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Dansk Skak Unions

Delegeretmøde 2013
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning

Dansk Skak Union afholder
delegeretmøde på Konventum,
Gl. Hellebækvej 70, 3000 Helsingør,
søndag d. 31. marts 2013 kl. 15.15.

3. Regnskabet for 2012 fremlægges
4. Fastsættelse af kontingent
Hovedbestyrelsen foreslår uændret kontingent.
5. Fastsættelse af ratingafgift
Hovedbestyrelsen foreslår uændret ratingafgift.
6. Indkomne forslag
Forretningsudvalget fremsætter på følgende forslag til vedtagelse på delegeretmødet 2013 vedrørende Skakhåndbogen, afsnit 1. § 6, sidste afsnit:
„Forretningsudvalget udfærdiger et referat af delegeretmødets forhandlinger og
beslutninger. Referatet offentliggøres senest 2 måneder efter delegeretmødets
afholdelse i Skakbladet eller ved udsendelse til klubberne. Indsigelse mod
referatet tilstilles unionsformanden senest 1 måned efter offentliggørelsen og
behandles under punktet ‘Godkendelse af delegeretmødets referat’ på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.“
Dette afsnit foreslås ændret til:
„Forretningsudvalget udfærdiger et referat af delegeretmødets forhandlinger og
beslutninger. Referatet offentliggøres senest 2 måneder efter delegeretmødets
afholdelse på unionens hjemmeside www.skak.dk eller ved udsendelse til
klubberne. Indsigelse mod referatet tilstilles unionsformanden senest 1 måned
efter offentliggørelsen og behandles under punktet ‘Godkendelse af delegeretmødets referat’ på førstkommende hovedbestyrelsesmøde.“
9. Hovedkreds fremsætter følgende forslag til delegeretmødet 2013:
‘Delegeretmødet pålægger hovedbestyrelsen, at større ændringer af holdturneringen skal godkendes af delegeretmødet for at kunne gennemføres.’
7. Valg af:
a. Formand (Lars Henrik Bech-Hansen er på valg)
b. Et medlem af forretningsudvalget (Tom Skovgaard er på valg)
c. Et medlem af skaknævnet (Lars Lindhard er på valg)
d. Tre suppleanter til skaknævnet (Peter Enevoldsen, Frank Petersen
og Erik Mouridsen er på valg)
e. To revisorer (Birger Andersen og Jakob Kaaber-Hansen er på valg)
f. En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg)
8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2014
9. Eventuelt
Stemmesedler udleveres på Konventum samme dag mellem kl. 13.00 og 15.00.
Behørig legitimation skal forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe en
underskrevet fuldmagt fra klubformanden.
På forretningsudvalgets vegne
Lars-Henrik Bech Hansen
2013 /2/51

3

Dansk Skak Unions årsregnskab
For perioden 1. januar 2012 til 31. december 2012 med budget for 2013
Resultatopgørelse

regnskab
2012

regnskab
2011

budget
2013

Indtægter
Kontingentindtægt
Ratingafgift
Tilskud DTF
Tilskud fra fonde
Sponsorindtægter
Andre indtægter

1.899.865,00 1.943.933,00 1.800.000 1.850.000
221.390,00 215.060,00
215.000
200.000
145.949,00 150.566,00
145.000
145.000
54.779,00
46.890,28
32.500
32.500
55.000,00
70.000,00
40.000
60.000
9.119,80
3.622,70
0
0

Indtægter i alt

2.386.102,80 2.430.071,98 2.232.500 2.287.500

Udgifter
Skakaktiviteter
Informationsaktiviteter
Medlemsservice
Administration og møder
Lederpleje
Vækstaktiviteter
Diverse
Udgifter i alt

Årets resultat er et overskud på
1.637,24 kr., som overføres til den
frie egenkapital.

Kommentarer til
indtægtsposter
De samlede indtægter er mere end
100.000 kr. større end budgettet,
primært fordi budgettet er lagt konservativt.

Kommentarer til
udgiftsposter og resultat

624.670,34 511.622,40
655.700
720.700
978.885,76 1.125.740,76 1.036.000 1.058.500
164.126,77 121.918,96
158.000
118.000
245.126,30 311.991,78
254.000
251.000
44.563,90
44.401,00
42.500
42.500
91.125,00
67.972,36
67.000
67.000
1.131,00
607,50
600
600

De samlede driftsomkostninger er
ca. 110.000 kr. mindre end budgettet. Dette skyldes besparelser på
både elite-og breddeaktiviteter såvel som på udgifter til Skakbladet.
En ny aftale med et polsk trykkeri
har reduceret omkostningerne til
trykning af skakbladet med ca.
92.000 kr. ift. 2011.
I rating og titelafgift FIDE er indeholdt en engangsudgift på ca.
25.000 kr. til aktivering af DK´s
skakdommere i FIDE's system.
Finansielle poster har givet et tab
på 218.000 kr. Dette skyldes primært at der skal indregnes resultater for Dansk skaksalg ApS for både
2011 og 2012. 2011 har givet et underskud på 181.000 kr. og 2012 har
givet et underskud på 54.000 kr.
Regnskabet for 2011 blev ikke afleveret ved fristens udløb i juni og
sø-og handelsretten tog selskabet
under tvangsopløsning fra midt oktober. Regnskabet blev indsendt
midt november, og selskabet blev
endeligt genoptaget midt december.

2.149.629,07 2.184.254,76 2.213.800 2.258.300

Overskud / (-underskud)
før renter

236.473,73

245.817,22

18.700

19.200

Renteindtægter / (-udgifter)
Renter m.v., anlægsaktiver -208.452,81
Renter og gebyrer driftskonti -26.383,68

-59.046,09
-31.445,74

15.500
-28.000

15.500
-28.000

Renter i alt

-234.836,49

-90.491,83

-12.500

-12.500

Over- / (-underskud)
efter renter

1.637,24

155.325,39

6.200

16.700

Resultatdisponering
Henlagt netto til særlige formål
Overført til næste år

0,00
1.637,24

0,00
155.325,39

0
6.200

0
16.700

Resultatdisponering i alt

1.637,24

155.325,39

6.200

16.700

Antal starter i
koordinerede
turneringer
1998 - 2012

Årets resultat

budget
2012

8000
7000
6000
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2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998

5000

Lederpleje
2%

Vækstaktiviteter
4%

Skakaktiviteter
29%

Balance pr. 31. dec.

Administration
11%
Medlemsservice
8%
Informationsaktiviteter
46%

År 2012

Fordeling af udgifter

regnskab
2012

regnskab
2011

Aktiver
Likvide midler
Udlæg og forskud
Debitorer
Mellemregninger

415.712,83
0,00
141.542,86
99.008,44

632.038,46
0.00
-691,67
43.206,69

Omsætningsaktiver i alt

657.164,13

674.553,48

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

719.461,11
125.746,56

509.141,25
191.443,00

Anlægsaktiver i alt

845.207,67

700.584,25

1.502.371,80

1.375.137,73

Kommentarer til
aktiver og passiver

Aktiver i alt

Anparterne i Dansk Skaksalg ApS
er optaget til den indre værdi i Skaksalget pr. 31. december 2012. Bestyrelsen i Dansk Skaksalg ApS har
vedtaget at fravælge revision, da ledelsen har vurderet at omkostningen hermed ikke kan forsvares i forhold til Dansk Skaksalgs ApS’ økonomi. Fra 2011 er reglerne om revisionspligt ændret så klasse B-virksomheder kan fravælge revision af
autoriseret revisor. I stedet gennemgås regnskabet af Henrik Knudsen.
Dette er indført fra og med regnskabsåret 2012.
Til dækning af Dansk Skaksalg
ApS’ resultater har Dansk Skak
Union konverteret udlån til Dansk
Skaksalg ApS til kapital i 2011,
samt indskudt yderligere ansvarlig
kapital for tkr. 170.
Hovedbestyrelsen har givet
Dansk Skaksalg indtil udgangen af
året 2013 til at udvise et samlet positivt resultat. Opnår Dansk Skaksalg ApS ikke et samlet positivt resultat i 2013 vil det være nødvendigt at finde samarbejdspartnere,
indgå fusion, sælge eller lukke selskabet.

Passiver
Kreditorer og skyldige omkostn.
Offentlige kreditorer

226.582,58
21.094,00

99.143,75
22.936,00

Gæld i alt

247.676,58

122.079,75

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

893.345,51
361.349,71

891.708,27
361.349,71

Egenkapital i alt

1.254.695,22

1.253.057,98

Passiver i alt

1.502.371,80

1.375.137,73

Svend Hamanns juniorfond

Realkredit Danmark
Bankindestående
Mellemregning DSU
Kapital i alt

2012

2011

40.457
41.262
-47.938

55.471
28.226
-24.938

33.781

58.759

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

Kommentarer til budget
For 2012 er der lagt et budget, der
skulle give et overskud på 6.200 kr.
Christiansfeld, 26. februar 2013.
René Baarup-Christensen,
Kasserer

Det fuldstændige regnskab med specifikationer kan ses og
downloades på Dansk Skak Unions hjemmeside:
www. skak.dk
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Forslag til ny holdskak

XtraCon-Skakligaen

Divisionsturneringe
kvalifikationsrække
de lokale holdturne
Forsvarende danmarksmester Jetsmark mod SK 1968.
Forrest GM Allan Stig Rasmussen mod FM Arne Matthiesen.
Foto: Th.Vestergård.

Divisionsturneringen – XtraCon-Skakligaen afsluttede sæsonen 2012-13
weekenden efter, at Skakbladet nr. 2 gik i trykken, mens de seks divisionsgrupper lige netop nåede at afgøre op- og nedrykning. Nørresundby og
Hillerød sikrede sig adgang til XtraCon-Skakligaen med sejre i 1. division.
Begge hold har prøvet det før, Hillerød en enkelt sæson 2011-12, mens
Nørresundby hele 28 gange har deltaget i holdturneringens top-række.

1. Division, gr. 1
1. Hillerød
2. Næstved
3. Frem 1
4. K41 2
5. Tåstrup
6. Frederiksberg
7. Furesø
8. Allerød

brætp. mp.
35 10
33
7
31
8
26½ 8
26
7
25½ 7
25½ 6
21½ 3

1. Division, gr. 2
1. Nørresundby
2. Viborg
3. Evans 1
4. Silkeborg
5. SK 1968 2
6. Esbjerg 1
7. Herning
8. Jetsmark 2

2. Division, gr. 1
1. Odysseus
2. Brønshøj 2
3. Helsingør
4. Sjælsø
5. BMS Skak 2
6. K41 3
7. Roskilde
8. Bornholm

brætp. mp.
38½ 14
31 10
29½ 6
28
7
26½ 5
24½ 6
23
5
23
3

2. Division, gr. 2
brætp. mp.
1. Sydøstfyn
36½ 12
2. Holbæk
33½ 12
3. Frem 2
30½ 8
4. Læseforeningen 29½ 5
5. Ringsted
28
6
6. Køge
27
6
7. Præstø
22
5
8. Svendborg
17
2

2. Division, gr. 3
brætp. mp.
1. Springeren
40 14
2. Bov
36 12
3. Evans 2
34½ 8
4. Haderslev
33½ 9
5. Tønder
23
4
6. Viby
22½ 4
7. Team Nordea Skb 2 21
5
8. Esbjerg 2
13½ 0

6
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2. Division, gr. 4
1. Aalborg 1
2. SK 1968 3
3. Randers
4. Skive
5. Holstebro
6. Nordre 2
7. Thy
8. Aalborg 2

brætp. mp.
37½ 13
31½ 11
31
9
30½ 8
28
6
25
3
22½ 5
18
1

brætp. mp.
32½ 10
30½ 10
29½ 9
29
8
29
7
27
5
23½ 3
23
4

Af Thorbjørn Rosenlund
Dansk Skak Unions system af holdturneringer med ni hovedkredsturneringer og en landsdækkende divisionsturnering er et velfungerende
og populært aktiv for klubber og
spillere. Men det udelukker jo ikke,
at en moderniseret struktur kunne
skabe endnu bedre rammer for
holdskakken i Danmark, og siden
visionsseminaret for godt et år siden
(se Skakbladet 2012, nr. 1), har der
været tænkt over mulighederne.
Endnu et seminar satte i november 2012 divisionsturneringen til diskussion, og på hovedbestyrelsens
møde i starten af februar i år præsenterede et tremandsudvalg så første
skitse til en ny holdturneringsstruktur.
Forhåbningen er, at HB kan vedtage et principforslag på sit møde
august 2013, hvorefter der skal udarbejdes et detaljeret reglement for
divisionsturneringen med henblik på
premiere i sæsonen 2014-15.
Det centrale element i udvalgets
forslag er adskillelse af divisionsturneringen fra de ni lokale holdturneringer. I det nuværende system
rykker hvert år ni vindere af hovedkredsenes mesterrækker op
i 2. division, hvor de overtager pladserne efter de ni nedrykkere (to nedrykkere fra
hver af de fire 2. divisioner
plus taberen af nedrykningskamp mellem nr. 6
i gruppe 3 og 4).

1
2.rk.

k-struktur:

Nuværende
struktur

Skakligaen
1. DIV. Gr.1

M-rk.

1.HK
1.rk.

2.rk.

1.rk.

2.rk.

2.rk.

M-rk.

2.HK

1.rk.
2.rk.

2. DIV. Gr.2
2. DIV. Gr.3
2. DIV. Gr.4











M-rk.

3.HK

1.rk.
2.rk.








M-rk.

1. DIV. Gr.2



2. DIV. Gr.1





n får
e og skilles fra
ringer

M-rk.

4.HK

1.rk.
2.rk.

M-rk.

5.HK

1.rk.
2.rk.

M-rk.

6.HK

1.rk.
2.rk.

M-rk.

7.HK

1.rk.
2.rk.

M-rk.

8.HK

1.rk.
2.rk.

9.HK

1.rk.

1.rk.

2.rk.

2.rk.

af de stærkere hold måske vælger den
åbne kvalifikationsrække fremfor at
deltage lokalt. Men mange vil sikkert også vælge at spille i begge turneringer, så visionen med forslaget
er at øge det samlede holdskak-volumen. Udvalget understreger, at deres mandat ikke omfatter tilpasning
af hovedkredsenes turneringsreglementer, men supplerer forslaget med
en række anvisninger til, hvordan
harmonisering af hovedkredsenes
reglementer kan blive til fordel for
spillere og klubber. F.eks. på den
måde, at der åbnes for deltagelse
henover hovedkredsgrænserne.
Vedtages forslaget som idé, venter en række uafklarede spørgsmål
på så konkrete svar, at det kan danne
grundlag for et reglement. Udvalget
Forslag til ny
peger bl.a. på problemet med kvaliSkakligaen
struktur
fikationsrækkens varierende deltagerantal. I idé-skitsen opereres med
1. DIV. Gr.1
1. DIV. Gr.2
8 grupper a 8 mand, men både ved
flere og færre deltagere er det en ud2. DIV. Gr.1
2. DIV. Gr.2
2. DIV. Gr.3
2. DIV. Gr.4
fordring at sikre deltagerne en sportslig interessant turnering med fair og










lige oprykningsmulighed.
Kvalifikationsrækken
Forslaget nævner fremtidsmuligheden at indskyde en ny 3. division
mellem 2. division og kvalifikationsrækken, men alt dette vil
udvalget give sig i kast med,
M-rk.
M-rk.
M-rk.
M-rk.
M-rk.
M-rk.
M-rk.
M-rk.
M-rk.
når Dansk Skak Union har
1.HK 2.HK 3.HK 4.HK 5.HK 6.HK 7.HK 8.HK 9.HK
erklæret sig parat til at tage
1.rk. 1.rk.
1.rk.
1.rk.
1.rk.
1.rk.
1.rk.
1.rk.
1.rk.
1.rk.
1.rk.
næste skridt mod en
2.rk.
2.rk.
2.rk.
2.rk.
2.rk.
2.rk.
2.rk.
2.rk.
2.rk.
2.rk.
2.rk.
ny struktur for
holdturneringen.
mand på ét hold, vil han ifølge forslaget kunne deltage såvel i den lokale holdturnering som i divisionsturneringen og på to helt forskellige
hold.
Udvalget peger endvidere på, at
en struktur med vandtætte skotter
mellem den landsdækkende og de
lokale turneringer vil sikre, at kun
hold, der reelt ønsker at spille på
divisionsbetingelser, altså med 8
mand og om søndagen, gør deres
entre i turneringen.
For de lokale turneringer er der jo
den ulempe, at klubberne ikke længere har oprykning til divisionsturneringen som incitament, og at nogle





Udvalgets forslag lægger op til, at 2.
division hvert år modtager 8 oprykkere fra en ny kvalifikationsrække,
og at der til denne kvalifikationsrække skal være fri tilmelding, således at den strukturelle sammenhæng
med hovedkredsturneringerne ophører. Tilsvarende udgår de 8 årlige
nedrykkere fra 2. division af systemet, men kan frit vælge, om de vil
forsøge året efter i kvalifikationsrækken, danne ny hold, eller lægge
alle deres kræfter i den lokale hovedkredsturnering.
Netop denne fleksibilitet er vigtig
i det ny forslag. Mens en spiller hidtil kun har kunnet optræde som fast
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Korrektioner...
Tag stilling: – En fejl på VM-niveau ramte Skakbladet nr. 1, da redaktionen bragte et forkert sæt diagrammer til ‘Verdensmesteren kombinerer’ i Tag stilling side 3. Det,
der skulle have indledt fejringen af
Jens Kristiansen som ny dansk verdensmester i seniorskak, blev derfor
en redaktionel fuser. De ni partislutninger fra 1978, hvor Jens Kristiansen som den første fik overrakt SkakOscar’en som Årets Danske Skakspiller, og frem mod VM-titlen i
2012 og kåringen som Årets Danske Skakspiller for fjerde gang, bringes med forsinkelse på modstående
side, idet løsningerne med kommentarer kan findes i Skakbladet nr. 1,
side 42 (nye læsere kan hente bladet
elektronisk via Dansk Skak Unions
hjemmeside www.skak.dk). Det fejlplacerede sæt diagrammer i nr. 1
hørte til i Skakbladet nr. 6, 2012,
hvor det allerede var bragt, og med
løsningerne i samme nummer.
Wilhelm Steinitz: – Billedteksten
side 55 i Skakbladet nr. 6, 2012, lod
den første officielle verdensmesters
regeringsperiode række fra 1886 og
helt til 1994. Det skulle naturligvis
have været 1894, hvor han tabte VMtitlen til Emanuel Lasker.
Multi-tabs turneringen: – Det
fremgik af artiklen ‘Jens Kristiansen
Årets Skakspiller’, Skakbladet nr. 1,
side 5, at han opnåede IM-titlen efter sejr i Multi-tabs turneringen i
Gladsaxe 1979. Det er korrekt, at
præstationen 6 point af 9 udløste IMtitlen, men Lars Åke Schneider, Sverige, havde et halvt point mere og
blev altså turneringsvinder.
Danske verdensmestre: – Da Jørn
Sloth i 1980 erobrede VM-titlen i
korrespondanceskak, fik den danske
turneringsbog titlen ‘Jørn Sloth –
Første danske verdensmester i skak.’
Men i Skakbladet 1980, nr. 7, gjorde
Kaj Kelman, Hjørring Skakklub,
opmærksom på, at hans bysbarn,
landsholdsspiller og udgiver af bl.a.
‘Alt om skak’, Alfred Kristensen, i
1970 var udnævnt til æresmedlem

8
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af det internationale blindeskakforbund for sin indsats som redaktør
– og til forbundets første stormester
for at have vundet VM i korrespondanceskak for blinde. Alfred Kristensen er altså Danmarks første af
nu i alt fire verdensmestre i skak, og
det burde ikke have været nødven-

digt for Kaj Kelman her 33 år senere
at genopfriske redaktionens hukommelse.
Men lad os benytte lejligheden til
at gense de fire danske skakmestre,
som i forskellige discipliner har
hjemført verdensmesterskaber til
Danmark:

VM

Til Danmark

Jens Kristiansen
Født 1952

VM i seniorskak 2012.
Udnævntes til stormester for VM-sejren.
Hans beretning og kommentarer til VMpartierne kan læses i Skakbladet nr. 1.
Foto 2012: Verdensmester Jens Kristiansen.

Curt Hansen
Født 1964

VM i juniorskak (under 20 år) 1984.
Seneste internationale turneringssejr:
Nordensmester 2003. Curt Hansen har
2623 i rating, men spiller kun lidt.
Foto 1984: Verdensmester Curt Hansen.

Jørn Sloth
Født 1944

VM i k-skak (start 1975 - slut 1980)
Seneste internationale turneringssejr:
Nordisk Mester i seniorskak 2011
(se Skakbladet nr. 6, 2011).
Foto 1980: Verdensmester Jørn Sloth.

Alfred Kristensen
1905 - 1974

VM i k-skak for blinde 1964
Partiredaktør ved Skakbladet 1937-40
og 1846-48. Udgav selvbiografien
‘I Caissas Tjeneste’ 1943.
Foto ca. 1940: Senere VM Alfred Kristensen.

Taktik
Løsninger: Se Skakbladet nr. 1, side 42

Tag stilling
1. Hvid trækker!






  
   
   
  
  
 

  

Verdensmesteren
kombinerer

v/ Bent Kølvig

3. Hvid trækker!

2. Sort trækker!
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Angreb?

Skak eller ej?

Gode heste!

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

6. Sort trækker!
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Kommer angrebet videre?

Tårn i slag!

Tage kvaliteten?

7. Hvid trækker!

8. Hvid trækker!

9. Hvid trækker!

^
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Afbytning?
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Gaffel truer!

  ^
   
   
   
  
   
 
 

‘Springer am Rande’!
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IM og Danmarksmester

Erik Pedersen
11. september 1958 - 20. januar 2013

at gøre med et talent af en anden
kaliber, end vi plejede at møde på
disse breddegrader. Han blev således bymester i Aalborg (i voksenrækken!) både i 1976 og 1977, og i
1976 vandt han eliteklassen ved DM
i Århus. Han var nu klar til debut i
landsholdsklassen i København i
1977, og samme år blev han juniordanmarksmester, en titel han med
endnu en sejr året efter som den foreløbig eneste har vundet to gange.
Da han efter studentereksamen i
1978 flyttede til Århus og meldte sig
i Nordre Skakklub, var hans skaksult enorm. Periodevis forsvandt
spillelysten, da pædagogarbejde og
andre civile gøremål forekom vigtigere. Men i 1983 begyndte han igen
at få appetit, og turneringssejre i

Erik Pedersen
i Skakligaen 2005/06:

repræsentede med så stor succes), var
det Erik, der venligt tog imod og
forestod juniorundervisningen. Han
havde tilmed den fornødne tålmodighed til at spille nogle partier uden
skakur mod os håbefulde nybegyndere, uanset at partierne naturligvis
kun kunne få ét resultat.
Mange år senere blev så det, der
skulle vise sig at blive vores eneste
parti med klassisk betænkningstid,
spillet. Erik havde en fremragende
slutspilsteknik, så partioplægget var
at tilstræbe så skarpt spil som muligt
for at få ham ud af de vante rammer.
Måske en fornuftig analyse, men det
viste sig dog, at også Eriks taktiske
evner oversteg mine.

8. runde

Erik Pedersen var et af Danmarks
største skaktalenter og nåede i sin
forholdsvis korte aktive karriere at
vinde både danmarksmesterskab og
flere internationale turneringer.
Erik lærte spillet som 9-årig, men
begyndte først for alvor med skak et
par år senere, da astma tvang ham til
stillesidden. Han optrådte første gang
på skakscenen for 40 år siden, hvor
han i Aalborg spillede på et udvalgt
nordjysk juniorhold mod Göteborg
og vandt 2-0 på 10. bræt. Erik blev
den bedste ud af et kuld af talentfulde juniorer, der under Frits Ørbæk Hansen var blevet udruget i
Thisted under og efter den historiske Fischer-bølge i starthalvfjerdserne. Erik var således 14 år, og vi
skulle hurtigt sande, at vi her havde

Erik Pedersen
Aalborg Skf. (2408)

Kåre Kristensen
Nordkalotten (2314)

Slavisk / D12
Med sit behagelige væsen var Erik
et menneske, som næsten alle havde
en positiv oplevelse af. For mit eget
vedkommende var denne oplevelse
tilsat den særlige oplevelse og deraf
følgende respekt, at da jeg i 1980 for
første gang satte mine ben i en skakklub (Nordthy Skakklub – få år tidligere Thisted Skakklub, som Erik
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Erik Pedersen som danmarksmester 1990.

Vejle 1984, Trnava 1985 og London 1986 vakte behørig genlyd i den
danske skakverden.
Turneringssejren i Vejle var nærmest sensationel og sluttede med tre
Caro-Kann sejre (med sort, vel at
mærke) i træk mod stærke internationale mestre, Kristiansen, Arnason
og Pokojowczyk!
I Trnava i Slovakiet var han lavest ratet i stormestergruppen, og var

1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. e3 Lf5 4. c4 c6 5.
Sc3 e6 6. Sh4 Lg6 7. Db3 Db6 8. Sxg6
hxg6 9. Ld2 Sbd7 10. Le2 dxc4 11.
Dxc4 Ld6 12. 0-0-0!? 0-0
Med modsatte rokader opnås det ønskede skarpe spil, men...
13. h4 c5 14. h5 gxh5 15. g4!? Tfc8
16. Dd3 hxg4 17. Tdg1
Det trækker op til alvorlig storm,
men Sort er dog ikke uden modchancer.
17... cxd4 18. exd4 e5? 19. Lxg4 exd4
20. Lxd7 dxc3
Nu forventede jeg 21. Lxc3 med en
uklar stilling, hvor Sort kæmper videre (der kan dog ikke spilles 21...
Sxd7, da 22. Txg7† Kf8 23. Txf7†!
fører til mat), men Erik havde set noget helt andet:

faktisk kun kommet med på afbud.
I løbet af turneringen var en GMnorm endda inden for rækkevidde,
men udsigten til turneringssejr og
sikker IM-norm medførte forståeligt
nok en forsigtighed til sidst. Foruden
Bent Larsen havde kun Curt Hansen
og Carsten Høi til da hentet danske
førstepladser i stormesterturneringer.
Erik Pedersens IM-titel kom i hus
med hans tredje turneringssejr i Nat
West turneringen i London. Han
skriver i Skakbladet, at han ellers
ikke var særlig godt forberedt ved
denne lejlighed, men at dette opvejedes af en stor spillelyst og determinisme. Sammen med det nødvendige
held, dette resulterede i (Eriks egen
udlægning), kom IM-normen i hus
med et helt points luft til kravet. I
1987 deltog han på det danske landshold ved EF-turneringen og scorede
4 af 7 uden nederlag, og i 1988 vandt
han sit parti i en landskamp mod
Sverige. Firserne blev således Eriks
glansperiode og karrieren kronedes
med danmarksmesterskabet i 1990.
Erik vandt fortjent påsketurneringen
i Randers på deling med Ove Kroll,
og omkampen blev vundet sikkert
med 2½-½.
Eriks turneringsdeltagelse gik
nærmest i stå herefter, men i alle
årene var Erik trofast holdspiller i

Nordre, for hvem han var med til at
hjembringe fem danmarksmesterskaber, og senere Århus Skakklub,
hvor det blev til tre DM-sejre.
I 1996 fik Erik konstateret en alvorlig bindevævssygdom, og var
herefter ‘et dårligt liv’ for nu at bruge
forsikringsjargon. Heldigvis fik han
lov at vise sine evner på skakbrættet
mange år endnu. Han spillede stadig
topbræt i Århus, og fra 2002 spillede han et par sæsoner førstebræt
for Nordthy, og var næsten et sikkert point hver gang. Fra 2005 spillede Erik for Aalborg Skakforening
og scorede i fire sæsoner 13½ af 26
på 2. bræt i Skakligaen – ikke så ringe
endda, som vi vil sige på nordjysk!
Erik var som menneske noget af
det mest omgængelige, man kan
forestille sig. Altid venlig og generøs. Men på skakbrættet skulle man
ikke tage fejl: Bag det stilfærdige
ydre gemte sig en tiger! Skakopdragelsen fra ungdomsårene betød,
at spillestilen var sund og bygget på
positionelle principper. Med hvid
altid en ‘d4-mand’ med hang til
specialvarianter med b3, og som Sort
oftest Caro-Kann og Benoni-opstillinger. Men når fordelene skulle realiseres, så kunne han sandelig kombinere, og i åbne slagsmål virkelig
fighte og tænke langt.

 
   
   
   
   
  
   

  

kommer til forbløffende stærkt modspil. Jeg husker tydeligt, at Erik viste mig varianterne efter partiet, for
jeg var overbevist om, at tårnet var
tabu, og havde intet set af dette.

21. Txg7†!? Kf8
Besynderligt nok, så er Hvid nødt til
at nøjes med remis, hvis Sort tager
tårnet: 21... Kxg7 22. Lh6† Kg8 23.
Tg1† Kh8 24. Lg7† Kg8 25.
Lh6†(!), da der ingen mat er efter
25. Lxf6? Kf8, hvor Sort i stedet

  
   
   
   
   
  
   
  


Sygdom gjorde de sidste år
ubarmhjertige, men Erik beklagede
sig ikke og udtrykte kun taknemlighed for alt, hvad skakken havde givet ham. Vi skakspillere kan kun trøste hans nærmeste med, at skakspillet i høj grad var med til at give ham
identitet.
Bjarne Sønderstrup
Fra turneringssejren i Trnava 1985:

IM Igor Stohl

  ^ 
   
   
   
  
   
  

 
Erik Pedersen
23. Dd5! e6 24. Dd6 Kg8 25. Se4! Df5
26. Lh6 b6
26... Te8 27. Sg5 med truslerne 28.
Dc7 og De7 var også håbløst.
27. Lxf8 Lb7
Eller 27... Dxf8 28. De5
28. De7 1-0

Denne gang er der ingen vej uden
om at slå tårnet, da alternativet er mat
i næste træk. Men Erik havde regnet
frem til mat efter Txf7 (hvad der er i
højest 12 træk):
22... Kxf7 23. Th7† Sxh7 24. Dxh7† Kf6
25. Df5† Kg7 26. Dg4†
Nøgleskakken – nu kommer løberne
med i angrebet.
26... Kf7 27. Le6† Ke8 28. Dg8† Lf8
29. Df7† 1-0
Et lidt atypisk parti for Erik? Måske,
men hvis man var i tvivl, så kunne
Erik bestemt også spille angrebsskak, hvis han blev tirret til det.
Kåre Kristensen

22. Txf7†!
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Tata Steel Chess:

Carlsen og Anand
viste storspil

www. tatasteelchess.com/

Magnus Carlsen vandt klassikeren Wijk aan Zee og går til
kandidatturneringen med fire turneringssejre på stribe
– men verdensmester Anand imponerede med fantastisk skak.
Af Palle Skov
To spillere skilte sig positivt ud fra
resten af det særdeles stærke felt i
årets A-gruppe i den traditionsrige
turnering i den hollandske kystby
Wijk aan Zee.

Det er samtidig de to, som de fleste forventer skal mødes i finalen om
næste VM. Den ene er i hvert fald
sikker på at deltage i finalen, nemlig
verdensmesteren selv, Vishy Anand.

Tata Steel Chess - Wijk aan Zee

1

2

3 4

5

6

Den anden er Magnus Carlsen,
hvis navn nævnes med lige så stor
selvfølgelighed i forbindelse med
VM som Fischer i sin tid, og senere
også Kasparov. Ingen spillere kunne

7

8

9 10 11 12 13 14 pts.

1. Magnus Carlsen, NOR (2)

2861

 ½ ½ 1 ½ 1

2. Levon Aronian, ARM (1)

2837

½  0 ½ 1

3. Viswanathan Anand, IND (4)

2772

½ 1  ½ ½ ½ ½ ½ 0

1 ½ 1
1

1 ½ ½ 1

1 ½ 1

1

1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ ½ 1

8

1 ½ ½ 1

8

2780

0 ½ ½  ½ ½ ½ ½ 1

5. Peter Leko, HUN (6)

2735

½ 0 ½ ½  ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1

6. Hikaru Nakamura, USA (11)

2769

0

7. Pentala Harikrishna, IND (3)

2698

0 ½ ½ ½ ½ ½  1 ½ 1

8. Anish Giri, NLD (12)

2726

½ ½ ½ ½ ½ ½ 0  ½ ½ 0

2702

½ 0

2679

0 ½ 0 0

9. Wang Hao, CHN (10)

0 ½ ½ ½  ½ ½ 1 ½ 1

1 0 ½ 0 ½ ½  0

1 ½ ½

1 ½ 1 ½

0 ½ 0 ½ 0

1

1

1

0

2781

½ ½ 0 ½ 0

13. Erwin L'Ami, NLD (9)

2627

0 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ 0

14. Ivan Sokolov, NLD (5)

2667

0

0 ½ 0 ½ 0 ½  1
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7½
7
6½
6
6
6
5½
5

0 ½ 0  ½

4

0 ½ 

3

0 ½ ½ ½ ½ 0

0

12.-27. januar 2013. Kategori 20. Ratinggennemsnit 2732. Lodtrækningsnummer i parentes.

12

1

0 ½  ½ ½ 1

2603

12. Fabiano Caruana, ITA (13)

0 ½ 0

1 ½ ½

0 ½ ½ ½

0 ½ 0 ½ 1  ½ 1

11. Hou Yifan, CHN (8)

8½

1 ½

4. Sergey Karjakin, RUS (7)

10. Loek van Wely,NLD (14)

10

Foto: Michael Marshall.

Magnus Carlsen var suveræn i alle spillets faser, Karjakin blev slået i slutspillet, og her i 12. runde forsøgte Nakamura en skarp
siciliansk variant, men blev løbet over ende (se partiet side 15).

forhindre de unge og store genier i
at nå helt til tops, og mens Bobby
sluttede på toppen og Garri holdt titlen i 15 år, bliver det interessant at
følge, hvordan Magnus vil forvalte
sit verdensmesterskab. At tale om
VM Carlsen allerede nu er måske lidt
flabet over for Anand, men sådan
regner de fleste nok med, at det går.
For nu er det VM-tid for den 22årige nordmand, som meldte fra til
den foregående kandidatturnering,
men har meldt sig klar til 14 dage i
London i sidste halvdel af marts hvor
det afgøres, hvem der skal udfordre
Anand.

Generalprøve før VM
Den sidste turnering for Carlsen før
VM-semifinalen blev altså Wijk aan
Zee, hvor det hele så ud til at være
meget nemt for den elegante Carlsen, som gennemførte sine partier
under fuld kontrol, uden alvorlig tidnød, tilsyneladende hele tiden med
konstant chanceskabende men aldrig
hasarderet spil, med den store mesters energi og overblik, og med fodboldspillerens kølige evne til temposkift undervejs.

10 point af 13 uden tabspartier i et
stjernefelt med den skarpe Sokolov
som bundprop er en fornem præstation, også selv om unge Magnus efterhånden har så gode resultater med
pænt forspring til resten af eliten, at
man egentlig ikke længere bliver
overrasket. Carlsen betegnede selv
efter turneringen de 10 af 13 som en
rigtig god score, og sagde, at han
havde fået det maksimale ud af sine
stillinger, så han var godt tilfreds.
Men et par tegn på, at Anand stadig er uhyre farlig også for de allerstærkeste, kunne man se i begyndelsen af turneringen. Anand havde i
tredje runde banket en af de unge
fremadstormende i verdenstoppen,
Caruana, og runden efter kom så en
smuk uppercut mod Aronian. Hele
turneringens bedste publikumsparti
var nemlig ikke med den sandsynlige VM-udfordrer, men med mesteren selv som createur.
Partiet blev kommenteret i det
foregående nummer af Skakbladet,
og verdensmesterens elegante offerparti er selvfølgelig allerede kendt
over hele verden, men vi har valgt at
vise det igen, denne gang med ud-

førlige noter af Peter Heine Nielsen,
som under turneringen stadig var
træner for Anand, men nu skal træne
Carlsen – dog ikke i VM-finalen,
hvis Carlsen når så langt.
Mærkeligt at skrive ‘hvis’ og ikke
‘når’ Carlsen kommer i VM-finalen,
men ligesom VM-matchen ikke er
afgjort endnu, er kandidatfinalen
ikke nogen walk-over for Carlsen.
For Vladimir Kramnik, som desværre ikke deltog i Wijk aan Zee,
men vandt på deling med Anand tilbage i 1998, har også vist kanonform på det seneste, og han har mere
erfaring end Magnus Carlsen i at
spille matcher. I VM-historien var
det Kramnik, der detroniserede Kasparov som verdensmester på et tidspunkt, hvor man var ved at tro, at
Kasparov slet ikke kunne besejres.

Bifald efter partiet
Peter Heine Nielsen var ikke i turneringssalen, da Aronian smilende
opgav. Men det var denne artikels
forfatter, som den eneste danske spiller. Dem, jeg fulgtes med, måtte tage
hjem, mens partiet stadig var i gang,
og det næste hold med blandt andre
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DSU-formanden var ikke ankommet
endnu. Sammen med en del tilskuere fra mange dele af verden nød jeg
Anands fine spil, men jeg har altså
ingen danske vidner på, at det er
sandt, at flere begyndte at klappe, da
Aronian opgav!
Det så på forholdsvis tæt hold
nærmest ud som om Aronian var

Rubinsteins
udødelige parti

glad for at få lov at være med i et
parti, som uanset Anands videre karriere vil komme til at stå som et af
højdepunkterne. Klapsalverne var ret
korte, og naturligvis er det også helt
uhørt med bifald i seriøse skakturneringer, hvor de fleste øvrige partier stadig er i gang, men partiet var
altså også helt usædvanligt.
Bagefter udtalte Aronian at han
nok burde studere åbningerne lidt
bedre(!), og da Anand blev interviewet til den daglige video under turneringen sagde han, at angrebet ikke
var så overraskende endda, i hvert
fald ikke, hvis man kendte partiet
mellem Rotlewi og Rubinstein. Det
blev spillet i Lodz i 1907, og er også
betegnet som ‘Rubinsteins udødelige’. I dansk skaklitteratur findes
partiet blandt andet i Peter Dürrfelds
bog ’25 runder i Karlsbad’.

Glimt af mesterskab

Peter Heine Nielsen

men med Lars Schandorff og Sune
Berg Hansen op til turneringen, og
nok blev partiet tabt, men det gjorde
så meget indtryk på den indiske verdensmester, at jeg blev inviteret til
en uges træningssession godt en
måned senere. Anand havde en længere træningslejr med sin daværende
faste træner og inviterede forskellige
gæster, og jeg var altså forbi en uges
tid. Siden da havde vi lidt spredte
træninger, men før VM i San Luis
2005 blev jeg med kort varsel spurgt
til en måneds træningslejr samt sekundering under VM. Det blev til
sølv, men siden fulgte et årelangt
samarbejde og fire VM-triumfer i
træk.
En fantastisk oplevelse at få lov til at
være del af, og derfor var det med et
vist vemod, at jeg tog til Wijk aan
Zee for at sekundere Anand for
formentlig sidste gang.

Efter de to fine sejre faldt verdensmesteren igen hen til en række remiser kun afbrudt af endnu et par
gevinster, som gik ud over de to
hollændere, og så et nederlag i sidste runde, som smed ham ned på en
samlet delt tredjeplads.
Men med partierne mod Caruana
og Aronian viste Anand, om end kun
i glimt, at ingen skal forvente uden
videre at kunne vælte ham af pinden
i en match, heller ikke Carlsen, som
mens Anand foldede sig ud og smukt
satte officerer i slag, vandt et langt,
teknisk parti mod Harikrisna.

Pointleverandør Nakamura
Magnus Carlsen spillede meget energisk gennem hele turneringen. I det
følgende parti går det ud over Nakamura, som også i tidligere turnerin-

Akiba Rubinstein – 1882 - 1961

Spillet i Lodz, 26/12 1907.
1. d4 d5 2. Sf3 e6 3. e3 c5 4. c4 Sc6
5. Sc3 Sf6 6. dxc5 Lxc5 7. a3 a6 8.
b4 Ld6 9. Lb2 0-0 10. Dd2? De7!
11. Ld3 dxc4 12. Lxc4 b5 13. Ld3
Td8 14. De2 Lb7 15. 0-0 Se5! 16.
Sxe5 Lxe5 17. f4 Lc7 18. e4 Tac8
19. e5 Lb6† 20. Kh1 Sg4! 21. Le4
Dh4 22. g3


^ 
  
   
   
   
   
  
  


22... Txc3!! 23. gxh4 Td2!! 24. Dxd2
Lxe4† 25.Dg2 Th3! 0-1
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4. runde

Georg Rotlewi
Akiba Rubinstein
Dronninggambit / D32

kommenterer:

Levon Aronian
Armenien (2802)

Viswanathan Aand
Indien (2772)

Meranerforsvaret / D47
Første gang jeg mødte Anand var ved
VM i Moskva i 2001. Jeg erindrer,
at jeg et pår måneder inden diskuterede med Lars Schandorff under
Reykjavik Open, hvem jeg ville
møde, i fald jeg gik videre til 2.
runde, og jeg var nået frem til, at
Bareev var den sandsynlige modstander. Vi var enige om, at det
næppe blev nemt, men et par dage
senere, da parringerne blev offentligtgjort, og det stod klart, at det var
den regerende verdensmester, der i
stedet ventede, reviderede vi vores
opfattelse til, at Bareev nok ikke var
så slemt endda, og jeg følte mig ikke
synderlig heldig.
En opfattelse jeg siden har revideret.
For selv om det betød et exit fra VM
i 2. runde, fik jeg spillet den nyhed i
dronningeindisk, jeg forberedte sam-

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 e6
Semislavisk, som Anand vandt et
fremragende parti over Aronian med
i 2. runde af VM i 2007, og dermed
satte kursen imod VM-titlen. Men
faktisk har Anand ikke slået ham si-

Foto: Cathy Rogers.

ger i Wijk aan Zee har fået frygtelige
bank af Carlsen.

Ian Rogers
12. runde

kommenterer:

Magnus Carlsen
Norge (2861)

Hikaru Nakamura
USA (2769)

Siciliansk / B32

Verdensmester Anand – spillede et af sine
bedste partier nogen sinde.

den, og derimod tabt hele fire gange
i træk, hvorfor Aronian havde udviklet sig til en slags ‘Angstgegner’.
5. e3
I 2007 spillede Aronian 5. Lg5 h6 6.
Lh4, men på det seneste er denne
såkaldte Anti-Moskvagambit gået
noget af mode, og Aronian har længe
foretrukket 5. e3.
5... Sbd7
Fire gange i VM-matchen mod Gelfand var Anands valg her 5... a6. Efter tre sikre remiser fulgte et tab, og
selv om Aronian endda har spillet
varianten som Sort, vælger Anand
her det mere mere gængse.
6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 b5 8. Ld3 Ld6!?
Den moderne variant. Bent Larsens
8... Lb7 er dog stadig hovedvarianten, men i VM-matchen i Bonn
mod Kramnik vandt Anand to partier meget overbevisende som Sort
efter 8... a6 9. e4 c5 10. e5 cxd4 11.
Sxb5 axb5 12. exf6 gxf6 13. 0-0 Db6
14. De2!? Den lange nat op til det
sidste af disse to partier er nok den
mest intense sekundantoplevelse, jeg
har haft. For én ting er at overraske
med en måske objektivt småsuspekt

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
e5 5. Sb5 d6 6. g3
Kalashnikov-varianten kom uventet
for Magnus Carlsen, og han valgte
et forsigtigt svar. Men Nakamura
søger den direkte konfrontation.
6... h5!? 7. S1c3 a6 8. Sa3 b5 9. Sd5
Sge7 10. Lg2
‘Med min svækkede kongefløj var
jeg betænkelig ved at spille 10. c4,
idet Sd4 i forbindelse med Lg4 kun-

variant, noget andet er at gentage
den! Jeg blev ved med at finde problemer for Sort, og min medsekundant, Kasimdzhanov, blev ved med
at løse dem. Efter knap et par timers
søvn satte vi Anand ind i opdateringerne, men et par timer før rundestart opstod et problem i en af
varianterne, og efter en kort rådslagning blev det besluttet at skifte til
vores backup-løsning i denne forgrening. To timer senere var præcis den
kritiske stilling på brættet, og Anand
spillede op til sit absolutte maksimum og vandt et flot parti.
9. 0-0 0-0 10. Dc2 Lb7 11. a3
En nøglestilling, der også kan opstå
via 6. Dc2 eller 8... Lb7. Anand havde stillingen som Hvid imod Aronian
i Linares 2009, og efter 11... a6 12.
Sg5!? fik han en lovende stilling,
som han dog senere tabte.
11... Tc8!?
Forberedt til matchen imod Gelfand.
Vores nysgerrighed blev vakt, da
Negi i et Bundesliga-parti mod Wojtaczek spillede trækket, og det oplagte spørgsmål var, hvad gør Sort
efter det nærliggende...

ne blive ubehageligt,’ lød Magnus
Carlsens kommentar.
10... Lg4
Carlsen foreslog i stedet 10... Sxd5
11. exd5 Se7.
11. f3 Le6?!
En overraskende beslutning. Efter
11... Ld7 12. c4 Sxd5 13. cxd5 Sd4
14. Le3 h4 15. 0-0 ville Hvid kun stå
en smule bedre.
12. c3 h4 13. Sc2 Lxd5
13... h3 ville nærmest hjælpe Hvid,
som kan spille 14. Lf1, hvor løberen
støtter a2-a4.
14. exd5 Sa5
Ikke kønt, men sikkert det bedste.
Var det spillet trækket forinden,
havde Hvid muligheden 14. Se3.
15. f4 Sf5?
Men dette er galt. Sort måtte spille
15... hxg3 16. hxg3 Txh1† 17. Lxh1

 ^
   
   
   
   
   
 

 
12. Sg5
Efter 12. b4, der jo umiddelbart synes at stoppe det befriende c6-c5,
som Sort lagde op til med sit sidste
træk, kommer alligevel 12... c5!
Kasimdzhanov fik lov til at spille
denne pointe imod Topalov i Grand
Prix turneringen i London, og bulgareren afviklede pragmatisk til remis efter 13. bxc5 Lxf3 14. gxf3
Sxc5 15. dxc5 Txc5 16. f4 Sd5 17.
Lb2 Sxc3 18. Lxc3 Dc7 19. Tfc1
Tc8 20. Lxh7† Kh8 21. Ld3 Txc3
22. Dxc3 Dxc3 23. Txc3 Txc3 24.
Lxb5 Lxa3. Senere har Ganguly
vundet som Hvid med 14. cxd6!?
Sd5 15. gxf3 Sxc3 16. f4 Sf6 17.
Db2 over Zherebukh. Så umiddel2013 /2/63
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Foto: Cathy Rogers.

Foto: Cathy Rogers.

Foto: Calle Erlandsson.

Sergey Karjakin – kun ét nederlag.

Levon Aronian – kun ét nederlag.

Pentala Harikrishna – dronningoffer.

Dd7 med tuslen 18... Dh3, og spiller
Hvid 18. Lg2, kan Sort med 18...
exf4 19. Lxf4 Sg6 og 20... Le7 i det
mindste udvikle sine brikker.
16. g4! h3 17. Le4 Sh4
17... Dh4† er ufarligt. Hvid spiller
18. Kf1 Sh6 19. g5 (eller måske end-

da 19. Tg1) 19... Sg4 20. De2, og
Sort er i vanskeligheder.
18. 0-0
Hvid har fordel – alle hans brikker
er i spil.
18... g6 19. Kh1 Lg7
‘Jeg så ingen grund til at hindre 19...

f5, da han intet angreb har efter 20.
Ld3 e4 21. Le2, og hans h-bonde er
svag. Jeg fortsætter med a2-a4 eller
Sd4-e6,’ forklarede Carlsen.
20. f5 gxf5 21. gxf5 Sg2 22. f6! Lf8
Måske havde Nakamura overset
Hvids 22. træk, men under alle om-

bart var min opfattelse nok, at vi
havde presset det ud af denne variant, som vi kunne, men heldigvis er
der nogen, der vælger ikke altid at
lytte til mig.
12... c5!
Negi spillede 12... h6?! imod Wojtaczek, men Anands træk er mere i
variantens ånd, udløser den potentielle energi i tårnet på c8 og løberen
på b7. Om det koster en officer eller
bonde eller kvalitet er ikke så vigtigt.
13. Sxh7?!
Mere sikkert er 13. Lxh7†, og Hvid
bør allerede tænke i sådanne baner.
13... Kh8 14. f4 g6 15. Lxg6 fxg6
16. Dxg6 fører til forceret remis, da
truslen e3-e4 fulgt af Tf3 tvinger Sort
til at agere hurtigt. 16... De8 17.
Dh6† Kg8 18. Sxe6! Dxe6 (18... Tf7
19. d5! og Hvids fem(!) forbundne
fribønder samt truslen Tf3 er for risikabelt for Sort) 19. Dg6† og remis
ved evig skak. Sort kan ikke sætte
springeren imellem på h7, da dronningen på e6 da hænger.
13... Sg4!
Aronian tænkte nu længe, og fryg-

ten for, at han havde forberedt en
gendrivelse, blev i stedet til optimisme.
14. f4
14. h3!? Lh2†! 15. Kh1 Dh4 truer
slag på h3, og efter 16 d5 opstår en
herlig kaotisk stilling, hvor Sort absolut har gode angrebschancer.
14... cxd4!
Anand brugte her en del tid, formentlig i forsøget på at huske vores forberedelser. Naturligt nok forgæves,
for 14. f4 havde vi ikke rigtig fået
analyseret...
15. exd4

Igen efter en længere tænkepause,
og meget imponerende. Nu åbnes
diagonalen ned mod Hvids konge,
og at det koster materiale, bekymrer
ikke Anand.
16. Le2?
Som angivet af Steffen Pedersen i
seneste nummer af Skakbladet var
16. dxc5 Hvids eneste chance. 16...
Sxc5 17. Sxf8 Dd4† 18. Kh1 Sxd3
19. h3 Sdf2† 20. Txf2 Sxf2† 21. Kh2
er godt for Sort på flere måder, men
Hvid har absolut remischancer.
Aronian må have overset Sorts svar.
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15... Lc5!!
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16... Sde5!!
Åbner for dronningen og truer 17...
Dxd4† 18. Kh1 Dg1†! fulgt af kvalt

stændigheder skulle han slå på f6,
f.eks. 22... Lxf6 23. Df3 Th4! 24.
Lg5! Tf4!, hvor en den pæne springer på f4 dog heller ikke er nok.
23. Df3
Nu dominerer Hvid hele brættet.
23... Dc7 24. Sb4 Sb7 25. Sc6 Sc5 26.
Lf5 Sd7 27. Lg5 Tg8 28. Dh5 Sb6 29.
Le6!
Truer bl.a. 30. Se7.
29... Txg5 30. Dxg5 fxe6 31. dxe6 opgivet.
I stedet for at tillade matten efter 31...
Dxc6 32. f7 mat!
1-0

Aronian altid farlig
Aronian har flere gange placeret sig
i toppen i turneringen, i 70-års jubilæumsturneringen i 2008 på deling med Carlsen, og i 2012 vandt

mat med Sf2†, og efter 17. dxc5
Dxd4† 18. Kh1 Sf2† er 19. Kg1
Sh3†! endnu en kvalt mat – og 19.
Txf2 Dxf2 truer mat på g2, der ikke
kan dækkes. Aronian spiller det eneste, der forlænger kampen:
17. Lxg4 Lxd4†!
17... Dxd4† virker måske mere logisk, men dronningen skal til h4.
18. Kh1 Sxg4 19. Sxf8
19. Sg5 f5! 20. h3 Tf6! 21. Sf3 Th6
giver en stilling, hvor Hvid ikke kan
røre sig, og end ikke er foran materielt. Sorts næste angrebsbølge tager
måske et par træk, men Hvid kan
intet stille op.


 
   
   
   
   
   
 
  

19... f5!!

Aronian alene. Denne gang en andenplads og vi skal se en afslutning
med Ian Rogers kommentarer – og
også her er det stakkels Nakamura,
turneringsvinderen fra 2011, det går
ud over.

Levon Aronian
Armenien (2802)




   
  
  
  
 
 


^







Hikaru Nakamura
USA (2769)

Truer udækkeligt Dh4. Spillede
Sort direkte 19... Dh4? var det blevet mødt med 20. Dh7†! og dronningafbytning. Nu kan Sorts angreb
ikke pareres, og at det tager et par
træk, samt at han er bagud med et
tårn, betyder intet. Når først dronningen er i h-linien, sørger Sorts løbere for, at h2 ikke kan dækkes.
20. Sg6 Df6 21. h3 Dxg6 22. De2 Dh5
Truer mat på h3. 23. Tf3 er eneste
chance, men 23... Sf2†! 24 Txf2
Dxh3† 25. Kg1 Dxg2 er mat, så 24.
Kh2 er eneste chance, men dog håbløst efter 24... Lxf3 med let vundet
slutspil for Sort.
23. Dd3
23. Dxe6 Kh8 var blot en hævnskak,
så Aronian tillader en elegant afslutning:
23... Le3!
Afskærer dronningen fra h3, med
udækkelig mat. Aronian opgav.
0-1
Et fantastisk parti. Anand spillede i
det hele taget meget stærkt i Wijk
aan Zee, og kun et ærgerligt nederlag i sidste runde gjorde, at han faldt

Nakamuras åbningsspil var ikke optimalt, og frem til diagrammet har
Aronian spillet partiet med stor
energi. Efter 33... fxe5 ville der næppe blive tvivl om udfaldet, men i
stedet får den armenske stormester
øje på en kombination – som kunne
være gendrevet:
33... d3? 34. Txd3 Tb1† 35. Lc1?
Ifølge Aronian havde begge spillere
overset ressourcen 35. Kf2! T1b2
(35... T8b2 36. Txb2! cxb2 37. Tb3)
36. Te2!, og Sort kan ikke vinde.
Efter teksttrækket er Sort tilbage på
gevinstsporet.
35... T8b2! 36. Tcxc3 Lxc3 37. Txc3
Td2!
Vinder yderligere materiale.
38. Tc8†
38. Ke1 Txg2 er også håbløst.
38... Kf7 39. Tc7† Ke6 40. exf6 gxf6
41. Kg1 Td1† 42. Kh2 Tbxc1 43. Txh7

ned på en delt tredjeplads. Der var
tydelig fremgang i forhold til hans
seneste turneringer, en trend der heldigvis fortsatte, da Anand et par uger
senere i Baden Baden vendte tilbage
som turneringsvinder.
Tata Steel Chess var formentlig
sidste turnering i et samarbejde, som
på det personlige plan udviklede sig
hjerteligt, og som nu heldigvis også
fik en sportsligt tilfredsstillende
afslutning. Som man kan se i partiet
mod Aronian, er Anand stadig en
gudbenådet spiller, og han hører efter min opfattelse til iblandt de absolut største i skakhistorien. At få lov
til at arbejde for ham har været en
stor glæde og givet uvurderlig erfaring.
I tiden, der kommer, vil jeg fungere som træner for Magnus Carlsen
med start i kandidatturneringen i
London. Forhåbentligt kan jeg formidle noget af min erfaring fra
Anands VM-sejre positivt videre.
At vi har en skandinavisk spiller,
der måske på sigt kan indtage en
plads i VM-historien på niveau med
Anand og Kasparov er fantastisk.
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Td7 44. Th6 Tcc7 45. Th8 Th7 46. Te8†
Kf7 47. Ta8 Txh4† 48. Kg3 Th1 0-1

Smukt dronningoffer
Den stærkeste hjemmebanespiller i
Holland er normalt Giri, men også
van Wely har været med mange
gange i A-gruppen. Næsten alle hans
partier plejer at ende remis mod de
allerstærkeste, men i år var der som
turneringstabellen viser, mere tjubang skak fra van Welys hånd med
både sejre og nederlag. I partiet mod
Harikrisna gik det den forkerte vej:

Loek van Wely
Holland (2679)

^

   
   
  
  
   

^ 












Pentala Harikrishna
Indien (2698)

Van Wely håbede, at bindingen af
Hvid Tf1 holdt Hvids angreb i ave,
men Harikrishna har en overraskelse
i baghånden:
38. Tf7†! Sxf7 39. Dxg6†!!
Van Wely opgav uden at afvente det
flotte 39... Kxg6 40. Le4 mat! Efter
partiet viste Harikrishna, at han også
kunne have ofre dronningen allerede
i 38. træk med samme resultat. Hvis
springeren så slog igen på g6 ville
afslutningen være 39. Tf7† samt 40.
Tg7 mat!
1-0
Den nydelige mat efter Le4 viser, at
det er ingen kunst at sætte mat med
løber og springer, når et par andre
brikker hjælper til.

Vindervilje til forskel
Hvor stærk Magnus Carlsen er, kan
være lidt svært at afgøre. Der er selvfølgelig ratingtallene at skele til, og
2872 som han har efter turneringen,
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er verdensrekord, men lad os lige se
en partiafslutning, som også taler sit
tydelige sprog. Her er Carlsen Hvid
mod den jævnaldrende Karjakin, der
i 2009 vandt A-gruppen.
I diagrammet herunder ville mange stormestre nok mene, at nu var
der i nogle træk rykket lidt frem og
tilbage, og efter 66 træk kunne man
passende tage remis og gå ud og spise
aftensmad. Men Carlsens sult drejede sig mest om at æde hele pointet.

Sergey Karjakin
Rusland (2780)



 
   
   
   
   
  
   
 
 
Magnus Carlsen
Norge (2861)

Computerprogrammet Houdini havde flere forslag til forbedringer for
Karjakin, som altså ifølge programmet kunne have holdt partiet remis,
men heldigvis er det – hvis jeg må
uddrage en essens af seniorverdensmester Jens Kristiansens kommentarer i det foregående nummer af
Skakbladet om en af grundene til, at
han vandt sit VM – svært for den
menneskelige spiller at finde alle
maskinens forslag til mesterlige forsvarstræk, når man kommer under
pres. Det må man sige, Karjakin gør
her.
Karjakin sad tydeligvis og undrede
sig over, hvad der skete. Meget energisk norsk spil og en demonstration
af forskellen på verdensranglistens
nummer et og seks, eller på 2860 og
2780.
67. g4 hxg4 68. h5 Th1 69. hxg6 fxg6
70. Te6 Kh6 71. Ld5 Th2† 72. Kg3 Th3†
73. Kxg4 Txd3 74. f5 Te3 75. Txg6† Kh7
76. Lg8† Kh8 77. Kf4 Tc3 78. f6 d3 79.
Ke3 c4 80. Le6 Kh7 81. Lf5 Tc2 82.
Tg2† Kh6 83. Txc2 dxc2 84. Lxc2 Kg5

85. Kd4 La3 86. Kxc4 Lb2 87. Kd5 Kf4
88. f7 La3 89. e6 Kg5 90. Kc6 Kf6 91.
Kd7 Kg7 92. e7 opgivet. 1-0.

Fransk selvmål
Hollændernes største navn var i mange år Jan Timman. Han vandt Agruppen på deling med Sosonko i
1981 og alene i 1985, men de senere
år har Timman måttet spille i B-gruppen, og her endte han i den bedste
halvdel. B-gruppen består altid af 14
stormestre og den blev vundet på
deling af GM Arkadij Naiditsch,
Tyskland, og den kun 16-årige ungarer GM Richard Rapport, der
begge scorede 9 af 13.
Vi skal dog se en lille krølle, hvor
gruppens nummer sidst narrer en af
forhåndsfavoritterne, som efter dette
nederlag aldrig rigtig kom tilbage i
turneringen igen.

Sipke Ernst
Holland (2556).








   
  
   
  
   
  

  
Edouard Romain
Frankrig (2686)

Vi er stadig i 4. runde. Tilskuerne
drysser rundt og glæder sig over live
at have oplevet Aronian - Anand, et
parti, der sikkert får en pæn plads i
skakhistorien, mens man lidt skakmæt alligevel ser sig lidt omkring.
B-gruppen kan man komme meget
tæt på, og jeg står trods indhegning
næppe mere end tre meter fra brættet og ser, hvordan den stærke franske stormester blegner, da en god
stilling med kvalitet mere efter den
fatale dameafbytning fikst bliver
forvandlet til sejr for Sort i fire forcerede træk, og med en smuk slutstilling. Voldsomt irriteret på sig selv
giver Edouard Romain hastigt hånd

Foto: Cathy Rogers.

Argentina, som fik 10½ point. Argentineren tillod sig at spille remis i
13 træk i sidste runde, og dermed
kunne Brunello med gevinst mod
FM Miguoël Admiraal, Holland, og
i alt 11 point sikre sig turneringssejr
og deltagelse i B-gruppen i 2014.

GM Sabino Brunello
Italien (2572)
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FM Miguoël Admiraal

Sabino Brunello – C-gruppens vinder.

og forsvinder ud af lokalet. Nærmest
et selvmål, men godt kæmpet af hollænderen.
41. Kh2
Tænkt som et sikringstræk, om lidt
viser det sig, at kongen står meget
uheldigt.
41... Dc1 42. Tf2 Dxf4 43. Txf4 d2 44.
Tf1
Baglæns og hente bonden. Franskmandens ansigtstræk tyder på, at han
mener, den er hjemme. Både træk
44 og 45 spilles a tempo.
44... Sc4 45. Td1 Se3.
Ups. Planen må have været 46. Txd2,
men 46... Sf1† og 47... Sxd2 er let
gevinst for Sort. Hvid opgav.
0-1

Eleven fik gennembrud
C-gruppen havde en med danske
øjne interessant spiller med, i hvert
fald for dem, der har spillet i Skakligaen. For her møder vi på førstepladsen italieneren Sabino Brunello,
der har spillet for Sydøstfyn, hentet
til Danmark af den nuværende landstræner Jacob Aagaard. Brunello
kørte gennem turneringen nærmest
parløb med GM Fernando Peralta,

Holland (2321)

Hvid har lige spillet Tf1-f2.
22... g4 23. Txf5 Lxg3 24. Tg2 g6 25.
hxg3 gxf5 26. Da4 Ke7 27. Dc2 Dh1†
28. Kf2 Th2 29. Lf1 Tah8 30. d6† Kf6
31. Dc4 Txg2†. 32. Lxg2 Th2 33. Dd5
Se5 34. d7 Txg2†
Hvid opgav. Efter 35. Dxg2 Sd3†
ryger dronningen.
0-1.
Flot turnering af italieneren, der
havde en præstationsrating på 2764.

Glade amatører
En halv snes danske deltog i amatørgrupperne, hvor der er ni ratinggrupper. Der spilles i ‘Vierkampen’ – tre
runder alle mod alle, eller ‘Tienkampen’, ni runder alle-mod-alle.
Tre danskere fik præmie i årets
turnering. Meget sympatisk er der
præmie til gennemsnitlig hver anden deltager – derfor to præmier i
Vierkampens weekendgrupper med
fire deltagere, og hele fem præmier i
Tienkampen med ti deltagere. Til
gengæld er såvel indskud som præmier små.
Bedste resultat var Jacob Woge
Nielsens 2. præmie med 2 point af 3
i en af weekendgrupperne. Her en
partistilling fra 1. runde:

Ornett Storck
Holland (2130)
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Jacob Woge Nielsen
Danmark (2116)

Sort har lige spillet Lf8-d6 og håber
at få kongen i sikkerhed, men...
21. Da4†
Først den ene vej.
21... c6 22. Dg4†
Og så den anden vej... og tju og bang,
og Sort kan sætte lidt imellem på f5,
men mat kan ikke undgås.
1-0.
Jeg selv fik en delt 2. præmie med
bare halvandet point, og i en af grupperne, hvor der spilles ni runder, scorede DSU-formand Lars-Henrik
Bech Hansen 5 point, hvilket rakte
til en delt 5. præmie.
I øvrigt deltog Klaus Mosegaard,
Gert Nielsen og Niels Chr. Jensen i
weekendgrupperne og scorede henholdsvis et, et halvt og nul point i
deres tre kampe, mens Michael Marshall opnåede 4 af 9 og Niels Erik
Andersen 3½ af 9.
I alt deltog 1560 spillere i amatørgrupperne, mens der var 42 deltagere i prof-grupperne A, B og C.

Turneringen sikret
– mindst ét år
Da jeg første gang deltog i turneringen i 2008 var der (også) krise i stålbranchen, som sponsorerer turneringen. Men turneringen blev sikret i
hvert fald til og med 75-års jubilæet.Det var så i år!
Turneringen der ved sin begyndelse i 1938 hed Hoogovens, eller
Højovnsturneringen har skiftet navn
et par gange, til Corus i 2000 hvor
2013 /2/67
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Kasparov hentede sin anden af i alt
tre sejre på stribe, og et nyt navneskift kom så i 2010 til det nuværende
Tata Steel Chess.
Hvis skakken som tennis havde
en række Grand Slam turneringer er
der næppe tvivl om, at Wijk aan Zee
ville være en af dem. Og et par gange
har der været dansk sejr. Bent Larsen delte førstepladsen i Hoogovens
to år i træk: I 1960 med den senere
verdensmester Tigran Petrosjan og
året efter med Boris Ivkov.
Et kig på listen over vindere gennem årene er imponerende, i flæng
kan nævnes verdensmestrene Euwe,
Botvinnik, Tal, Petrosjan, Spasskij,
Karpov, Kasparov, Kramnik, Topalov og Anand samt en række stormestre fra fortid og nutid, som eksempelvis Ståhlberg, Donner, Olafsson, Keres, Andersson, Korchnoi
(fire gange), Portisch (også fire
gange), Larsen som nævnt, og både
Nunn og Short har også vundet flere
gange.
Inden første runde i år ventede
spillerne spændt på at høre, om det
så nu var helt slut. Men trods krise
blev der givet løfte om, at turneringen i hvert fald også spilles i 2014.
Så for de mange danskere, der endnu
ikke har deltaget i dette skakeventyr, hvor man kan få lov at se verdenseliten udfolde sig og endda
spille i samme lokale som Anand,
Carlsen, Aronian og alle andre er der
altså endnu – mindst – én chance.
Jeg behøver vel næsten ikke skrive, at da budskabet lød, at turneringen fortsætter, var der kraftigt bifald
fra de omkring 600 spillere i salen.
Og dét kunne høres tydeligt over det
meste af byen.

Fra landstræneren ..

Jacob Aagaard, landstræner
i Dansk Skak Union

Tre spørgsmål
Af Jacob Aagaard
En af de træningsmetoder, jeg bruger med alle, jeg arbejder sammen
med, er de tre spørgsmål:
Hvad er den dårligst placerede brik?
Hvor er svaghederne?
Hvad er modstanderens idé?

Ideen er at bruge disse spørgsmål i
opgaveløsningen og dermed oparbejde en stærk intuition ved at fokusere på de tre vigtigste aspekter i
skak.
Hvad er den dårligst placerede brik?

Hvordan forbedrer man sin stilling
mest? Ved at forbedre den, hvor den
er dårligst; dynamisk set er det de
dårligt placerede brikker.
Vi kender alle princippet fra åbningsspillet, hvor vi prøver at få brikkerne
ud. Her er et simpelt eksempel på,
hvor skidt det kan gå, hvis man ikke
løser sine problemer med udviklingen:

Tobias Christensen
Jacob Carstensen
Siciliansk / B51
Spillet i XtraCon-Skakligaen 2012,
matchen Århus/Skolerne - Brønshøj.
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1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. Lb5† Sd7 4. d4
cxd4 5. Dxd4 a6 6. Lxd7† Lxd7 7. Lg5
Sort har lavet mange bondetræk, men
ingen der har hjulpet med at udvikle
kongefløjen.
7... Dc7?!
Personligt synes jeg, dette er for langsomt. 7... h6 8. Lh4 Tc8! er den rigtige måde at spille denne stilling på.
Kongefløjen kan ikke udvikles, så
tårnet kommer med i spil.
Den taktiske pointe er, at Sort kan
besvare 9. Sc3 med 9... e5!, hvorefter han kan udvikle sig frit. Det var
ikke nemt at se, men man skal finde
den slags ting, hvis man vil spille
Siciliansk.
8. Sc3 Lc6?!
Endnu et tempotab. Dog er 8... e6
9. 0-0-0 bedre for Hvid. Sort har
stadig svært ved at befri sig; det
bedste træk er det grimme 9... f6!?

  ^
   
   
   
  
   
 

  
9. 0-0-0?
Tilgiver alle Sorts synder! Hvid skulle have spillet 9. Sd5! Lxd5 10. exd5,
hvor bondestillingen gør det svært
at være Sort på langt sigt. Der vil
være pres ned i e-linjen og bondefremstød på damefløjen. Ingen af
spillerne kiggede seriøst på denne
mulighed pga. 10... Dxc2? (10... h6
11. Le3 Sf6 12. c4 giver Hvid nogen
fordel, men er det, Sort skal spille)
11. Tc1 Df5, hvor Sort har vundet
en bonde.
Hvid har ikke noget direkte, men kig
på stillingen efter 12. 0-0:

.


  ^
   
   
 
   
   
  
  
Analyse.

Sort er fortabt. Han har ikke udviklet sig, han vil ikke være i stand til at
forsvare c-linjen, osv.
Nu derimod indhenter Sort det forsømte.
9... e5 10. Sd5 Lxd5 11. Dxd5 h6 12.
Ld2 Sf6 13. Dd3 Tc8
Sort står fint. Remis i 29 træk.
Når man ved, hvilken brik der er den
dårligste, er det naturlige følgespørgsmål: Hvad er det bedste træk
for denne brik? Hvor effektivt, så
simple spørgsmål kan være i praksis, kan ses i det følgende parti.

Jakob Aabling-Thomsen
Jacob Aagaard
Siciliansk / B22
Politiken Cup 2012
1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 Sf6 4. e5 Sd5
5. Sf3 d6 6. Lc4 Sb6 7. Lb3 dxe5 8.
Sxe5 e6 9. 0-0 Sc6 10. Sxc6 bxc6 11.
cxd4 Le7 12. Sc3 0-0 13. Df3


  ^
   
   
   
   
  
  
  

Vi er ude af åbningen, og for første
gang i partiet er der brug for at tænke.
Jeg fandt ud af, at min dårligste brik
var løberen på c8, og at den burde
stå d5 eller blive byttet af mod Lb3.
13... La6! 14. Td1 Tc8 15. Lc2 Lc4!
Som planlagt.
16. b3 Ld5 17. Dh3 g6 18. Lh6 Te8 19.
Td3



  
   
   
   
 
  
   


Efter den første beslutning har der
ikke været alternativer, der gav stor
mening. Men nu var der igen problemer at løse. Denne gang springeren på b6, der ingen funktion har.
Tårnet på c8 er også ret passivt. Da
svagheden i Hvids stilling er d4, giver det mening at sætte springeren
på f5 og tårnet på d7.
19... Tc7! 20. Tad1
Jakob skulle have løst sine egne problemet. Løberen på h6 skulle være
spillet til e5. 20. Lf4 og 21. Le5.
20... Td7 21. Dg4
Jakob spiller på angreb. Men Sorts
kongestilling er ikke svækket nok
til, at dette kan være succesfuldt.¨
21... Sc8 22. Tg3 Lf6!
Giver plads til, at springeren kan
komme til f5 over e7. Jeg ville ikke
tillade 22... Sd6 23. Sxd5 cxd5, selv
om Sort også står fint her.
23. Se2?!
Jakob insisterer på at angribe. Men
efter 23. Lf4 Se7 24. Le5 Sf5 25.
Th3 Lg7 foretrækker jeg dog stadig
Sort. Alle mine brikker står godt.

23... Sd6 24. Sf4?
24. Lg5 var sidste udkald.
24... Sf5! 25. Th3
25. Lxf5 exf5 26. Dxf5 vinder ikke
en bonde. F.eks. 26... Lxd4!, med
pointen 27. Tf1? Lxf2†!! 28. Txf2
Te1† 29. Tf1 Db6† med mat.



 
   
   
  
  
  
  




Alle mine brikker står, som de skal.
Det giver selvfølgelig fordel at slå
løberen på h6, men hvis det nu virker at slå på d4, afgør det partiet!
25... Sxd4! 26. Lxg6
Hvid kan ikke gøre andet end at spille
sine trumfer. 26. Sxg6 fxg6 27. Txd4
Lxd4 28. Dxd4 virker ikke. Som i
alle varianter vinder Sort med 28...
Le4!, pga. 29. Dxe4 Td1† med mat.
26... fxg6 27. Sxg6 hxg6 28. Dxg6† Lg7
29. Lg5
Problemet, der skulle løses ved træk
25 var, hvad jeg skulle gøre efter 29.
Txd4 Le4! 30. Dg3!? Men jeg fandt
30... Df6!, der binder tårnet på d4.
29... Le4!
Igen dette dejlige træk.
30. Th8† Kxh8 31. Dh5† Kg8 32. Lxd8
Texd8 0-1
Sort har alt for meget for dronningen. Jakob opgav.
Jeg har skrevet en opgavebog om
disse tre spørgsmål, Grandmaster
Preparation – Positional Play, til at
få fat i gennem Dansk Skaksalg, men
de kan bruges på alle positionelle
opgaver.
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stilling med de hvide brikker.
6.c4 e4
Med omvendte farver regnes dette
hurtige fremstød med e-bonden ikke
som specielt farligt. 6... Sf6 7. cxd5
Sxd5 8. b3 var Danielsen - Berg,
Klaksvig 2010 – dog færingen Olaf
Berg. Det parti sluttede senere remis.
7. Sfd2 exd3 8. exd3 Sf6 9. Db3


v/ Steffen Pedersen
Den kæmpemæssige åbne turnering, Cappelle la Grande, i Nordfrankrig havde i år deltagelse af mere
end 550 spillere. Sædvanligvis var
der også flere danske spillere med,
hvoraf Jakob Vang Glud og Nicolai
V. Pedersen præsterede bedst med
6 point i de ni runder.
Klaus Berg lagde stærkt ud ved i
første runde at besejre en højtratet
ukrainsk stormester, der senere sluttede med 7 point som en af otte spillere på en delt førsteplads.

Klaus Berg (2390)
Sergey Fedorchuk (2643)
Kongefianchetto / A00
1. g3 e5 2. Lg2 d5 3. d3 Sc6 4. Sf3 Le6
5. 0-0 h6
Ukraineren har benyttet samme op-

Foto: tr.

Klaus Berg – hurtig sejr over den
ukrainske GM Fedorchuk i 1. runde.
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9... Tb8?!
9... Dd7!? var en anden mulighed.
Efter 10. Sc3 0-0-0 har Sort udmærket spil. Sort får ligeledes god kompensation, hvis Hvid tager bonden:
10. Dxb7 Tb8 11. Da6 Le7 12. Sc3
0-0. Springeren på d2 står klodset,
og Sort er ved at være klar til Sb4
eller Se5.
10. Sc3 dxc4 11. dxc4 Le7 12. Sde4
Nu er der harmoni i Hvids spil og
det åbne centrum er til Hvids fordel,
da han nemmere kan bruge de åbne
linjer til sine tårne.
12... 0-0 13. Le3 Sd4
13... Sa5 14. Dc2 Sxc4 15. Lxa7
Ta8 16. Tfd1 Sd6 17. Sxf6† Lxf6
18. Le3 giver Hvid en lille men ret
klar fordel.
14. Dd1 Sxe4
Denne afbytning gør det nemmere
for Hvid. Bedre var 14... c5, da Sort
efter 15.Sxf6† Lxf6 16.Sd5 Lxd5
17.Lxd5 akkurat når til modspil med
17... b5.
15. Lxe4 Sf5
Efter 15... c5 16. Sd5 Lxd5 17. Lxd5
ville Sorts løber have stået væsentligt bedre på f6, end den gør på e7.

Efter 17... b5 kan Hvid sågar slå to
gange på d4, og trods de uligefarvede løbere er det ikke helt klart,
at Sort kan holde lige spil.
16. Lxf5 Lxf5
16... Dxd1 17. Taxd1 Lxf5 18. Sd5
Ld8 19. Lxa7 Ta8 20. Lc5 med
merbonde og fordel.
17. Df3 Lh3 18. Tfe1
Hvid har afgivet sin stærke hvidfeltede løber, men til gengæld har
han et stærkt initiativ i form af pres
mod dronningfløjen og gode åbne
linjer i centrum. Sort har konkrete
problemer med at finde en sikker
placering til sin dronning.
18... Dd7?
18... Lb4! var bedste chance for
modspil. For eksempel efter 19.
Lxa7 Ta8 20. Dxb7 Lxc3 21. bxc3
Dd3. Også 20. Le3 c6 giver Sort
fornuftigt spil i form af løberparret.
19. Sd5
19. Lxa7 var også fint.
19... Tbe8
Eller 19... Ld8 20. Lxa7 Ta8 21.
Lc5, og Hvid vinder.

^
 
   
   
  
  
   

  




20. Lxh6!
Den konkrete pointe er selvfølgelig
20... gxh6 21.Txe7!
20... Ld8 21. Lf4 c6 22. Se3 g5
Dette kommer hurtigt til at virke
desperat, men 22... Le6 23. Tad1
Dc8 24. Ld6 Le7 25. Lxe7 Txe7
forkaster man nemt, da Hvid blot
har en ren merbonde, uden at der er
nogen form for modspil.
23. Tad1 De6 24. Ld6 g4 25. Df4 Lf6
26. Lxf8 Kxf8 27. Td6 1-0

Taktik
Løsninger side 28

Tag stilling

v/ Bent Kølvig

1. Hvid trækker!

3. Hvid trækker!

2. Hvid trækker!

^ 
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Går det an at slå bonden?

Geometri!

Vejen frem?

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

6. Sort trækker!







^

 
  
  
  
   
 

  




^
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Tårnlinje!

Pas på forpostspringeren!

Fløjspil!

7. Hvid trækker!

8. Hvid trækker!

9. Hvid trækker!

  ^
   
   
   
   
   
 
 

Udækket dame!

  
   
  
   
   
 
  
 

Find det bedste!


  
   
   
   
  
  
 



Offer?
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Sultan Khan
– tog skakspillet
tur/retur
Indien - Europa
Sultan Khan – britisk mester 1932.

Af Henrik W. Jensen
I 300-tallet blev der i den nordlige
del af Indien grundlagt et stort rige
af en maharaja ved navn Sri Gupta,
og det kendes i dag som Gupta-riget.
Dette mægtige imperium eksisterede i to hundrede år, og denne periode omtales i Indien som ‘guldalderen’, en periode hvor kunst, arkitektur og videnskab blomstrede.
Astronomer vidste, at Jorden drejer
rundt om Solen og de beregnede ret
præcist planeternes baner. Matematikere skabte nullet og decimalsystemet og lagde grunden til den moderne trigonometri.
Og i denne kreative og innovative
kultur opfandt man et krigsspil,
chaturanga, som på sanskrit betyder
fire divisioner, og de bestod af infanteri, kavaleri, elefanter og stridsvogne. I løbet af de næste århundreder vandrede chaturanga med perserne og siden araberne til Europa,
hvortil det ankom i 800-tallet. Her
blev de fire divisioner til bønder,
springere, løbere og tårne, og navnet ændret til ajedrez, echecs, chess,
skak, osv. Et sted i Sydeuropa fik
spillet i 1400-tallet de regler, som
med få ændringer gælder den dag i
dag, og fra midten af 1800-tallet
bredte skakspillet sig som organiseret spil ud over Europa og Amerika.
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Og de næste 150 år var skakspillet
stort set et europæisk/amerikansk
fænomen.

Direkte i verdenseliten
Men i 1929 dukkede en inder, Mir
Malik Sultan Khan, op på den europæiske skakscene – som et ekko fra
fortiden.
I Indien spillede man dengang stadig en udgave af skak, som mindede
om det gamle chaturanga, og som
var langsommere og mere omstændeligt end den europæiske udgave.
Bønderne kunne ikke starte med et
dobbeltskridt, der var ingen rokade,
og bønderne blev forvandlet til den
officer, som havde stået på feltet i
udgangsstillingen.
Sultan Khan var født i 1905 i Punjab, dengang en provins i britisk Indien. Han lærte tidligt at spille den
indiske udgave af skak, og i 1926
blev han punjabmester i chaturanga.
Han var ansat som tjener hos maharajaen af Punjab, Tawano, som
også var oberst i den britiske hær.
I 1928 overtalte Tawano sin tjener
til at lære europæisk skak, og samme
år stillede Khan op i det indiske
mesterskab og vinder overlegent. I
1929 rejste maharajaen på tjenesterejse til England, og Khan blev en
del af følget. Maharajaen fik de en-

gelske mestre Winter og Yates til at
træne Khan, og samme år stillede han
op i det britiske mesterskab – og
vandt sensationelt! Og det blev indledningen til en kort, men strålende
skakkarriere.
Han genvandt det britiske mesterskab i 1932 og 33, repræsenterede
England på 1. bræt ved OL i 1930,
31 og 33, blev nr. 2 i Liége 1930, 3
i Hastings 30-31, 4 i Hastings 3132, 4 i Bern 32 og delt 3 i London
32. Desuden besejrede han i 1931
Tartakower +4-3=5 og tabte i 1932
knebent til Flohr +1-2=3.
Noget lignende var aldrig set – en
ukendt spiller, der hverken er europæer eller amerikaner, kommer ud
af det blå og bliver i løbet af et par år
blandt de ti bedste i verden!

Ikke engelsk – men skak!
Åbningsteori kendte han ikke meget til, men i midtspillet var han stærk
i det positionelle, og han var blandt
de allerbedste i slutspillet.
Ved brættet sad han fuldstændig
ubevægeligt uden at fortrække en
mine. Han talte næsten ikke engelsk
og overhørte måske derfor et remistilbud fra Euwe i en helt lige stilling
i næstsidste runde af Hastings 1930,
spillede videre og tabte. Remis
kunne have sikret ham en delt 1.

plads. Og i Hamborg samme år forsøgte den østrigske mester Kmoch i
en lige stilling at tilbyde remis, og
da han for tredje gang kun havde fået
et smil som svar, gik han til Khans
holdkammerat Winter og spurgte irriteret om, hvilket sprog denne mand
talte. Han taler skak! svarede Winter.
Til sidst fik Kmoch dog sin remis.

Skabte sin egen teori
Men hvad der især skaffede ham ryet
som ‘den mystiske inder’ var, at han
ofte spillede med hovedet viklet ind
en kæmpestor turban. Samt det faktum, at han hverken kunne læse eller
skrive!
Og det er også den enkle forklaring på hans manglende viden om
åbningsteori. Men han kunne lave
sin egen, og i hans mest berømte
parti, gevinsten mod Capablanca fra
Hastings 1930, spillede han (efter 1.
Sf3 Sf6 2. d4 b6 3. c4 Lb7 4. Sc3 e6)
5. a3!, et træk som ikke mange forstod dengang, men som årtier senere
blev taget op af Petrosjan og Kasparov. Og i Skakbladet 1980 skrev
Bent Larsen i sine kommentarer til
specialtrækket 5. Le3 mod Quinteros: ‘En nyhed, da jeg lancerede
trækket i 1967. men sådan spillede
den navnkundige Sultan Khan omkring 1930!’

Det følgende parti blev spillet i 4.
runde af turneringen i Liége 1930.

Sultan Khan
Frank Marshall
Centrumsgambit / C22
1. e4 e5 2. d4
Et dristigt åbningsvalg mod en angrebsspiller som Marshall, der elskede åbne stillinger, men det vidste
Khan sikkert ikke.
2... dxc4 4. Dxd4
4. c3 er Nordisk Gambit, som på
engelsk og de romanske sprog hedder Dansk Gambit.
4... Sc6 5. De3 Sf6 5. Sc3 Le7 6. Ld2
d5 7. exd5 Sxd5 8. Sxd5 Dxd5 9. Se2
Lg4
Dette var tidligere spillet af Edward
Lasker, men 9... Lf5 er bedre.
10. Sf4 Dd7 11. f3 0-0-0
Et offer som Khan vælger ikke at
modtage, f.eks. 12. fxg4 Lc5 13. Dd3
The8† med trusler, der svæver, og
uklar stilling.
Ifølge Tartakower, der skrev turneringsbogen, havde Marshall i det hele
taget været noget uklar siden starten
af turneringen. Han havde drukket
aftenen før, og Tartakowers modstander, Thomas, fortalte hviskende,
at der ikke var ananassaft i den fla-

Sultan Khan (med karakteristisk turban) mod Savielly Tartakower i Semmering 1931.

ske, som Marshall drak af ved brættet.
12. 0-0-0 The8?
Sort insisterer på at ofre. Runden
havde ellers tegnet til at blive trist
med kedelige stillinger overalt, men
nu sørgede inderen og amerikaneren for underholdningen.
13. fxg4 Lb4 14. Df2 Lc5 15. Df3
Sort havde naturligvis drømt om 15.
Dxc5 Dxd2†. Men nu kom:


^ 
  
   
   
  
  
 
  

15... Te3
Marshall knaldede tårnet i brættet og
sagde: ‘Let’s see you handle this,
let’s see you handle this!’ Khan
gjorde for en gangs skyld nogle grimasser, og alle de øvrige spillere rejste sig og flokkedes om partiet, bortset fra Nimzowitsch, der var fuldstændig fordybet i sit parti mod
Przepiorka. Tartakower dæmpede
Marshall ned ved at få ham og flasken væk fra brættet. Det var whisky, ‘Wild Turkey’ ... Da Marshall
vendte tilbage, var Khan bare gået
med dronningen.
16. Dd5 De7
16... Dxd5 17. Sxd5 Txd5 18. Lc4
17. Df5† Kb8 18. Sd3 Tdxd3
Desperation. Marshall var begyndt
at spille lyn i håb om at lokke sin
uerfarne modstander til at begå fejl.
Men som Tartakower skrev: ‘Khan
var en stille og målbevidst angriber.’
19. Lxd3 Sd4 20. Dxh7 a6 21. Le3
Dxe3† 22. Kb1 Sc6 23. De4 Dh6 24.
c3 Ld6 25. h4 Se5 26. Lc2 De6
... og endelig opgav Sort.
Tartakower klappede Marshall på
skulderen og sagde trøstende, at hotellet stadig havde masser af whisky.
Alle vendte tilbage til deres egne
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... SULTAN KHAN
partier, undtagen Nimzowitsch der
havde siddet der hele tiden. Han
smilede, for endelig havde han fundet trækket, og så flyttede han tårnet
ét felt frem...

Tjener hos maharajaen
Den amerikanske mester Fine fortalte, at efter OL i Folkestone 1933,
blev USA’s hold inviteret til middag hjemme hos Sultan Khans
‘herre’, maharajaen, hvis fulde navn
var Naweb Sir Umar Hayat Khan
Tawano. Denne fortalte dem, at det
var en ære for dem at være der, for
normalt talte han kun med sine
hunde! Han pralede også over for
amerikanerne med en tryksag om sig
selv, hvoraf det ifølge Fine fremgik,
at hans største præstation havde været at blive født som maharaja.
Sultan Khan holdt sig som Tawanos tjener pænt i baggrunden, selv
om det var ham, de var kommet for
at besøge. Og da de amerikanske
spillere gik til bords, kom de i den
usædvanlige situation, at de blev vartet op af en skakmester!

KØBES!
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.
Tidskrift för Schack
(Finland) #3 og 6–10 1890
eller hel årgång 1890 og
extra-nr 1891.
Tidsskrift for Skak
#0 1894, #1, 2 og 27 1896
eller hel årgång 1896.
Schackkorrespondenten
#1 1955, #2 1956,
#3 1957 och #1–4 1961
Schackspelaren
årg. 1, 1932 (#1–12) samt #1
og #5, 1933.
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige
Tel. +46 733 264 033
callerland@gmail.com
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Udenrigsminister
Sir Jon Simon
følger åbningen af
partiet T.H. Tylor Sultan Khan ved
den 25. Chess
Congress i
Bayswater 1932.

Her er et parti, hvor Sultan Khan
møder den lettiske mester Mattison,
som døde ung allerede året efter.
I dag er han mest kendt som studiekomponist, men tag ikke fejl! Han
vandt amatør-VM i 1924 foran
Euwe, og ved OL 1931 besejrede han
både Aljechin, Rubinstein og Vidmar. Men mod Sultan Khan blev han
effektivt overspillet, stille og roligt
og positionelt i 22 træk!
OL Prag 1931:

Sultan Khan
Mattison
Colle-system / A47
1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. e3 b6 4. Ld3 Lb7
5. Sbd2 d5 6. Se5 Ld6 7. f4
De sidste to træk var typiske for
Khan. Sort burde nu prøve at undergrave fæstningen e5 med 7... c5
7... 0-0 8. Df3 Sfd7 9. Dh3 f5
Sort har fornemmet angrebsfaren og
møder den med en radikal løsning:
Fastlæggelse af centrum.
10. Sdf3 Sf6 11. Ld2 La6
Sort vil lette presset med afbytning
af Hvids angrebsbrik. Men det koster tid og giver Hvid kontrol over
e4.
12. Tg1! Lxd3 13. cxd3 De8 14. Ke2!
I chaturanga kan der ikke rokeres, så
Khan har nok følt sig hjemme med
kongen bag centrumsbønderne.
14... Sbd7 15. Dh4 c5
De andre muligheder: 15... Lxe5 16.
dxe5 Sh5 17. h3 g6 18. g4 Sg7 19.
Dh6 eller 15... Le7 16. Sg5 h6 17.
Sxe6 Se4 18. Dh3 Sxd2 19. Sxf8

Sxe5 20. dxe5 gik heller ikke.
16. Lc3 cxd4 17. Lxd4 Sc5

 ^
   
   
   
   
  
 
  

De hvide officerer er perfekt centraliserede, og tiden er inde til gennembruddet.
18. g4! Lxe5 19. Sxe5 fxg4 20. Sxg4
Sxg4 21. Txg4 g6 22. Tag1 opgivet.
Sort kan intet stille op mod offeret
på g6... 1-0
England med Khan på 1. bræt mødte
Danmark tre gange ved OL. I 1931
og 1933 vandt Khan to hurtige sejre
mod Erik Andersen, men i 1930 lykkedes det Karl Ruben at vinde en
bonde i midtspillet og at køre sejren
hjem i et langt slutspil, der endte med
en af de sjældne tårnforvandlinger.
Flot af den alt for tidligt afdøde
Chaturanga
Sultan Khan var mester i indisk skak, før
han lærte sig den moderne europæiske
version, vi kender som ‘skak’.
I modsætning til den stærke europæiske
dronning var ‘mantrien’ svag, og man
bemærker desuden ‘gajaen’, elefanten.

Debat
Ruben, da slutspil netop var Khans
force.
I december 1933 rejste maharajaen tilbage til Punjab, og Sultan
Khan fulgte med. Han fik tildelt en
lille jordlod, så han kunne starte et
landbrug og stifte familie, og så levede han som bonde frem til sin død
i 1966 i det, der da var blevet til Pakistan. Bortset fra en match i 1935
mod en inder, som han vandt sikkert, kendes der ikke flere partier
med ham. Og en af sønnerne fortalte
senere, at faderen aldrig havde lært
dem skak, fordi han syntes, at de
skulle bruge tiden på noget vigtigt.
Da FIDE begyndte at uddele titler
i 1950, var Sultan Khan glemt på
trods af, at han i sine kun fem aktive
år havde været blandt de allerbedste, og at Capablanca havde udnævnt
ham til et ‘skakgeni’.
Men mon ikke han havde været
ligeglad med GM-titlen...
Sultan Khan dukkede op i Europa
som et ekko fra skakkens indiske
urtid, men han var også et varsel om
det, der skulle komme.
Inden for de sidste årtier er skakkens hjul begyndt at dreje tilbage
mod udgangspunktet i Østen. Indien
og Kina har frembragt flere verdensmestre og er i dag blandt de stærkeste skaklande. Med deres kolossale
befolkningstal og voksende økonomier har de potentialet til for alvor at
blive førende også inden for skak.
Og måske vil de kunne bringe tiltrængt fornyelse ind i et spil, som
synes at have mistet grebet om det
brede publikum i Europa og Amerika.

Ny holdturnering – Hvorfor?
HB planlægger en voldsom ændring
af holdskakken. Man vil fjerne enheden i dansk holdskak og opdele i
en central turnering og lokale turneringer, samtidig med at man fra centralt hold vil give anbefalinger for
indretningen af de lokale turneringer uden hensyn til de forskellige
lokale behov mht. f.eks. holdstørrelse, betænkningstid, spilletidspunkt og styrkelisteregler.
Forslaget er fremsat uden egentlige begrundelser. Det nærmeste er
et argument om, at hold kan deltage
i både HK-turnering og division.
Men allerede nu kan enhver hovedkreds jo lave sin egen særskilte turnering med fri tilmelding, hvis man
vil eksperimentere. Man skal blot
aflevere en oprykker til 2. division.
Hvad vil der ske? – Fri tilmelding
til de såkaldte kval-rækker vil ødelægge planlægningen af holdturneringen. Klubberne skal tilmelde sig
uden reelt kendskab til, hvem deres
modstandere bliver – og dermed om
de foretrækker at melde sig til den

ene eller den anden turnering. Usikkerheden vil gælde både i HK-turnering og i kval-rækker hvert eneste
år. Både geografisk og styrkemæssigt vil der blive stor forskel på tilmeldingerne. Se blot de meget forskellige forventninger i referatet fra
HB-mødet 3. feb. 2013.
Skakken under Dansk Skak Union
står på tre piller, holdskak, EMT og
klubskak. Den sidste har det svært i
disse år, men EMT og holdskak er
fortsat de bærende elementer. Nu vil
man spille hasard med en bærende
og velfungerende pille uden åbenlyse fordele herved.
Den reelle årsag? – Den reelle årsag til forslaget er måske et ønske
om at udhule hovedkredsenes aktiviteter, og derved at fremme sammenlægninger. Dette er helt legitimt,
men så bør det siges ligeud og åbent,
og det må ikke ske ved at ødelægge
en velfungerende holdskakstruktur
i hverken divisioner eller hovedkredse.
Erik Søbjerg og
Morten Fabrin

Strukturudvalget:

Flere deltagere i holdturneringen
Denne diskussion bør efter vores
mening ikke ske her i Skakbladet,
men hører i stedet hjemme i hovedbestyrelsen i første omgang, men det
er jo desværre umuligt, fordi formanden for 9. Hovedkreds har valgt ikke
at ville deltage i hovedbestyrelsesmøderne og i stedet sende en anden.
Denne anden har så tilsyneladende
ikke fået den nødvendige bemyndigelse af hovedkredsformanden til at
føre debatten, og derfor skal vi åbenbart føre den en ekstra gang her i
Skakbladet.
Endvidere ser det ud til, at debattørerne fra 9. Hovedkreds ej heller
har læst forslaget, idet man stempler
det som ‘fremsat uden begrundelser’.
Vi anbefaler dem at genlæse det.

Drøftelsen af holdturneringen udspringer af hovedkredsenes ideer og
ønsker i forbindelse med et visionsseminar tilbage i november 2011,
hvor man som et af flere punkter
ønskede at drøfte holdturneringen
nærmere. Dette skete så på et seminar i november 2012, hvorefter man
på det efterfølgende hovedbestyrelsesmøde nedsatte et udvalg, som
skulle sætte ord på ideerne omkring
en ny holdturneringsstruktur og
fremsætte et forslag til drøftelse. Der
er, som det ses af tidsplanen, ikke
sket nogen beslutning endnu, og den
endelige beslutning træffes tidligst
først i forbindelse med hovedbestyrelsesmødet til august 2013.
De fleste klubber spiller med et
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meget konstant antal hold i holdturneringen og sådan vil det formentlig også være i fremtiden. Som det
er i dag, er det ønsket om at spille
holdskak, der er afgørende for, om
man tilmelder sig holdturneringen,
og det er ikke afgørende, om man
skal spille mod den ene eller den
anden klub – sådan er det, og sådan
skal det også være! Hvem vil ikke
gerne møde nye hold og nye modstandere, og hvis det ikke var sådan
– ja, så går eventuelle nye klubber

eller nye spillere virkelig trange tider i møde! En fri tilmelding til
divisionsturneringen vil ikke ødelægge planlægningen af divisionsturneringen – det vil blot give lidt
større udfordringer. For hovedkredsenes holdturneringer vil der formentlig være nogenlunde de samme
hold hvert år – dog kan nye hold
komme til og andre hold falde fra,
men sådan er det jo også i dag. Der
er der jo ikke noget nyt i!
Holdskakken er det mest sociale

element, vi har i Dansk Skak Union
i dag, og derfor var tanken at øge
mulighederne for at komme til at
spille holdskak. Hvordan kan vi få
flere til at spille holdskak eller øge
den holdskakaktivitet, vi har i dag?
Det kan vi gøre ved at give flere
mulighed for at spille i hovedkredsenes holdturneringer samtidig med
at de spiller i divisionsturneringen.
Derfor tanken om at adskille de to
turneringer helt. Vi ved godt, at det
langtfra er alle divisionsspillere, som

været publiceret. Svenske GM Erik
Lundin kom tilfældigt forbi og bad
om tilladelse til at bruge den i sin
skakspalte. Der kaldte han den ‘en
ren studie i praktisk spil’.
Og i 1983 bragte Bent Larsen den
i Ekstrabladet, hvor han skrev: ‘Den
‘geometriske’ pointe var altså, at
uanset om det sorte tårn stod på b7
eller reddede sig til b1 med skak, var
løberskakken på e4 afgørende.’
Larsen anførte endvidere, at der
jo var en biløsning: Sort havde sikkert også opgivet efter 42. Lxe4 fxe4
43. Ta8, hvor tårnslutspillet med to
merbønder vindes ganske nemt.
Denne prosaiske udgang var nu ikke
med i tankerne, fortæller Torben
Kjeldsen. 1-0.

4. Richard Lilja
Niels Chr. Schiødt
København ØBRO 1993. 26. Ld7!
g6. Et lufthul til kongen. 26... Db8
nytter ikke: 27. Te8† Txe8 28. Txe8†
Dxe8 29. Lxe8 Kxe8 30. Dc8† Ld8
31. Dxb7.
27. hxg6 fxg6. 27... Dxd7 28. g7†!
Lxg7 29. Dxd7 Txd7 30. Te8 mat.
28. Dxg6 Le5.
Alt er forgæves: 28... Dxd7 29.
Dxf6† Kg8 30. Tg2†. 29. fxe5 Txd7
30. exd6. 1-0.

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 23.
1. Bjarke Kristensen
Jonathan Tisdall
Multi-Tabs, Gladsaxe/Farum 1983.
34. d4 er såmænd et udmærket positionelt træk, f.eks. 34... Lc7 35. Se5.
Men helt afgørende er bondegevinsten 34. Txb6! da 34... Txb6 35.
Dxb6 Tb8? (bedre 35... Tc8) giver
bagslag for Sort:
36. Dxb8†! Lxb8 37. Txb8† Kf7
38. Se5† Kf6 39. f4! Dd6. Slaget er
tabt: 39... g6 40. Tf8† 41. Tf7†. 40.
Tb7. 1-0.
2. Torben Kjeldsen
Adolf Emilsson
Sandefjord 1975. 42. b7! Kg6. Parade mod truslen 43. Th8†. 43. Te8!
Txb7 44. Txe4!, og Sort valgte det
rigtige sted at give op!
Denne partislutning har tidligere

Dommer-kurser
• Turneringsledelse
• Kamplederuddannelse
Fire lektioner pr. kursus.
Pr. brev eller mail.
Afsluttes med prøve.
Kursusafgift 100 kr.

§§

Kontakt:
dommerkursus@skak.dk

28

2013 /2/76

3. Jens Kjeldsen
Sven Joachim
Det åbne Junior-DM, Lundtofte
1988. Forsøget 21. g6 afvises med
21... h6. Men løberofferet 21.
Lxh7†! kræver en del beregning.
21... Kxh7 22. g6† Kg8.
22... Kh8? giver os pointen 23.
Df1! med mat. Og efter 22... Kh6
23. Df1 Tf5 24. Dh3† Th5 25. Lxf4†
Lg5 findes 26. Sxg5! Txh3 27.
Sxe6† Kh5 28. Sxg7† Kh4 29. Lg5†
mat.
I partiet kom også 23. Df1! hvorefter tyskeren opgav. Begrundelsen
kunne være 23... Le8 24. Dh3 Lxg6
25. Txg6 Dxf2 26. Tg2! Db6 27.
Dh6 Tf7 28. Tag1 Lf8 29. Tg6, efterfulgt af 30. Sg5. 1-0.

5. Ib Hother Andersen
Andreas Bang
OBRO Copenhagen, København
1993. Hvid kunne have vundet med
31. Lxb7!! da Sort efter 31... Dxe1
32. Txe1 ikke kan slå igen på e1,
men må aflede med 32... Sf1†! 32.
Txf1! Txb7 33. Txb7† Kxb7 34.
Dd7† Ka6 og nu 35. Tb1! der vinder
I stedet kom 31. h5? og efter 31...
b6?! (31... Tc7! eller 31... Tge7!) fik
vi noget lignende: 32. Lb7! Godt forsøgt, men ikke godt nok. 32...
Kxb7?! ‘Igen’ 32... Sf1†! var bedre:
33. Txf1 (33. Kh3 Se3) 33... Kxb7
med nogen sort fordel.
33. Txe5 Txe5. Nu skal Sort så
bare have et tårn til h1. 34. Td1 Tc7!
35. Kh3? Partiets sidste fejltræk.
Hvid burde afvente Sorts plan med
35. Dh3 Sf5 36. a3 Tec5 37. Td3
Te7 38. Td1, og der er endnu noget
spil.
35... Sf5! 36. Tb1. Eller 36. Td3

vil begynde at spille i hovedkredsturneringen også, men hvis en del af
divisionsspillerne og de nye divisionsspillere vil begynde at spille i
begge turneringer – ja, så har vi fået
en øget holdskakaktivitet.
De enkelte hovedkredse står helt
frit med, hvordan man vil drive
holdturnering, men udvalget blev
også bedt om at give nogle forslag
til, hvordan man kunne ændre disse,
hvilket vi har gjort. Formålet er fortsat at øge muligheden for og til-

skyndelsen til at spille holdskak –
også i mindre klubber!
Det er nemt nok at sige, at vi skal
gøre mere for, at det bliver sjovere at
spille skak, men det er knap så nemt
at gøre noget, når nogle helst beholder nej-hatten på i stedet at gå positivt ind i arbejdet med at lave nogle
forbedringer og dermed prøve jahatten for en gangs skyld.
Udvalget
(Aage Olsen, Kai Bjørnskov
og Jean Mikkelsen)

Tc1 37. g3 fxg3 38. Td7† Kc8 39.
Te7 Tc2! 36... Se3! Damefangst.
0-1.

31. Txd7!! Det mindre glamourøse
31. Sb6! (samt flere andre træk) vinder også: 31... Sf6 32. Td8 Sd5 (eller 32... f4 33. Df5! fxg3† 34. Kg2)
33. Lg5! h6 34. Dxf5.
31... Sxd7 32. Dxf5 Te7 33. Sd6.
Kunsten er i forvejen at (ind)se, at
pga. kongestillingen og det afsides
tårn må Sort mindst aflevere kvalitet
tilbage.
33... Ta8?! 33... Sb8 34. Dg4†!
Tg7 (34... Kh8 35. Lg5) 35. De6†
Tf7 36. Sxf7 Dxf7 37. Dg4† Dg6
38. Td8† med officersgevinst. Heller ikke 33... Lg7 34. Lg5 Sf8 35.
Lxe7 Dxe7 36. Dc8 er noget værd.
34. Lg5 Tg7. 34... Sb8 35. Lxe7
Dxe7 36. Se4! med kvælning. 35.
De6† Kh8 36. Sf7† Txf7 37. Dxf7.
Så er det slut. 1-0.

6. Flemming Bo Larsen
Bjørn Brinck-Claussen
K41 International 90, København
1990. 28... Lxg4! 29. fxg4? En forståelig fejl. Man indrømmer ikke
gerne bondetabet, men vil lade modstanderen vise, hvad han har. Med
det seje 29. De2!? Sh3† 30. Kf1 Ld7
havde det ikke været helt håbløst.
29... Dxg4 30. Tb8. 30. Dd3 Th3!
30... Sh3† 31. Kh2 Sf2† 32. Kg1
Th1†. 0-1.
7. Erik Søbjerg
Søren Jensen
16. Copenhagen Open, Rødovre
1994. 13. Lxe7!! Pointen: dronningfangst efter 13... Kxe7? 14.
Sxd5†! Dxd5 15. c4 De6 (15... De4
16. Ld3) 16. Sg5 Df5 17. g4! Flot!
13... Sf5. Skaden er sket, de mørke
felter er blottede. 14. b4 Dc7 15.
Lh4. Endnu bedre var 15. Lf6!
15... Sxh4 16. Sxh4 0-0?! Her var
16... Dd8 at foretrække. Men 17.
Lxa6 Dxh4 18. Lxb7 Tb8 19. La6
Lxh3! 20. Sa4! bevarer Hvids fordel.
17. f5. Eller først 17. Lxa6! 17...
b5? 18. f6 Lh8 19. Dh6 Tfc8. 19...
Dd8 20. Tf4! samt Sf3. 20. Sf3. 1-0.
8. Kaare Kristensen
Thomas Schou
DM kandidatklassen, Lyngby 1991.

9. Henrik Bolding Pedersen
Edmar Mednis
11. Copenhagen Open, København
1989. 20. Sxf7!! Også 20. Sg5! var
ganske godt: 21... Sxe5 21. dxe5 Sd5
22. Df3 f5 23. exf6 Lxf6 24. Lb3
etc. 20... Dc7. Stormesteren kunne
godt se matten i 8 træk: 20... Kxf7?
21. Sg5† Kg8 22. Sxh7! Kh8 23.
Lg7†!! og bed i det berømte sure
æble.
21. Se5. 21. Sfd6! var skarpere,
fx. 21... Sg4 22. Lf4! Tf8 23. Lg3.
21... Sxe5 22. dxe5 Sxe4 23. Dxe4
Dc4 24. Dxc4 Txc4 25. g3 ... og Hvid
vandt slutspillet efter endnu 17 træk.
1-0.

Reykjavik Open
Med 35 stormestre blandt de i alt
227 deltagere var Reykjavik Open
en nordisk skakbegivenhed på europæisk topnivevau. Førstepladsen blev delt mellem GM Pavel
Eljanov, Ukraine, GM Wesley
So, Filippinerne, og GM Bassem
Amin, Ægypten, alle med 8 point
af 10. Blandt forfølgerne et halvt
point efter var den 13-årige kinesiske IM Wei Yi, som med remis i
sidste runde mod Politiken Cup
vinderen GM Ivan Cheparinov,
Bulgarien, tog endnu en GMnorm og nu bliver verdens aktuelt
yngste stormester og den fjerdeyngste gennem tiderne efter Karjakin, Negi og Magnus Carlsen.
IM Mads Andersen blev bedstplacerede af de syv danske deltagere med 6½ point på 25. pladsen. Han var fjerdebedste ikkeGM og holdt fjorten stormestre
bag sig. IM Simon Bekker-Jensen
havde samme score på 43. pladsen, og med i gruppen nr. 22-45
på 6½ point var også GM Henrik
Danielsen, der repræsenterer Island.
Slutstilling: 1-3. GM Pavel Eljanov, Ukraine (2678), GM Wesley
So, Filippinerne (2684) og GM
Bassem Amin, Ægypten (2631) 8,
4-11. GM Anish Giri, Holland
(2722), GM Ivan Cheparinov,
Bulgarien (2709), IM Wei Yi,
Kina (2501), GM Marcin Dziuba,
Polen (2602), GM Ding Liren,
Kina (2709), NM Yaacov Norowich, USA (2432), GM Gawain
Jones, England (2637), GM Ivan
Sokolov, Holland (2644) 7½.
Danskerne: 15. IM Mads Andersen (2462), 6½. 43. IM Simon
Bekker-Jensen (2405) 6½, 58. IM
Nikolaj Mikkelsen (2421) 6, 76.
IM Andreas Skytte Hagen (2411)
5½, 87. FM Per Andreasen (2302)
5½, 109. Thomas Schou-Moldt
(2236) 5, 150. Søren Jensen
(1909) 4½.
www. reykjavikopen.com
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Problemskak
v/ Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.





   
  
   
   
   
   
Mat i 2 træk.

13652
W. Keym, 1977



 
   
   
   
   
   
   
   
Hvad er senest udførte træk?

Opgaveforklaring
13652. Stillingen kan opstå i et almindeligt(!) parti skak, og det kan
bevises, hvem der er i trækket, og
hvad det sidst udførte træk er.
13653. Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 6. halvtræk. Sort hjælper til.

Løsninger til 1/2013
13643. 1. Lc2. 1... d6 2. Tf5‡. 1...
dxe6 2. Dc5‡. 1... d5† 2. Dc7‡. 1...
Kd6 2. Dc5‡. 1... Sxf4 2. Dd4‡.
Forførelse: 1. b8S. 1... d6† 2. Sd7‡.
1... dxe6† 2. Sf7‡. 1... d5† 2. Dc7‡.
1... Kd6 2. Dc5‡. 1... Sxf4 2. Dd4‡.
Men efter 1... c2 mangler Hvid et
mattræk.
I bogen ‘Poems and Problems’, der
består af 18 skakproblemer og 53
digte (udgivet 1970) beskriver Vladimir Nabokov, hvordan han kæmpede med at konstruere en totrækker
med b8S som et nøgletræk. Det ville
ikke lykkes, men efter timers anstrengelse løste problemet pludselig næsten sig selv. Lignende oplevelser
kan mangen komponist berette om.
Efter timer, måske meget længere
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Mat i 3 træk.
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Hjælpemat i 3 træk.

tids ‘kamp’ falder tingene mirakuløst på plads. Sådan opleves det i
hvert fald. Forfatteren til ‘Lolita’
døde i Montreux 2. juli 1977.
13644. 1. d4! 1... Lxd4 2. Sf6‡. 1...
Txd4 2. Sb4‡. 1... Te4 2.Dxe4‡. 1...
Lc3 2. Sxc3‡. Efim Naumovich
Ruchlis (9/4 1925, Ukraine - 5/2
2006, Israel).
13645. 1. Tf7†! 1... Kxf7 2. Dg7†
Ke6 3. Dd7‡. 1... Lxf7 2. Dg5† Sf6
(eller 2... Ke6 3. De5‡) 3. Dxf6‡.
1... Txf7 2. hxg8S† Ke6 (eller 2...
Kd8 3. Db8‡) 3. De5‡. 1... Ke6 2.
De5† Kxf7 3. h8S‡. Kurt Richter,
Tyskland (24/11 1900 - 29/12 1969).
13646. 1... gxh2 2. Kb4 hxg1T 3.
Ta7 Tg8 4. Th1‡. 1... bxa2 2. Sg4
axb1L 3. Sh6 Lh7 4. Ld4‡. Bernt
Christer Jonsson, Sverige (7/10 1947
- ). Nordisk storleverandør af hjælpematter.
13647. 1. Td5! med den overraskende trussel 2. Tb5 3. Te3† Kxd4
4. Td3† Lxd3 (2. Tc5? 3. Te3† Kxd4
4. Td3† KxT! duer ikke).
1... Sb6/Sc7 2. Lc5† Sxd5 3. Td4†
Ke3 4. Tg4† Kf3 5. Le4† Lxe4‡.
1... e6 2. Te2† exf5 3. Le3† Ke4 4.
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13651
V.L. Eaton, 1950













Mat i 3 træk.


13654
V. Evreinov, 1962


























   
   
   
   
Hvid trækker og vinder.

Lg5† Kf3 5. Td3† Lxd3‡. Udo
Degener, Tyskland (23/11 1959 - ).
13648. 1. Txh4 Txh4 2. Lb3 Thh2
3. Ta5 Th1† 4. Ld1 Th4 5. Txa2†
Txa2 6. c8T! Th3 7. g8T! Taa3 8.
Tb8 Tac3† 9. Lc2 Th1† 10. Kd2 Ta3
11. Ta8 Th3 12. Txa3† Txa3 13.
Tg4 og vinder (Nalimov tables).
Arpád Rusz, Rumænien (23/10 1974
- ). En moderne Rinck, en dominansens mester. Kun hovedvarianten er
her gengivet.

En udfordring...

 
 
  
   
   
   
   
   


13655
S. Schneider, 1956



13650
E. Zepler, 1936



13653
G. Paros, 1945

13649
F. Healey, 1885
















Mat i 10 træk.
Dansk Skakproblem Klub
http://problemskak.dk/

Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

Viswanathan Anand: [... om at
have tabt til Tiviakov i Bundesligaen
inden VM-matchen mod Gelfand:
‘Jeg er ekstremt bekymret for mit
næste møde med Loek [van Wely].
Han vil helt sikkert ikke undlade at
nævne dette tabsparti og formentlig
også køre hårdt på mig.’
(Chessvibes.com, 15. juni 2012)
Alex Pishkin: ‘Hvor mange skakspillere kan tage fra den ene turnering til den anden og fra det ene hotel
til det andet og sige, at de aldrig har
tilbragt en hel nat med at spille kort
eller har drukket så meget som et
enkelt glas alkohol?’
(‘Super Nezh’, 2000)
Niels Helveg Petersen: ‘Er fordelen ved at have udspillet i bridge dubiøs, hersker der til gengæld ingen
tvivl om fordelen ved at have førstetrækket i skak – på mesterniveau
taler man ligefrem om ‘den hvide
fordel’, og mange stormestre følger
mere eller mindre en turneringstaktik, der går ud på at vinde med de
hvide brikker og så være tilfreds
med at holde remis med de sorte.’
(‘Det ligger i stillingen’, 2005)
John-Paul Wallace: ‘Det er muligt, at Nikolic tjekkede denne variant med sin computer før partiet og
konkluderede, at „hvis Fritz siger,
at jeg står en smule i overkanten, så
kan det da ikke være helt skidt for
mig!“ En god illustration af faren
ved at tro for meget på computere i
sine forberedelser.’
(Australian Chess, nr. 5 2006)

Loup Durand: ‘Han gik hen til
skakbrættet, hvor Guløje sad foran
de hvide brikker og havde foretaget
de første tre træk alene. Han ved
ikke, hvordan han skal indlede samtalen, tænkte Thomas, og nu tror
han, at et parti skak kan klare sagen.’
(‘Skakmat’, 1987)
Peter Robinson: ‘„Hulen“ var et
skamløst maskulint rum: mørke træpaneler, skakbrættet i palisander og
perlemor med kunstfærdigt udskårne brikker i elfenben og ibenholt.’
(‘Tracy’, 2012)

Jonathan Rowson: ‘At spille godt
kommenterede partier igennem plejer at være både lærerigt og fornøjeligt, men overvej – mens du er i gang
med det – hvor du vil spille anderledes og hvorfor.’
(‘Interview with a grandmaster’,
2001)
Svend Sejersen: ‘Firben har det
med at tabe halen, men Michaels sicilianske drage tabte hurtigt hovedet, og det vokser ikke ud igen.’
(Hvidovre Skakblad nr. 1, 2010)

Paolo Maurensig: ‘En skakspiller
er nøjagtig så partisk i sin holdning
til spillet, som han er til verden. Han
har sine sym- og antipatier, sine
overbevisninger og idiosynkrasier.’
(‘Lüneburg-varianten’, 1996)
Levon Aronian: [... på spørgsmålet
om skakken har en fremtid] ‘Jeg er
sikker på, at skakspillet vil være lige
så populært i fremtiden, som det er
nu. Det er ligesom med klassisk
musik. Menneskeheden kan simpelthen ikke frembringe noget, der
er bedre.’
(Crestbook.com, 18. juni 2011)
Ruslan Ponomariov: ‘Skak er ikke
poker. En tilfældig amatør vil ikke
være i stand til at besejre verdensmesteren i skak i et løst parti.’
(Crestbook.com, 13. marts 2011)
John Rook: ‘Skak er en tænkende
persons spil.’
(‘The Cheshire Herald,
29. november 2009)
Robert Jamieson: ‘Skak er et meget vanskeligt spil.’
(‘Australian Chess –
Into the Eighties’, 1981)
Victor Korchnoi: ‘Skak er mit liv.’
(‘Meine besten Kämpfe’, 2011)

Bent Larsen.

Bent Larsen: [... efter overskriften
‘Randers-kuren’] ‘Takket være
moderne antibiotika er lungebetændelse knap så alvorlig en sygdom
som tidligere. Men nu synes lægevidenskaben at have gjort et nyt
fremskridt. Da Gutman havde mistet sin finalechance i Randers, ville
han hjem. Først fik han arrangeret
remis i de to sidste partier, men det
så jo ikke pænt ud. Derefter fik han
lægeerklæring på lungebetændelse!
Og så rejste han. I Randers har man
altså opdaget, at en patient med lungebetændelse kan sagtens sendes ud
på en lang rejse. Først skal man vistnok give ham en hovedpinepille,
eller også er det et eller andet vitaminpræparat. Forhåbentlig delagtiggør den pågældende læge snart
sine kolleger i sin epokegørende
opdagelse.’
(Ekstra Bladet, 21. marts 1982)
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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:
Ønskes en turnering eller en gruppe
Elo-ratet, skal det fremgå af indbydelsen og senest 40 dage før 1. runde
meddeles til DSU’s ratingkomite v/
Leif Jensen: ratingkomite@skak.dk.

icbj@c.dk, senest 12. april. – Se hele
indbydelsen og få mere information
på Assens Skakklubs hjemmeside:
www.assensskakklub.dk.

LVS Forår 2013
K
17/4 - 12/6. – LVS indbyder endnu
en gang til forårs EMT. Nyt spillested:
DTU, Akademivej, bygning 358. Bus
388 kører mellem Lyngby Station og
DTU. – Spilletider: Der spilles på
følgende onsdage: 17. og 24. april,
1., 15., 22. og 29. maj samt 12. juni.
Alle dage med start kl. 18.30. Der vil
være mulighed for at afvikle udsatte
partier den 8. maj og 5. juni. – Spillerne skal være ved skakbrættet senest 30 minutter efter rundestart, i
modsat fald tabes partiet. Mobiltelefoner skal være slukket i spillelokalet.
– Betænkningstid: 2 timer til 40 træk,
derefter 30 minutter + opsparet tid til

resten af partiet. – Turneringsform:
Flest mulige 8-mands grupper + evt.
Monrad. – Indskud: 150 kr., som betales senest på første spilledag. – Præmier: Mindst 75% af indskuddet går
til præmier. Ved pointlighed deles
pengepræmier, der foretages ikke korrektion. – Elo: Såfremt betingelserne er til stede, vil turneringen blive
Elo-ratet. – Tilmelding: Via KSU’s
hjemmeside www.ksu.dk, eller til Jan
Petersen, tlf. 45 89 13 37, email:
jan-petersen@post.tele.dk, senest
mandag den 3. april 2013.

Himmerlandsmesterskabet
2013
K
22/4 - 27/5. – Aars Skakklub indbyder hermed til 7 runders EMT om
Himmerlandsmesterskabet. 8-mands
grupper tilstræbes. Elo-rating, om
muligt. – Spillested: Erhvervssko-

www. skak.dk
+ 'Invitationer'

K = Koordineret turnering
H = Hurtig- og lynskak

Køge Bugt Forår 2013
K
10/4 - 29/5. – 7 runders EMT med
mulighed for afbud til en eller flere
runder. – Spilles på Solrød Gl. Skole,
Højagervænget 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand med start kl. 19.00 følgende onsdage: 10/4, 17/4, 1/5, 8/5,
15/5, 22/5 og 29/5 2013. – Spilletid:
90 minutter til hele partiet med tillæg
på 30 sekunder fra træk 1. – Indskud:
100 kr., og heraf går de 70 kr. til præmier. – Turneringen Elo-rates, hvis
betingelserne er opfyldt. – Tilmelding
senest den 8. april 2013 via turneringens web-portal: www.sydskak.dk/
turnering/kbf2013/, hvor der også kan
fås yderligere oplysninger om turneringen.
Sparekassen Faaborg Cup
K
15/4 - 10/6. – Assens Skakklub indbyder til 7 runders EMT, Elo-rates
om muligt. Nyhed: Der spilles stadig
7 runder! – Mandagene 15. og 22.
april, 6., 13. og 27. maj samt 3. og10.
juni 2013. – Tilmelding: På tlf. 64 71
34 53 eller 64 71 57 47 eller email:
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Senior DM 2013
8.-14. april i København
Københavns Skak Union arrangerer i samarbejde med DSU det
officielle DM for seniorer, dvs. kvinder, der er født før 1. januar
1964, og mænd, der er født før 1. januar 1954.
Spillested: Skakforeningen ØBRO’s lokaler, Rosenvængets Allé
31 kld., København Ø (i nærheden af Trianglen og Østerport
Station).
Tid: Mandag 08.04.13 – Søndag 14.04.13.
Mandag startes kl. 14.00, alle øvrige dage startes kl. 11.00.
Spillerne skal være på spillestedet senest 30 minutter efter rundestart. Lokalerne er røgfri; mobiltelefoner skal være slukkede.
Betænkningstid: 90 min. til 40 træk, herefter 30 min. + opsparet
tid til resten af partiet med tillæg af 30 sek. pr. træk fra træk 1.
Turneringssystem: 7 runder Schweizer. Turneringen Elo-rates.
Korrektion: I forbindelse med præmiefordeling bruges almindelig
korrektion (summen af modstandernes pointtal minus to laveste).
Præmier: Nr. 1 DKK 1.500 + tilskud til Senior-EM eller VM på
DKK 5.000; nr. 2 DKK 1.000 + tilskud til Senior-EM eller VM på
DKK 3.000; nr. 3 DKK 750; herudover ratingpræmier afhængig af
deltagertal.
Indskud: DKK 200, der betales ved indskrivning. Te/kaffe og
småkager er inkluderet i indskuddet.
Tilmelding: Senest 01.04.2013 til jan-petersen@post.tele.dk
eller via KSU’s hjemmeside: www.ksu.dk/

Admiral Niels Juel Cup
Køge, 20. – 27. april 2013
Alle skakspillere indbydes til international skak i
Køge. Turneringen er en open med mulighed for at
score GM- og IM-normer

Indskud
GM, IM, WGM og WIM 0 DKK.
Øvrige deltagere 500 DKK

Spillested
Teatersalen, Asgård Skole, Norsvej 2, 4600 Køge.
(Ti minutters gang fra Ølby S-togsstation).

Kontakt
Finn Stuhr: +45 2546 8293 / finnstuhr@kksa.dk
Erik Carlsen, +45 2690 9546 / ecarlsen@kksa.dk
Verner Christensen, +45 4068 6151 /
vernerchristensen@kksa.dk

Turneringsform
10 runders schweizer. Turneringen Elo-rates, og der
er mulighed for at score IM- og GM-normer.
Betænkningstid
90 min. til hele partiet + 30 sek. tillæg for hvert træk
fra træk 1.
Spilledatoer
Åbning: Lørdag den 20. april kl. 1500.
Runde Dato
Start
Runde Dato
Start
6 24. april 1800
1 20. april 1600
7 25. april 1800
2 21. april 1000
8 26. april 1000
3 21. april 1600
9 26. april 1600
4 22. april 1800
10 27. april 1000
5 23. april 1800
Præmier
• 1. præmie DKK 10.000 • 2. præmie DKK 6.000 •
• 3. præmie DKK 4.000 • 4. præmie DKK 2.000 •
• 5. præmie DKK 2.000 • To ratingpræmier på hhv.
DKK 1.500 og DKK 750 i hver ratinggruppe •
Ratinggrupper for hver 12-15 spillere, som ikke er
GM, IM, WGM eller WIM. Der kan kun vindes én
præmie og alle præmier deles ved ens scorer.

lerne, Aars. – Spilledage: 22/4, 24/4,
29/4, 6/5, 13/5, 21/5, 27/5. Lynturnering og præmieuddeling 3/6. –
Betænkningsid: 2 timer til 40 træk, ½
time + evt. opsparet tid til resten af
partiet. Alle runder starter kl. 19.00.
– Indskud: M-kl.: 160 kr., basisklasser: 120 kr. Juniorer u/18 og pensionister 100 kr. Opkræves første
spilleaften. – Præmier: M-kl.: 1. pr.
1500 kr., basisklasser: 1. pr. 600 kr. –
Tilmelding: Senest tordag d. 11/4 til
Henning Larsen, Løvsangervej 6,
9600 Aars. Tlf. 98 62 36 72. – Sponsor: Spar Nord.

Domkirketurneringen 2013
i Roskilde
K
23/4 - 21/5. – Roskilde Skakklub indbyder til Domkirketurneringen 2013
i form af en 5-runders koordineret

Tilmelding
Tilmelding sker på turneringens hjemmeside, og
betaling sker til Spar Nord, regnr. 9077, konto 4580
043 866. Mærk betalingen med ”njc” + navn.
Tilmelding og betaling skal ske senest
den 16. april 2013.
Hjemmeside
Turneringens hjemmeside, hvor du kan
tilmelde dig, og hvor du kan finde
yderligere information:
www.skakturnering.dk/turnering/njc2013

Overnatning
Hotel Niels Juel tilbyder deltagerne:
Enkeltværelse:
600 DKK
Dobbeltværelse:
800 DKK
Dobbelt m/opredning: 1.000 DKK
Priserne er pr. døgn, inklusive morgenbuffet.
Hotel Niels Juel, Toldbodgade 20, 4600 Køge.
+45 5663 1800 / www.hotelnielsjuel.dk.

turnering (Elo-rates hvis muligt) på
tirsdage fra 23. april til og med 21.
maj. – Spilletidspunkt: kl. 19. Ved
fremmøde senere end 30 minutter
efter partiets start dømmes man som
taber. – Spillested: Vestergade 17C,
4000 Roskilde. – Betænkningstid: 40
træk på 90 min, derefter ½ time plus
opsparet tid til resten af partiet. Der
tillægges 30 sek. pr. træk fra træk 1. –
Turneringsform: 6-mands grupper.
Sidste gruppe eventuelt som Monrad.
Maksimalt 36 deltagere efter ‘først
til mølle’. – Indskud: 150 kr., dog 80
kr. for juniorer under 16 år. Indskud
minus EMT-afgift går til præmier. –
Tilmelding: Senest 16. april på mail:
tilmelding@roskilde-skakklub.dk,
eller til Jens Bo Hansen på tlf. 46 36
71 79. Indskud betales samtidig på
reg.nr. 1551 kontonr. 8086257.

Hillerød Byturnering
– Nordea Cup 2013
K
30/4 - 18/6. – For 27. gang indbyder
Hillerød Skakklub til 7-runders koordineret åbent bymesterskab i klubbens
lokaler, Kulturværkstedet Christiansgade 1, 3400 Hillerød. – Turneringen
er røgfri og Elo-rates. – Turneringsform: Der spilles alle-mod-alle i 8mands grupper inddelt efter dansk
rating, laveste gruppe dog eventuelt i
en Monrad-gruppe. – Spilledage: 7
runder fordelt på 8 tirsdage: 30. april,
7. maj, 14. maj, 21. maj, 28. maj, 4.
juni, 11. juni (udsatte partier), 18. juni.
Tilgængelighed: Klubbens lokaler er
egnede til kørestolsbrugere og har ligeledes særlige parkeringspladser til
disse blot 25 meter fra spillestedet! –
Præmier: 1. pr. 1000 kr., 2. pr. 500 kr.
i alle grupper. For en eventuel Mon2013 /2/81
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rad-gruppe er der derudover en 3. pr.
på 250 kr. Ved pointlighed deles alle
pengepræmier, mens der er korrektionsberegning om titlen som Hillerød Bymester 2013. – Spilletid: Kl.
19.30 til 24.00. 2 timer til 40 træk,
derefter et kvarter til resten af partiet.
– Indskud: 200 kr., som indbetales
inden 1. runde. – Tilmelding til Hans
Endrup Jacobsen, email: hansendrup

@gmail.com, tlf. 50 93 38 51. Tilmeldingen skal være sket senest d.
24. april. – Husk navn, fødselsdag,
tlf. klub og rating. – Turneringen indgår i NSU’s Grand Prix cyklus og 5
kr. af indskuddet går hertil.

KUMO CUP
Holstebro Forårs EMT 2013 K
2/5 - 13/6. – Holstebro Skakklub ind-

byder hermed til KUMO CUP (den
19. forårs EMT). – 5 runder følgende
torsdage: 2/5, 16/5, 30/5, 6/6 og 13/6.
– Spilletid kl. 19.00-24.00. – Indskud:
150 kr. pr. person, dog 100 kr, for
juniorer født i 1993 eller senere. –
Præmier: Alle klasser: 1. præmie 400
kr., 2. præmie 200 kr. – Betænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½ time + opsparet tid til resten af partiet. – Mø-

H.C. Andersen Mind Games
Ejby Skakklub indbyder hermed til 2013-udgaven af H.C. Andersen Mindgames.
Naturligvis i digterens fødeby Odense.
Spillested:
Hotel Scandic, Hvidkærvej 25, 5250 Odense SV.
http://www.scandichotels.dk/Hotels/Countries/
Danmark/Odense/Hotels/Scandic-Odense/
Der spilles i røgfri lokaler.
Tidsrum:
Onsdag den 8. maj - Søndag den 12. maj 2013.
Elo-rating:
Turneringen Elo-rates
Turneringsform:
9 runders FIDE’s Schweizer, rundelægning med
Swissmanager. Turneringen er åben for alle. Der
tillades 30 min. forsinkelse inden tab af partiet.

Indkvartering:
Hotel Scandic tilbyder
overnatning til favorable priser:
Enkeltværelse: 590, - kr. Dobbeltværelse 690, - kr.
Priserne er pr. værelse pr. nat og er inkl. stor
morgenbuffet, moms og betjening.
Reservation skal for at opnå rabat ske gennem Ejby
Skakklub.

Tilmelding:
Tilmelding skal ske gennem hjemmesiden:
Spilletidspunkter:
www.ejbyskak.dk/tilmelding
Onsdag kl. 19.00.
Alternativt kan tilmelding ske til Chresten Nielsen,
Torsdag - Søndag: kl. 9.00 og 15.00
Nørregaardsvej 22, 5672 Broby. – Tlf. 28 15 12 71.
E-mail: formand@ejbyskak.dk.
Betænkningstid:
Husk at angive: Navn + fødselsdato + klubnavn.
90 min. til 40 træk, plus 30 min.
til resten af partiet og 30 sek.
g Indskud sendes til: Danske Bank
g 13
n
n
i
i
0
n
tal -2
tillagt pr. træk fra træk 1.
Konto: 1551 - 0011024106
ing r i v
be -04
tal n d s k
d
1
e
e
IBAN: DK0730000011024106
l
n
i
B
V
e
e
d
Indskud:
Tit
ve
SWIFT: DABADKKK
ind
GM/IM/WGM og WIM
Gratis
Gratis
Tilmeldinger skal være modtaget senest lørdag
FM/WFM
500,700,den 20. april 2013.
Spillere
600,800,Lynturnering:
Præmier (DKK):
Fredag d. 10. maj fra kl. 21.00.
Ratingpræmier:
Tilmelding på spillestedet senest kl. 18.00.
Hovedpræmier:
•
Vil
blive
offentliggjort
• 1. pr. 5.000,på hjemmesiden og på
• 2. pr. 4.000,På vegne af
spillestedet senere.
• 3. pr. 3.000,Ejby Skakklub
• 4. pr. 2.000,Chresten Nielsen
• 5. pr. 1.000,-
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DM 2013
23. marts - 1. april
På Konventum i Helsingør.
Mulighed for at spille
7 runder på 7 dage
5 runder på 5 dage
eller 5 runder på 3 dage
DM i lynskak
Deltag i starten eller
slutningen af påsken.
Se indbydelse
i Skakbladet nr. 6, 2012,
eller på www.skak.dk.
Åbent for tilmelding helt frem
til turneringsstart.
Information, deltagerlister
resultater, partier,
program:

www.skak-dm.dk/2013/

detid: Op til ½ time efter kampstart. –
Inddeling: 6-mands grupper. Elorates, om muligt. Sidste gruppe evt.
Monrad. – Spillested: Holstebro Badmintonhal (Juniorhallen), Boldhusgade, 7500 Holstebro. – Ingen rygning indendørs. – Turneringen indgår i hovedkredsens grand Prix turnering. – Tilmelding: Senest fredag
den 26. april til Sigurd Rindom, tlf.
22 63 89 84, email: sigurd.rindom
@gmail.com. Helst mail eller SMS.

Varde/Ølgod 2013
K
7/5 - 4/6. – Varde Skakklub indbyder
hermed til koordineret EMT på Lykkesgårdskolen i Varde (Orange Bygning) på de fire tirsdage i maj: 7., 14.,
21., og 28. maj, og endelig tirsdag
d. 4. juni. – Betænkningstid: 90 min.
til 40 træk, derefter 30 min. + opsparet tid til resten af partiet. Spilletidspunkt: kl. 19.00 - 23.00. – Indskud
130 kr., juniorer 100 kr. Der spilles
så vidt muligt i 6-mands grupper. Tilmelding med angivelse af ratingtal
senest 1. maj til email: achristensem
@yahoo.dk (NB: -nsem- !), eller
tlf. 30 59 37 91. – Præmier efter almindelige retningslinjer. Særlig præmie

til største ratingfremgang. – Vel mødt
i Varde! NB: Det er umuligt at parkere lige uden for Orange Bygning,
benyt derfor P-pladsen ved Hallen.

Kronborgturneringen 2013 K
9/5 - 12/5. – Helsingør Skakklub indbyder til 7-runders EMT turnering i
dagene 9/5 (Kristi Himmelfartsdag)
kl. 10.00-15.00 og 15.30-20.30, 10/5
kl. 18.00-23.00, 11/5 kl. 10.00-15.00
og 15.30-20.30, 12/5 kl. 10.00-15.00
og 15.30-20.30. – Spillested: Borupgårdskolen, Smakkevej 2 (bygn.60),
Snekkersten, nær Snekkersten Station. – Betænkningstid: 40 træk på 2
timer, derefter ½ time til resten af
partiet. Samlet spilletid 5 timer. – Elorates hvis muligt. – Turneringsform:
Fortrinsvis 8-mands grupper. – Indskud: Mesterspillere 170 kr. Juniorer
under 16 år 100 kr. Øvrige 150 kr. –
Præmier: 1. præmie kr. 2000 i Mester
1. 100% af indskud går til præmier. –
Tilmelding senest d. 3. maj til Jan
Petersen, tlf. 24 82 69 54, email:
jp2125@vip.cybercity.dk. – Betaling:
Til Helsingør Skakklub v/Mariann
Petersen, Horsensvej 23. 3000 Helsingør. Bankkonto 5357 0311584. –
Velassorteret kantine. – Partierne afvikles i ikke-ryger lokaler.
Taastrup Quick EMT XVII
K
24/5 - 26/5. – Taastrup Skakforening
indbyder til koordineret EMT i Taastrup Medborgerhus. – Spilledage:
24/5 - 26/5 2013. – Tidspunkt: Fredag kl. 18.00-23.00, lørdag/søndag kl.
10.00-15.00 og kl. 15.30-20.30. –
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk,
herefter 30 minutter plus opsparet tid.
– Ved fremmøde senere end 30 minutter efter partiets start dømmes man
som taber. – Præmier: Garanteret 1.
præmie på 1000 kr. i to grupper ved i
alt fem grupper (valgt ved lodtrækning), og 1. præmie på 1000 kr. i tre

grupper ved i alt ni grupper, stadig
valgt ved lodtrækning. – Præmier i
øvrige grupper 600 kr. Dvs. mere end
100% af indskuddet minus EMT-afgift. – Spillested: Taastrup Medborgerhus, Taastrup Hovedgade 71, 2630
Taastrup (røgfri spillelokaler lige ved
Taastrup st.). – Spilleform: 5 runder i
6-mands grupper, sidste gruppe evt.
Monrad. Elo-rates. – Indskud: 130 kr.
– Overnatning: Mulighed for overnatning tæt ved spillestedet for 75 kr.
pr. overnatning. – Tilmelding: Senest
d. 17/5, medmindre der er ulige antal
tilmeldte, så lukkes tilmeldingen derefter. Helst via klubbens hjemmeside:
www.taastrupskakforening.dk, ellers
til Jan Mose, tlf. 22 18 61 20, email:
jan_mose@hotmail.com. Ved ønske
om overnatning kontakt Jan Mose i
god tid.

Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet.
DM i påsken
23/3 - 1/4
Solrød Påskelyn 2013
27/3
OK og SuperBrugsen Cup 2013
5/4 - 7/4
GSF 80 år
2/4 - 7/5
Nørresundby Bank Forår
4/4 - 2/5
Herlev Forås EMT 2013
8/4 - 10/6
Køge Bugt Forår
10/4 - 29/4
Sondex Cup
12/4 - 14/4
Greve Sk. Store Bededags EMT
26/4 - 28/4
Femmeren Syddjurs
1/5 - 29/5

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

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

www.skaksalg.dk

Online-butik

Magasinpost SMP
ID-nr. 42197

Det komplette
træningssystem

Build up your Chess
Bind 1 - Fundamentals
264 sider, 175,- kr.
Bind 2 - Beyond the Basics
288 sider, 175,- kr.
Bind 3 - Mastery
304 sider, 175,- kr.

Boost Your Chess
Bind 1 - Fundamentals
264 sider, 175,- kr.
Bind 2 - Beyond the Basics
288 sider, 175,- kr.
Bind 3 - Mastery
304 sider, 175,- kr.

Artur Jusupov var som aktiv
stormester nummer tre i verden,
lige efter verdensmestrene Karpov
og Kasparov, og som træner er han
i samme eksklusive klasse.
Hans store lærebogs- og træningssystem på i alt ni bind er bl.a.
belønnet med FIDE’s Boleslavskymedalje, og det udmærker sig ved at
følge sin læser hele vejen fra
forståelse af grundlæggende
principper til mesterniveau.
Systemet består af tre søjler hver
med tre bind i stigende sværhedsgrad: ‘The Fundamentals’, der med
talrige eksempler forklarer generelle
principper og taktiske motiver,
‘Beyond the Basics’ med mere
avancerede emner, og som sidste
bind i hver søjle ‘Mastery’, hvor
Yusupov nærmer sig den professionelle mesters niveau, men præsenterer stoffet, så den ambitiøse
klubspiller får fuldt udbytte.
Træningssystemet er udgivet af det
efterhånden verdensførende
skakforlag Quality Chess i Skotland,
og i samarbejde med forlaget kan
Dansk Skaksalg tilbyde de ni bind
smukke bind med i alt 2604 sider til
en yderst favorabel pris: 1350,- kr.

Chess Evolution
Bind 1 - Fundamentals
264 sider, 175,- kr.
Bind 2 - Beyond the Basics
288 sider, 175,- kr.
Bind 3 - Mastery
304 sider, 175,- kr.

Dansk Skaksalg ved DM
Traditionen tro er Dansk Skaksalg til
stede ved DM i påsken med masser
af spændende bøger og andre gode
skaktilbud. Fra skærtorsdag den
28. marts til 2. påskedag den 1. april.
Åbningstiderne i påsken:
Torsdag kl. 12-18
Fredag kl. 12-19
Lørdag kl. 13-20
Søndag kl. 10-18
Mandag kl. 9-12

Telefontid: Mandag-torsdag kl. 11-16, fredag kl. 11-15.
Telefon 51 54 33 23 • Internet www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk

