulgt af mat på h6. 40... Kf6 41. f4!
Ke6 (41... Tg8 42. T4h6† Tg6 43.
Txg6† Kxg6 44. Ta7 b4† 45. Ka4
Tc2 46. Ta6† Kf7 47. Txa5 Txa2†
48. Kxb4 Txg2 49. Txf5†) 42. Ta7
b4† 43. Ka4 Kd5 44. Thh7 Ke4 45.
Txa5 Txa5† 46. Kxa5 Ta8† 47.
Kxb4 Txa2 48. g3.
c) 34... Tcc2 35. Tc4! Txc4 36. bxc4
h5 37. Kc1 Td4 38. Kb2 Kf6 39.
Th7 Kg6 40. Kc3 Td1 41. d8D Txd8
42. Txb7 med afgørende fordel.
34... Te8 35. Th1??
35. Te7!
35... Tee2 36. d7 Tb2† 37. Kc1 Txa2
½-½
Ikke noget opløftende parti. Åbningen var ingen succes, og selv om det
lykkedes Anand at udspille Gelfand,
efter at udfordreren glemte en væsentlig detalje i sine forberedelser,
blev det mere end opvejet af, at
Anand ikke fandt det afgørende træk
kort før tidskontrollen. Et moment,
det var svært at undgå at tænke tilbage på, som matchen forløb. Var
Anand kommet foran, var Gelfand
blevet tvunget til at åbne markant
mere op taktisk, og svagheden med
at overpresse med hvid og tillade
kontrastød kunne nemt have blevet
af betydning.
4. parti

Boris Gelfand
Viswanathan Anand
Slavisk / D45
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. e3 e6
5. Sf3 a6 6. b3 Lb4 7. Ld2 Sbd7 8. Ld3
0-0 9. 0-0 Ld6 10. Dc2 e5!
Rublevsky, som var ekspert-kommentator under 2. parti, og er den
stærkeste spiller, der fast har 5... a6
på repertoiret, bemærkede i sine
kommentarer, at 10. Dc2 er inter-

essant, da det forhindrer e5! Hvilket
unægteligt fik os til at checke vore
konklusioner endnu en gang.
11. cxd5 cxd5 12. e4
Samme motiv som i 2. parti. Udvikling, fremfor at spille imod den isolerede bonde.
12... exd4 13. Sxd5 Sxd5 14. exd5 Sf6
15. h3 Ld7 16. Tad1
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Et særsyn, d-linien er fyldt op med
brikker. Journalisterne bed mærke i
dette, og det må unægtelig være
mærkeligt for aktørerne i en VMmatch at skulle svare på spørgsmål,
om det var en slags tribut til, at matchen blev afviklet i et kunstmuseum!
16... Te8!
En vigtig detalje. 16... Tc8? virker
oplagt, men er, hvad Larsen beskrev
som ‘et par’ Og her er det Hvid, der
vinder på indskuddet af disse to træk.
Som oftest er det en fordel for den
part, der ikke kan fremtvinge parret,
at det bliver indskudt. Den konkrete
årsag er her 17. Db2 Sxd5? (17...
Db6 18. Dxd4 Dxd4 19. Sxd4 Sxd5
20. Le4! giver Sort problemer med
b7-bonden) 18. Dxd4!, hvor Sort
kun kan trøste sig med at have skabt
en sjælden stilling med otte officerer i d-linien. For rent skakligt er det
gået galt.
17. Sxd4
17. Db2 Db6 18. Dxd4 Dxd4 19.
Sxd4 Sxd5 er harmløst nu, da e4feltet er dækket.
17... Tc8 18. Db1 h6!
Gør klar til at slå på d5. Hvid kan
hverken gardere bonden eller fastholde et initiativ.
19. Sf5 Lxf5 20. Lxf5 Tc5 21. Tfe1
21. Tc1 er computernes foretrukne
2012 /4/189
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træk, men efter 21... Txd5 22. Tc8 er
selv 22... Txd2!? formentlig tilstrækkeligt, da aktivitet og angreb mod f2
sikrer modspil (et godt eksempel på,
at uligefarvede løbere hjælper den
angribende part), men Sort har også
mere sikre løsninger.
21... Txd5 22. Lc3 Txe1† 23. Txe1 Lc5!
Gelfands løberpar er her ikke det
store værd, og trykket mod f2 sikrer
nemt balancen.
24. Dc2
24. Lxf6 gxf6 ser måske grimt ud
for Sort strukturmæssigt, men der er
rigeligt modspil mod f2, og når de
tunge officerer byttes af, er slutspillet
dødt remis pga. de uligefarvede løbere.
24... Ld4 25. Lxd4 Txd4 26. Dc8 g6 27.
Lg4 h5 28. Dxd8† Txd8 29. Lf3 b6 30.
Tc1 Td6 31. Kf1 a5 32. Ke2 Sd5 33. g3
Se7 34. Le4 Kg7 ½-½
Som 2. parti. Gelfand får nærmest
intet ud af åbningen, men opbygger
alligevel et marginalt pres. Som i en
taktisk præget fodboldmatch, hvor
stillingen stadig er 0-0, begyndte
publikum og pressen at vise sin utilfredshed. Gelfand svarede ihærdigt
igen på pressemøderne, og det virkede nærmest, som om spillerne var
på samme side, mens de forsvarede
sig mod pressen. På pressemøderne
ved VM i London 2000 kunne man
se Kasparov og Kramnik nærmest
skændes om konklusionerne. Her
gik energien i stedet på, at Gelfand
igen og igen måtte forklare, at han
var i Moskva for at vinde verdensmesterskabet, og hans job var at optimere sine chancer.
5. parti

Viswanathan Anand
Boris Gelfand
Siciliansk / B33
1. e4
Fraregner man det parti i Bonn, hvor
Anand blot behøvede remis for at
vinde matchen, er det første gang
siden Kramnik - Leko i 2004, at der
spilles 1. e4 i en VM-match!
1... c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
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Sf6 5. Sc3 e5
Sveshnikov-varianten. Neget passende var Sveshnikov gæstekommentator den dag! Gelfand har spillet den enkelte gange, men mest i
hurtigskak og ikke siden 2003. Grundigt forberedte var vi derfor ikke.
6. Sdb5 d6 7. Lg5 a6 8. Sa3 b5 9. Sd5
Le7 10. Lxf6 Lxf6 11. c4
Den absolutte hovedvariant for tiden. At håbe på, at Gelfand ikke
havde en medicin klar, er naturligvis naivt.
11... b4 12. Sc2 0-0 13. g3 a5 14. Lg2
Lg5 15. 0-0 Le6 16. Dd3 Lxd5!?
Yderst sjældent spillet.
17. cxd5
17. exd5 er en interessant måde at
komplicere tingene, og i det eneste
spillede parti var det en succes. 17...
Sb8 18. h4 Lh6 19. a3 Sa6 20. axb4
axb4! Computerne foreslår straks
denne forbedring med fint spil for
Sort. Derimod sikrede 20... Sxb4 21.
Sxb4 axb4 22. Txa8 Dxa8 23. c5!
dxc5 24. d6 Hvid stor fordel i
Iljushenok - Dubov, 2008.
17... Sb8 18. a3
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18... Sa6!
Teknisk set nyheden. Sort truer 19...
Sc5 og 20... b3, så Hvid er tvunget
ind i det følgende.
19. axb4 Sxb4 20. Sxb4 axb4 21. h4
Lh6 22. Lh3
22. Dc4 Tc8!? (22... Db6 23. Dc6
Tab8 Er også solidt, men passivt) 23.
Dxb4 Tb8 24. Dc3 Db6, og Sort har
i kraft af truslen mod b2, samt Tfc8
med tempo, rigeligt modspil til remis. Igen hjælper de uligefarvede
løbere den part, der har initiativet.
22... Db6 23. Ld7

23. Dc4 Dc5! er en vigtig detalje,
som efter 24. Dxc5 dxc5 25. d6 c4
illustrerer Sorts måde at forsvare sig
på.
23... b3 24. Lc6 Ta2 25. Txa2 bxa2 26.
Da3 Tb8 27. Dxa2
Partiet blev taget remis her, og efter
27... Dxb2 er der vitterlig ikke meget at spille om. Det blev foreslået,
at Gelfand burde forsøge 27... Dd4!?,
men f.eks. 28. b4!? Dxb4 (28...
Dxe4? 29. b5 Dd4 30. Da3 er godt
for Hvid) 29. Dc2 efterlader en ikke
just livlig stilling.
½-½
Ingen opmuntrende udvikling for
den forsvarende mester. Også efter
1. e4 havde Gelfand en massiv overraskelse parat, ikke blot i selve valget, men også dybt inde i selve varianten. Og Som Gelfand er Anand
også påpasselig med ikke at overpresse. Slet intet pres faktisk.
Gelfand var nu Hvid i de næste to
partier. En regel man indførte, efter
Kasparov klagede over, at Kramnik
havde en stor fordel i, at altid at have
hvid i det første parti efter fridagen.
Argumentet gik på, at Kasparov
skulle bruge al sin energi på at forsvare sig med sort, hvorfor det var
sværere at angribe dagen efter. Ikke
noget fantastisk argument, men i al
sport er det normalt at bytte banehalvdel i pausen for at sikre ens vilkår, og det er fint også at gøre det i

Anand, den indiske tiger. Til lejligheden var
der produceret og udstillet tegninger,
malerier og skulpturer med skakmotiver.

skakkens VM-matcher. Det betød,
at vi nu havde lidt ekstra tid til at
finde det rette sted til med hvid at
angribe Gelfand åbningsmæssigt.
6. parti

Boris Gelfand
Viswanathan Anand
Slavisk / D45
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. e3 e6 5.
Sf3 a6 6. Dc2
En anden af hovedvarianterne i slavisk.
6... c5!
Da Dc2 er en naturlig reaktion imod
Sbd7 og meraner-opstillinger, er Sort
nødt til at ændre koncept. Og selv
om partitrækket virker som tempotab, udnytter det, at Hvids dronning
står på c2. Dels vinder Sc6-b4 af og
til den tabte tid tilbage, men væsentligere er, at dronningen ikke længere
dækker d4, hvorfor Hvid må forholde sig dertil.
7. cxd5 exd5 8. Le2 Le6!?
Pointen med dette lidt klodsede træk
er, at 8... Sc6 kan besvares med 9.
Se5!? som feks. i Lars Schandorff Sune Berg Hansen fra DM 2003.
9. 0-0
Gelfand og den ene af hans sekundanter i matchen, Rodhstein, spillede
begge – samtidig – 9. dxc5 Lxc5 10.
Sd4 i en match mellem Israel og
Rusland III ved OL 2010. Begge
med rimelig succes, men vi var naturliugvis forberedte.
9... Sc6 10. Td1
Af og til skaber man problemer for
sig selv. 10... Sb4 gik for at løse alle
Sorts problemer, men efter 11. Db1
Dc8 12. Ld2 Lf5 13 Dc1 c4 14 a3
Sd3 15 Lxd3 Lxd3 16 Se5 Lf5 17
e4!? stod Wojtaczek lovende mod
Sokolov ved samme OL. Hvid tabte
dog senere partiet, men siden da er
10... Sb4 anset for tvivlsomt, og Sort
er begyndt at gå andre veje.
10... cxd4 11. Sxd4 Sxd4 12. Txd4 Lc5
13. Td1 De7
Nødvendigt, da 13... 0-0 taber en
bonden efter 14. Sxd5!
14. Lf3
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14... 0-0!?
Nyt. Rublevsky og Kobalia har
begget spillet 14... Td8, men vi ønsker den optimale placering af tårnene, nemlig c8 og d8, eneste problem, det koster en bonde.
15. Sxd5 Lxd5 16. Lxd5 Sxd5 17. Txd5
Tac8 18. Ld2!?
Hvid kan på forskellige måder forsøge at holde fast i merbonden, men
Sort har aktivitet i c- og eller d-linien, og oftest fører dette til afvikling og remis. Gelfand spillede relativt hurtigt, og var muligvis stadig i
sine forberedelser.
18... Lxe3 19. Lc3 Lb6 20. Df5
Gelfands koncept er klart. Alle hans
brikker står bedre end Sorts, og selv
efter lidt afbytninger opretholder han
et vist pres.
20... De6 21. Df3
21. Dxe6 Lxf2†! er en taktisk finesse.
21... f6!
Et nøgletræk i sorts koncept. Den
stærke løber på c3 hæmmes, og Sort
gør klar til afbytninger i d-linien.
22. h4 Dc6! 23. h5 Tfd8
Sort har fuldendt sit projekt. Hvid
kan bestemme, om han vil beholde
et sæt tårne eller ej, men uanset er de
svage bønder på dronningfløjen aldrig nok til at bringe Sort i vanskeligheder.
24. Txd8†
24. Tad1 Txd5 25. Txd5 Td8 26.
Txd8† Lxd8 27. Dxc6 bxc6 giver
heller ikke reelle chancer, da Sorts
konge når til d5.
24... Txd8 25. Dxc6 bxc6 26. Te1 Kf7
27. g4 Ld4 28. Tc1 Lxc3 29. Txc3 Td4
½-½

Igen solidt åbningsarbejde, der afmonterede et af Hvids mest kritiske
forsøg mod 5... a6. Teknisk er der
flere lærerige momenter, men kritikken på pressemødet fik endnu et hak
opad. Halvvejs i matchen var kun et
enkelt parti kommet ud over remisgrænsen, og i åbningsspillet var det
de sorte forberedelser, der dominerede, konstant neutraliserende ethvert initiativ. Logisk nok virkede
det, som om begge lejre havde brugt
det meste af fridagen på at finde nye
våben med hvid, og det var Gelfand
der fik sit stød ind først:
7. parti

Boris Gelfand
Viswanathan Anand
Slavisk / D45
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. e3 e6 5.
Sf3 a6 6. c5
Efter uden held at have forsøgt sig
med de to andre hovedvarianter, prøver Gelfand nu den tredje af dem.
6... Sbd7 7. Dc2!?
7. b4 b6 8. Lb2 er et helt anderledes
koncept, hvor Hvid forsøger at opretholde sin terrænfordel.
7... b6

  ^
   
   
   
   
   
 
  

8. cxb6!?
En overraskende idé, der strider mod
den gode regel om altid at slå ind
mod centrum, som er en del af dansk
skakkultur. bl.a. i kraft af Larsens
‘Solide Åbninger’ og hans gxf6 i
Caro-Kann
8... Sxb6
Slår Sort med dronningen, får Hvid
enklere springeren til idealfeltet a4.
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9. Ld2 c5 10. Tc1
Som følge af de taktiske trusler mod
c5 tvinges Sort nu til at definere
strukturen.
10... cxd4
10... c4 er en mindre ambitiøs mulighed, der søger mod en mere symmetrisk struktur. I New in Chess
anfører Gelfand 11. b3 cxb3 12. axb3
Lb7 13. Ld3 Ld6 14. 0-0 0-0 15.
Se5 Tc8 16. Db2 som lidt bedre for
Hvid. Meget er det næppe, men
charmerende er Sorts stilling ikke.
Larsen ville nok igen påpege, at Tc8/
Db2 er ‘et par’, Sort ikke bør indskyde.
11. exd4 Ld6 12. Lg5 0-0 13. Ld3 h6
14. Lh4 Lb7 15. 0-0


  ^
   
   
   
   
   
 
  

Stillingen er typisk for denne struktur, endda kan man argumentere for,
at det er en god version for Sort, da
Hvids løber gik til g5 i to træk. På
mig virker det intuitivt fint nok for
Sort, nærmest behageligt. Det skyldes den indgroede tro på, at det er
godt med en overvægt i centrum.
Sort har ingen svækkelser, en centrumsbonde mere. Hvorfor skulle
han ikke stå nærmest bedst? Men
Sort står ikke bedst, og begrundelsen skal findes i, at Hvid kan placere
en springer på e5 og potentielt på c5,
og at dette er ‘huller’ i den sorte
struktur. Fjernede vi de lette officerer, stod Sort bedst, men som der er,
kan springerne udnytte forpostfelterne på e5 og c5.
15... Db8?!
Et skridt i den forkerte retning. Sort
burde med 15... Lf4!? først tvinge
tårnet væk fra c-linien, og efter 16.
Tce1 Sbd7 tage kontrol over felterne
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Foto: Cathy Rogers.

Flere gange i matchen fandt Gelfand overraskende forsvarsressourcer med sort.
Her i matchens sidste ordinære parti, hvor en meget lang tænkepause førte til det
reddende bondeoffer c5-c4.

på e5 og c5 og gøre klar til med Da5
og et tårn i c-linien at skabe modspil.
Væsentligt er det, at Hvid ikke får en
stabil stilling med en springer på a4.
16. Lg3!?
Gelfand er tro mod den stillingstype,
han har forberedt til partiet. Men
endnu stærkere var formentlig 16.
Lxf6! gxf6 17. Se2! Tc8 18. Dd2
Lf8 19. Sg3, hvor springeren kommer til h5 med farligt angreb.
16... Tc8 17. De2 Lxg3 18. hxg3 Dd6
19. Tc2
Det er væsentligt at forstå, at Sort
her er i alvorlige problemer. Den
naturlige opponeren i c-linien er problematisk, da a6 er svag, og det er
svært at gøre noget mod hvid mobilisering i c-linien, fulgt af indtagelse
af e5 eller c5. Indser Sort dette i tide,
er der god mening i at søge modspil
med et bondeoffer.
19... Sbd7?!
I stedet gav 19... Se4!? 20. Sxe4 dxe4
21. Lxe4 Txc2 22. Dxc2 Tc8 23. De2
Lxe4 24. Dxe4 Dd5 god kompensation for bonden og meget store remis-chancer.

20. Tfc1 Tab8
Gelfand anbefaler 20... Tc7!? i New
in Chess og skriver, at da 21. Sb5
ikke fungerer pga. 21... Txc2 22.
Sxd6 Txc1†!, skulle han finde det
stærke 21. De1!? for at fastholde
fordelen.
21. Sa4 Se4 22. Txc8† Lxc8

^




   
   
   
   
   
 

  
23. Dc2!
23. Lxe4 dxe4 24. Dxe4 Lb7 25. De2
minder om det førnævnte bondeoffer, men tiden er forlængst forpasset,
hvor Gelfand vil lade sig spise af med
en bonde.
23... g5?!

Et fortvivlet forsøg på modspil. 23...
Lb7 24. Sc5 Tc8 25. b4 er sikkert en
bedre mulighed for Sort, men også
opfyldelsen af Hvids strategiske
drøm.
24. Dc7 Dxc7 25. Txc7 f6 26. Lxe4!
dxe4 27. Sd2 f5 28. Sc4 Sf6 29. Sc5
Sd5 30. Ta7
Den sorte stilling er tragisk. Tårn og
løber er totalt domineret, og han må
passivt afvente, at Hvid vinder materiale.
30... Sb4 31. Se5 Sc2 32. Sc6 Txb2 33.
Tc7 Tb1† 34. Kh2 e3 35. Txc8† Kh7
36. Tc7† Kh8 37. Se5 e2





























   
  
 
 
38. Sxe6
Og selv om Sort nu kan få en dronning med skak ved at ofre tårnet på
h1, er der stadig intet forsvar mod
Sg6† fulgt af Tg7 mat.
1-0
Et fremragende strategisk parti fra
Gelfand, og med den nuværende
trend i matchen, absolut foruroligende fra vores synsvinkel. For i en
match, der er så balanceret, og hvor
det defensive i den grad har domineret, virker et enkelt point som en stor
føring.
8. parti

Viswanathan Anand
Boris Gelfand
Benoni / E60
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. f3 c5!?
Et overraskende valg, der viser, at
Gelfand ikke har tænkt sig blot at
forsvare den nyvundne føring, men
gambler for at udbygge den.
4. d5 d6 5. e4 Lg7 6. Se2!? 0-0

  ^
   
   
  
 
  
  

 
7. Sec3
En interessant opstilling. Springerne er nu af vejen, så Hvid kan udvikle sig normalt med Le2 og Le3
eller Lg5, såvel som at a4 og Sa3
også kommer på tale. Kongen skal
formentlig rokere til den korte side,
men et stykke tid endnu står den fint
på e1. Hvids opstilling giver bedst
mening, når e6xd5 og cxd5 er indskudt i moderne benoni-stil, hvorfor det naturligvis er tillokkende for
Sort at udskyde dette for ikke at give
Hvid lejlighed til straks at omplacere Sb1 til c4.
7... Sh5 8. Lg5
8. g4!? kan også spilles, og er måske
endda stærkere. Hvid tager mest
muligt terræn og satser på, at Sort
ikke kan ofre hans struktur i stykker.
8... Sf6 9. h4 e6 10. h5 a6 11. a4 var
lovende for Hvid i Ivanisevic Aliyev og førte til Hvid sejr, kun få
dage efter dette parti!
8... Lf6!?
Et interessant valg, alternativet var
8... h6 9. Le3 e6 med en benoni-agtig
stilling.
9. Lxf6 exf6
Ambitiøst. Gelfand skaffer sig to fbønder og en åben e-linie til at underminere det hvide centrum. Man
kunne overveje i stedet at slå tilbage
med springeren og følge op med e5,
men i disse kongeindiske strukturer
er det ofte ikke nok for sort at få byttet
de sortfeltede løbere for at opveje
hvids terrænfordel.
10. Dd2 f5 11. exf5!
Stærkt og nødvendigt. Da sort under alle omstændigheder kan underminere centrum, er det vigtigt at erkende dette.

11... Lxf5 12. g4!
Anands skakmæssige højdepunkt i
matchen. Vurderingen er konkret og
præcis. Rokaderet er ligegyldig, og
selv om, det er ham, der kan virke
bagud i udvikling, er hans stilling
fyldt med dynamik.
12... Te8†?!
Bedre var direkte 12... Lxb1 13.
Txb1, men efter både 13... Sg7 eller
13... Sf6 får Hvid lovende angrebschancer ved at spille 14. h4. Kongen
skal før eller senere til c2, Løberen
til e2 og pludseligt er det klart, at
Hvid har et fuldt koordineret angreb
på kongefløjen. Gelfand var naturligt ikke tiltrukket af dette og får
overbevist sig om, at han har en taktisk løsning på problemerne.
13. Kd1 Lxb1 14. Txb1


 
   
   
  
 
  
   
 

14... Df6??
Et godt eksempel på at en mindre
fejl (12... Te8†?!) betyder, at en
større er på vej. Gelfands idé er det
stærke kvalitetsoffer 15. Le2 Sf4 16.
Se4 Txe4! 17. fxe4 Sd7 18. Tf1 g5
med to flotte springere som oplagt
kompensation. Men som så ofte er
den slags flotte varianter for gode til
at være sande, og opvågningen er
brat.
15. gxh5! Dxf3† 16. Kc2 Dxh1 17. Df2!
Fanger droningen. Gelfand havde
kun beregnet 17. Df4 hvor Hvid absolut også har god kompensation for
den ofrede kvalitet, men nu er g1
dækket, hvorfor Gelfand opgav. 17...
Sc6 18. dxc6 Dxc6 19. Ld3 er der
ingen grund til at spille videre på.
Hvids angreb er knusende. Tg1 og
Sd5 følger.
1-0
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Et vigtigt comeback. Og når der udveksles gevinster, er det altid psykologisk rart at være den udlignende
part, så vi gik til fridagen med både
lettelse og optimisme. Gelfand burde
være rystet, men hvis han var det,
kunne det i hvert fald ikke spores, da
9. parti gik i gang. Alt var som før,
og med stillingen igen udlignet, gik
matchen tilbage i sin mere taktiske
fase.
Der var til partierne en stjernerække af kommentatorer. Kramnik,
Kasparov, Karpov, Leko, Svidler,
Grischuk, Short, Timman etc, som
kommenterede både på engelsk og
russisk, det hele transmitteret online.
Et af principperne var, at de ligesom
spillerne havde forbud mod hjælp
fra computeren for at sikre, at man
fik en mere menneskelig tilgang til
partiernes forløb.
En fin idé, men dens bagside blev
vist, da også kommentatorerne overså 17. Df2! og derfor forklarede om
spændende kvalitetsofre og en uklar
stilling, samtidig med at Gelfand gav
op. Dette til trods var kommenteringen en stor succes og endnu et bevis
på, at Filatov ikke efterlod nogen
smalle steder, men sikrede topkvalitet på alle fronter.
9. parti

Boris Gelfand
Viswanathan Anand
Nimzoindisk / E54
1. d4 Sf6
Efter nederlaget i 7. parti skifter
Anand åbning.
2. c4 e6 3. Sc3!?
Gelfand spiller oftere 3. Sf3 eller g3,
men nimzoindisk har trods alt været
en del af repertoiret før.
3... Lb4 4. e3 0-0 5. Ld3 d5 6. Sf3 c5 7.
0-0 dxc4 8. Lxc4 cxd4 9. exd4 b6
Den solide Karpov-variant, som
Topalov valgte som sort mod Anand
i den forrige VM-match.
10. Lg5 Lb7 11. De2!?
Gelfands træk har ikke det bedste ry
og er nærmest anset for at være upræcist. Men da Anand vælger en mere
praktisk løsning end at teste Gelfands
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idé, kan vi kun gisne om, hvad hans
eksakte forberedelse var.
11... Sbd7
Eller 11... Lxc3!? 12. bxc3 Sbd7 13.
Ld3 Dc7 14. c4 (14. Tac1 Sg4 er
tilsvarende) 14... Sg4!? Dette er problemet ved Hvids tidligere De2.
Havde man Te1 i stedet, kunne man
her spille 15. h3! Nu tvinges Hvid til
en afbytning, der generelt har været
anset som fordelagtig for Sort: 15.
Le4 Lxe4 16. Dxe4 Sgf6 17. De2,
men måske fandt Gelfand dette behageligt at spille? Hvid har planen
a4-a5, og det er uklart, om Sort realistisk kan forberede e6-e5. Meget
er det ikke, men spændende er det ej
heller at være sort.
12. Tac1 Tc8
12... Lxc3 13. Txc3 er en ekstra
mulighed for Hvid, hvor c-linien i
kombination med Tfc1 og La6, eller
mere agressivt Se5 fulgt af Tg3/h3
giver hvidt initiativ.
13. Ld3 Lxc3 14. bxc3 Dc7 15. c4


 ^
  
   
   
  
   
 
  


15... Lxf3?
En stor fejl, baseret på en fejlberegning.
16. Dxf3 Tfe8!
Dette er til gengæld høj klasse. For
hvor ondt det end må have gjort,
udfører Anand ikke anden del af sin
fejlagtige plan. Nu ser hans forrige
træk totalt meningsløst ud, men det
er bedre end 16... e5? 17. Lf5, hvor
Hvid truer 18. Lxf6 pga. det udsatte
tårn på c8, og 17... Tce8 18. c5 exd4
19. c6 Se5 20. Df4 er nærmest vundet for Hvid, der erobrer bonden tilbage og har løberpar samt en stærk
fribonde.
17. Tfd1 h6 18. Lh4 Dd6


  
   
   
  
  
  

 


19. c5?!
En omdiskuteret stilling. Gelfand
forcerer fremfor et roligt træk som
19. a3!? der fratager Sorts dronning
b4-feltet, og dermed manøvren Db4a5 med henblik på et senere e5-fremstød. Sorts stilling er passiv, og nogen fornuftig plan er der ikke. Klar
fordel til Hvid må være den rigtige
vurdering.
19... bxc5 20. dxc5 Txc5 21. Lh7†
Pointen.
21... Kxh7 22. Txd6 Txc1† 23. Td1 Tec8
24. h3 Se5 25. De2
Efter en tvungen trækserie vælger
Anand den forkerte fæstning.
25... Sg6?!
25... Sd5 26. Kh2 Sg6 27. Txc1 Txc1
28. Lg3 Tc6 gav markant bedre
remischancer end i partiet. Især det
faktum, at Hvids a-bonde ikke når
til a6, er vigtigt, og det mere end
opvejer, at der beholdes et ekstra sæt
officerer på brættet.
26. Lxf6 gxf6 27. Txc1 Txc1† 28. Kh2
Tc7 29. Db2 Kg7








^




















   
  
  

30. a4!
Fjernede vi a-bønderne, var der absolut intet spil i stillingen. Men nu
derimod, kan Sort ikke forhindre

Foto: Cathy Rogers.

Boris Gelfand – spillede klogt og strategisk,
men savnede det afgørende held.

bonden i at nå frem til a6, hvorefter
svagheden på a7 kræver så meget opmærksomhed, at Hvid kan angribe
på kongefløjen, hvor Sorts struktur
ikke er så sikker, som den måske ser
ud.
30... Se7 31. a5 Sd5 32. a6 Kh7 33.
Dd4 f5








 ^  
   
   
   
   
  

  
34. f4?
Måske endda et spørgsmålstegn for
lidt. Under partiet så jeg intet forsvar efter 34. g4! Og det gør jeg stadig ikke. Sort tvinges nu til at afklare sin struktur. 34... f4 (34... fxg4
35. hxg4 Td7 36. Kg3 vinder nær-

mest direkte for Hvid, f4 + f5 samt
Kh4-h5 får Sorts stilling til at bryde
sammen) 35. h4 Td7 36. h5 Kg8 37.
Kh3. Sort ville gerne kunne spille
f7-f6, men det tillader altid, at den
hvide dronning trænger ind på g6.
37... Tc7 38. Kh4 Td7 39. g5, og
sorts forsvar bryder igen sammen.
34... Td7 35. Kg3 Kg6! 36. Dh8 Sf6 37.
Db8
Gelfands plan er klar. Han vil til h4med kongen, og derefter spille g4
efter nu at have pacificeret sort.
37... h5! 38. Kh4 Kh6 39. Db2 Kg6 40.
Dc3 Se4! 41. Dc8
Gelfand affinder sig med, at stillingen er remis. 41. Df3 var den konsekvente udførelsel af hans plan, men
problemet er, at 41... Sf6 42. Dg3†
Kh7 43. Dg5?? Se4 44. Dxh5† Kg7
nok vinder en bonde for Hvid, men
at det derefter er umuligt at forsvare
sig mod Td8-h8 med mat eller dronninggevinst. Sorts fæstning er derfor uindtagelig.
41... Sf6 42. Db8 Te7 43. g4 hxg4 44.
hxg4 fxg4 45. De5 Sg8!
Et sidste vigtigt træk til fæstningsværket.
46. Dg5† Kh7 47. Dxg4 f6 48. Dg2
Kh8! 49. De4 Kg7

   
  ^ 
   
   
  
   
   

  
Hvid kommer ikke videre.
½-½
Ikke et godt parti af Anand, men
modsat 3. parti var der nu mening i
det gamle ord om, at noget af det
vigtigste i en match er at redde en
tabsstilling. Men overordnet set, rent
taktisk, havde matchen stadig et skidt
forløb for Anand. Det gode var, at
stillingen stadig var lige!

10. parti

Viswanathan Anand
Boris Gelfand
Siciliansk / B30
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5!?
Et pragmatisk forsøg på at få en interessant stilling, og det der skulle
blive vores våben med hvid i resten
af matchen. Ting har det med at udvikle sig uforudsigeligt. Hvis nogen
inden matchen havde sagt, at Anand
ville spille fire partier med Lb5-siciliansk som Hvid, havde ingen taget
dem seriøst.
3... e6 4. Lxc6!?
Hvid slår, inden Sort når at spille
Sge7. Hvids strategiske idé er, at Sort
får en dårlig struktur, og at især løberen på c8 potentielt kan blive meget dårlig.
4... bxc6 5. b3
En interessant variant, spillet en del
af både Akopian og Adams, men
også af Gelfand selv i 2003 mod
Lautier.


  ^
   
   
   
  
  
 
  

5... e5!?
Hovedvarianten er 5... Se7 6. La3
Sg6 7. d4 med en helt anderledes
type spil end i partiet. Gelfand vil
have bønder på d6 og e5 for derefter
at udvikle sig naturligt. Hvids koncept er baseret på, at Sort ikke kan
opnå dette, og f.eks er 5... d6 6 e5!
stærkt, da 6... dxe5 7. Sxe5 Dd4 8.
Lb2 Dxb2 9. Sc3 er godt for Hvid,
som truer Sc4. Og 9... Da3 besvares
stærkt med 10. Df3!
6. Sxe5
Eneste ambitiøse fortsættelse. Man
kan argumentere for 6. 0-0 d6 7. c3,
da det er en kendt teoristilling med
2012 /4/195
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bonden på b2 (fra 3... d6 4. Lxc6†),
men 7... f5! er anerkendt som fint
for Sort.
6... De7 7. Lb2 d6 8. Sc4
Pointen. 8... Dxe4 9. Se3 er behageligt for Hvid.
8... d5! 9. Se3 d4 10. Sc4 Dxe4†
Nu derimod er Hvid nødt til at bytte
dronninger.
11. De2 Dxe2† 12. Kxe2 Le6 13. d3
Sf6 14. Sbd2 0-0-0
Umiddelbart virker dette slutspil fordelagtigt for Hvid, Løberparret har
ikke den store effekt, vigtigere virker dobbeltbønderne, især at de giver de hvide springere feltet c4. Men
Gelfand mener, at dette er nemt holdbart, og partiet giver ham ret.
15. The1 Le7 16. Kf1 The8 17. La3 Sd5

^ 
   
   
   
   
 
 

 
18. Se4
Den generelle opfattelse var, at Hvid
havde en lille, men behagelig fordel, Grischuk der denne dag kommenterede, var absolut enig deri, og
et af forslagene var 18. Te5!? Ideen
er at fortsætte sin mobilisering, og
selv om e5-feltet kan virke udsat, kan
Sort ikke rigtig udnytte dette. Men
efter 18... Sb4 19. Lxb4 cxb4 20.
Tae1 Kc7 er de hvide springere ganske vist flotte, men nogen oplagt
måde at komme videre på, ser jeg
ikke, og man begynder at fornemme,
at Gelfand måske har ret. Dette slutspil er ok for Sort.
18... Sb4 19. Te2 Lxc4! 20. bxc4 f5 21.
Lxb4 cxb4 22. Sd2 Ld6 23. Txe8 Txe8
24. Sb3 c5 25. a3
Stillingen er død remis. Efter 25...
bxa3 26. Txa3 Kb7 kan ingen af
parterne komme videre.
½-½
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Det var svært ikke at være skuffet og
frustreret. Vi fandt en spændende
sidevariant i siciliansk, som Anand
aldrig har spillet før, og alligevel
havde Gelfand allerede i 5. træk en
overraskelse parat. Hans træk, der var
nærmest ukendt, fremtvang hurtigt
et lige slutspil. Tiden var ved at løbe
ud, og så man som jeg Anand som
pæn favorit før matchen, er det
naturligvis ikke ideelt, at distancen
er blevet så kort. Taktisk er der ikke
noget, man kan gøre ved det, så vort
fokus var på at genvinde initiativet i
åbningsfasen.
11. parti

Boris Gelfand
Viswanathan Anand
Nimzoindisk / R54
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 0-0
5. Ld3 d5 6. Sf3 c5 7. 0-0 dxc4 8. Lxc4
Ld7!?
En meget sjælden variant, som
Korchnoi har brugt enkelte gange.
Ud over naturligvis at overraske
Gelfand, er hensigten en opstilling a
la Karpov-varianten, men her med
Løberen på c6, i stedet for b6 og Lb7.
Fordelen er, at man har b6-feltet til
en springer af og til, samt at dronningen kan gå til a5. Ulempen, at
Se5 truer på c6, samt at det ikke er så
nemt for Sort overhovedet at nå frem
til opstillingen!
9. a3 La5
Her er man nødt til dette, da 9... Lxc3
10. bxc3 Lc6 11. Se5 bare fører til
en for Hvid yderst komfortabel stilling.
10. De2 Lc6 11. Td1
Pointen er 11. Se5 cxd4, hvor Hvid
på forskellige måder kan få en vis
kompensation for bonden.
11... Lxc3!? 12. bxc3 Sbd7
Gelfand har igen får løberparret, men
her har Anand bedre modspil end i
den forrige nimzoinder. Nok har det
kostet et tempo først at spille La5,
for derefter at slå på c3, men tårnet
på d1 kan af og til generes med La4,
og ideer som Sb6-a4 lurer også. Vi
håbede, at de små detaljer i stillin-

gen nu da bonden ikke var på b6,
men b7, ville være svære for Gelfand
at håndtere ved brættet.
13. Ld3 Da5 14. c4 cxd4?!
Formentlig for tidligt. Tad8 eller Le4
virker som mere naturlige træk.
15. exd4 Dh5 16. Lf4
Et typisk motiv. Hvid er ikke bange
for afbytningerne på f3, for løberparret mere end opvejer svækkelsen
i bondestillingen, og Hvid vil have
et stærkt initiativ i slutspillet. Lautier - Carlsen fra World Cup’en I
Khanty-Mansiysk 2005 er et godt
eksempel på sorte chancer i en sådan
struktur, men her er han alt for sent
på den, til at det kommer på tale.
16... Tac8
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17. Se5
Måske en anelse for sikkert spillet,
men slutspillet er behageligere for
hvid, og Gelfand er tro imod sin strategi om at opsamle små fordele og
samtidig totalt holde Anand fra fadet.
17... Dxe2 18. Lxe2 Sxe5 19. Lxe5 Tfd8
20. a4?!
Med 20. f3 fulgt af a4 beholdt Hvid
visse chancer. Ved korrekt spil kan
Sort naturligvis bevare balancen,
men det er oplagt behageligere at
spille Hvid her.
20... Se4!
Nu har Sort taktisk modspil og fremtvinger en afvikling.
21. Td3 f6 22. Lf4 Le8 23. Tb3 Txd4 24.
Le3 Td7 remis.
Hvid slår på a7, og ingen af parterne
har gevinstchancer.
½-½

Foto: Eric van Reem.



FIDE-præsident Kirsan Ilyumzhinov laurbærkranser Anand som vinder af matchen.

Åbningsmæssigt virkede det lovende, og Gelfand var hurtigt langt bagude på klokken, men upræcist spil
gav Anand visse problemer. Efter en
Gelfand-fejl ebbede det dog hurtigt
ud i remis.
Før 11. parti var der en fridag. Man
kunne gøre sig en masse taktiske
overvejelser. Anand har fantastiske
resultater i hurtigskak, så hvorfor
ikke satse på omkampen? Oven i
købet i en match over fire partier.
Man kan givetvis opstille matematiske modeller, der argumenterer for
dette, og jeg er unægtelig typen, der
kunne finde på at lave den slags.
I stedet blev vi fascineret af et trækfølge-idé i åbningen, og for første
gang i matchen synes vores forberedelser at gå op i en højere enhed, og
vi var fyldt med optimisme. Umiddelbart et godt timet tidspunkt, stillingen 5½-5½ før sidste parti i en
VM-match.
12. parti

Viswanathan Anand
Boris Gelfand [B30]
Siciliansk / B30
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 e6 4. Lxc6
bxc6 5. d3 Se7 6. b3!?
En forberedelse, jeg synes, vi med
rette kan være stolte af. Mod 5. d3 er

Sort nærmest nødt til at spille 5...
Se7 og med 6 b3 forsøger vi at få
ham ind i de stillingstyper fra 10.
parti vi gik efter, men undgår hans
5... e5. Der er naturligvis komplikationer i processen, men efter 6. træk
er Gelfand ude af sine forberedesler
– og det i et afgørende 12. parti!
6... d6 7. e5!
Som i 10-parti er det nødvendigt at
undgå, at Sort får sin ønskede struktur.
7... Sg6
7... dxe5!? er en spændende mulighed, der kan føre til positionelle bondeofre som i partiet.
8. h4!
For mig noget af det mest interessante jeg har været med til analysemæssigt, og så til et 12. parti i en lige
VM-match! Ideen er til dels at tvinge
Sort til at slå på e5 med springeren,
da afbytningen af et sæt springere er
til Hvids fordel. Sort har flere valgmuligheder her, og vi brugte naturligvis lang tid dels på konkrete analyser, men også på at evaluere de forskellige bondeofre. Computerne er
nemlig ikke til den store hjælp her,
for umiddelbart er de naturligt skeptiske.
8... Sxe5 9. Sxe5 dxe5 10. Sd2
Tænkt som en vigtig detalje, der skal
forhindre et sort modoffer med c5c4.
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10... c4!!
Efter ca 40 minutters betænkningstid. Selv om sådanne tænketure generelt er at fraråde, gjorde Gelfand
her det rigtige – og på det helt rigtige
tidspunkt. For et par automattræk
mere, og hans stilling ville være en
ruin. Efter f.eks 10... Le7 11. Lb2 f6
12. De2 0-0 13. 0-0-0 står Hvid nærmest til gevinst. g4-g5 er en naturlig
måde at fortsætte angrebet på, og Sort
kan intet modspil kreere. F.eks. besvares a5 med a4, og c4-ofre er nu i
en elendig udgave. Hatten af for Gelfand, der indså, at tingene var på vej
helt den gale vej, og evner at reagere
i tide.
11. Sxc4
Anand tænkte lidt tid, før han slog
med springeren. Interessant var det,
at Kramnik i kommentarerne nævnte, at han selv ville slå med springeren, om end han troede, at bxc4!?
var endnu stærkere. Min intuition,
som gennemsnitligt nok ikke helt
kan matche Kramniks, sagde mig, at
11. dxc4 var det spændende alternativ, men at man i praksis slår med
springeren! Og efter lidt tid kom det
forventelige Sxc4 så. Jeg synes fortsat, det er relevant at overveje 11.
dxc4 Dd4 12. Tb1, men nu man ikke
kan rokere langt, er det naturligvis
lidt fjollet med bonden på h4. 11.
bxc4 skal nok besvares med 11...
Tb8, der forhindrer et hvidt Tb1, og
det falder mig stadig unaturligt at
spille sådan, om end Kramnik ofte
har ret.
11... La6
Ved at ofre bonden tilbage opnår
Sort dels at vinde tid, dels otentielt
at kunne spille c6-c5, hvorefter den
hvidfeltede løber pludselig er stærk
2012 /4/197
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... VM-MATCH: ANAND - GELFAND
på b7 og ikke lukket inde bag egne
bønder. Men først må Sort bremse
det hvide initiativ ved at true med at
slå på c4.
12. Df3
Også 12. Lb2!? giver god mening,
men dette træk er den logiske måde
at opretholde initiativet på.
12... Dd5 13. Dxd5?!
En forkert beslutning. Trods merbonden, har hvid ikke realistiske
gevinstchancer i slutspillet. 13.
Dg3!? fastholder Hvids initiativ, og
selv om det ikke er nogen markant
fordel, er det sammen med fordelen
på klokken, hvor Gelfand havde
brugt ca. en time, og Anand under
halvdelen, nok til, at der absolut var
gode praktiske chancer. 13... Lxc4
(13... f6 14. 0-0 Kf7 15. Lb2 fulgt af
Tae1 og eventuelt f4, eller endda ofre
på e5, er lovende) 14. bxc4 Da5†
15. Ke2!? f6 16. Tb1 en kompliceret
stilling, men det er klart Hvid, der
har initiativet, såvel som de aktive
muligheder. Sort kan sikkert forsvare
sig ved korrekt spil, men chancerne
er med Anand.
13... cxd5 14. Sxe5 f6 15. Sf3 e5
En overraskende udvikling. Sort har
nu den flotteste bondestilling, for
seks træk siden var den en ruin!
16. 0-0 Kf7 17. c4
Anand har konsolideret sig, og er
trods alt en bonde foran. Men realiseringen er meget svær, dels har sort
løberparret, men også den asymmetriske struktur og dermed fremstødet med a-bonden giver god mening,
og noget reelt kan Hvid ikke håbe
på.
17... Le7 18. Le3 Lb7 19. cxd5 Lxd5
20. Tfc1 a5 21. Lc5 Thd8
21... Lxc5 22. Txc5 Lxf3 23. gxf3
Thd8 er angivet som mere præcist
og forcerende, og det fører bestemt
også til remis.
22. Lxe7
Partiet blev taget remis her. Til stor
forbløffelse for Kramnik, der mente,
at Anand naturligvis havde gode
gevinstchancer. Det medførte en del
debat, dels på pressemødet, såvel
som blandt kommentatorerne på
Nettet bagefter.
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Nogen klar variant, der blot ledte til
chancer for Hvid fordel, har jeg ikke
set, f.eks. virker 22... Kxe7 23. Tc7†
Kf8 24. Sd2!? (24. Se1 Lf7 fulgt af
a5-a4 eller Lg6 er rigeligt modspil
til remis) 24... Lf7 (24... a4?! 25. b4
a3 26. Sc4 Le6 27. b5 Txd3 28. Tc1
lovende for Hvid, selv om det ikke
er uden risiko at spille med en sort
bonde på a3) 25. Tc3 Td4 26. Se4
Tad8, og da Sort nu truer på d3, og
springeren ikke kan gå til c5, uden at
h4 hænger, kan han kun prøve 27.
Tc5!? Men: 27... Ta8!? efterlader
Hvid uden realistiske chancer.
½-½
En svær situation. Vi følte, vi var så
tæt på at ramme rent og hårdt med
en forberedelse, og at alt, der behøvedes for at afslutte, var en psykologisk naturlig fejlbeslutning fra en
Gelfand under pres. I stedet blev det
en slags antiklimaks, hvor Anand
selv reagerede forkert.
Pressekorpset intensiverede sin
kritik, især fordi Kramnik i kommentarerne fandt det uforståeligt, at
Anand tilbød remis. Og jeg er enig i,
at han burde spille et par træk, men
synes også, at det er klart, at gevinstchancerne ikke er reelle. Et emne vi
for øvrigt slet ikke berørte i lejren.
Fokus var på den ventende omkamp:
Fire partiers hurtigskak, hvis stadig
lige så to lynpartier ad gangen, og
når disse ti(!) var endt uafgjort til
slut et armageddonparti.
Betænkningstiden i de første fire
partier var 25 minutter plus 10 sekunder pr. træk, og Anand trak de
sorte brikker ved lodtrækningen. Der
var en fridag inden omkampen, og
vi fokuserede på en blanding af åb-

ningsforberedelser og lidt opvarmningspartier, primært for at få Anand
op i tempo i forhold til den klassiske
betænkningstid.
Under selve omkampen fik hver
spiller et lokale stillet til rådighed for
afslapning imellem partierne. Her
måtte manageren (for Anand hans
hustru Aruna!) såvel som to sekundanter være til stede. Vi valgte Kasimdzhanov og mig, holdets to ældste sekundanter, begge med egen
erfaring fra hurtigskakomkampe,
Kasim dog på et noget højere plan
end jeg (VM-finale!), mens jeg også
havde lidt trænererfaring, fra Carlsens omkampe i World Cup’en, da
han som 15-årig kvalificerede sig til
kandidatturneringen.
Vi installerede os i et kælderrum i
Treychakov-galleriet, og hvor Kasims og min opgave var elementær
rådgivning – sikkert ikke ulig, hvad
man ser ved enhver skoleskakturnering – var vi også i kontakt via
Nettet med de andre sekundanter, der
arbejdede intenst på at finde relevante forbedringer i de spillede partier, så vi kunne fastholde initiativet i
åbningsduellerne.
En spændende oplevelse, som jeg
gik til med den indstilling, at det var
noget, man nok kun prøvede én gang
i livet og derfor skulle nyde det i
fulde drag. Men overordet harmonerede opgaven godt med, hvad der
er sekundantens primære rolle, nemlig at fastholde en positiv stemning
med blikket rettet på de kommende
partier.
Her må Skakbladet desværre forlade
Peter Heine Nielsen og de to VMkæmper, men det er ingen hemmelighed, at Anand efter flere gange at
have været i vanskeligheder vandt
omkampen i hurtigskak 2½-1½ og
dermed for tredje gang forsvarede
den VM-titel, han erobrede ved genforeningsturneringen i Mexico tilbage i 2007.
Vi afrunder i næste nummer VM
med de fire partier og et eksklusivt
interview, Jacob Aagaard fik med
Boris Gelfand umiddelbart efter
matchen.

Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

Jan Timman: ‘I Bugojno fik Larsen en formidabel start. Først en interessant remis med Polugajevsky,
så to på hinanden følgende gevinster mod Hort og Tal, som begge
blev fejet af brættet i lige stillinger
som følge af deres tidnød. Kom aldrig i tidnød, når du spiller med
Larsen!’
(‘Studies and Games’, 1996)
Orla Johansen: ‘Meget vand er løbet i tagrenderne siden min snak
med skakgeni Larsen i Gentofte.
Han blev aldrig verdensmester, men
mindre kan jo også gøre det, og jeg
husker hans svar på mit spørgsmål
om, hvordan store skakspillere reagerer, når de taber: – Normalt er det
ikke til at se. Vi har alle lært, hvordan man skal opføre sig. Hysteri er
forekommet meget få gange i skakhistorien.’
(‘Hvis De har en time til overs’,
1987)

Andrew Soltis: ‘Han [Emanuel Lasker] spillede ‘praktiske’ træk. Han
fokuserede på det specifikke, f.eks.
specielle mål, fremfor det teoretiske.
Han regnede ikke på det, der ikke
var nødvendigt at regne på. Han var
meget bevidst om, at skakuret var
den 33. brik.’
(‘Why Lasker Matters’, 2005)

Loup Durand: ‘Hvis der nogen
sinde var et øjeblik, hvor han følte
sig fristet til at gå under jorden og
opgive menneskejagten, var det nu.
Men han gjorde det ikke. Ikke af
patriotisme – det var han totalt blottet for – men af intellektuel nysgerrighed. Det ville have været som
at forlade et skakpart i utide.’
(‘Skakmat’, 1987)
Peter Heine Nielsen: ‘Det er en
kendt sag, at ingen har vundet et
skakparti over en modstander, der
var rask.’
(Weekendavisen, 25. november
2011)

Sune Berg Hansen: ‘I Danmark
har vi otte stormestre, og selv om
man jo ikke skal kaste med æg, hvis
man selv er en karklud, så er
stormestertitlen i skak nok sværere
at opnå end den i Jeopardy.’
(Politiken, 27. juli 2002)
Danny Gormally: ‘De fleste af
Keith Arkell’s partier strækker sig
langt ud over alle tidkontroller, så
hvis han skulle skrive en bog med
sine bedste partier, ville den sandsynligvis kræve flere sider end ‘Krig
og Fred’ og ‘Ringenes Herre’ tilsammen.
(‘Play chess like the PROs’, 2010)
I.A. Horowitz & P.L. Rothenberg:
‘Den gængse holdning om, at stærke
skakspillere også er gode matematikere er ren fup. På den anden side,
dygtige matematikere kan godt vise
sig at være gode skakspillere.’
(‘The Complete Book of Chess’,
1975)
Alexander Khalifman: [... om lynskak] ‘Jeg vil ikke kritisere de folk,
der kan lide at spille lyn, men for
mig er det ovre i den overfladiske
afdeling. Jeg foretrækker at spille
med hovedet, ikke med mine hænder.’
(Crestbook.com, 15. juli 2010)

Foto: Cathy Rogers.

Be Larsen: ‘Reti beskriver i en af
sine bøger, hvordan han spillede et
konsultationsparti sammen med
Capablanca. Cubaneren ville absolut ikke være med til et sundt og
naturligt og pænt og nærliggende
træk. Han ville se en plan. Capa var
for resten heller ikke af de avancerede, og hans bøger er fulde af letkøbte sandheder i Tarrasch’ stil.
Men når de store mestre populariserer, må man være klar over, at
det, der kommer ud af maskinen,
kun er en lille del af, hvad de selv
har begrebet.’
(Skakbladet nr. 10, 1985)

Tigran Petrosjan: ‘Jeg er armenier,
min kone er jøde. Botvinnik er jøde,
hans kone er armenier. Kort og godt:
Verdensmesterskabet er blevet i familien.’
(Deutsche Schachzeitung nr. 4,
1965)

Alex Baburin.

Alex Baburin: ‘De, der ikke kan få
sig selv til at ofre springere på d5,
b5 og f5, bør afholde sig fra at spille
åbne sicilianere. Det ved jeg – og
det er derfor, jeg spiller 1. d4...’
(Chess Today, 13. november
2009)
Nigel Davies: ‘Korchnoi er det største biologiske mirakel, skakverdenen nogensinde har set.’
(‘How to Beat Younger Players’,
2009)
Joel Lautier: ‘Jeg kan med sikkerhed sige, at hvis man for ofte spiller
skak med sin mand eller kone, kan
det give problemer.’
(‘Interview with a grandmaster’,
2001)
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Danm
numm
Fotos: tr.

Danmark 1 – Jørn Sloth, Bent Sørensen, Thorbjørn Rosenlund og Jens Kølbæk.

14. Hold-EM for seni

Af Thorbjørn Rosenlund
Danmark er blevet fast deltager i
hold-EM for seniorer. Nu for femte
gang i træk og med to hold. Norge,
som opdagede seniorskakken før os,
havde hele fem mandskaber blandt
de 46 hold til start i den slovenske
kurby Rogaska Slatina, så hvorfor
ikke 3-4 danske hold til næste år?
Men hvorfor overhovedet spille
seniorskak? Som 60+ årig kan man
ganske vist ikke deltage i junior-

turneringer, men ellers er man jo velkommen i alle turneringer? Og er det
ikke hyggeligst at spille skak mellem unge og gamle, kvinder og
mænd, høje og lave, sorte og hvide?
Mit eget svar har hidtil været, at
en skakturnering bør have de deltagere, som har lyst til at være med,
uden unødig selektion i alder, køn
eller etnicitet, så forud for hold-EM
i Slovenien var jeg lidt skeptisk, men

også nysgerrig. Var jeg ikke overbevist af seniorchef Bent Sørensens
entusiasme, blev jeg det ved selv at
prøve. For efter ti dage i selskab med
europæiske mestre og amatører, som
hver især udstråler et langt livs glæde
ved skak, og som personificerer den
skakhistorie, jeg selv har været del
af som observatør på sidelinien, forstår jeg, hvorfor flere og flere seniorer vælger at spille seniorskak. Som

1. Rusland 1 (2427) 15 / 25
GM Evgeni Vasiukov (2455) 6½/8
IM Anatoli I. Shvedchikov (2405) 4/6
IM Nikolai M. Mishuchkov (2431) 5/8
GM Nikolai Pushkov (2390) 5½/8
GM Oleg L. Chernikov (2415) 4/6
3. St. Petersburg (2343) 15 / 22½
IM Vadim Z. Faibisovich (2377) 4/8
IM Nikolay Monin (2332) 2½/6
IM Vladimir I. Karasev (2379) 5/8
FM Viktor Turikov (2263) 6½/9
Evgeny Golcman (2285) 4½/5
4. Montenegro (2333) 14 / 23
GM Bozidar Ivanovic (2412) 6/9
Ljubo Zivkovic (2279) 4/9
FM Momcilo Raicevic (2372) 7/9
FM Srdja Dragasevic (2267) 6/9
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Rusland 1 med guld – fra venstre GM Oleg L. Chernikov, GM Nikolai Pushkov,
IM Nikolai M. Mishuchkov, IM Anatoli I. Shvedchikov og GM Evgeni Vasiukov.

Hold-EM for seniorer 2012

mark
mer seks

orer:
et givende og livsbekræftende tilvalg
– for man kan jo også sagtens deltage i almindelige, åbne turneringer
og beholde sine andre gode skakoplevelser.

Besøg på topbordet
Danmark 1 med Jørn Sloth, Bent Sørensen, Thorbjørn Rosenlund og
Jens Kølbæk var seedet godt fremme
som nummer syv, og efter en lidt
famlende 2-2 gik det glimrende med
3-1 over Wales, 4-0 over hollandske
Discendo Discimus samt 3-1 over
Norge 1.
Det gav en midlertidig 2. plads og
adgang til topbordet, mod førende
Montenegro. Dagens danske helt til
det udlignende 2-2 blev holdkaptajn
Bent Sørensen, som med sejren bragte sin score helt op på 4½ point 5.
Positionsspillere er farlige, når de
angriber.

Bent Sørensen
5. runde

kommenterer:

Bent Sørensen
Danmark (2312)

Ljubo Zivkovic
Montenegro (2279)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Rusland 1 (2427) 15 mp. / 25 pts.
Rusland - Saint Petersburg (2343) 15 mp. / 22½ pts.
Montenegro (2333) 14 mp. / 23 pts.
Schweiz (2312) 12 mp. / 22 pts.
Italien 1 (2298) 12 mp. / 21 pts.
Danmark 1 (2307) 12 mp. / 20½ pts.
Tyskland - Hessen (2269) 11 mp. / 21½ pts.
Spanien - Catalonia (2221) 11 mp. / 20½ pts.
Rusland 2 (2258) 11 mp. / 21½ pts.
Finland 1 (2232) 11 mp. / 20½ pts.
Sverige 1 (2230) 11 mp. / 19½ pts.
Østrig - Steiermark 1 (2168) 11 mp. / 19½ pts.
Østrig - Wien 1 (2211) 11 mp. / 19 pts.
England 1 (2192) 11 mp. / 19 pts.
Norge 1 (2192) 11 mp. / 18½ pts.
Østrig 1 (2322) 10 mp. / 20½ pts.
Tyskland 1 (2378) 10 mp. / 19½ pts.
Belgien (1874) 10 mp. / 19 pts.
England 2 (2122) 10 mp. / 19 pts.
Tyskland - CC Oberursel (2108) 10 mp. / 19 pts.
Holland - VAS (2135) 9 mp. / 20½ pts.
Tyrkiet (2101) 9 mp. / 19 pts.
Østrig - Niederosterreich (2176) 9 mp. / 18½ pts.
Wales (2087) 9 mp. / 18 pts.
Danmark 2 (2061) 9 mp. / 17½ pts.
Slovenien - Celje Sentjur (2096) 9 mp. / 17½ pts.
Skotland 1 (2209) 8 mp. / 18 pts.
Norge 5 - Blinder Oldtimers (2048) 8 mp. / 18 pts.
Østrig - Wien 2 (2211) 8 mp. / 17½ pts.
Norge 2 (1965) 8 mp. / 17½ pts.
Sverige 4 (1993) 8 mp. / 17½ pts.
Holland - Oranje (2048) 8 mp. / 16½ pts.
Sverige 2 (2097) 8 mp. / 15½ pts.
Tyskland - Mattadore Rheinland (2083) 8 mp. / 15½ pts.
England 3 (1994) 7 mp. / 17½ pts.
Sverige 3 (2097) 7 mp. / 16 pts.
Tyskland - Freibauer Niedersachsen (2020) 7 mp. / 14½ pts.
Holland - Discendo Discimus (2135) 6 mp. / 15 pts.
Finland - Turku (1987) 6 mp. / 14½ pts.
Tyskland - Sachsen-Anhalt (2101) 6 mp. / 14 pts.
Skotland 2 (1902) 6 mp. / 14 pts.
Finland 2 (1779) 6 mp. / 13½ pts.
Tyskland - Stiftung BSW/DBAG (2027) 5 mp. / 15 pts.
Norge 4 (1837) 5 mp. / 13 pts.
Norge 3 (1965) 5 mp. / 12½ pts.
Finland - Helsinki (1797) 1 mp. / 11 pts.

Kongeindisk i forhånden / C00
1. Sf3 Sf6 2. g3 b6 3. Lg2 Lb7 4. 0-0 e6
5. d3 d5 6. Sbd2 Le7 7. e4 0-0 8. e5

www. sent2012.sahohlacnik.com
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I Viktors
fodspor
Af Jørn Sloth
7. runde. Efter to nederlag i træk –
ganske vist mod gode stormestre,
men alligevel – skulle jeg gerne have
point mod Wiens 1. bræt Heimo Titz.
Jeg skal have sort, men for en ambitiøs senior som mig betyder dét jo
ikke, at remis er godt nok... Titz spiller ellers en del remiser. Han er årgang 36, slank og fit, og så har han
gennem mange år haft en konstant
høj turneringsaktivitet. En trofast tilhænger af 1. c4 – kedelig type, ikke?
Jeg må have hjælp til forberedelsen!
Hvem er bedre end Viktor Korchnoi, vores daglige inspiration i spille-
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Her indså jeg, at mit initiativ på kongefløjen ikke bliver til noget. Derfor
forsøger jeg et modspil på dronningefløjen, hvad stillingen ikke
berettiger til, men jeg ville ikke vente
på at blive kvalt på fløjen.
18. a3?! Sh7 19. axb4 cxb4 20. c3 a3!
21. Ld2 axb2?
Jeg frygtede 21... a2 22. Db3 Da5.
Selv om det er uklart, hvordan Sort
kommer videre, ser stillingen ubehagelig ud for mig.
22. Tb1 Ta3?
Indledningen til en forkert tårnmanøvre, som tager megen tid og
dermed giver mig initiativet. En simpel afvikling af bønderne på dronningfløjen ville have givet Sort de
bedste chancer.
23. cxb4 Txd3 24. Lf1 Ta3 25. Txb2 Sg5
26. Sxg5 Lxg5 27. b5 Sb8 28. Lb4 Ta8
29. Dd4
Nu er jeg klar til at genoptage det
kongeangreb, der strandede tidligere.
29... Sd7 30. Sf3 Le7 31. Lxe7 Txe7
32. g5 Db6 33. Dh4 hxg5 34. Dxg5 Tee8

 
   
   
  
   
   
   
  


salen? Selv hvis han stadig var let til
bens, ville han vel alligevel sidde låst
til brættet, topkoncentreret, gennem
hele partiet. Rejser sig helst først, når
modstanderen har leveret pointet...
Heldigvis har jeg Viktors ‘Mine
55 sejre med sort’ (den russiske udgave, men den findes også på tysk
eller engelsk) med i bagagen. Parti
nr. 31, den idé kan måske bruges
igen. Næste formiddag:

Nu kommer Korchnoi-trækket:
4... Db6!?

7. runde

Sfd7 9. Te1 c5 10. Sf1 Sc6 11. h4 b5
12. S1h2 b4 13. Lf4 a5
En stillingstype, der var populær i
60’rne. Jeg kender den bedst med de
sorte, hvor den kan opstå efter en
fransk åbning. Mit næste træk er et
ønske om at fremprovokere h7-h6,
hvilket jeg vurderede som en svækkelse. Sort manøvrerer dog stærkt
med officererne og opbygger en solid forsvarsmur.
14. Sg5? h6 15. Sgf3 Te8! 16. h5 Sf8
17. g4 a4

Heimo Titz
Wien 1 (2206)

Jørn Sloth
Danmark 1 (2351)

Engelsk / A12
1. c4 Sf6 2. g3 c6 3. Sf3 d5 4. b3
Det tænkte jeg nok. Han er lige så
konservativ som Danmarks Larsen.
Ikke noget pjat med at ofre c4-bonden med 4. Lg2, som de moderne
1. c4-prædikanter med GM Marin i
spidsen anbefaler.

35. Ld3?
Her forsømmerjeg det enkle h6 med
klar fordel.
35... Dd8 36. Dg4 Ta3??
Et muligt forsvar var 36... Kh8, men
Fritz kunne finde et smart træk f5!
med lige spil!
37. h6 g6 38. Lxg6!
Her havde Sort ikke lyst til mere.
1-0
Men i virkeligheden var Danmark
tættest på sejren, for Jørn Sloth havde

  ^
   
   
   
  
  
  

 
Lanceret af Viktor mod Bent Larsen
i 6. runde af den store SWIFT-turnering i Bruxelles i foråret 1987. Bent
var med i spidsen med 4 af 5. Viktor
havde 3½, efter lige at have tabt til
Timman. Nu ville Viktor have en
hel... Ideen med dametrækket er –
ud over 5. Lb2?! dxc4 – fremstødet
e7-e5. Det kan endda muligvis spilles mod 5.d4.
5. Lg2

bedst styr på komplikationerne mod
stormester Ivanovic, indtil han for
spontant gav en springerskak på et
forkert felt.

Jørn Sloth
Danmark 1 (2351)

  ^
   
  
   
   
   
  

 
Bozidar Ivanovic
Montenegro (2412)

Slår Hvid på f8 har Sort masser af
modspil efter 17... Lxg2, så...
17. Se5 Dc5 18. Sa4 Db4 19. a3
Se2†??
Her stod Sort nærmest bedst efter
19... Sf3† med samme idé.
20. Txe2 Dxf4 21. g3 Df5 22. Dxd5 Tad8
23. Df3 1-0
De følgede runder var nedtur for
Danmark 1 – men optur for topseedede Rusland 1, der overtog 1. pladsen med 4-0 og aldrig siden gav den
fra sig. Efter endnu et nederlag, 1½2½ mod undertippede Wien 1, kom
Danmark 1 dog stærkt igen i de sidste runder med 2½-1½ mod endnu
et østrigsk hold samt endelig 2½-1½
mod 2. seedede Tyskland. Det reddede i høj grad turneringen, og atter
var det Bent Sørensen, der var match-

Viktor Korchnoi – koncentreret og konstant i offensiven ved hold-EM for seniorer.

Det naturlige træk, og spillet af både
Bent og Titz. 5. Dc2 og 5. Sc3! er
værd at se på.
5... e5!
Fidusen er jo 6. Sxe5? Dd4. Her er
fortsættelsen i Bent - Viktor, hele
partiet der sensationelt kun blev på
17 træk: 6. 0-0 e4 7. Se1 h5!? 8. Sc3
h4 9. d4 hxg3 10. fxg3 Da5 11. Dc2
Lb4 12. Lb2 Le6 13. cxd5?! Sxd5!
14. Sxd5 cxd5 15. a3 Ld2 16. Dd1?
(16. Kh1) Le3† 17. Kh1 Dc7! 0-1
Bent bragte forståeligt nok ikke partiet i referatet i Skakbladet, men
omtalte det som et ‘katastrofene-

derlag’ og en ‘present (til Korchnoi)
i form af en miniaturegevinst mod
mig’. For begge blev miniaturen i
øvrigt fulgt af 4 magre runder: kun
½ point til Bent, og et helt til Viktor.
Tilbage til Titz - Sloth:
6. cxd5?!
Det forstod jeg ikke rigtig, og han
var ikke længe om det. Men måske
havde han set 6. 0-0 e4 7. Sg5 og nu
det griske Dd4?! som Viktor, den
gamle bondesnapper, faktisk analyserer på i sine kommentarer.
6... e4 7. Sg5 cxd5 8. Lb2 Le7 9. d4?!
Ikke omsorgsfuldt over for Lb2. Men

vinder. Han kommenterer partiet
næste side.
Danmark 2 var seedet som nr. 31
og var før sidste runde helt oppe som
nr. 19, kun et enkelt matchpoint efter Danmark 1. Nederlag i sidste
runde mod England 1 gav en slutplacering som nr. 25.
Topscorer på holdet blev Flemming Preuss med 6 point af 9, og i
mange partier boltrede han sig i taktiske forviklinger, modstanderne slet
ikke kunne hamle op med.
Den største enkeltpræstation i turneringen som helhed leverede 81årige Viktor Korchnoi. På førstebrættet for Schweiz spillede han alle
ni partier og scorede 7½ point til en
ratingpræstation tæt på 2600. Og
kontroversiel er han stadig. I sidste
runde nægtede han at sætte sit navn
på modstanderens partiliste, fordi
han mente, at partiet for længst burde være opgivet. Men en blank noteringsliste indvilligede han dog i at
underskrive, og så blev skandalen
undgået.

trækket lukker eventuelle sorte planer med d5-d4 (som jeg var begyndt
at overveje).
9... Sc6 10. 0-0 h6 11. Sh3 Lf5 12. Dd2
Td8 13. Td1 0-0 14. Sc3 Tfe8 15. Tac1
Dc7
Truer 16... Dd7 (17. Sf4 g5). Det er
en da fantastisk stilling jeg har fået.
Tak Viktor!
16. De1 Dd7 17. Df1 g5 18. f3
I håb om at aktivere springeren over
f2.
18... e3! 19. Kh1 Ld6 20. Sg1


^
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Danmark (2312)

Hans-Joachim Hecht
Tyskland (2383)

Kongeindisk i forhånden / A05
1. Sf3 Sf6 2. g3 b5 3. Lg2 Lb7 4. 0-0 e6
5. d3 d6 6. e4 Sbd7 7. a4 b4 8. Te1 Le7
9. Sbd2 0-0 10. c3 bxc3 11. bxc3 a5
12. La3 Sb6 13. c4 Sfd7 14. d4 e5 15.
c5! dxc5 16. dxe5 c4

  ^
   
   
   
  
   
   
 


Her tænkte jeg længe. Hvordan bedst
straffe Hvid? Åbning af h-linjen
kunne gøre det. Men straks 20... h5
besvares generende med 21. Sh3 og
angreb på g5. Måske var et beskedent 20... Lb8 et godt træk. I stedet
sender jeg – lidt dristigt! – kongen
op at dække g5.
20... Kh7!? 21. Lh3 Kg6!? 22. Lxf5†
Dxf5 23. Dg2
På 23. Dh3 var han måske bange for
23... g4!?
23... h5 24. Sh3 Th8
Måske 24... g4!?
25. Tf1
Ups! Pludselig truer han med at blive
aktiv, f4 eller måske g4. Min konge
skulle vist aldrig været gået så langt
frem...
25... Dd7
Med tungt hjerte – og kun 5 min.
tilbage på klokken (plus tillægstiden
på 30 sek. pr. træk).
26. f4 g4 27. f5†! Kg7 28. Sf4
Så blev den springer ikke, som øn-
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Bent
Sørensen
modtog
præmie
på vegne
af holdet

Brætscorer:
1
2
3
4

grund af Sorts svage c-linie.
17. e6?
Her fejlbedømte jeg stillingen. Jeg
forventede med trækket at give Sort
et meget svagt felt på e6, men glemte
at Sort får et tryk i den halvåbne flinie.
17... fxe6 18. Dc2 Lxa3 19. Txa3 De7
20. Tc3 La6!
Det overrskede mig også, at Sort med
succes kan forsvare sin bonde på c4.
Trods de passivt placerede springer
og løber står Sort bedst.
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9. runde

Bent Sørensen

Jeg er meget tilfreds med den stilling, jeg har opnået. Vi har begge
svage dobbeltbønder, men Sort er
meget svag i c-linien. Nu skulle jeg
fortsætte med 17. Dc2 Lxa3 18. Txa3
De7 19. Tc3 La6 20. Lf1 Sxe5 21.
Sxe5 Dxe5 22. Lxc4 Sxc4 23. Sxc4
Lxc4 24. Txc4 med klar fordel på

M-

Bent Sørensen
kommenterer:

Jørn Sloth (2351)
½ 1
Bent Sørensen (2312)
1 1
Thorbjørn Rosenlund (2286) 0 ½
Jens Kølbæk (2278)
½ ½

1 ½ 0
1 ½ 1
1 1 ½
1 1 ½

0 1
0 0
0 0
0 ½

DANMARK 1

4

0 1½ 2½ 2½ 20½

sket, evigt begravet på g1.
28... Lxf4?!
Fornuftigt. Med knap tid er det klogt
at spille enkelt og positionelt, dårligt står jeg jo ikke – angrebssejren
blev der bare ikke noget af. Men et
venligt computerprogram (‘den lille
fisk’ måske) angiver 28... h4! F.eks.
29. Scxd5 h3 30. Dg1 Sxd5 31. Sxd5
La3!
29. Txf4 Tde8
Med 3 min. igen er jeg holdt op med
at tænke på h4, der vist stadig var
godt.
30. h4
Titz forhindrer det i hvert fald, forståeligt. Han har foreløbig bedre tid,
mere end 10 min.
30... Tc8 31. Dg1 The8 32. Dd1 Se7!
Truer muligvis på f5, men er også et
positionelt træk: Hesten kan være på
vej til d6 via c8.
33. Dd3 Tc6! 34. Dxe3?
Taber, han har kun set Sxf5, men
ikke...

2

3

3

2

½
½
1
½

½
1
½
½

5
6
4½
5

34. Sg6! 35. Df2 Sxf4 36. Dxf4 Kh7
37. Dd2 De7 38. Dg5 De3
... og her overskred Titz tiden,
0-1.
Et ulækkert slutspil – selv med god
tid:


























  
  
  
   






Sort trækker.
Hvid har lige spillet 123. Lf2-e3†.
Hvor skal sorts konge gå hen, til f1
eller h1 – eller måske er det lige godt/
dårligt?

21. Sd4 Df6 22. S2f3 Se5 23. Sxe5
Dxe5 24. Sf3 Dc5 25. e5
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Danmark 2 – Jørgen Jørgensen, Poul Erik
Nørgaard Olesen, Arne Bjørn Jørgensen
og Flemming Preuss.

Brætscorer:
1
2
3
4

Jørgen Jørgensen (2209)
Poul E. Nørgaard Olesen (2052)
Arne Bjørn Jørgensen (1991)
Flemming Preuss (1993)

½
½
0
0

0
1
1
1

1 ½ ½ 1 ½
0 0 0 0 1
0 0 1 ½ ½
1 1 1 ½ ½

DANMARK 2

1

3

2 1½ 2½ 2 2½ 2

Tårn mod tårn og løber er under
normale omstændigheder remis. I
gamle dage – med hængeparti –
kunne man før genoptagelsen nå at
repetere remismetoderne. I mange
tilfælde affandt den stærke part sig
derfor hurtigt med remis, for ikke at
bruge unødige kræfter i en eller flere
hængepartisessioner. Noget andet i
dag! Den svage part skal kunne håndtere forsvaret med kun 30 sekunder
pr. træk (og så skal der også noteres). Det går ofte galt, hvis manden
med løberen presser energisk og prøver forskelligt. Han risikerer kun, at
det bliver remis, måske ved at samme
stilling opstår tre gange – eller at de
50 træk uden slag af brik indhenter
ham.
Mod Wien var det heldigvis vores
unge og friske redaktør Rosenlund,
der skulle føre forsvaret. Men det
hjalp nu ikke, ‘Altmeister’ Andreas
Dückstein forsøgte glad det ene og
det andet – og vandt til sidst! Bagefter fortalte han Thorbjørn, at han nu

0 ½
1 ½
0 0
1 0
1

4½
4
3
6
17½

ikke havde den store erfaring med
dette slutspil. Men han kunne da
huske den store turnering i Zagreb
1955, hvor der var adskillige eksempler. Og det blev ikke altid remis.
Jeg har gravet lidt i arkiverne og fundet stormesteropgøret Matanovic
(Jugoslavien) - Barcza (Ungarn), 15.
runde (af 19) i Zagreb. Ved træk 123
må partiet have været afbrudt en 3-4
gange og i alt have varet omkring 15
timer. Dengang spillede man med 16
træk i timen. Barcza – kendt for sit
stærke slutspil – trak i diagrammet:
123... Kh1?
Så får han i det mindste fred, men på
den hårde måde.
124. Kf3 Tb3
Forlader tårnet 3. række og går til
f.eks. d7 er der mat med Ta1†, Lf4†
og Th1†. På 124... Td1 afgør 125.
Kg3 (trussel Th2 mat) straks.
125. Ta1† Kh2 126. Ta8
... og Barcza opgav.
123... Kf1! Havde stadig holdt re-

  ^
   
   
   
   
   
  
   

Her syntes jeg, at jeg havde meget
spil for bonden, men havde ikke forventet at kunne nøjes med ét enkelt
træk mere for at vinde pariet.
25... Sd5?? 26. Sg5!
Truslerne på h7 og e6 er helt afgørende. Sort skulle i sidste træk have
spillet h6. Under pariet mente jeg at
få godt spil efter Dg6, men Tae8 løser Sorts problemer. Sort har en fordelagtig stilling. 1-0

mis. 124. Kf3 ser truende ud, men
efter Ke1 er det en ‘Szen-remisstilling’. Den holder lige. Men et godt
råd: Lad hellere være med at blive
drevet ud på randen, hvis du skal
redde dette slutspil! PS. Lettere sagt
end gjort.

International seniorskak
i efterårsferien
Som omtalt side 5 arrangerer Nørresundby Skakklub og Aalborg
Skakforening den 15. - 21. oktober international åben seniorturnering til minde om Bent Larsen.
Under hold-EM i Slovenien fik
Bent Sørensen tilsagn fra en række
spillere, som det skal blive interessant at se i kamp i Danmark.
Der spilles 7 runder i én stor
gruppe. Tilmelding og alle oplysninger på turnringes hjemmeside.
www. larsen.skakteam.dk
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De ken
spillet
Senior-DM 2012:
Foto: Pouelsten Holm Grabow.

Senior-DM 2012 er i gang – her Jørgen Jørgensen, Nørresundby
og Carl Johan Andersen, Aalborg.

Af Thorbjørn Rosenlund

Senior-DM Randers 2012
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Poul Erik Nielsen, Holstebro (1987) 5½
Bent Sørensen, Nøresundby (2299) 5½
Jørgen Jørgensen, Nørresundby (2182) 4½
Jørn Bach Sørensen, Rokaden (1980) 4½
Jens Jørgen Christiansen, Nørresundby (2086) 4½
Oluf Øe, Randers (1902) 4½
Pouelsten Holm Grabow, Randers (2142) 4
Jørgen Hvenekidle, AS 04 (2029) 4
Flemming Preuss, Næstved (1947) 4
Finn Andersson, Randers (1522) 4
Niels Chr. Davidsen, Skørping (2005) 4
Svend Aage Madsen, Randers (2082) 3½
Søren Rud Ottosen, Silkeborg (1518) 3½
Carl Evald Nielsen, Randers (1775) 3½
Erik Holm Jacobsen, Vordingborg (1931) 3½
Vagn Skov Andersen, Horsens (1572) 3½
Peter Nielsen, enkeltmedlem (1693) 3
Carl Johan Anersen, Aalborg (1883) 2½
Arne Walther Larsen, Hvidovre (1763) 2½
Thomas Haugaard, Frederiksberg (1456) 2½
Henning Larsen, Aars (1745) 2½
Evald Thorsen, Randers (1254) 2
Per Gade Halberg, Rokaden (1221) 1½
Ruben Jensen, Randers (1067) 1

www. dsu.dk/index.php?id=432
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Danmarksmesterskabet for seniorer
fejrede i februar sin 5-års fødselsdag. Ingen høj alder for en turnering, der er øremærket spillere med
1952 eller tidligere i dåbsbattesten,
men alligevel nok til, at man kan
fastslå initiativets succes. Efter mesterskaber i Valby, Næstved, Århus
og Odense havde Randers i år påtaget sig værtskabet, og som forventeligt af den stolte skakby havde det
klasse, fornem åbningsreception, nyhedsservice og live-visning af partierne.
Feltet var knap så stærkt som året
før, men danmarksmester Bent Sørensen, Nørresundby, deltog – og
blev detroniseret. Efter 5. runde
havde han ellers overtaget føringen
med sejr over Poul Erik Nielsen,
Holstebro, som var ene om at have
scoret 3½ i de fire første runder, men
i de afsluttende to partier var han
bestemt ikke uheldig med sine 1½
point, mens Poul Erik Nielsen imponerede med sejre over Jørgen Jørgensen, Nørresundby, og Pouelsten
Holm Grabow, Randers. Det gav
ligestilling på 5½ point til Bent Sørensen og Poul Erik Nielsen, og med
korrektionen 23 mod 22½ var Poul
Erik Nielsens danmarksemsterskab
en realitet.

Poul Erik Nielsen, Holstebro,
ny danmarksmester for seniorer
efter overbevisende indsats
ved Senior-DM i Randers.

Evald Thorsen
Randers (1254)

Med en ratingforskel mellem top
og bund på hele 1232 point må turneringens partier nødvendigvis være
meget svingende. I ét parti opgav
Sort efter blot seks træk, men alle 24
deltagere nåede undervejs at vinde
en regulær sejr på brættet.
I toppen blev der kæmpet hårdt,
og det førte både til seværdige kombinationer og underholdende fejl.
Turneringens nok mest spektakulære træk leverede Bent Sørensen i
6. runde mod Jørgen Hvenekilde, AS
1904. Stilling efter 23... g3† 24. Ke3

Bent Sørensen
Nørresundby (2299)











^











^


   
   
  
  
Jørgen Hvenekilde
AS 1904 (2029)

24... Sxe5!!

 
   
   
   
   
   
 
 

Henning Larsen
Aars (1745)

21. Dxe5!!
Eller 21. fxe5 Thf1† 22. Lf6 Lc5
mat!
21... Dg4 22. Dxe7†!! Kxe7 23. Lc5†
opgivet. 1-0
Jo, det var gode skakdage i Randers.

Foto: Pouelsten Holm Grabow.

nder
...

Hvid kan hverken slå med den ene
eller den anden bonde: 25. dxe5? 26.
Dc5† Kf3 27. Df2 mat!, eller 25.
fxe5? Dg5† 26. Kf3 Dg4† 27. Ke3
f4 mat!
Men Hvenekilde er ikke nemmere at
kyse nu, han efterhånden er blevet
76 år, end dengang hans angrebsspil
fejrede triumfer i landsholdsklassen,
og han fortsatte roligt med 25. Tf1,
tilbageerobrede initativet, fik et fordelagtigt slutspil - og tabte det til slut
efter 71 træk. Synd for Jørgen Hvenekilde, som ellers holdt sig ubesejret og som med gevinst ville have
været med i slutkampen om DM,
men også et parti, der gør begge spillere såvel som seniorskakken ære.
Lige så elegant – og mere tvingende – var et dobbelt dronningoffer
i 4. runde:

Seniormesteren
Poul Erik Nielsen
Titlen som danmarksmester i seniorskak 2012 kunne ikke finde en rigtigere vinder end Poul Erik Nielsen,
Holstebro. 5½ point af 7, heraf 3 af 4
mod de nærmeste konkurrenter sikrede bedre korrektion end sidste års
mester Bent Sørensen, Nørresundby,
men især i det store perspektiv var
sejren en smuk senior-krone på et
livsværk med skak.
Poul Erik Nielsen var kun en bette
knægt på 11 år, da han i efteråret
1959 meldte sig ind i Holstebro
Skakklub og fik sit første nummer
af Skakbladet. Siden da har han holdt
samlingen komplet, og sidste år nåede den 50 hele årgange.
Der var dengang et frodigt skakmiljø i Holstebro. Med Nørrelandskolen blev Poul Erik Nielsen i 1964
både dansk og nordisk mester i skoleskak. Men det var også et skakmiljø
præget af kulturforskelle mellem
byens to klubber. Birn Skakklub,
opstået i arbejderkantinen på jernstøberiet Birn i ca. 1950, blev til
Holstebro Arbejderskakklub, som
f.eks. den talentfulde Poul Erik Nielsen skiftede til, fordi han oplevede,
at ‘de fine folk’ i Holstebro Skakklub nærmest blev fornærmede, når
han spurgte dem om et parti skak. I
1979 forlod han arbejderskakklubben, som var organiseret i Dansk
Skak Union og nu hed Skakklubben
2012 /4/207
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ge har han repræsenteret Danmark
ved senior-EM for hold.
Seniorspilleren Poul Erik Nielsen
glæder sig lige så meget over at sætte
sig til skakbrættet, som den 11-årige
gjorde det for 53 år siden.

Poul Erik Nielsen
kommenterer:

Pouelsten Holm Grabow

I det følgende parti fra Hold-EM for
seniorer 2011, der blev spillet i Grækenland, lykkedes det mig at bringe
den italienske stormester Mariotti
i vanskeligheder.

Randers (2142)

Poul Erik Nielsen
Holstebro (1987)

Hollandsk / A40
1. d4 b6 2. c4 Lb7 3. Sc3 e6 4. Sf3 f5
5. e3 Sf6 6. Ld3 Lb4 7. Ld2 0-0 8. Dc2
a5
En ny åbning for mig. Jeg plejede
aldrig at spille f5 og a5, men Thomas Jepsen havde vist os noget ved
teori i klubben, som jeg havde taget
til mig.
9. 0-0 De8 10. d5 Sa6 11. e4 Sc5 12.
exf5 Sxd3 13. Dxd3 exd5 14. Tfe1 Dh5
15. cxd5 Lxc3 16. Lxc3 Sxd5 17. Te5
Sxc3
Jeg syntes, der var nogle fælder her,
så jeg var tvunget til afbytning.
18. bxc3 Lxf3 19. gxf3


Det var dejligt at vinde over Pouelsten. Han er en stærk spiller, og vi
har haft mange dyster på det sidste
med halsbrækkende stillinger.
0-1
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Jeg var glad for denne stilling, hvor
hans bønder er så spredte.
19... d6 20. Td5 Tae8 21. Dc4 Tf7
Måske bedre 21... Df7
22. Dg4 Dh6 23. h4 Df6 24. Tc1 c6 25.
Td4 Te5 26. Tcd1 d5 27. c4 Txf5 28.
cxd5 h5
Luft til kongen.
29. Dg2 Txf3 30. T4d2 cxd5 31. Txd5
Txf2 32. Td8† Kh7 33. De4† g6 34. Dc4
De5 35. opgivet.

1. runde

7. runde

Skt. Jørgen, og blev igen medlem af
barndommens Holstebro Skakklub,
hvor han ligesom i Skt. Jørgen kom
til at præge klubarbejdet med poster
i bestyrelsen (ca. 25 år i alt!), og indsats med skoleskaklejre og ungdomsskak i det hele taget. Kun et
enkelt år har der ikke stået Holstebro på spillerkortet. I 1970 var Poul
Erik Nielsen soldat på Sjælland, og
tiden uden for kasernen brugte han
bl.a. til at vinde klubturneringen i
Hillerød Skakklub med 12½ af 14.
Havde klubben dengang turdet sætte
en jyde på førsteholdet, var han måske blevet på Sjælland, for skakken
fik lov at bestemme mange ting i hans
liv, f.eks. skiftede han efter at være
vendt hjem til Holstebro til et nyt
job alene for at sikre frihed til at deltage i weekendens skaktræf.
Poul Erik Nielsen har vundet adskillige turneringer og mesterskaber,
spillet i 1. division og i 1970 opnået
DSU’s titel ‘elitespiller’. Alligevel
tøver han ikke med at kalde sejren i
det stærkt besatte senior-DM 2012
for sit bedste resultat nogen sinde.
Og så var han endda tæt på at melde
afbud, fordi en omfattende vandskade med ødelagte gulve, fugt og
allehånde gener havde taget al opmærksomhed i månederne frem til
DM-starten.
– Men uden vandskaden var jeg
næppe blevet DM, lyder hans lidt
overraskende analyse.
– For det lykkedes mig åbenbart
at overføre situationens stress og
daglige udfordringer til kampenergi
på skakbrættet!
Uanset årsagen var det i hvert fald
udtryk for stor viljestyrke at komme
igen, efter at nederlaget i 5. runde
havde kostet føringen, og i runderne
6 og 7 besejre to af seniorskakkens
topnavne, Jørgen Jørgensen og
Pouelsten Holm Grabow.
I fjor vandt han med Holstebros
seniorer også den danske pokalturnering, men foruden de danske turneringer har seniorskakken givet en
mulighed, Poul Erik Nielsen trods
et langt og meget aktivt skakliv stort
set ikke har udnyttet, nemlig at deltage internationalt. Foreløbig tre gan-

GM Sergio Mariotti
Italien (2329)

Poul Erik Nielsen
Danmark II (2100)

Slavisk / D90
1. c4 Sf6 2. Sc3 d5 3. d4 c6 4. cxd5
cxd5 5. Sf3 g6 6. Lf4 Sc6 7. e3 Lg7 8.
h3 0-0 9. Ld3 a6 10. Tc1 b5 11. 0-0
Lb7 12. Se5 Sxe5 13. Lxe5 Se8 14.
Lxg7 Kxg7 15. Db3 e6 16. a4 Sd6 17.
axb5 axb5 18. Db4 Db6 19. b3 Tfd8
20. Ta1 Txa1 21. Txa1 Lc6 22. Dc5 Dxc5
23. dxc5 Sb7?
En fejl, bedre 23... Se4.
24. b4 d4 25. Le4?
Men dette er helt forkert, Hvid skulle
spille 25... Lxb5 med stor fordel.
25... dxc3 26. Lxc6 c2 27. Lf3
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27... Sxc5 28. Tc1
28... Td2 vinder, her taber jeg hovedet og ser en remis med...
28... Sd3 29. Txc2 Tb8 30. Le2 Sxb4
31. Tb2 Sd5 32. Txb5 Txb5 33. Lxb5 f5
34. Lc4 Sc7 35. f4 Kf6 36. Kf2 Se8 37.
Kf3 Sd6 38. Ld3 e5 ½-½
Jeg har stor respekt for de stærke,
selv om jeg ikke er ræd for nogen
anden end mig selv.

Dara Akdag
– ny i landsholdsklassen
Af Thorbjørn Rosenlund
For det andet havde en række gode
samtaler med daværende ungdomslandstræner Allan Stig Rasmussen
udmøntet sig i ny forståelse af svage
og stærke sider og en bedre udnyttelse af potentialet.
For det tredje lykkedes det at minimere de taktiske overseelser, der
f.eks. i divisionsturneringen havde
kostet point. Op til DM havde han
trænet taktik, ikke så systematisk,
men nok til at skabe den nødvendige tryghed.
Og for det fjerde kom han godt ud
af åbningerne i alle partier i påsken.
Til lejligheden var der lagt et forholdsvis smalt repertoire beregnet på
hele tiden at spille den konkrete
modstander, og det viste sig at give
den tilstrækkelige variation. Til hans
realistiske analyse af turneringen
hører i denne forbindelse, at lodtrækningen var gunstig, idet f.eks. topseedede IM Nikolaj Mikkelsen ville
have været langt sværere at besejre
med sort.
Dara Akdag har spillet skak siden
han var seks år og lærte reglerne af
sin far. Meget tidligt blev han medlem af Hvidovre Skakklub, men skiftede allerede som 9-årig til Skovlunde Skakklub, som efter fusionen
med Ballerup Skakklub blev til
storklubben BMS Skak. Her kom
andre talentfulde juniorer, og der var
et levende skakmiljø for de unge
spillere.
Dara Akdag analyserer dog gerne
sine partier alene, kun med støtte af
computerens skak-engine. Han har
også trænet lidt med den tidligere
klubkammerat Nikolaj Mikkelsen,
men systematik og træningsprogrammer har aldrig været sagen.
Nu er målet på kort sigt at opnå

Foto: Sigfred Haubro.

FM-titlen. Han er helt bevidst om, at
alle svagheder endnu ikke er klaret
trods oprykningen til landsholdsklassen. Som sin styrke betragter han
dynamiske og ultraskarpe stillinger,
og som den største svaghed lidt dårligere stillinger, som skal forsvares.
Desuden fremhæver han den indre
kamp mod sit eget ego som en alvorlig hæmsko. Mange point er mistet mod lavereratede modstandere i
forsøgene på at undgå remis.
På lidt længere sigt er den skaklige overligger sat højt. GM-titel og
dertilhørende rating. Selv om det vil
kræve mere arbejde med skak end i
gymnasietiden, får spillet dog fortsat kun en birolle i forhold til uddannelse. Men først venter et år i Den
Kongelige Livgarde – forhåbentlig
med fri i påsken til at debutere i
landsholdsklassen 2013.

Dara Akdag
komenterer:

1. runde

Kun to spillere er på forhånd sikret
adgang til til øverste klasse ved danmarksmesterskabet 2013. Den ene
er er danmarksmesteren 2012, Sune
Berg Hansen, og den anden er vinderen af kandidatklassen, 20-årige
Dara Akdag.
Med brugen af ratingbaserede normer i FIDE’s stadigt større titelsystem, er der snart kun direkte kvalifikation i VM- og EM-turneringen.
Og til landsholdsklassen i vores eget
danmarksmesterskab, heldigvis.
Med oprykning som bonus kan
deltagerne i kandidatklassen spille
deres chance uden at være hæmmet
af aktuel rating, og det udnyttede
Dara Akdag fra BMS Skak til en lige
så overraskende som imponerende
sejr i påskens kandidatklasse. Al
modstand, inklusive IM’ere og ratingfavoritter blev fejet til side med
overbevisende skak, og i slutstillingen lagde hans 6 point af 7 en afstand på hele 1½ point til de nærmeste forfølgere.
I ungdomsskakken er Dara Akdag
allerede et kendt navn. Danmarksmester 2010 i skoleskakkens ældste
gruppe, og bronzevinder ved nordisk
mesterskab i ungdomsskak 2011.
Dertil stadigt bedre resultater i voksenturneringerne og et ratingtal øget
til godt 2200. Men derfra og til at
vinde kandidatklassen med en ratingpræstation på 2638 er springet
alligevel så stort, at noget må have
været anderledes.
Dara Akdag peger selv på fire forhold: For det første tog han turneringen mere seriøst, end det ellers
har været hans vane. Altså noget med
at gå tidligt i seng, forberedelse til
samtlige partier, ikke drikke alkohol op til turneringen, osv.

IM John Arni Nilssen
K41 (2378)

Dara Akdag
BMS Skak (2225)

Moderne benoni / A77
1. d4
Jeg havde forberedt mig godt til dette
parti og var ekstra opsat på at vinde,
da jeg havde en revanche til gode.
2012 /4/209
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Her kom jeg til et vanskeligt tidspunkt i partiet. Det er svært at komme
videre for Sort, og der er intet kon-
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kret i stillingen. Der er dog lige en
brik, der kan forbedres, nemlig springeren.
22... Sa8! 23. Le3 Sc7 24. Te1 Sa6 25.
Sf1 Sb4
Det siger lidt om Sorts fordel, når
det fra træk 22 er muligt at rykke
den samme brik fire gange og stadig
stå bedst.
26. g3 De7?!
26... Dd8 havde været det korrekte
træk, da det tager b6 fra løberen.
27. Te2 Sd3 28. Dd2 Lxc3!?
28... The8 29. Lb6, men 28... Dd8!
havde stadig været godt.
29. bxc3 Dxe4 30. Ld4 Dxd5 31. Se3
Dc6 32. Lxh8 Txh8 33. Sc2
Stillingen har ændret karakter og er
nok nogenlunde i balance nu. Sorts
springer er god, men nok ikke god
nok til at vinde partiet.
33... Dc5† 34. Sd4 Lc6
34... Kg7 havde nok været bedre, da
løberen kan have en fremtid på h1a8 diagonalen.
35. Te7 Tf8 36. De3 Dd5 37. Sxc6 bxc6
38. Tb1 Kg7 39. Tc7 c5 40. Te7 Df3
De sidste fem træk var præget af tidnøden.
41. Dd2 Dc6 42. Tb5 d5
Vi prøver begge at få noget ud af
stillingen.
43. Tbb7 Kg8
Ideen bag dette træk var at prøve at
bytte et sæt tårne med Te8 på det
rigtige tidspunkt. Jeg havde egentlig tænkt mig 43... Dxa4, men jeg
kunne ikke helt finde ud af, hvad der
sker efter 44. f5.
44. f5 Df6 45. fxg6 Dxg6
Min evaluering af stillingen var, at
den nu er i balance. Satser Hvid for
hårdt på gevinst, risikerer han at løbe
ind i noget modspil med den sorte
springer og dronning. Begynder Sort
derimod at rykke frem med bønderne
i centrum, bliver de på et tidspunkt
så sårbare, at Sort risikerer at tabe
dem.
46. De2 Df5 47. Tbd7 Dg5 48. Te8
Her havde jeg set, at 48... Kg7 var
eneste træk, der holdt balancen i stillingen.
48... Kg7
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49. Txd5??
En kæmpe fejl, efter mange timers
spil.
49... Dc1† 50. Kg2 Txe8 50. opgivet.
51. Dxe8 går mat, og 51. Dxg4 er
kun en skak.
0-1

Dara Akdag
kommenterer:

6. runde

1... Sf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Sc3 exd5 5.
cxd5 d6 6. Sf3 g6 7. Sd2 Lg7 8. e4
Dette er en af de harmløse opstillinger mod benoni. Hvid stiller sig bare
op, og det får Sort egentlig også bare
lov til.
8... 0-0 9. Le2 Te8 10. 0-0 Sbd7 11.
Kh1 Sb6
Ideen kommer fra et af Akopians
partier, hvor der i stedet for Kh1 er
spillet f4. Ideen med 11... Sb6 er, at
Sort går efter initiativet, ved at udvikle brikkerne så hurtigt som muligt. Det ser måske lidt mærkeligt ud
ved første øjekast, da standardplanen
i benoni er a7-a6 + b7-b5.
12. a4 a5 13. f4 Ld7 14. Lf3 h5
Sort har fået sine brikker ud og er
klar med det dynamiske benoni-spil,
hvorimod Hvid ikke har så let ved at
udvikle brikkerne.
15. Db3?!
15. h3 Sg4 16. De1 Ld4, og Sort har
godt dynamisk spil. En variant kunne
være 17. Sb3 Lxc3 18. Dxc3 Lxa4
19. hxg4 Dh4† 20. Kg1 hxg4 21.
Lxg4 (21. Le2 g3) 21... Dxg4.
15... Sg4 16. Se2 Tc8 17. Lxg4?
Hvid har svært ved at fortage sig
noget konstruktivt og vælger i desperation at bytte nogle brikker af.
17. Sb1 og videre til c3, havde været
en bedre mulighed. Sort står dog stadig bedst.
17... hxg4 18. Sg3 c4! 19. Dd1 Dh4
19... c3!? er muligvis bedre, men jeg
så ingen grund til at forcere spillet,
når jeg bare havde en bedre stilling.
20. Sb1 Kh7 21. Sc3 Th8 22. Kg1

Dara Akdag
BMS Skak (2225)

IM Nikolaj Mikkelsen
BMS Skak (2409)

Engelsk / A21
Dette var mit sidste ‘rigtige’ parti i
turneringen, da jeg kunne risikere at
skulle give op i sidste runde, for at
kunne nå mit fly til Mallorca, hvor
min næste turnering startede samme
dag kl 20.30. Heldigvis nåede jeg
flyet med en kort remis.
1. c4
Jeg spiller jo som regel 1. d4, men
valgte her (ligesom i resten af turneringen) strategisk klogt i åbningen.
Havde jeg spillet 1. d4, havde det
højst sandsynligt været mig, der
skulle tage stilling til en afvigelse i
hans åbningsrepertoire.
1... e5 2. Sc3 d6 3. g3
Jeg var godt klar over, at Nikolaj ville
spille dette system, da han før har
anbefalet det til mig.
3... f5 4. Lg2 Sf6 5. d3 Le7 6. e3 0-0 7.
Sge2 Sc6
7... c6 8. 0-0 Le6 9. f4! Sbd7 10. b4
(eller 10. b3 De8 11. La3 Dh5 12.
h3) 10... Tc8 11. Tb1, og Hvid forsætter med sit spil på dronningfløjen.
8. 0-0 De8?!

Er lidt for hurtigt. 8... a5!? 9. Ld2 (9.
Sd5?! Sb4) 9... Le6 (9... Sb4 10. Db1
c6 11. a3 Sa6 12. b4) 10. Sd5 var
kun marginalt bedre for Hvid.
9. Sd5 Sxd5
Jeg tror, at 9... Ld8 havde været en
bedre beslutning. Den åbne c-linje
må være til Hvids fordel, der er dog
ikke lige så meget tryk på diagonalen h1-a8, men når Hvid begynder
at spille i centrum, bliver det hurtigt
klart, at Sort har spillet upræcist i
åbningen.
10. cxd5 Sb8 11. Dc2
Hvids træk giver lidt sig selv, hvorimod Sort skal tage sine skridt med
stor forsigtighed.
11... Ld8 12. Ld2 Sd7 13. f4 Sf6 14.
Tae1 Kh8 15. e4?!
15. Kh1 havde været et godt profylakse-træk imod Sorts angreb.
15... fxe4 16. dxe4 c6!
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Nu bliver det hurtigt klart, at Hvid
har forhastet spillet i centrum lidt.
Modspillet med Lb6 + Dh5 + Lh3 +
Sg4 er ikke særlig behageligt, og
kræver stor præcision fra Hvids side.
17. Sc3
17. Kh1 Sg4 (17... Dh5 18. fxe5)
18. dxc6 Dh5 19. h3 Lb6 kan kun
være bedre for Sort; og også 17. fxe5
Lb6† 18. Kh1 dxe5 (18... Sg4 19. e6
Txf1† 20. Txf1 Sf2† 21. Txf2 Lxf2
er udmærket for Hvid) 19. Lb4 Tf7
20. Lc5 Lg4 er helt fint for Sort.
17... Dh5 18. fxe5
18. Sa4 Le7
18... dxe5 19. Kh1 Lb6 20. dxc6!
Sikrer den langsigtede positionelle
fordel.
20... bxc6 21. Sa4 Lh3? 22. Lb4

Efter dette træk er truslen Lxg2 væk.
Løberen på h3 er ikke rigtig med i
spillet, da afbytningen på g2 er til
Hvids fordel, pga. svækkelsen på f5.
22... Tfe8 23. Sc5
Også 23. Lc5!? er interessant.
23... Tad8 24. Sb7!
Kunne ligne noget fra et skoleskakstævne, men der er en dybere
idé. Springeren skal til c4, hvor den
truer e5 og samtidig forsvarer felterne d2 og e3. En idé var også at
spille La5 på det rigtige tidspunkt.
24... Td7 25. Sd6 Ted8 26. Sc4 Lxg2†?
Hvid får nu en ekstra mulighed for
at angribe e5, nemlig via feltet f5.
Rigtigt var 26... Td4! med lige spil.
27. Kxg2 Ld4 28. Tf5 De8 29. La5 Tc8
30. Lc3! De6 31. b3 Lxc3
Sort sigter efter et materielt lige slutspil i håb om at kunne holde det.
32. Dxc3 Sxe4 33. Dxe5 Dxe5 34. Txe5
Hvid har klar fordel.
34... Sf6 35. Te7 Tcd8 36. T7e6 Tc7 37.
T1e5
Med truslen Tc5.
37... c5 38. Te7 Txe7 39. Txe7 Sd7
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det, men jeg synes nu, det ligner, at
Sort har meget gode remischancer.
41... g6 42. Sh6† Kf8 43. Txh7 a5 44.
Th8†
Tårnafbytningen fjerner Sorts modspilschancer.
44... Ke7 45. Txd8 Kxd8 46. Sg4 Ke7
47. Se3 Ke6 48. a4
Hvid har stabiliseret dronningfløjen,
og resten burde være let nok.
48... Ke5
Et godt forsøg på at komplicere partiet igen.
49. Sc4† Kd4 50. Sxa5 Kc3 51. h4!
Hvids plan er at få sat gang i de to
randbønder og derefter ofre springeren på c-bonden.
51... Kb4 52. Sc6† Kxb3 53. a5 c4 54.
a6 c3 55. a7 Sb6 56. Sd4† Kc4 57.
Se2 c2 58. g4 Kd3 59. Kf3 Kd2 60. h5
Sd7 61. a8D Se5† 62. Ke4! Kxe2 63.
Kxe5 c1D
Uundgåelig dronningafbytning.
64. Dg2† Ke3 65. De4† Kf2 66. Df4†
1-0




   
  
  

  
Sidste mulighed er nok 39... Td7, da
40. Txd7 (40. Te6 kan også spilles,
og Sort skal forsvare sig i lang tid
endnu) 40... Sxd7 41. Kf3 g6! måske kan holdes remis.
40. Sd6 Kg8 41. Sf5
41. Sb7 var også en god mulighed,
men jeg valgte teksttrækket for ikke
at forcere alt for meget, da det var
mig, der havde de lette valg. Ifølge
den gamle regel om, at springerslutspil er ligesom bondeslutspil, burde
det jo efter 41... Kf8 42. Sxd8 Kxe7
43. Sc6† Kd6 44. Sxa7 være vun-
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Juniorskak

Fra venstre: Jonas, Oscar og Silas ...

Benedicte, Mikala og Lotte ...

U08 – (Drenge, født 2004 – ):

P10 – (Piger, født 2002–2003):

1. Oscar Koch-Müller, BMS Skak, 6
2. Jonas Bjerre, Skanderborg Skakklub, 6
3. Silas Høyerup, Lindehøjskolen, 4½

1. Mikala Høyerup, Skakforeningen Caissa Gladsaxe, 4½
2. Lotte Dyndgaard, Frederiksberg Skoleskak, 2
3. Benedicte Kistrup, BMS Skak, 1

DM
for ungdom

Ny deltagerrekord
– 114 drenge og piger,
ni grupper og ni mestre.
Af Jesper Schultz-Pedersen
For at gennemføre et stævne på størrelse med et Ungdoms-DM skal forskellige forudsætninger være til stede. Der skal være en planlæggende
og drivende kraft, en gruppe mennesker, som vil bruge en gevaldig
masse tid på sagen, en kommune, der
gerne stiller lokaler til rådighed, og
selvfølgelig nogen, der, om jeg så
må sige, efterspørger produktet.
Disse forudsætninger var til stede i
2011 og altså igen her i 2012, så
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Ungdoms-DM for andet år i træk
kunne afholdes på Engholm Skolen
i Allerød.
Årets stævne fulgte den gode
trend, der har været med at deltagerantallet stiger mærkbart fra år til år.
Det rundede således de hundrede
deltagere med i alt 114 fremmødte
mod sidste års 99 – naturligvis med
en proportional stigning i medfølgende forældre osv. Kigger vi på
deltagernes sammensætning, er
mønsteret også gentaget fra året før,
idet den overvejende del af deltagerne stiller op i de tre yngste aldersgrupper, samt at det ikke lykkedes at
samle nok spillere til at kunne oprette den ældste gruppe (U18). Der
var i øvrigt mærkbart færre pigespillere i 2012 trods det større deltagerantal.
Baseret på erfaringer fra disse
stævner og fra Allerød Skakklubs
egne juniormedlemmers aktivitetsniveau, efterhånden som de bliver
ældre, er det tydeligt, at der sker et
drastisk fald i aktiviteten, når gymnasiet bliver en del af tilværelsen.
Det kan man så filosofere over, om
der kan gøres noget ved. Faktum er
nu nok, at skak altså bare ikke har

prioritet i den periode af folks liv,
hvor de går fra at have meget fritid,
til at tid er en begrænset ressource.
Moralen må være, at skal man være
mesterspiller, inden man er fyldt 18,
skal man være det, inden man er fyldt
16. Ellers kommer det først, når man
er færdig med uddannelsen og har
bidt sig fat i arbejdsmarkedet og har
overskud til at indrette sit liv, som
man vil.

Organisation...
Da det var andet år i træk, at Lars
Hallgren og undertegnede skulle
organisere stævnet, havde vi en drejebog i ærmet. Den væsentligste
ændring var nok, at der i forhold til
sidste år var flere runder i de yngste
grupper. Fem runder til at afgøre en
gruppe med op mod 30 deltagere er
sportsligt skidt. Rent praktisk indebærer det også 3-4 timer lange pauser mellem runderne, hvor man så
skal sørge for, at folk har noget fornuftigt at tage sig til. Så rundetallet
var sat op til 7 runder for disse grupper. Dermed var ventetiden skåret
drastisk ned. Fodbold og et antal
internetforbundne computere klarede resten.

Fotos: Sigfred Haubro.



Thomas, Filip og Nicolai ...

Linnea, Charlotte og Mia ...

U10 – (Piger og drenge, født 2002-2003):

P12 – (Piger, født 2000-2001):

1. Filip Boe Olsen, Hinnerup Skakklub, 6
2. Nicolai Kistrup, BMS Skak, 5½
3. Thomas Søndergaard Thybo, Morsø Skakklub, 5½

1. Linnea Holmboe Borregaard, Skakforeningen Odysseus, 6
2. Ellen Fredericia, Skakklubben K41, 5½
3. Charlotte Helsen Neerdal, Skakforeningen Odysseus, 4½

Organiseringen af stævnet var i
høj grad bundet op på et computersystem, der sørgede for styringen af
tilmeldinger, kørte selve turneringen,
og også leverede nyttige udtræk til
f.eks. styring af madbestillinger.

KSU/BMS lånte 16 elektroniske
brætter til stævnet og sørgede også
for driften. Tak for det og endnu en
ting som man som organisator ikke
behøvede at tænke på. Der var nu
også nok at have fokus på endda. To

tapre ASK-medlemmer præsterede
undervejs at skrælle 25 kg kartofler
på to timer mens andre forvandlede
mere en 20 kg friskhakket kød til
millionbøf i en gigantisk gryde. Men
bare rolig – der var en plan... faktisk
en meget detaljeret plan. For eksempel var det plottet ind i nogle regneark, hvad den halve snes ASK-medlemmer og halve snes forældre til
ASKs egne deltagere plus de venlige mennesker fra KSU/BMS skulle
medvirke i.

Skak...

Fra venstre: Niels Buster, Arunn, Lasse, Tobias og Sophus.

U12 – (Drenge, født 2000-2001):
1. Lasse Ramsdal, Åbyhøj Skakklub, 6
2. Tobias Dreisler, Skakkluben af 1968, 5½
3. Arunn Ananthan, Skakklubben Evans, 5
4. Niels Buster Krog Westh, Åbyhøj Skakklub, 5
5. Sophus Mechlenburg Møller, Frem Skakklub, 5

Ungdoms-DM havde
rekorddeltagelse med
i alt 114 piger og drenge,
og med 29 drenge i
U12 var denne gruppe
stævnets største.

Rent skakligt svinger spillestyrken
vildt mellem de deltagende. Spektret går lige fra rene nybegyndere til
folk, der har spillet skak i halvdelen
af deres endnu unge liv. Nogle af de
her gutter arbejder meget hårdt med
deres skak og fortsætter år efter år
med at sætte deres aftryk i toppen af
ungdomsskakken i Danmark med
DM-titler og på anden vis.
En, som undertegnede har fulgt
fra sidelinien gennem en del år, er
Martin Percivaldi, der allerede har
flere DM-titler på sit CV. Han har,
efter en periode, hvor der ligesom
var ratingmæssig stilstand, nu igen
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... UNGDOMS-DM

Fra venstre: Jesper, Martin og Mathias ...

Mia, Freja og Mette ...

U14 – (Drenge, født 1998-1999):

P14 – (Piger, født 1998-1999):

1. Martin Percivaldi, Hillerød Skakklub, 4½
2. Jesper Søndergård Thybo, Skive Skakklub, 4½
3. Mathias Kejlstrup Simonsen, Skakklubben Evans, 3½

1. Freja Vangsgård, Vejlby-Risskov Skakklub, 4
2. Mette Ellegaard Christensen, Jyderup Skakklub, 2
3. Mia Louise Gammeltoft, Mærsk klubben, 2

www. skak-dm.dk/ungdom/2012
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af de to skønhedspræmier for følgende parti, der er en vel gennemført hvidfeltet kampagne.
5. runde

fået gang i tingene, og det sidste års
tid har spillet og resultaterne vist
konstant pil op. I år vandt han DM
for U14 foran sin evige rival Jesper
Thybo, idet de spillede remis indbyrdes og tævede alle andre – men
altså med Martin som den, der havde
bedst korrektion til sidst.
Man er vant til ved disse stævner,
at gevinster kommer som resultat af
taktiske forviklinger. Martin har
imidlertid nået et niveau (+2000 i
rating), hvor han kan spille folk ned
og i øvrigt også giver folk med 22002300 i rating store problemer med at
presse mere end et halvt point ud af
et parti mod ham, selv om det endnu
kniber med ligefrem at slå sådanne
folk. Med andre ord er han blevet en
god positionsspiller. Han fik den ene

Tor Kristian Joensen
Viborg Skakklub (1663)

Martin Percivaldi
Hillerød Skakklub (1986)

Fransk / C02
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Sc6
5. Sf3 Db6 6. Le2 cxd4 7. cxd4 Sge7
8. Sa3 Sf5 9. Sc2 h5!?
Hertil kan alle være med. Ofte spilles 9... Lb4†, som Hvid besvarer med
Kf1, hvorefter Sort går i gang med
at gennemføre et snarligt f7-f6. Kampen står så mellem Hvids terrænfordel mod Sorts dynamiske/taktiske
muligheder. Men Martin har andre
planer. Med h5 signalerer han sine
intentioner om at spille på hvidt. Prisen er, at Hvid uforstyrret kan rokere, og planer om f7-f6 skal nu tage
højde for, at feltet g6 er blevet blødt.
10. a3?!
Hvis Hvid blot kunne spille b4, ville
det sløre, at dette træk smider den
smule kontrol, som Hvid har over
de hvide felter på dronningfløjen. Så
Sort stopper for muligheden b4 ind-

til videre. Derefter er det svært for
Hvid at holde Sort fra at få en forpost på c4, da en bonde på b3 kræver officersdækning til alle tider.
10... a5 11. Tb1 Ld7 12. Le3 Le7 13.
0-0 g6
Nødvendigt hvis Sort vil rokere og
dermed bringe den sidste inaktive
officer med.
14. Dd2 a4
Gid jeg ikke havde spillet a3, har
Hvid nok tænkt, og går så i gang
med at gøre noget for sine hvide felter.
15. Tfc1 Sa5 16. Sa1 Lb5
Hvad man skal hæfte sig ved i dette
parti, og som bragte det op som kandidat til en præmie, er Sorts konsekvente hvidfeltede kampagne med
erobring af forpostfeltet c4 og videre
indtrængning.
17. Lxb5 Dxb5 18. Dc3 0-0 19. b4
Hvid fik endelig sit b4 ind, men det
er for sent, da Sort allerede har springeren klar til at invadere c4 og dermed altid kan ende med en officer
på feltet uanset antallet af afbytninger.
19... Sc4 20. Sd2 Tfc8 21. Sxc4 Txc4
22. Dd2 Tac8 23. Txc4 Txc4 24. Tc1
Txc1 25. Dxc1 Dd3

Thea, Emma og Ellen.

U16 – (Drenge, født 1996-1997):

P16 – (Drenge, født 1996-1997):

1. Jens Albert Ramsdal, Åbyhøj Skakklub, 4
2. Mads-Holger Bang Jacobsen, Bornholms Skakklub, 4
3. Jonathan Braüner, BMS Skak, 3

1. Emma Le Besq, Frem Skakklub Odense, 5
2. Thea Nicolajsen, Århus/Skolerne, 3
3. Ellen Kakulidis, Aalborg Skakforening, 2½






   
   
   
   
  
  
  

Bonde-a3 er svag, d4 er svag, løberen på e3 er udsat, første række er
svag. Det er ikke noget under, at
Hvid går i dørken i få træk her.
26. Sc2 Sxe3 27. fxe3 De2 28. g3 h4
29. Se1 Lg5 30. Dc3 Lxe3† 31. Kh1
Df1 mat! 0-1
Efter denne positionelle anretning
skal vi også se det andet præmierede
parti. Det stammer fra U10-gruppen
og er ren taktik. Sort demonstrerer
på bedste vis ånden i klassisk gambitskak. Udvikling og aggressivitet.
Specielt i de yngre aldersklasser,
hvor forsvarskunsten ikke er så udviklet, at det en pointgivende strategi.

4. runde

Jens Albert og Jonathan (Mads-Holger skulle nå en færge) ...

Nicolai Kistrup
BMS Skak (1337)

Mads H.Hasager
Hinnerup Skakklub (1228)

Volgagambit / A58
1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 a6
5. bxa6 Lxa6 6. Sc3 e6 7. dxe6?! fxe6
Fra volgagambit til Blumenfeldgambit, hvor Hvid har spillet suspekt. Sort har fin kompensation.
8. Lg5 d5 9. g3 h6 10. Lf4 d4 11. Sb1
Lb7 12. Sf3 g5

  ^
   
   
   
   
   
  

 
Aldrig et roligt øjeblik.... Hvid skal
tvinges til at reagere og trække allerede udviklede brikker, mens Sort
udvikler nye brikker og skaber sig et
overvældende udviklingsforspring.

Undervejs har Sort nået at flytte alle
otte bønder inden for de første 12
træk!
13. Lxb8 Txb8 14. Lg2 Db6 15. b3 Lg7
16. Sbd2 Sd5 17. Tc1 Sc3 18. Dc2 Da6
19. 0-0 Sxe2† 20. Kh1 d3 21. Dxc5 Tc8
0-1
Ok, så Hvids håndtering af forsvarsopgaven haltede et par steder,
men Sorts skærebrænder-spillestil
lover godt for den fremtidige karriere. Et fornøjeligt parti.
Hvad skete der ellers...? Joh, juniorlandstræner Mads Boe spillede
ursimultan med 1½ time mod ½ time.
Han havde nok forventet en 20-25
modstandere, men der var omkring
40. Så er 1½ time bare ikke nok.
Mange af disse juniorer er jo ret gode.
Så Mads Boe måtte ned – mestendels på tid – i over halvdelen af partierne, og så var der sodavandsfest
blandt vinderne.
Nu flytter stævnet til Skanderborg
næste gang. Med den trend, der er i
deltagerantallets udvikling, kan de
se frem til at have dobbelt så mange
deltagere, som da de holdt det sidste
gang for tre år siden. Så alt er ikke
‘gloom and doom’ i dansk skak.
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 3.
1. Walter Ader Hausman, Chile
Arne Zwaig, Norge
16. Skak-OL, Tel Aviv 1964. 37...
c3!! skaffer plads til a-bonden. 38.
Tb4. For 38. Sd3 Txd3! er ubrugeligt.
38... Lb5?! Her skulle straks 38...
Tb1!! være lidt mere præcist: 39.
Tb8† Kh7 40. b4 a3 41. Tb6 Lb5
etc.
39. Sf3 Tb1 40. bxc3 Txb4 41.
cxb4 a3 42. Sd4 La4! 0-1.
2. Mihai Suba, Rumænien
Petar Velikov, Bulgarien
25. Skak-OL, Luzern 1982. Som det
forhåbentlig straks ses, er Sort fuldstændig overspillet. Suba valgte 28.
Sh6†! vel vidende, at springeren efter 28... Kh7 var prisgivet og måtte
ofres.
29. Sxf7! Txf7 30. Lxf7 Dxf7. Det
viser sig, at der ikke er nogen redning: 30... Sa5 31. De7 Sc6 32.
Lxg6† Kxg6 (32... Kh8 33. Dxd8†!)
33. De4† Kf7 34. De6† Kf8 35.
De8†. 31. Dg5! og tårnet til e7. Sort
opgav.
Der var i stillingen ikke mindre
end tre gevinsttræk, som faktisk
kommer ud på det samme. Der kunne
nemlig også spilles 28. Lxf7†!! Txf7
(eller 28... Kh7 29. Se5 Sc5 30.
Dg5!) 29. Sh6† etc. Eller med trækomstilling: 28. Se5! og slag på f7.
1-0.
3. Michael J. Haygarth, England
Sejer Holm Petersen, Danmark
14. Skak-OL, Leipzig 1960. Standardofferet vinder: 20. Lxg6! hxg6.
Alternativet 20... Te7 giver ikke Sort
megen glæde: 21. Lf5 Sd8 22. Dg4†
Kh8 23. Dd4† Kg8 24. Te3 etc.
21. Dxg6† Kh8 22. Dh6† Kg8
23. Sh5! Her kunne 23. Te3!? også
overvejes. 23... Te7. 23... Dd7 24.
Te3 Te7 25. Tfe1!
24. Te3 Tf5 25. Tg3† Kf7 26.
Dh8! Txh5 27. Dxh5† Kf8 28.
Dh8† Kf7 29. Tg7† Kf6 30. Dh6†
Ke5 31. De3† Kf5 32. g4 mat. 1-0.
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4. Neil Fairclough, Jamaica
Tom Wedberg, Sverige
28. Skak-OL, Thessaloniki 1988.
Stillingen var opstået efter trækkene
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. Lxc6
dxc6 5. 0-0 Ld6 6. d4 exd4 7. Lg5
Se7 (7... f6 8. e5) 8. Sxd4 0-0 9. De2?
og svenskeren regnede lidt længere
end amerikaneren:
9... Lxh2†! 10. Kxh2 Dxd4 11.
Sc3. Det, han overså, var 11. Lxe7
De5† samt 12... Dxe7. 11... Sg6 12.
Kg1, og efter endnu tyve træk blev
det 0-1.
5. Laszlo Szabo, Ungarn
Gideon Ståhlberg, Sverige
14. Skak-OL, Leipzig 1960. 25.
Ld4!! var fuldstændig afgørende.
Men den hvide stilling var så overlegen, at også andre træk måtte overvejes, f.eks. 25. Dg5! eller 25. Te4!
25... Sxd5. 25... exd4 26. Txf4 Lf5
27. cxd4 var naturligvis håbløst. 26.
Txe5. Der truer nu aftræk som 27.
Te8† og 27. Th5!, det sidste i varianten 26... Le6 27. cxd5! Txd5 28.
Th5!!
Ståhlberg forsøgte desperat 26...
Sxc3 med et håbet om en skak på e2.
Men ... 27. Lxc3. 1-0.
6. Iolo Cerredig Jones, Wales
Jürgen Dueball, Vesttyskland
21. Skak-OL, Nice 1974. 26... Te1!!
27. Lxe1. 27. Sxe1 kommer ud på
det samme. 27... Sb2! 28. Lc3 Sxd1
29. Txd1 De2. 0-1.
7. Oscar Panno, Argentina
Dieter Keller, Schweiz
12. Skak-OL, Moskva 1956. Da
Panno vandt junior-VM i København 1953, tabte han kun et eneste
parti. Til Keller. Så der var lagt op til
revanche!
18. Lxe6! baseret på 18... fxe6 19.
Sxe6 Sxe6 20. Txc7 Sxc7 21. Td7,
hvor dobbeltangrebet indbringer det
fornødne overskud.
Det skal dog indrømmes, at også
andre træk var gode nok. Slag på c5
eller 18. Dg4† Kh8 19. Sxc5 Lxc5
20. Dh4 ville vinde, men måske knap
så spektakulært. Vi elsker at sætte
brikker i slag!

18... De5 19. Sxc5. Endnu bedre
var 19. Lf5! Sxe4 20. Dg4† Sg5
(20... Kh8 21. f4) 21. Te1 Tg8 22.
Dh4 Tg7 23. Sf3 Dc7 Dxf6! etc. 19...
Lxc5 20. Lf5. Og her var 20. Dg4†
Kh8 21. Lf5 mere nøjagtigt, da Sort
nu kunne mindske trykket lidt med
20... Tfd8!, hvorefter Hvids fordel
ville være noget mindre.
20... Tfe8? 21. Dh5 Lxd4 22.
Txd4! Dxd4 23. Tc7. Slut. 1-0.
8. Ma Luisa C. Rodriguez, Spanien
Pia Cramling, Sverige
26. Skak-OL (kvinder), Thessaloniki
1984. Jo! 16... Scxe4! Den rigtige
springer! 17. Sxe4? Men det var en
fejlberegning. 17. Tdd1 var det fornuftige, selv om Sort så står meget
tilfredsstillende.
17... Sxe4 18. Dxe4?? Nu var det
måske meningen, at der skulle komme 18... Txe4?! 19. Td8† Lf8 20.
Lh6. Men da f8 er dækket, duer det
slet ikke (20... Txe2). Heller ikke 20.
Lxe4 Kg7! går. Bedre, om end surt
var 18. Td3.
18... Lf5! Endnu bedre. 19. Dh4.
Tårnet kan ikke reddes: 19. Df4 Le5!
19... Dxd6 20. Sc3 Db4 21. g4 Lc2
22. g5 Tad8 23. Le4 Dxb2. 0-1.
9. Fabiano Caruana, Italien
Viktor Korchnoi, Schweiz
38. Skak-OL, Dresden 2008. 22. e5!!
Pludselig står de sorte brikker helt
forkert. Tc8 er udækket, og springeren har det heller ikke for godt, som
det ses i varianten 22... dxe5 23. Lxe5
0-0 24. Dxd7. Eller 22... h5 23.
Lxf7†! Kxf7 24. Dxd7.
Der trues på d6, og 22... d5 besvares med 23. e6! Sf6 24. exf7† Kxf7
25. De6† Kg6 26. Te5 gxf4 27. Df5†
Kf7 28. Tae1 The8 29. Lxd5† etc.
Viktor (61 år ældre end modstanderen!) fandt ikke andet end 22...
Kd8 23. exd6 Lf6 24. Lg3. Her var
24. Lxf7!! fint: 24... gxf4 25. De6
samt 26. De8†.
24... h5 Eller 24... Tf8 25. Tac1
d3 26. Tc7 Txc7 27. dxc7† Kc8 28.
Df3. 25. De4 Le5 26. Lxe5 Te8 27.
Df5. 27. Lf6†!! Sxf6 28. Dxd4. 27...
Sxe5 28. d7! Damen er udækket!
1-0.
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Mat i 3 træk.

Opgaveforklaring
13629. Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 10. halvtræk med Sorts
hjælp.

Løsninger
13617. (Skakbladet nr. 2) Løsningen må desværre udskydes endnu en
gang.
13619. 1. Dh5. 1... Sb3/Sc2 2.
S(x)c2‡. 1... Se5/Kxe3 2. Lc5‡. 1...
gxh5 2. Sf5‡. 1... ~ 2. Dh8‡. William Meredith, USA (14/5 1835
10/8 1903). Dette er ikke en ‘Meredith-opgave!’ Hvorfor ikke? Meredith stillede strenge krav til sig selv,
opgaverne måtte ikke være ‘overlæssede’. Til hans ære organiserede
Good Companion Chess Problem
Club en konkurrence i 1916, og siden har hans navn betegnet ‘letvægtsproblemer’ med højst 12 brikker – og denne har 13! Samme år
udgav Alain C. White 100 af Merediths opgaver i den berømte juleserie,
der fra 1905-1936 løb op i 44 beundringsværdige bind!
13620. 1. Th2 Kxa4 2. Lc6† Kxa3
(2... Ka5 3. Th5‡) 3. Lc5‡ . William
















  
 
   
   
  
   


















Mat i 3 træk.








13627
A. Fossum, 1930



13626
E. Grosdemange, 1847















 
  
   
   
Hjælpemat i 5 træk.

Anthony Shinkman, USA (25/12
1847 - 25/5 1933). Troldmanden fra
Grand Rapids, Sam Loyds gode ven,
komponerede over 3000 opgaver i
alle genrer.
13621. 1. Tg1. 1... hxg1X 2. Sdc5†
Kf5 3. Dh5‡. 1... Kxd3 2. Ta1 Kxc4
3. Df1‡ Ke4 3. Db1‡~ 3. Dd1‡ Kf5
2. Sf2 hxg1X 3. Dh5‡ gxf2 3. g4‡.
Samuel Loyd (30/1 1841 - 10/4
1911). I reglen kaldt Sam Loyd eller
et væld af pseudonymer. I 1913 udgav A.C. White i ovennævnte juleserie S.Loyd and his Chess Problems
indeholdende 714 opgaver. Nærværende opgave minder os om hans
idérigdom.
13622. 1. Sc4 De5† 2. Kxb3 Dg3 2.
f8D/T†. Francisco (eller Franz?)
Benkö, Argentina (24/6 1910 - 11/1
2010). Der berettes om, at flere
stærke løsere ikke kunne løse denne
opgave inden for tidsgrænsen. Dette
viser igen, at visse træk og stillinger
er svært tilgængelige for menneskehjernen.
13623. 1... e1L 2. Sf3 La5 3. Sg1
hxg1L† 4. Kd3 Lc5 5. Kc4 La3
6. b3‡. Imre Sztankovszky, Ungarn















   
 
  
   
  
   
Mat i 3 træk.

  
  
 
   
  
   
   
   


13630
J.H. Marwitz, 1984

13628
V. Kobets, 1927



Mat i 2 træk.







13629
R. Arnold, 2009





   
   
  
   
  
   




13625
N. Belchikov, 1972-73

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



Hvid trækker og holder remis.

(1896 - 26/8 1976). I Ungarns guldalder dyrkedes hjælpematten med
opfindsom ihærdighed.
13624. Slutspilstudie.
1. Le6!
Men ikke 1. Ld6 Dc3 2. Te5 Dxe5 3.
Lxe5 Txe5 4. Txh7† Kg8 5. Tg7†
Kf8 6. Sxc5 Td8 7. Sxd7† Txd7 8.
Txd7 Ke8 og Sort vinder.
1... dxe6 2. Ld6!
Og nu hverken 2. Lxc5 Dc3! 3. Sd4
Dd3 eller 2. Txh7† Kg8 3. Ld6 Dc3.
2... Dc3 3. Sd4! Dxd4
3... Dd3 4. Le5! Txe2 (4... Dxd4 5.
Ta2! Txa2 6. Tg6† Txe5 7. Tg8†
Kxg8) 5. Txh7† Kg8 6. Tg7† Kf8 7.
Ld6† Ke8 8. Te7 vinder i hvert fald
ikke for Sort.
4. Te5!
4. Le5 strander på 4... f3.
4... Dd3!
4... Dxe5 5. Lxe5 Txe5 6. Tg8†
Kxg8 er også remis.
5. Te4!
Men ikke 5. Teg5 f3! 6. Le5 Lxe5
med gevinst.
5... Dc3! 6. Td4!
Og her taber såvel 6. Le5 Ta6 7. Tb4
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Debat

... PROBLEMSKAK
Dxe5 som 6. Te5 Dc2 7. Te4 Db2 8.
Te5 Db1 9. Te4 Da1 10. Te5 Ta7
11. Txa7 Dxa7 12. Tg5 f3!
6... Dc2 7. Td3!
Igen eneste træk, da 7. Ta4 Tf8! 8.
Ta8! Df5! 9. Le5! Dh5†! 10. Kxh5
Txe5† 11. Kh6 Th5 vinder for Sort.
7... Db2 8. Tc3 Db1 9. Tc2 Da1 10. Tb2!
10. Tc3 Ta7 og vinder.
10... Dxb2 11. Le5! Txe5
Forsøgene 11... f3 12. Txg3† Txe5
13. Tg8† Kxg8 og 11... Tf8 12.
Txh7† Kg8 13. Tg7 vinder heller
ikke.
12. Tg8†! Kxg8 og remis.
Serhiy Ihorovych Didukh, Ukraine
(født 31/5 1976). En talentfuld ung
studieforfatter !

En smuk selvmat
Mark Kirtley, 1986.
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Selvmat i 8 træk.
I 1986 lykkedes det Mark Kirtley,
der ellers var ret ukendt, at komponere ovenstående selvmat. Spil den
igennem – og nyd den!
I en selvmat-opgave tvinger Hvid
Sort til at sætte Hvid mat. F.eks. betyder ‘Selvmat i 8 træk’, at det skal
ske i højest 16 halvtræk.

Dansk Skakproblem Klub
Foreningen for alle, der interesserer
sig for skakopgaver.
http://problemskak.dk/
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Internetdækning
Jeg kommer fra Nordre Skakklub,
der netop igen er rykket op i XtraCon-Skakligaen. Jeg læser i referaterne fra sidste år, at afslutningen
med livedækning af samtlige kampe
var en drønsucces, og DSU’s målsætning fremover er, ‘at noget lignende skal gælde for alle Skakligamatcher’.
Jeg synes, det er meget fint, at slutarrangører magter at forestå noget
sådant. Og jeg synes bestemt, at det
er fint med livedækning af topbrætter
og/eller topmatcher, men at det nu
skulle være en målsætning for samtlige matcher, er efter min bedste
dømmekraft en helt forkert prioritering.
Et sådant krav vil påføre klubberne en kæmpe investering i materiel, men endnu værre vil trækket på
ressourcer til at drive en sådan dækning runde for runde være. I den tidligere storskakby Aarhus – jo, det
var os, der i 1999 for første gang
live-dækkede hele Landsholdsklassen! – magter vi dårligt nok at finde

kampledere til kampene, at finde
yderligere ressourcer til livedækning
finder jeg ren utopi.
Og så finder jeg det i øvrigt det en
håbløs prioritering; jeg ser det ene
og alene som et prestigeprojekt, og
det mener jeg er skudt helt ved siden
af. Skulle vi ikke hellere bruge kræfterne på medlemsfremmende aktiviter end den slags tant og fjas –
undskyld mig, men end ikke faster
Inga gider se mine partier på et af de
nederste brætter på et nedrykningstruet hold, og sikkert skak af yderst
tvivlsom kvalitet!
Jeg synes, at det kunne være interessant at høre, om tiltaget er led i en
egentlig strategi for Divisionsturneringen. Og vi bør have en debat
om amatørklubber kontra semiprofessionelle klubber. Hvis det videreudvikler sig, som det synes at gøre,
bør vi alvorligt overveje en decideret prof-liga øverst, som man ikke er
forpligtet til at rykke op i.
Poul Erik Nielsen
Nordre Skakklub

Realistisk vision:

Internetdækning
og live-skak transmissioner
Poul E. Nielsen spørger om livetransmissioner af samtlige Skakligamatcher er et led i en strategi for
Divisionsturneringen. Det korte svar
lyder, ‘Ja, det indgår i DSU’s vision
at dække alle liga-partier live’! I
Skakbladet nr. 2012 nr. 2 skriver
formanden på lederplads bl.a.:
‘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’.
I samme nummer omtales det nyligt afholdte visionsseminar fyldigt,
og her fremgår det tydeligt (især på
side 15), hvad vi vil, og hvorfor. Det
handler helt enkelt om at synliggøre
skakken via internettet, en fantastisk
mulighed for at have hele landet som
samtidige tilskuere til vore aktiviteter, mens de udfolder sig.
DSU, KSU og FSU har allerede
foretaget betydelige investeringer i
live-skak udstyr, tilsammen har de
lige akkurat tilstrækkeligt til at
dække en fuld runde i Skakligaen.
Flere hovedkredse og klubber overvejer at investere i yderligere udstyr,

Foto: Verner Christensen.

Live-visning af skakpartier – her MIchael Andersen, BMS ved computeren.

enkelte klubber har allerede gjort det,
så tilgængeligheden til materiellet vil
realistisk blive bedre med tiden.
Udfordringen er at få koordineret
udnyttelsen af dem, og naturligvis
at få de forskellige ejere til at udlåne
grejet. Det siger sig selv, at det bliver en stor logistisk udfordring, men
den kan løses, hvis klubberne vil gå
aktivt og positivt ind i bestræbelserne
på det.

Hverken svært eller dyrt
Det er således ikke rigtigt, som PEN
frygter, at de enkelte klubber skal
foretage kæmpe investeringer i materiel, derimod skal de investere god
vilje og lyst til at hjælpe med at udbrede kendskabet til vor sport. PEN
frygter, Aarhus-området mangler frivillige kræfter til at forestå live-sendingerne. Jeg er sikker på, hans bekymringer vil vise sig ubegrundede,
forudsat man går ud og leder efter de
rigtige folk til opgaven.
Det skal naturligvis ikke være den
i forvejen travle og ophængte klubformand, kampleder, materialeforvalter eller andet. Alle klubber har
medlemmer, som er almindelige
gode computerbrugere, og som gerne vil yde en indsats for skakken en
gang imellem. Find nogle interesserede blandt medlemmer, som ikke i
forvejen er belastet af bestyrelsesarbejde, og lad dem udfylde disse
roller. Find gerne så mange, at det

ikke er den samme, som skal hænge
på opgaven hver eneste gang. Erfaringerne viser, at man meget hurtigt
lærer at bruge programmet, så derfor er det også muligt at uddanne
brugere ved små lokale kurser, hvor
DSU vil benytte etablerede turneringer til at undervise interesserede (i
skrivende stund har jeg den glæde at
skulle undervise 4-5 interesserede i
forbindelse med de snarlige IM-turneringer i Chess House).
Foruden operatør-uddannelsen er
der en logistisk opgave med få materiellet transporteret rundt i landet.
Her er der naturligvis brug for, at
der ydes en transportmæssig indsats
af de involverede, mon ikke vi kan
finde ud af det ved fælles hjælp og
omhyggelig planlægning. Dette er
hensigterne og de teoretiske muligheder. Men vi skal naturligvis skele
til det praktisk mulige, så ambitionen
for den kommende sæson er selvfølgelig justeret til, at vi vil sende så
mange ligakampe som muligt, under skyldig hensyntagen til lokale
forhold.

Et stort publikum
PEN mener, at satsningen på liveskak er en håbløs prioritering, tilføjet et par koloritsætninger for at
fremme forståelsen, og endelig en
mening om, at hans skakspil ikke er
seværdigt. Her gør han sig skyldig i
den allerstørste fejlopfattelse om-

kring live-skak sendinger overhovedet. Jeg har transmitteret en del
breddeskak efterhånden og bliver
altid mødt med mange positive reaktioner fra både deltagere og seere.
Breddeskakken har sit eget publikum, som dukker op, når der spilles
skak på deres niveau. Et publikum
som ikke forstår 2400+ skak, men
sagtens kan engagere og forholde sig
til mere overskuelige styrkeniveauer.
Breddespillerne har også medvirket
til at finansiere udstyret, naturligvis
skal de også spille på det, og naturligvis skal vi sende skak på alle niveauer, når der er interesse og mulighed for det.

Udnyt muligheden
Allerede i dag er der ikke en forpligtelse til at rykke op i ligaen, så en
debat om det spørgsmål er vel næppe
påkrævet. Jeg vil meget hellere debattere, hvad vi kan gøre, for at folk
gider være f.eks. kampledere.
Er der klubber, som er så omkostningsbevidste, at man forsøger at få
opgaven løst gratis, mens der i øvrigt sidder mere eller mindre betalte
spillere ved de brætter, kamplederen
skal passe? Er det i virkeligheden
ikke et spørgsmål om at give et fornuftigt honorar + kørepenge for tjansen, så kunne det måske blive nemmere at finde nogle, som vil ofre
søndage på det job. Intet er gratis
her i livet, heller ikke kompetent frivillig arbejdskraft!
Sidst, men ikke mindst, skal man
tænke på at live-sendinger for den
kreative klubledelse også er en indtægts- og (en lokal) propagandamulighed. Indtægter fordi det er muligt
at sælge reklamespots på siden, hvor
partierne vises, propaganda fordi det
er muligt i god til at fortælle sit lokalområde, hvornår man kan følge den
lokale klubs kampe på Internettet.
Så tænk ikke på live-skak som en
påtvunget byrde, tænk på det som
en opstået mulighed, der skal udnyttes bedst muligt.
På vegne af FU
Poul Jacobsen
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Kommende
turneringer
Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2). Pris (standard):
kr. 5,50 / mm (+ moms). 40 mm er
gratis for EMT-annoncer.
Anden opsætning: Spørg redaktionen.
Alle indbydelser i Skakbladet
lægges desuden på www.dsu.dk
uden merbetaling.
Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).
Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

www. dsu.dk
+ 'Invitationer'

K = Koordineret turnering
H = Hurtig- og lynskak

Køge Bugt Sommer 2012
K
15/8 - 26/9. – 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: 15/8, 22/8, 29/8, 5/9,
12/9, 19/9 og 26/9 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 13. august
2012 via turneringens web-portal:
www.sydskak.dk/turnering/kbs2012/,
hvor der også kan fås yderligere oplysninger om turneringen.
Midtjydsk EMT 2012
K
20/8 - 8/10. – Nr. Snede skakklub
indbyder hermed til en 7-runders koordineret EMT, som også Elo-rates
såfremt betingelserne herfor er til
stede. – Spilledage: Følgende 7 man-

dage: 20/8, 27/8, 3/9, 10/9, 24/9,
1/10, 8/10. – Spilletid: Kl. 19.0023.30. – Turneringsform: Schweizer,
én gruppe. – Indskud: 130 kr. pr. person. – Præmier: 1. pr. 500 kr., 2. pr.
300 kr. – Øvrige præmier afhængigt
af deltagerantallet. Ved ligestilling afgøres præmier ved SonnenbornBerger 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 17/9 eller privat
efter aftale med turneringslederen. –
Tilmelding: Senest 13/8 2012 til John
Engstrøm, tlf. 20 87 40 25, eller
Benny Terndrup, tlf. 75 80 33 30. –
Øvrigt: Der kan købes kaffe, øl, vand
og brød på spillestedet.

Herlev-Mesterskabet 2012 K
20/8 - 8/10. – Herlev Skakklub indbyder hermed til koordineret turnering i klubbens lokaler umiddelbart
efter sommerferien. Turneringen afvikles over 7 mandage. Der spilles i
én gruppe efter Schweizersystemet.
– Spilletidspunkter: Mandagene 20/
8, 27/8, 3/9, 10/9, 17/9, 24/9 og 1/10,
alle dage kl. 19.15-23.15. Urene startes præcis kl. 19.15. – Betænkningstid: 2 timer til hele partiet. – Spillested: ‘Marielyst’, Herlev Hovedgade
172, 2730 Herlev (indgang fra J.E.
Pitzners Vej). Bus 350S kører lige til
døren (stå af ved Marielundvej). –
Indskud: 150 kr., juniorer og folkepensionister dog kun 100 kr. Hele
indskuddet minus EMT-afgift går til
præmier. – Tilmelding og indskud:
Telefonisk tilmelding til Kenneth M.
Nielsen, tlf. 44 91 30 30, senest d. 12/
8 2012. Indskud indbetales senest d.
12/8 2012 på Herlev Skakklubs konto
i Danske Bank (Reg.nr. 1551, Kontonr. 2505753014). Husk at anføre fuldt
navn ved betalingen, f.eks. i tekstfeltet. – Bemærk: Der må ikke ryges
i bygningen.
Ny hærvej Viborg
K
31/8 - 2/9. – 31. august - 2. september
2012. 5 runders EMT med start fredag 31/8 2012 kl. 19.00. Lørdag 1.

september og søndag 2. september,
begge dage kl. 10.00-15.00 og 15.3020.30. Spillested: FOA, Grønnegade
13, 8800 Viborg. – Betænkningstid:
40 træk på 2 timer og derefter ½ time
til resten af partiet. – Enhver spiller,
der ankommer til skakbrættet mere
end 1 time efter rundens start, taber
partiet. – Turneringsform: 6-mands
grupper plus evt. Monrad-grupper
inddelt efter rating. Elo-rates hvis

Den Jyske Sparekasse
Høstturnering 2012
Grindsted Skakklub indbyder i
samarbejde med Den Jyske Sparekasse, hermed til en 5-runders
koordineret EMT-turnering!
Turneringsform: 8-mands allemod-alle + evt. Monrad i nederste
gruppe. Grupperne Elo-rates, hvis
betingelserne herfor er opfyldt.
Spillested: ‘Mødestedet’, Nygade
29, 7200 Grindsted.
Spilletider: Onsdag d. 5/9, 12/9,
19/9, 26/9, 3/10, 10/10 og 24/10
kl. 1900. Udsatte partier kan spilles
onsdag d. 17/10 (skolernes efterårsferie).
Betænkningstid: 2 timer til 40
træk + ½ time + opsparet tid til resten af partiet.
Indskud: Kr. 150,-.
Præmier: 1. præmien i alle grupper er kr. 600,-. Øvrige præmier
følger.
Forplejning: Kaffe og kage giver
vi! Sodavand m.m. kan købes billigt.
Tilmelding: Senest lørdag d. 1/9
til Lars Wisler Pedersen (email:
formand@grindstedskakklub.dk,
tlf. 20 75 08 13), eller online på
www.grindstedskakklub.dk.

Spil skak ... når du vil, hvor du vil og med
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muligt. – Indskud: 130 kr. for alle,
dog juniorer u/18 og børn 65 kr. Indskuddet betales på første spilleaften.
– Præmier: 1. pr. 500 kr., 2. pr. 200
kr. – Turneringen indgår i 9. hk Grand
Prix. – Kantine: Der kan købes diverse forplejning på spillestedet. –
Tilmelding: Med angivelse af navn,
fødselsdato, klub og rating til Kjeld
Merstrand, tlf. 23 23 17 34, email:
kjeldmerstrand@mail.dk. – Tilmeldingsfrist senest søndag 26/8 2012.

2. Ole Jakobsen
Mindeturnering
H
1/9. – 7 runders hurtigskak (30 min.
pr. spiller pr. parti) . Spilles på Asgård
Skolen, Norsvej 2, 4600 Køge, lørdag den 1. september 2012. – Garanteret førstepræmie på 5.000 kr., herudover ratingpræmier efter antal deltagere. –Indskrivning + betaling af
indskud kl. 9.00-10.00. 1. runde kl.
10.15. Præmieuddeling ca. kl. 19.30.
– Indskud: 200 kr., GM og IM gratis.
Turneringen Elo-rates som rapid. –
Tilmelding senest den 30. august
2012 via turneringens web-portal
www.skakturnering.dk/turnering/
oljak12/, hvor der også kan fås yderligere oplysninger om turneringen.
Åben Nykøbing F.
Byturnering
K
3/9 - 8/11. – Mandagene 3., 10., 17.
og 24. september samt 8. oktober
2012, alle dage kl. 19.00. – Der spilles alle-mod-alle i 6-mands grupper,
sidste gruppe eventuelt som Monrad.
– 2 timer til 40 træk, derefter 15 minutter + opsparet tid til resten af partiet. – Turneringen er røgfri, dog må
ryges på 1. sal. – Tilmelding senest
27. august 2012 kl. 20.00 med navn,
klub, fødselsdato, tlf.nr. og ratingtal
til Erik Pedersen, Nykøbingvej 215,
Horreby, 4800 Nykøbing Falster, tlf.
54 44 74 41. – Indskud kr. 100 kan
betales første spilleaften eller på skakklubbens konto i Danske Bank: 3219
- 3219 031 955. Husk at angive navn.
– Se nærmere på klubbens hjemmeside www.nyk-f-skakklub.dk (under
Byturnering 2012).

d hvem du vil !

DM i hurtigskak for seniorer H
6/9 - 7/9. – Igen i år arrangerer KSU
i samarbejde med DSU et (uofficielt)
DM i hurtigskak for seniorer, dvs.
kvinder født 1962 eller tidligere,
mænd født 1952 eller tidligere. –
Spillested: Skakforeningen Øbro,
Rosenvængets Allé 31, kld., København Ø (i nærheden af Trianglen). Der
må ikke ryges i spillelokalerne. –
Spilletider: Torsdag 6/9 2012 kl. 1319: 1., 2., 3., 4. runde (indskrivning
fra kl. 12). – Fredag 7/9 2012 fra kl.
10-16: 5., 6., 7., 8. runde og præmieuddeling. – Betænkningstid: 30 minutter til hele partiet. – Turneringsform: 8 runders Schweizer (WinSwiss). – Indskud: 100 kr., som betales senest ved indskrivningen. Te/
kaffe og småkager er inkluderet i indskuddet. – Præmier: 1. pr. 1.500 kr. +
pokal, 2. pr. 1.000 kr., 3. pr. 500 kr.
Herudover ratingpræmier afhængig af
deltagerantal. Ved pointlighed på
1. pladsen foretages korrektion. – Tilmelding: On-line via KSU’s hjemmeside eller direkte til Jan Petersen,
tlf. 45 89 13 37, email: jan-petersen
@post.tele.dk senest fredag 31/8 .
Holstebro 52. Åbne Bymesterskab i skak 2012
14/9 - 16/9. – Holstebro Skakklub
indbyder hermed til en 5-runders koordineret EMT i weekenden 14-16/9
2011. Spilletider fredag kl. 19.00 24.00, lørdag og søndag kl. 10.00 15.00 og 15.30 - 20.30. – Indskud:
150 kr. pr. person. – Betænkningstid:
40 træk i 2 timer + ½ time + opsparet
tid til resten af partiet. – Mødetid: Ved
fremmøde senere end ½ time efter
partiets start dømmes partiet som tabt
for vedkommende. – Turneringsform:
Der spilles i 6-mands grupper. Sidste
gruppe måske Monrad. Elo-rates så
vidt muligt. – Spillested: Se vores
hjemmeside. – Tilmelding: Senest
søndag den 12. september til Sigurd
Rindom, tlf. 22 63 89 84 (gerne SMS),
email: sr@evaogmarinus.dk. Erling
Høiberg, tlf. 97 85 00 58, email:
eho@stgym.dk. Med angivelse af
navn, rating, fødselsdato, klub og
tlf.nr. – Præmier: 1. pr. 500 kr., 2. pr.

300 kr. Spekulative rundepræmier. –
Turneringen er naturligvis med i
9. HK’s Grand Prix Turnering.

RCC-Cup –
Randersmesterskabet
H
15/9. – Skakklubben Rokaden indbyder hermed til det 7. Randersmesterskab i hurtigskak lørdag den 15. september kl. 9.30 i Kulturhuset, Stemannsgade, Randers. Randers Computer Center er sponsorfor 1. præmien
på 2000 kr. Der vil desuden være ratingpræmier afhængigt af deltagerantal. Hele indskudet går til præmier. –
Indskud: 150 kr. – Turneringsform: 7
runder schweizer. - Betænkningstid
½ time pr. spiller/parti. – Tilmelding
med klub, rating og tlf/mail senest den
13. september til Claus Andersen,
email: macfreak@vip.cybercity.dk,
tlf. 86 43 79 94, eller online via
www.skakklubbenrokaden.dk.
Hurtigskak Springeren Kolding
– En del af Sydgrandprix
H
22/9. – Springeren inviterer til 7 runders hurtigskak, Lørdag den 22/9
2012 kl. 09.30-18.00. – Betænkningstid 25 min. pr spiller pr parti. –
Der spilles efter Monrad-systemet i
forhåndsfastlagte grupper. – Indskud:
150 kr., juniorer og pensionister 100
kr., skoleskakspillere 50 kr. – Præmier: Øverste gruppe 1. pr. 1000 kr.,
2. pr. 600 kr. Øvrige klasser: 1. pr.
600 kr., 2. pr. 400 kr., derudover sponsorpræmie til 3. pladserne. Skoleskakspillere: Pokaler til de første 3 i

For sjette gang spilles den populære turnering på det tidligere
Borup Rådhus. Turneringen spilles over to weekender 14.-16. og
20.-23. september 2012.
Tilmelding og mere information:
www.skakturnering.dk/
turnering/skovbo12

www.skak.dk
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hver gruppe (min. 8 Spillere). – Spillested: Munkevænget skole blok h. –
NB: Der er rygeforbud og mobilforbud. – Tilmelding senest den 19/9
med navn og rating til Richardt Ebbesen, tlf. 75 53 76 36, email: R.ebbesen@stofanet.dk. Eller online via
www.skakklubbenspringeren.dk. –
Vel mødt i Kolding.

Køge Bugt Efterår 2012
K
3/10 - 28/11. – 7 runders EMT med
mulighed for afbud til en eller flere
runder. – Spilles på Solrød Gl. Skole,
Højagervænget 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand med start kl. 19.00 følgende onsdage: 3/10, 10/10, 17/10,
24/10, 7/11, 14/11 og 28/11 2012. –
Spilletid er 90 min. til hele partiet med
tillæg på 30 sek. fra træk 1. Indskud

er på 100 kr og heraf går de 70 kr til
præmier. – Turneringen Elo-rates hvis
betingelserne er opfyldt. – Tilmelding
senest den 1. oktober 2012 online via
www.sydskak.dk/turnering/kbe2012/,
hvor der også kan fås yderligere oplysninger om turneringen.

Ringkøbing
Weekend-EMT 2012
K
5/10 - 7/10. - Ringkøbing Skakklub
inviterer til 5-runders EMT. – 1. runde
fredag d. 5. okt. 18.30-23.30. Runderne lørdag-søndag: 10-15 og 16-21.
– Sted: Ringkjøbing Gymnasium,
Vasevej 24, Ringkøbing. Røgfri lokaler. – Betænkningstid: 40 træk på
2 timer og ½ time + opsparet tid til
resten af partiet. Ved fremmøde senere end 30 min. efter partiets start

dømmes man som taber. – Indskud:
150 kr. Juniorer 100 kr. – Der tilstræbes 6-mands grupper. M-klassen Elorates. – Præmier: I M-klasse 1. pr. på
min. 1000 kr. I alle klasser er der
mange ekstrapræmier! – Turneringen
indgår i 9. HK Grand Prix turnering.
– Tilmelding: Senest søndag d. 30.
sept. til Preben Albertsen, Grønlandsgade 32, 6950 Ringkøbing. Tlf. 50 71
23 03, email: prebena@post4.tele.dk.

Hvidovre Skakklub
Danske Bank EMT 2012
K
19/10 - 21/10. – Hvidovre Skakklub
indbyder i samarbejde med Danske
Bank Hvidovre i weekenden den 19.
til 21. oktober 2012 til Danske Bank
EMT-turnering i vores klubhus,
Bibliotekvej 60 A, 2650 Hvidovre. –

DM i hurtigskak for kvinder 2012
Middelfart Skakklub indbyder herved i samarbejde med Dansk Skak Unions
kvindeudvalg til ‘DM i hurtigskak for kvinder 2012’ i Middelfart lørdag d. 29. september 2012.
Spillested: Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart.
Der er gåafstand fra banegården – ca. 5-10 minutter.
Turneringsform: 7 runder efter schweizersystemet. Der spilles i én gruppe.
Udenlandske spillere kan deltage og vinde præmie, men kan ikke vinde titlen. Vi opfordrer også
skoleskakspillere og utrænede spillere til at deltage (alle får mulighed for at vinde præmie).
Betænkningstid: 25 minutter pr. spiller pr. parti.
Turneringsstart: 1. runde sættes i gang kl. 11.00.
Præmier: Vinderen erhverver titlen ‘Danmarksmester i hurtigskak for kvinder 2012’. Titlen kan kun
vindes af en spiller, der er registreret i FIDE som repræsenterende en del af Rigsfællesskabet. Ved
ligestilling spilles omkamp som lynskak. De nærmere regler for omkampen fastsættes af turneringslederen under hensyntagen til antal deltagere i omkampen og tidsrammen for denne. Præmierne følger
placeringen i omkampen. Øvrige præmier deles ved almindelig korrektionsberegning.
Garanteret 1. præmie: 1.000 kr. Øvrige præmiers antal og størrelse afhænger af deltagerantallet. Alt
indskud går til præmier. Der vil være ratingpræmier. Alle præmier (på nær 1. præmien, se ovenfor)
fordeles efter korrektion ved ligestilling.
Præmieoverrækkelse kl. ca. 18.00 eller snarest muligt herefter.
Kantine: Velassorteret kantine til rimelige priser forefindes på spillestedet. Der vil efter 3. runde være
en pause, hvor Middelfart Skakklub vil være vært ved en buffet for spillere tilmeldt indenfor
tilmeldingsfristen.
Tilmelding: Pr. mail til Middelfart Skakklub på middelfartskakklub@gmail.com senest den onsdag den
26. september. Eftertilmelding kan foretages på spillestedet frem til kl. 9.30.
Indskud: 100 kr. Spillere under 20 år dog 50 kr.
Fremmøde og betaling af indskud: Senest kl. 10.30. – Vel mødt i Middelfart!
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Indskrivning fredag kl. 17.00 til
17.30. Fredag den 19. oktober 1. runde
kl. 17.30-21.30. Lørdag den 20. oktober 2. runde kl. 10.00-14.00 og 3.
runde kl. 14.30-18.30. Søndag den 21.
oktober 4. runde kl. 10.00-14.00 og
4. runde kl. 14.30-18.30. Præmieoverrækkelse umiddelbart efter sidste runde. – Danske Bank har udsat
ekstra præmier til alle grupper og det
medfører følgende præmier: 1. præmier: Gruppe A 1.100 kr., Gruppe B
900 kr., Gruppe C 700 kr., Gruppe D
500 kr. Alle 2. præmier er på 300 kr.
3. præmier har en værdi af 100 kr.
Alle præmier er baseret på fuld tilmelding i den pågældende gruppe. –
Der spilles i max. fire 6-mands grupper med 5 runder med i alt 4 timer pr.
parti. Indskud 180 kr., heraf 30 kr. i

EMT-afgift til DSU. Turneringen
Elo-rates hvis muligt. – Tilmelding
kun via email og accepteres først, når
indskuddet er indgået på Hvidovre
Skakklubs konto: Danske Bank Reg.
Nr. 1551 Konto nr. 3307503050.
Samtidig med indbetaling sendes
email til kj@kjbrandt.dk med følgende oplysninger: Navn, klub, rating,
fødselsdag. Bekræftelse på deltagelse
sendes herefter. Ved afbud senere end
søndag den 14. oktober tilbagebetales indskud ikke. – Oplysninger om
turneringsregler, starttidspunkt, præmier m.m. på DSU’s eller klubbens
hjemmeside. Først til mølle tilmelding. Senest torsdag den 11. oktober
2012. Jørn Brandt, tlf. 40 38 92 50,
email: kj@kjbrandt.dk eller formand
@hvidovre-skakklub.dk.

Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet:
Skanderborg EMT 2012
15/8 - 26/9
LVS Efterår 2012
15/8 - 20/10
Hernng Byturnering 2012
20/8 - 1/10
Damhus-Mesterskabet EMT
4/9 - 23/10

www.dsu.dk
På Dansk Skak Unions hjemmeside
findesopdaterede indbydelser, også
nogle som ikke findes i Skakbladet

DM i hurtigskak 2012
Dansk Skak Union og Middelfart Skakklub indbyder herved til
det officielle DM i hurtigskak søndag den 30. september i Middelfart.
Spillested: Østergades Forsamlingshus, Østergade 33, 5500 Middelfart.
Der er gåafstand fra banegården – ca. 5-10 minutter.
Turneringsform: 7 runder efter schweizersystemet. Der spilles i to grupper. Spillere over 1900 i dansk
rating spiller om DM-titlen. Desuden vil der være en gruppe for spillere under 1900 i rating.
Betænkningstid: 20 minutter pr. spiller til hele partiet + 5 sekunder pr. træk fra træk 1.
Turneringsstart: 1. runde sættes i gang kl. 10.00.
Præmier: Vinderen af DM-gruppen erhverver titlen ‘Danmarksmester i hurtigskak’. Titlen kan kun
vindes af en spiller, der er registreret i FIDE som repræsenterende en del af rigsfællesskabet.
Ved ligestilling om titlen spilles omkamp. Omkampen spilles som lynskak. De nærmere regler for
omkampen fastsættes af turneringslederen under hensyntagen til antal deltagere i omkampen og tidsrammen for denne. Præmierne følger placeringen i omkampen. Øvrige præmier fordeles ved brug af
korrektionsberegning. Der vil først blive brugt middelbuchholz og derefter Sonnenborn-Berger til
korrektionsberegning.
DM-gruppen: 1. præmie: 4000 kr., 2. præmie: 2000 kr. Øvrige præmiers antal og størrelse bestemmes af
deltagerantallet: For hver 10 deltagere i ratingorden fra nr. 11 og nedefter (sidste gruppe mindst ti
deltagere) vil der være præmiegrupper med en 1. præmie på 700 kr. og en 2. præmie på 300 kr., dog
således at der i den første gruppe, som udelukkende har deltagere under 1900 i DSU-rating, vil være en
1. præmie på 1000 kr. og en 2. præmie på 500 kr.
Kantine: Velassorteret kantine til rimelige priser forefindes på spillestedet.
Tilmelding: Pr. mail til Middelfart Skakklub på middelfartskakklub@gmail.com.
Eftertilmelding: Kan foretages på spillestedet frem til kl. 9.30, pris 175 kr.
Indskud: For spillere tilmeldt pr. mail senest 29/9 2012 kl. 19.00 koster det 125 kr.
Fremmøde og betaling af indskud: Senest kl. 9.30. – Vel mødt i Middelfart!
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

www.skaksalg.dk

Online-butik

Magasinpost SMP
ID-nr. 42197

The Kaufman Repertoire
for Black and White
Af Larry Kaufman, New in Chess, 2012,
496 sider. 235,- kr.
The Kaufman Repertoire en anbefalelsesværdig og meget brugervenlig repertoirebog med
gode og holdbare åbningsvalg for både sort og
hvid. Mange klubspillere savner en bog der
tilbyder et komplet og let tilgængeligt åbningsrepertoire – her er den!
Læs evt. en længere boganmeldelse fra d. 13/3-12 på dsu.dk

Understanding Chess
Middlegames
Af John Nunn, Gambit 2011,
240 sider. 195,- kr.
John Nunn er en af verdens mest respekterede skakforfattere. I denne bog forklarer han,
hvordan man bedst muligt vurderer, hvornår
hvilke brikker er bedre end andre, samt
hvordan man gør brug af denne viden ved
brættet. I hvert af de 100 temaer er der to
inspirerende partieksempler fra moderne
skak, hvori der gives et tydeligt billede af, hvordan man kan forstyrre
modstanderens planer, og hvordan man selv kan gennemføre egne
planer.
Efter du har læst denne bog, vil du have en bedre spilforståelse og
derved langt bedre kunne finde en plan i enhver stillingstype.

The Triangle System

Der er åbent for besøg i butikken hver
onsdag i tidsrummet 15.00-18.00.

Af Ruslan Scherbakov, Everyman Chess 2012,
448 sider. 219,- kr.

Dyssegårdsvej 87, 2870 Dyssegård

Semi-slav-eksperten Scherbakov præsenterer
her et ambitiøst åbningssystem mod den evigt
populære dronninggambit. Bogen er fyldt med
nye idéer og analyser af de kritiske stillinger
der opstår, når der spilles Noteboom, Marshallgambit og andre semislaviske varianter.
Typiske planer og taktiske ideer for både hvid
og sort forklares selvfølgelig.

Følg med i Skaksalgets
ugentlige tilbud i kategorien
‘Denne uges slagtilbud’
på hjemmesiden

www.skaksalg.dk

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

