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Skak-glæden
vores aktiv
Som skakspillere ved vi, at det er ikke alt hvad man forsøger, der lykkes lige godt!
Og selv om man gør sit bedste, vinder man i praksis ikke alle sine partier.
På delegeretmødet i påsken blev formandens beretning kun godkendt med et meget
snævert flertal. Op til delegeretmødet havde der været kritik i form af åbne breve,
både om det ny holdturneringsforslag, som hovedbestyrelsen har nedsat et udvalg
omkring, og om ledelsens håndtering af det kriseramte Dansk Skaksalg. Førstnævnte åbne breve kom fra 9. hovedkreds, mens det andet kom fra unionens
tidligere formand, Erik Søbjerg, som fremlagde sin kritik på delegeretmødet.
Dansk Skaksalg har været i uføre mht. regnskaberne i flere år, og efter den sidste
direktørs fratræden i efteråret blev selskabet formelt sat under tvangsopløsning,
mens bestyrelsen og DSU’s ledelse efter bedste evne forsøgte at redde forretningens
videre eksistens. Formelt er skaksalget nu reetableret, og det fungerer fint i dag,
men om der er sund forretning for DSU i at drive et skaksalg fremadrettet skal
resten af 2013 vise.
Sådanne ‘dårlige sager’ fylder meget i dagligdagen for en ledelse, og denne sag
samt holdturneringsforslaget må sammen med de foreløbigt bristede håb om en ny
hovedkredsstruktur, en dårligt fungerende skakserver og et stadigt faldende medlemstal give stof til eftertanke – ikke bare for ledelsen, men for alle danske skakspillere.
Men det er også vigtigt, trods alt dette, at vi glæder os over, hvor der er en positiv
udvikling. Bl.a. at vi har et aktivt skakmiljø i Danmark, mange fine titelturneringer
hvert år, et stort og stigende antal livetransmissioner, nu også fra divisionskampe,
tre velfungerende og aktive landstrænere (elite, ungdom, kvinder), moderne
administrative systemer på vej i drift, en velfungerende ny hjemmeside med
topaktuelt stof, et fremragende skakblad og en lige så fremragende pressetjeneste.
Visionsseminaret i november 2011 viste os lidt om, hvilke udfordringer både vi og
andre sportsforbund er oppe imod. Men det største aktiv, vi har, er, at vi alle som
skakspillere fastholder og deler glæden over vores sport med omverdenen, hvad
enten vi taber eller vinder et parti.
Lars-Henrik Bech Hansen
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Glenco Chess i Fredericia
Foto: tr.

Glenco Chess, den første internationale turnering i Fredericia, blev spillet som en klassisk 10-mands allemod-alle gruppe 1.-5. maj. Ratingfavoritten, GM Milos Pavlovic, Serbien, blev en sikker vinder med 7
point af 9, selv om han i 6. runde
tabte til IM Silas Lund, Philidor, der
delte 2-3. pladsen med IM Thorsten
M. Haub, Tyskland, begge 6 point.
Vinderen af påskens kandidatklasse,
Jakob Aabling-Thomsen, Brønshøj,
scorede sin første IM-norm med 5½
point af 9 efter sidsterundesejr over
Björn Andersson, Sverige.
www. fredericia-skakforening.dk/
IM2013/

Direktør Lasse Christensen, Miracle A/S, og DSU's formand Lars-Henrik Bech
Hansen ved underskrivelsen af sponsoraftalen. Bag dem landstræner Thomas
Schou-Moldt og landsholdets Louise Fredericia og Sandra de Blecourt Dalsberg.

Korrektioner...

Kvindelandsholdet får sponsor

Radoslaw Wojtaszek: – Skakbladet
nr. 2, side 15, skriver den polske
stormesters navn med ‘c’ i stedet for
‘z’, og som en polskkyndig læser gør
opmærksom på, giver det helt forskellig udtale. Peter Heine Nielsen
forklarer fejlen med, at han normalt
ikke brugte Wojtaszeks fulde navn,
når de skrev sammen som sekundanter for Anand i VM-matcherne,
men i stedet det mundrette ‘Radek’.
Ligesom Rustam Kasimdzhanov
blev til ‘Kasim’, og Viswanathan
Anand til ‘Vishy’ (men ikke ‘Aand’,
som redaktionen supplerede fejlene
med).
12... h6 eller 12... Lxh2: – Også i
Skakbladet nr. 2, side 15, anføres det
i noterne til 11. og 12. træk, at den
indiske GM Parimarjan Negi havde
inspireret Anand-teamet med et parti
mod Wojtaszek. Partiet er ganske
ganske rigtig værd at studere, men
Negi fortsætter ikke som anført i
kommentarerne med 12... h6, et træk
der derimod blev afprøvet af den ny
kvinde-verdensmester Anna Ushenina, Ukraine, i World Cup finalen,
1. omkampparti, mod Antoaneta
Stefanova, Bulgarien, i Khanty Mansiysk 2012. Dette parti blev remis i
89 træk, hvorefter Ushenina erobrede VM-titlen ved at vinde 2. omkampparti med hvid.
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Dansk Skak Union og it-firmaet Miracle A/S underskrev torsdag den
11. april en to-årig sponsoraftale, der er øremærket det danske kvindelandshold i skak. Miracle A/S bliver dermed officiel hovedsponsor for
kvindelandsholdet.
Sponsoratet, der er på 50.000 kr. og fordelt med 20.000 kr.i 2013 og
30.000 kr. i 2014, skal primært anvendes til træningsaktiviteter og støtte
af turneringsdeltagelse frem mod Skak-OL 2014 i Tromsø.
Miracle A/S har godt 170 medarbejdere fordelt på moderselskabet og
fem datterselskaber og leverer it-projektudvikling, databaseadministration og konsulentvirksomhed. Direktør Lasse Christensen begrunder
sponsoratet med, at skak er en sport, hvor videnskab, kunst og godt
håndværk går op i en højere enhed, og at det er discipliner som Miracle
vægter højt.

Men partiet, der lagde kimen til
Anands åbningsforbereldelse mod
Aronian:

Parimarjan Negi
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Radoslaw Wojtaszek

12... Lxh2† 13. Kxh2 Sg4† 14. Kg1
Dxg5 15. f3 Sgf6 16. b4 Sh5 17. e4
De7 18. Se2 e5 19. g4 Shf6 20. Le3 h5
21. dxe5 Sxe5 22. Lc5 Dd7 23. Tad1
Tfd8 24. Sd4 hxg4 25. f4 Sxd3 26. Dxd3
De8 27. e5 Sd7 28. Ld6 g6 29. Tc1 a6
30. Tfe1 Sb6 31. f5 Sc4 32. fxg6 fxg6
33. Te4 c5 34. Txg4 Txd6 35. exd6 Se5
36. d7 Dxd7 37. Txg6† Sxg6 ½-½
Alfred Kristensen: – Af korrektionerne(!) side 8, Skakbladet nr. 2,
fremgår, at VM for blinde, Alfred
Kristensen, var partiredaktør ved
Skakbladet i to perioder på i alt 102
år. Flere læsere foreslår, at den sidste periode rettelig burde være 194648. Det bekræfter redaktionen – og
beklager fejlene.

Admiral Niels Juel Cup

FØDSELSDAG

Køge Kyst Skak Alliancen (KKSA),
det kun et år gamle samarbejde mellem klubberne Solrød, Skovbo,
Bornholm og Køge, stod bag den
åbne GM-turnering, Admiral Niels
Juels Cup, 20.-27. april i Køge. Den
internationale repræsentation i toppen var særdeles imponerende, og
højest ratede dansker var IM Nicolai
V. Pedersen med 2413 i Elo-rating
helt nede på 13. pladsen.
I slutstillingen var det dog overaskelsen Hans Dahl Pedersen fra den
lokale Køge Skakklub, der nåede
højest, en delt 8-12. plads med 6
point af 9. I toppen delte de tre stormestre GM Ivan Sokolov, Holland,
GM Yuri Solodovnichenko, Ukraine, og GM Mikhail Ulibin, Rusland,
turneringsejren med hver 7 point af
9. I alt 42 deltagere.
Turneringen udmærkede sig bl.a.
ved en velfungerende livekommentering på Internettet, hvilket lover
godt for Det Åbne Nordiske Mesterskab, der spilles samme sted 14.-20.
oktober.
www. skakturnering.dk/turnering/

Bent
Kølvig
80 år
Gennem mere end 50 år har Bent
Kølvig bidraget til Skakbladet, halvdelen af tiden med ‘Tag stilling’, som
mange læsere kigger på som det første i bladet. Yngre kolleger bifalder
uden tvivl, hvis redaktionen udnævner ham til bladets æresskribent og
største støtte, og det gør vi så, her
hvor Bent Kølvig den 28. april rundede 80 år. Som ung var han en af
landets absolut stærkeste spillere,
danmarksmester 1962, københavnsmester 1956, 1969, 1961 og 1962,
48 partier på landsholdet og tre gange
til OL, i 1962 endda på topbrættet.
Men professionel skakmester blev
han aldrig, tiden var en anden. Indtil
en sen pensionering var han skole-

lærer, og uanset emnet har han altid
elsket at undervise. Det gør han stadig, og her mere end 40 år efter, han
gav os gymnasieelever på Efterslægten en række inspirende forelæsninger om skakspillets strategi og
taktik, falder der stadig belærende
guldkorn til både læsere og redaktion.
I Damhus Skakklub sætter man
også pris på den gamle mester og
hans uudtømmelige entusiasme. Ved
klubbens generalforsamling 12.
marts blev Bent Kølvig udnævnt til
æresmedlem, og klubbens formand,
Ernst M. Hansen, glædede sig over
hans pædagogiske indsats og havde
fundet nogle typiske titler i en Kølvig-bog fra 1963: ‘Den forslugne
løber, ‘Den ærgerrige bonde’ og ‘De
utrættelige heste’. Skak for folk, som
nok har lært reglerne, men gerne vil
vide lidt mere. Med sit eget eksempel i klubben, hvor han altid er klar
på klubaftener og til holdskak, også
på sekundahold, viser Bent Kølvig,
at skak skal være for alle.
Thorbjørn Rosenlund

njc2013/

Det i særklasse største danske
skakarrangement, Skolernes
Skakdag, nåede i år 13.500
deltagere på 110 skoler.
Som gulerod ved de lokale
skolestævner tilbage i februar
havde Dansk Skoleskak
arrangeret landsfinale 12. april for
500 udvalgte deltagere. I Lalandia,
Billund, med underholdning fra
X Factor og en tur i badelandet!
Selv om det gælder titlen som
‘Årets Skakskole’ og et skolebesøg
af stormester Peter Heine Nielsen,
er både Skolernes Skakdag og
Landsfinalen først og fremmest
sociale arrangementer. Gigantiske
fester omkring skakken – og en
gigantisk succes!

www. skoleskak.dk

Tegning: PR Dansk Skoleskak/Andreas Ryssov.

Skolernes Skakdag – 13.500 børn spillede skak!
2013 /3/89
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Nye Skakregler pr. 1. juli 2013
På FIDE’s kongres i Istanbul september sidste år,
blev der vedtaget et nyt regelsæt for skakspillet.
Regelsættet er blevet oversat til dansk, og det
forventes at blive godkendt af Dansk Skak Unions
hovedbestyrelse. Der er heldigvis – og naturligvis –
ingen ændringer i de grundlæggende regler, men der
er foretaget lidt justeringer i nogle detaljer, som det
kan være godt at være bekendt med.
Afsnittet om hængepartier er nu kommet ind i
regelsættet igen (var ved sidste ændring blevet til kun
en anbefaling), og reglerne for Skak960 (måske bedre
kendt som Fischer Random) er nu også oversat.
Endvidere er der flyttet lidt rundt på afsnittene i de
enkelte paragraffer, så de måske har en mere logisk
rækkefølge, og der er blevet lavet en rigtig indholdsfortegnelse (den bliver dog sikkert ændret, når
regelsættet kommer ind i Skakhåndbogen)
Her følger de vigtigste opdateringer:

Sproglige ændringer
Spillerne benævnes nu også i regelsættet Hvid og
Sort (tidligere var det spilleren med de hvide brikker
og spilleren med de sorte brikker). Man kan nu trykke
på uret i stedet for som tidligere stoppe sit ur og
starte modstanderens (hvis man stopper skakuret,
stopper man begge ure). Rokade sker nu med et af
tårnene i stedet for til en siderne. Man er øjensynlig
ved at gå bort fra udtrykket ‘truet felt’. Officererne
betegnes nu i notationen med en forkortelse i stedet
for første bogstav i officerens navn (i praksis ingen
forskel).

Brikkernes gang
§3.7 e Når en bonde når rækken fjernest fra sit
udgangsfelt, skal den som en del af trækket
udskiftes med en ny dronning, tårn, løber eller
springer af bondens farve på samme felt.
Spillerens valg er ikke begrænset til brikker som
er blevet slået tidligere. Denne udskiftning kaldes
en ‘bondeforvandling’. Den nye brik virker med
det samme.
Spilleren har valget: At fjerne bonden fra den
næstsidste række og så omgående anbringe den
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nye officer på forvandlingsfeltet; eller at trække
bonden til den sidste række, derefter fjerne bonden
fra skakbrættet og så omgående anbringe den nye
officer på forvandlingsfeltet. Således kan bonden
fjernes fra brættet og den nye officer anbringes på
det rette felt i enhver rækkefølge.
Hele det sidste afsnit er nyt, men den sidste sætning
er vistnok en sidsteøjebliks tilføjelse. Den indledes
med ‘Således’ (engelsk ‘Thus’), selv om de foregående eksempler begge angiver at bonden fjernes fra
brættet, før officeren anbringes på forvandlingsfeltet,
og altså kun angiver denne ene rækkefølge.
Dansk SkakDommerforening er af den opfattelse, at
der med den sidste sætning, selv om den er uklart
formuleret, er tydeliggjort, at det er lovligt først at
indsætte den nye brik på forvandlingsfeltet og
derefter fjerne bonden.

Om at flytte brikkerne
§4.3 Hvis en spiller i trækket, ud over det i §4.2
anførte, på skakbrættet rører for at flytte eller tage
(a) en eller flere af sine egne brikker, skal han
flytte den først rørte brik, der kan flyttes.
(b) en eller flere af sin modstanders brikker, skal
han slå den først rørte brik, der kan slås.
(c) en brik af hver farve, skal han slå modstanderens brik med sin brik, eller, hvis dette er
ulovligt, flytte eller slå den først rørte brik, som
kan flyttes eller slås. Hvis det er uklart om
spillerens egen brik eller modstanderens brik
blev rørt først, betragtes spillerens egen brik
som rørt før modstanderens brik.
En brik er nu rørt, hvis man rører den ‘for at flytte
eller tage den’, tidligere var udtrykket ‘med vilje’.

Skakuret
§6.2 e Hvis en spiller er ude af stand til at betjene
uret, kan en assistent, der kan godkendes af
dommeren, stilles til rådighed af spilleren til at
udføre denne opgave. Hans ur skal stilles af
dommeren efter bedste skøn. Der skal ikke stilles
på en handicappet spillers ur.

§6.2 e er kommenteret samen med ‘Noteringen af
trækkene’ §8.1 e nedenfor.

Noteringen af trækkene
§8.1 e Hvis en spiller ikke er i stand til at notere
partiet, kan en assistent, der kan godkendes af
dommeren, stilles til rådighed af spilleren til at
notere trækkene. Hans ur skal stilles af dommeren
efter bedste skøn. Der skal ikke stilles på en
handicappet spillers ur.
Hvis man af en eller anden grund ikke kan notere
(§8.1 e) eller ikke kan betjene sit ur (§6.2 e), kan der
udpeges en assistent til dette, og der skal foretages
tidskorrektion (dvs. spilleren får normalt mindre tid
end modstanderen). Dette er ikke nyt, men nyt er det,
at hvis årsagen til, at man ikke kan notere eller
betjene uret, er et handicap, så skal der ikke ændres
på tiden. I det hele taget er der kommet en passus ind
om, at dommeren ud over at sørge for gode forhold
for spillerne generelt, nu skal tage specielt hensyn til
handicappede spillere. Man kan måske med en vis
ret spørge, hvilke andre forhold, der skulle gøre, at
man ikke er i stand til at notere, men det kan f. eks,
være religiøs overbevisning (når man spiller på en
sabbat, betragtes notering og betjening af uret som
arbejde, der ikke må udføres, mens selve spillet ikke
er forbudt). Analfabetisme vil sandsynligvis i dette
tilfælde blive betragtet som et handicap.

Turneringsregler [forsinket fremmøde]
§6.7 a Turneringsreglementet skal på forhånd angive
en tilladt forsinkelse. En spiller, der ankommer til
skakbrættet efter denne tilladte forsinkelse, taber
partiet, medmindre dommeren bestemmer andet.
§6.7 b Hvis turneringsreglementet angiver, at den
tilladte forsinkelse ikke er nul, og hvis ingen af
spillerne er til stede fra begyndelsen, mister Hvid al
den tid, der forløber, indtil han ankommer,
medmindre turneringens reglement fastsætter, eller
dommeren beslutter, andet.
Der skal nu altid før turneringens start opgives, hvor
meget man må komme for sent til de enkelte runder
(tidligere var det sådan, at hvis der ikke var oplyst
noget, var den tilladte forsinkelse nul).
Dansk Skak Union fastholder sandsynligvis bestemmelsen i EMT-reglementet, der gælder for koordinerede turneringer, om at den tilladte forsinkelse er
15 minutter. I divisionsturneringen må holdet
komme 1 time for sent.

Turneringsregler [tab og remis]
§6.9 Undtagen hvor §5.1 a, §5.1 b, §5.2 a., §5.2 b.
eller §5.2 c træder i kraft, taber spilleren partiet,
hvis han ikke har fuldført det foreskrevne antal
træk inden for den tildelte tid.
§6.9 i Partiet er dog remis, hvis en stilling er
fremkommet, fra hvilken modstanderen ikke kan
sætte spillerens konge skakmat ved nogen mulig
rækkefølge af lovlige træk; eller hvis modstanderen ikke har en tvungen mat og kun følgende
brikker
(a) Konge og Løber, eller
(b) Konge og Springer og spilleren
ikke har nogen bønder
(c) Konge og 2 springere imod en enlig konge.
§6.9 og §6.9 i er kommenteret sammen med ‘Uregelmæssigheder’ §7.5.b nedenfor.

Uregelmæssigheder
§7.5 b Efter brugen af §7.5 a. skal dommeren give
modstanderen to ekstra minutter for hvert af en
spillers to første ulovlige træk. Hvis samme spiller
udfører et tredje ulovligt træk, skal dommeren
erklære partiet tabt for denne spiller.
Se §6.9 (i) for modstanderens resultat.
For at vinde på tid på grund af modstanderens
3. ulovlige træk i løbet af partiet, eller på grund af



Tim Bjerre
ny formand for
bestyrelsen i
Dansk Skaksalg
På Dansk Skak Unions hovedbestyrelsesmøde
29. marts i Helsingør blev der foreslået
ændringer i sammensætningen af bestyrelsen
for anpartseskabet Dansk Skaksalg, som
Unionen er eneejer af. Der var enighed om
valgene, og herefter består bestyrelsen af Tim
Bjerre, Horsens Skakforening, (formand),
samt Lars-Henrik Bech Hansen og
Aage Olsen fra forretningsudvalget.
www. skaksalg.dk
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at modstanderens mobiltelefon ringer, skal nu som
før stillingen på brættet være sådan, at modstanderen
kan blive mat ved en serie af lovlige træk (det vil sige
gerne ved dårligst mulige modspil). Denne betingelse
skal stadig være opfyldt, ellers kan man højest score
remis (ved tidsoverskridelse får begge spillere ½
point, i de andre tilfælde vil den skyldige altid tabe,
men modstanderens score vil kun være remis). Det
nye er nu, at man kun kan få remis, hvis man kun har
Konge og Løber tilbage, eller hvis man kun har
Konge og Springer tilbage, og modstanderen ingen
bønder har, eller hvis man kun har Konge og
2 Springere mod en ensom Konge. Dog vinder
man i disse tilfælde, hvis man har en tvungen mat.

Remis
§9.5 Hvis en spiller kræver remis i henhold til §9.2
eller §9.3, må han standse begge ure.
(Se § 6.12 b). Han kan ikke trække sit krav tilbage.
(a) Hvis kravet findes korrekt, er partiet
straks remis.
(b) Hvis kravet findes ukorrekt, skal dommeren
tillægge 2 minutter til modstanderens tid.
Partiet skal herefter fortsætte. Hvis kravet var
baseret på en erklæret hensigt om at spille et
bestemt træk, skal dette træk udføres i henhold
til §3 og §4.
Hvis man kræver remis på grund af stillingsgentagelse eller på grund af 50-træks reglen, og det viser
sig, at kravet ikke er korrekt, er tidskompensationen
til modstanderen nu 2 minutter i stedet for 3 minutter.

Færdigspil
§10.2 Hvis den spiller, der er i trækket, har mindre
end 2 minutter tilbage af sin betænkningstid, kan
han anmode om at der, om muligt, indføres en
tillægstid på 5 sekunder. pr træk, enten som
tillægstid eller som ekstra tid i time delay mode.
Urene indstilles derefter med denne tid. Modstanderen skal tildeles 2 ekstra minutter og partiet skal
fortsætte.
Hvis der spilles med en fast betænkningstid uden et
tidstillæg pr. træk (altså f.eks. 2 timer pr. spiller til
hele partiet eller 40 træk i 2 timer og derefter 15
minutter + opsparet tid til resten), kan man nu, hvis
man har under 2 minutter tilbage, anmode om, at der
indføres et tidstillæg pr. træk på 5 sekunder. Hvis
dette er muligt og imødekommes, indstilles urene til
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denne funktion, modstanderen tildeles 2 minutter
ekstra, og spillet fortsætter som normalt. Hvis det
ikke (kan) imødekommes, gælder den hidtidige
bestemmelse om, at man kan kræve remis, hvis man
ikke mener, at modstanderen kan eller gør forsøg på
at vinde ‘på normal vis’. Nyt er, at den nuværende
passus i §10.2d om, at dommerens afgørelse er
inappellabel, er slettet, således at hans afgørelse nu
kan appelleres til en eventuel turneringskomité (eller
anden højere instans).

Spillernes opførsel
12.3 b Det er forbudt for en spiller at have en
mobiltelefon eller en anden form for elektronisk
kommunikationsudstyr med på spillestedet,
medmindre det tillades af dommeren, og apparatet
er fuldstændig slukket. Hvis det er tydeligt, at et
sådant apparat ikke er fuldstændig slukket, skal
spilleren tabe partiet. Modstanderen skal vinde.
Se dog §6.9 (i) for modstanderens resultat.
Et turneringsreglement kan specificere en anden,
mindre alvorlig sanktion.
Mobiltelefonreglen er stadig, at man ikke må have en
mobiltelefon med, undtagen hvis man har fået
tilladelse til det fra dommeren, og den skal være
fuldstændig slukket. Hvis den ringer, taber man, dog
kan turneringsreglementet nu fastsætte en anden,
mindre alvorlig straf.

Hurtigskak
Tillæg A.1 Et ‘hurtigskakparti’ er et parti, hvor alle
træk skal udføres inden for et fastsat tidsrum på
mindst 10 minutter, men mindre end 60 minutter til
hver spiller, eller hvor den tildelte tid + 60 gange
hver tillægstid er mindst 10 minutter, men mindre
end 60 minutter til hver spiller.
Tidsgrænsen mellem lynskak og hurtigskak er 10
minutter mod tidligere 15.

Lynskak
Tillæg B.2 De sanktioner, der er nævnt i artikel 7
og 9 af turneringsreglementet, skal være 1 minut
i stedet for 2 minutter.
Tidskompensationen til modstanderen ved lynskak
ved uretmæssig remiskrav og ved ulovlig træk er
1 minut i stedet for 2.
På vegne af Dansk SkakDommerforening,
Lars Johansen (formand)

Delegeretmødet 2013
Livlig debat om holdskak-strukturen og Dansk Skaksalg
Af Thorbjørn Rosenlund
Dansk Skak Unions delegeretmøde
2013 blev afholdt søndag den 31.
marts på DM-spillestedet Konventum i Helsingør. Til mødet var der
stillet forslag om, at det officielle
mødereferat fremover offentliggøres
på Dansk Skak Unions hjemmeside
www.skak.dk i stedet for som hidtil
i Skakbladet, og da DSU-formand
Lars-Henrik Bech Hansen kunne
berolige dem, der ønskede det i
Skakbladet, med at bladet naturligvis stadig ville bringe et resumé af
mødet, blev forslaget vedtaget med
stort flertal.
Således er nærværende tekst blot
reportage og ikke det protokollerede

referat, som man må til Internettet
og www.skak.dk efter.
I sin formandsberetning glædede
Lars-Henrik Bech Hansen sig over
mange gode danske turneringsresultater i den forgangne sæson. En
flot liste, men GM-normer til Mads
Andersen og naturligvis Jens Kristiansens senior-verdensmesterskab
kan fremhæves.
Formanden indledte beretningens
organisatoriske del med at konstatere, at medlemstallet fortsat er vigende, fra 4531 ultimo 2011 til 4415
i 2012. Mange klubber er lukningstruede, men som et positivt tegn er
der kommet gang i ungdomsafde-

lingerne og i det samarbejde med
skoleskakken, som på sigt kan knække kurven.
Positivt er også, at der er kommet
ro om landsholdet. Der er indgået en
langtidsaftale med spillerne, og med
Jacob Aagaards tiltræden som landstræner er elitearbejdet sat i system.
Hans træningsseminarer tilbydes
også ambitiøse amatørspillere, og
kontrakten er sikret til og med OL
2014. Også på ungdoms- og kvindesiden står Dansk Skak Union stærkt
med landstrænerne Mads Boe og
Thomas Schou-Moldt. UngdomsDM sætter deltagerrekord hvert år,
og kvindetræneren har efter kort tid

Foto: tr.

Dansk Skak Unions
forretningsudvalg
– bagest fra venstre
René Baarup-Christensen
(kasserer), Aage Dalstrup
Olsen (organisation) og
Poul Jacobsen (sekretær),
siddende Lars-Henrik
Bech Hansen (formand)
og Tom Nicolaj Skovgaard
(udvikling).

Referater og regnskaber
kan downloades fra:

www. skak.dk
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Dansk Skak Unions
Hæderstegn 2013
Efter indstilling fra hovedkredsene
tildeltes ni hæderstegn på delegeretmødet i Helsingør 31. marts 2013.

1. Hovedkreds:

Tom Skovgaard
BMS Skak
Tom Skovgaard startede med at spille
skak som ung og blev hurtigt involveret i det organisatoriske. Allerede i
1970’erne var Tom formand i Gentofte Skakklub. Fra omkring 1990
kom Tom i bestyrelsen i Skovlunde
Skakklub, hvor han og andre fra bestyrelsen i 2001 startede et ungdomsarbejde, som kom til at gå forrygende,
og ret hurtigt havde de den største
gruppe af unge skakspillere i København. Tom har undervist mange af de
unge med sin viden om slutspil og
opgaver. I 2005, hvor nogle af de unge
spillere havde opnået styrke til at gå
efter titelnormer, opstod så ideen til
CCC-turneringen, som Tom har været med til at arrangere hvert år siden.
Efter fusionen Ballerup-Skovlunde er
Tom fortsat i BMS Skak’s bestyrelse,
og i 2006 kom Tom også i KSU’s
bestyrelse som juniorleder, hvor han
sad, indtil han kom i FU i 2009. I KSU
har Tom fortsat assisteret med ad hoc
opgaver i forbindelse med Politiken
Cup ved siden af arbejdet i DSU og
BMS skak.
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på posten bl.a. skaffet DSU et sponsorat til kvindelandsholdet.
Tilstedeværelsen på Internettet
blev styrket med ibrugtagning af en
ny hjemmeside ved årets start, ny
teknologi baner vejen for mere livevising af partier fra f.eks. Skakligaen. I en nær fremtid vil et nyt administrativt system blive integreret
under hjemmesiden, så al rating og
spillerinfo kan findes umiddelbart.
Dansk Skak Union kom ud af
2012 med balance i regnskabet, et
minimalt plus på 1600 kr. Men
havde det ikke været for de vanskeligheder, Dansk Skaksalg Aps var
havnet i, havde der været et betragteligt overskud. Dansk Skak Union
havde ydet forretningen et kapitaltilskud på 270.000 kr., hvorefter
egenkapitalen var 125.000 kr., og
forretningen reddet fra en truende
tvangsopløsning. Hovedbestyrelsen
havde besluttet at videreføre forretningen i 2013 med henblik på at
vurdere fremtidsperspektivet.
Lars-Henrik Bech Hansen lagde
ansvaret for problemerne hos forretningens seneste direktører, men
oplyste, at DSU’s kasserer, René
Barup-Christensen nu havde ryddet
op i de kaotiske regnskaber.
Samtidig medgav DSU-formanden, at håndteringen af problemet
ikke havde været optimal, og at HB
på sit møde i påsken derfor havde
besluttet at stramme procedurerne.
Dertil havde han valgt at træde tilbage som bestyrelsesformand i
Skaksalget og overlade posten til
Tim Bjerre, Horsens Skakforening.
Mens han selv blev som menigt
medlem trådte René Baarup-Christensen helt ud af Skaksalgets bestyrelse.
HB-mødet i påsken tog forløbet
til efterretning og godkendte enstemmigt FU’s og Skaksalgets
dispositioner.
Som det mest synlige resultat af
det arbejde, der fulgte på visionsseminaret i 2011, har et HB-udvalg
fremlagt forslag til en ny struktur
for den landsdækkende holdskak.
Den oprindelige plan var at vedtage
forslaget på hovedbestyrelsens

møde august 2013, men den brede
opbakning i HB, der er en forudsætning, hvis en så vidtgående ændring skal få succes, var ikke til
stede, så HB havde besluttet at bruge
længere tid på behandlingen af
ideerne.
9. Hovedkreds havde stillet forslag om, at større ændringer af holdturneringen skal godkendes af delegeretmødet, men formanden advarede om, at det ville vanskeliggøre
arbejdet i HB. Til gengæld er der
sund tradition for vejledende afstemninger, og dem ville FU respektere.
Af andre emner kom formanden
ind på overraskende og uacceptable initiativer fra de internationale
skakforbund FIDE og ECU, som
gerne ville indføre gebyrer for spillerlicens. Danmark arbejder imod
og har et nært samarbejde med de
øvrige nordiske lande.
Og så var det gamle spørgsmål
om medlemskab af Danmarks
Idræts-Forbund genoplivet, idet
DIF havde indbudt tidligere afviste
ansøgere til ny drøftelser. Realiteter og muligheder forekom dog
endnu temmelig uklare.

Holdturneringen
Morten Fabrin, Viborg Skakklub,
åbnede debatten om formandens
beretning med en omfattende kritik
af forslaget til ny holdskak-struktur. Han pegede på ulemper og
vanskeligheder, som 9.HK også forinden have lagt frem i åbne breve
på skak.dk og i Skakbladet. Hvorfor kappe forbindelsen mellem divisionsturneringen og hovedkredsturneringerne? Hvorfor bruge ressourcer på at ændre noget af det,
der fungerer bedst i DSU? Kender
man til andre sportsforbund, der har
skilt serierne fra divisionerne?
Lars-Henrik Bech Hansen indvendte, at forslaget fra HB-udvalget formelt endnu ikke var et forslag, og på vegne af HB-udvalget
forklarede Kai Bjørnskov, Haderslev Skakklub, at en af tankerne med
en åben kvalifikationsrække var at
skabe en turnering, hvor flere ville

Foto: tr.

Morten Fabrin – fik stort flertal for sit ønske
om at bevare enheden i holdturneringen.

deltage, og hvor skellene mellem
eliten og bredden blev nedbrudt.
Morten Fabrin bad derefter dirigenten, DSU’s tidligere formand
Steen Juul Mortensen, om en vejledende afstemning på temaet: ‘Delegeretmødet opfordrer hovedbestyrelsen til at bevare forbindelsen
mellem divisionerne og hovedkredsenes holdturneringer, som det er
tilfældet i dag.’
For stemte 1135, imod 293, mens
71 var blanke, og dermed indstilles
bestræbelserne for at adskille divisionsturneringen fra hovedkredsturneringen.
Som ventet gav problemerne med
Dansk Skaksalg anledning til debat. Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, fandt det uacceptabelt, at LarsHenrik Bech Hansen som formand
for DSU og Dansk Skaksalg ‘svinede tidligere ansatte til’ i stedet for
at stå ved sit ansvar. Det er bestyrelsen, der skal indsende regnskaberne
til myndighederne, pointerede han.
Erik Søbjerg, Herning Skakklub,
kritiserede skarpt, at hovedbestyrelsen tilsyneladende ikke var blevet
inddraget forud for beslutningen om
at eftergive gæld og siden overføre
ny kapital til Dansk Skaksalg. Han
ønskede svar på tre konkrete spørgsmål: 1) Hvem har taget beslutningen om at eftergive 100.000 kr. og
overføre 170.000 kr. til Dansk
Skaksalg i slutningen af 2012?
2) Hvornår er HB blevet fyldestgørende informeret om det forhold,
at der er overført disse beløb?
3) Påtager formanden og kassereren sig deres ansvar for at have

overskredet deres beføjelser i denne
sag?
Lars-Henrik Bech Hansen svarede, at sagen ganske rigtigt var
skidt og derfor havde ført til omfattende ændringer i bestyrelsen. Han
havde mest lyst til at trække sig helt
fra Skaksalget, men da det var hensigtsmæssigt, at DSU-formanden
var tæt på, hvis det f.eks. kom til
den situation, at Skaksalget skulle
afhændes, valgte han at blive. Det
var FU’s vurdering, at de havde bemyndigelsen. De aktuelle tal blev
ikke sagt, hvilket var erkendt som
en fejl og også undskyldt for over
for hovedbestyrelsen, og HB har
godkendt enstemmigt.
Erik Søbjerg gjorde opmærksom
på, at Dansk Skaksalgs årsregnskab
var underskrevet 3. november, mens
HB-mødet først fandt sted 4. november, hvorfor kapitalindskuddene ikke kunne være besluttet på
HB-mødet. Han henviste endvidere
til båndudskrifterne fra HB-mødet
4/11 og stillede de samme spørgsmål endnu en gang: Hvornår blev
HB orienteret, var det først nu i påsken? Beslutningen? Og ansvaret?
Lars-Henrik Bech Hansen gentog, at han havde beklaget det skete,
at nye retningslinier ville sikre, at
de ikke dummede sig på samme
måde igen, og at HB havde godkendt forløbet på fredagens møde.
FU havde fået bemyndigelsen i november 2012, og var der handlet
anderledes, var forretningen gået
konkurs, og så ville klubber og
medlemmer enten miste deres tilgodehavender eller skulle have dem
af DSU.
For tredje gang gik Erik Søbjerg
på talerstolen i et forsøg på at få svar
på sine spørgsmål. Han henledte
opmærksomheden på, at hovedbestyrelsen ifølge DSU’s love er
budgetansvarlig, og at lovene derfor åbenlyst var overtrådt i denne
sag. Hovedbestyrelsen var bevidst
holdt udenfor. Og han spurgte igen:
Hvem har taget beslutningen om at
overføre 170.000 kr.? Hvornår er
den taget? Og påtager formanden
og kassereren sig ansvaret?

2. Hovedkreds:

Henning Jakobsen
Nordfalster Skakklub
Henning er formand for Nordfalster
Skakklub. Klubben er på trods af
svære betingelser for skakken i god
gænge. Det skyldes ikke mindst ildsjælen Henning, som gør et stort arbejde for skakken på Lolland-Falster.
Henning er en meget aktiv skakspiller. Han har gennem mange år været
en flittig deltager i hovedkredsens
EMT-konkurrence, som han har vundet adskillige gange.
3. Hovedkreds:

Erling Bech Andersen
Tårnet Svendborg
Erling Bech Andersen har gennem
mange år været primus motor i Skakklubben Tårnet, Svendborg, både som
hold- og turneringsleder samt omkring
alt det praktiske. Desuden er han revisor og fast dirigent ved klubbens generalforsamlinger. Erling er en meget
aktiv deltager i andre lokale klubbers
turneringer, ligesom han har fungeret
som dommer i mange sammenhænge.
Der har ofte været bud efter Erling, da
han er kendt for at have et solidt kendskab til reglerne. Han har varetaget
funktionen adskillige gange ved DSUpokalfinalestævnet og var med i TLstaben ved DM i Nyborg 2001.
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4. Hovedkreds:

Peder Pharsen
Ribe Skakklub
Peder har gennem de senere år været
hovedkredsens webmaster og varetaget denne funktion gennem en fase,
som med indføring af elektronisk indberetning af holdresultater ikke har
været specielt nem.
Han har derudover overtaget formandskabet i Ribe Skakklub i en situation, hvor der var brug for samlende kræfter og er en af de bærende i
klubben. Hans rolige og imødekommende væsen har uden tvivl i begge
funktioner været en gevinst, og han
indstilles hermed fra 4. Hovedkreds.
5. Hovedkreds:

Men ingen rejste sig for at svare.
Dirigenten: ‘... er der andre, der
ønsker ordet... er der nogen fra forretningsudvalget, der yderligere vil
kommentere ... okay ... er der andre
bemærkninger under formandens
beretning?’
Fra salen: ‘Kan vi ikke få et svar!’
Dirigenten: ‘Det er ikke min opgave at tvinge et svar igennem!’
Jens Riis: ‘Lars, du vil ikke erkende, at du har overtrådt dine beføjelser. Tag et kursus i Unionens
love, og indtil du har taget det kursus, før du viser, at du har forstået
dem, eller indrømmet dine fejltagelser, har jeg ingen tillid til dig som
unionsformand. Jeg så egentlig
helst, at du trak dig tilbage på det
spørgsmål.’
Lars-Henrik Bech Hansen: ‘Vi
havde ingen alternativer, vi gen-

Dansk Skak Unions
Initiativpræmie
2013
1. Hovedkreds:

Nørrebro Skakklub

Lars Wisler Pedersen
Grindsted Skakklub
Lars Wisler Pedersen har i mange år
ydet en stor indsats for Grindsted
Skakklub, hvor han både er formand
og webmaster. Dertil er han trofast
arrangør af, og turneringsleder for, den
traditionsrige Høstturnering, og siden
2012 også for en del af Syd Grand
Prix. Lars har medvirket til at etablere
et samarbejde om holdskakken mellem Grindsted og Ølgod Skakklubber.
Sluttelig skal det også tilføjes, at Lars
har ydet en indsats i DSU’s FU, særligt i forbindelse med Skakserveren.
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Nørrebro Skakklub tildeles initiativpræmien for at have fået to skakklubber (AS04 + KS) til at fusionere succesfuldt og for at skabe nye
initiativer på Nørrebro. Efter Nørrebro Skakklub er kommet til verden har man oprettet en juniorafdeling og har allerede to hold, som
deltager i KSU’s juniorholdturnering, og fast ugentlig juniortræning. På seniorområdet har man
fået lavet fast ugentlig Thorsdagslyn-turnering, og man afholder
jævnligt 2-mands hurtigholdskak
på lørdage. Klubben afvikler koordinerede turneringer på hverdagsaftener garneret med koordinerede
weekendturneringer, og man deltager med fem 8-mands hold i KSU’s
holdturnering. Klubben er på nuværende tidspunkt den næststørste
i KSU med 79 medlemmer.

nemgik alle andre muligheder, og
HB har været enig. Vi påtager os
det fulde ansvar. Det er er svært at
sige, at vi har overtrådt lovene, når
HB efter min mening har givet os
en bemyndigelse og bakket op om,
at den har gjort det. Længere er den
ikke for mig.’
Dermed sluttede debatten, og dirigenten satte formandens beretning
til afstemning. Håndsoprækningen
med stemmesedler var ikke entydig,
så dirigenten besluttede skriftlig afstemning.
Samtlige 1799 godkendte stemmer var i brug, og resultatet blev
734 ja, 680 nej og 385 blanke. Formandens beretning var dermed godkendt.
Resten af mødet forløb uden dramatik. Kassereren, René BaarupChristensen, fremlagde regnskabet,

2. Hovedkreds:

Holbæk Skakklub
Holbæk Skakklub har med en aktiv
lokal indsats fået en medlemsfremgang. Lige så vigtigt er det, at
Holbæk er i stand til at fastholde
medlemmerne. Dette skyldes blandt
andet de mange velbesøgte turneringer og en rigtig god klubånd, som
blandt andet udmønter sig i udsendelsen af et meget fint klubblad. Det
er altid en fornøjelse at besøge Holbæk Skakklub!
3. Hovedkreds: Ingen indstilling.
4. Hovedkreds:

Haderslev Skakklub
Haderslev Skakklub har i adskillige
år lagt vægt på at fremme juniorarbejdet og støtte skoleskakken i
kommunen. I år er startet en særlig
juniortræning, hvor 7 juniorer har
deltaget en gang om ugen. Af disse
udgør fire klubbens C-hold. Der tilbydes sammen med Vojens Skakklub sommerskak første uge i sommerferien. Medlemmer af klubben
driver Sct. Severin Skolens Skakklub, som to år i træk har vundet Bog C-rækken i skoleskakholdtur-
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Erik Søbjerg – efterlyste svar.

som altså udviste et med hans ord
‘svimlende overskud på 1637 kr. og
27 øre.’ Vedtaget.
Kontingentet blev vedtaget uændret (460 kr. for seniorer, og 380
kr. for ungdom og pensionister).
Ratingafgiften blev vedtaget
uændret (30 kr.)
Forslaget om at ændre Skakhåndbogen, afsnit 1 §6, så referatet fra

neringen, og som nu leverer juniorer til skakklubben – et godt eksempel på samarbejde.
5. Hovedkreds:

Fredericia Skakforening
Fredericia Skakforening er et mønstereksempel på en fusion af to små
skakklubber (Fredericia skakklub
og Erritsø Skakklub), der fik sværere og sværere ved at tiltrække
medlemmer og frivillige ledere. Fusionen blev en realitet d. 1 juli 2009,
og siden har klubben haft et stabilt
medlemstal og et højt aktivitetsniveau.
6. Hovedkreds:

Randers Skakklub
Randers Skakklub indstilles til
Dansk Skak Unions initiativpræmie
for klubbens arrangement af SeniorDM 2012. Et arrangement, der med
livedækning og fine rammer i en af
byens ældste og flotteste centrale
bygninger havde stor bevågenhed
og som forløb i en god stemming.
Klubben skaffede gennem arrangementet skakken en flot presseomtale.

delgeretmødet nu skal offentliggøres på unionens hjemmeside i stedet for Skakbladet, mødte lidt bekymring, men blev vedtaget med
1274 for, 60 imod og 465 blanke,
efter løfte om et redaktionelt referat
i bladet.
9.HK’s forslag om at overflytte
kompetencen fra HB til delegeretmødet blev trukket som konsekvens
af den vejledende afstemning om
holdturneringen.
Lars-Henrik Bech Hansen blev
genvalgt som formand uden modkandidater, Tom Skovgaard ligeledes genvalgt til FU uden modkandidater.
Michael D.F. Sørensen, Silkeborg Skakklub, blev valgt til Skaknævnet, Peter Enevoldsen, Frank
Petersen og Erik Mouridsen genvalgt som suppleanter til samme,

7. Hovedkreds:

Nørresundby Skakklub
Nørresundby Skakklub har i 2012
arrangeret Larsens Nordjyske Mindeturnering, der satte nordjysk skak
på landkortet. Turneringen var en
kæmpe succes og et virkelig flot
arrangement. Der var en flot markedsføring og pressedækning af
arrangementet, og der blev udtrykt
en generel meget stor tilfredshed
med arrangementet.

6. Hovedkreds:

Lars Hougaard
Viby Skakklub
I mere end tyve år har Lars Hougaard
beklædt en bestyrelsespost i Viby
Skakklub – heraf de 16 år som formand. Han var turneringsleder, holdleder, klubbladsredaktør og overordnet ansvarlig for juniorturneringer,
byrådsskak og festugeturneringen. I
1987 - 1988 var Lars Hougaard tillige
formand for den nystartede Tranbjerg
Skakklub. Fra 1989 - 1993 var Lars
Hougaard medlem af bestyrelsen i den
daværende Århus Skak Union, og i
hovedkredsregi har Lars Hougaard
udført et godt arbejde i bestyrelsen
samt som medlem af turneringskomiteen.
7. Hovedkreds:

8. Hovedkreds: Ingen indstilling.
9. Hovedkreds:

Skive Skakklub
Skive Skakklub stiller med hele fem
hold i holdturneringen, herunder et
talentfuldt førstehold, som er ét af
de yngste i hele divisionsturneringen. Klubbens spillere er meget
aktive, dels internt, men også i høj
grad i turneringer andre steder, herunder som regel med et meget stort
antal deltagere ved DM, også når
det afholdes i den anden ende af
landet. Klubben har i mange år haft
en både aktuel og meget velredigeret hjemmeside, bl.a. med referater
fra klubbens mange holdkampe.

Bent Sørensen
Nørresundby Skakklub
Bent har over en årrække udført et
kæmpe arbejde inden for seniorskakken. Han har både på elite- og breddeplan gjort et stort stykke arbejde og
har bl.a været primus motor i arbejdet
med Larsens Nordjyske Mindeturnering og den Nordjyske Holdturnering
for Seniorer. Ligeledes har Bent udført et stort stykke arbejde som DSU’s
seniorudvalgs formand.
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Birger Andersen og Jakob KaaberHansen, genvalgt som revisorer og
Tom Petersen genvalgt som revisorsuppleant.
Bjarne Søndestrup indbød på
vegne af Aalborg Skakforening og
Skørping Skakklub til DM 2014.
Under eventuelt opfordrede nyvalgt
formand for Dansk Skak Unions

8. Hovedkreds:

Lars Hallgren
Allerød Skakklub
Lars Hallgren adskiller sig nok fra
hovedparten af kandidater til Dansk
Skak Unions hæderstegn derved, at
hans personlige kendskab til skakspillets finesser er ret begrænset! Så
meget desto større er respekten i
Allerød Skakklub for hans organisatoriske indsats, som tog sit afsæt i
hans synlige og trofaste opbakning
til hans to sønners juniormedlemskab af klubben.
Da Allerød Skakklubs bestyrelse
besluttede at give juniorarbejdet et
yderligere løft ved at skabe en bestyrelsespost som repræsentant for
og kontaktperson til alle juniorernes
forældre og hjem, var det oplagt at
forhøre sig om Lars Hallgrens interesse i denne opgave. Han tog opgaven på sig, og i løbet af få år blomstrede juniorafdelingen op til at blive
en af landets største og mest aktive.
Lars Hallgrens engagement udvidedes, da han indtrådte i 8. Hovedkreds’ bestyrelse med særlig vægt
på juniorarbejdet. Engagementet
kulminerede i 2011 og 2012, da Allerød Skakklub påtog sig at arrangere DM for Ungdom. Begge arrangementer blev planlagt, tilrettelagt
og ledet på et højt – nærmest pro-
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Støtteforening, Finn Stuhr, til at bakke op om foreningen, og Marie
Frank talte for et bedre samarbejde
med Dansk Skoleskak:‘Dansk Skak
Union har mere brug for Dansk Skoleskak end omvendt’.
Til slut motiverede dirigenten et
trefoldigt leve for vor efterhånden
110 år gamle skakunion.

fessionelt – plan af Lars Hallgren,
og begge blev en stor succes.
Allerød Skakklub og 8. Hovedkreds skylder Lars Hallgren al mulig anerkendelse og tak for hans
enorme indsats for klubbens og
hovedkredsens juniorer. Den har
været med til at markere Allerød
Skakklub på DSU’s organisatoriske
landkort.
9. Hovedkreds:

Kjeld Merstrand
Viborg Skakklub
Kjeld har siden 1968 nået at være
formand i hele fire skakklubber. Som
telegrafist i flyvevåbnet flyttede han
land og rige rundt og blev formand
for klubberne i Skovlunde, Vojens
og Karup. Medlemskab gennem
mange år i amtsråd og byråd, herunder 2 x 4 år som borgmester i Karup,
hæmmede i en lang periode skakken, inden han som pensionist trådte
ind i Viborg Skakklub, hvor han siden 2007 har været formand. Her har
han blandt andet været initiativtager
og drivkraft i både Viborg Skakskole
for børnene og Viborgmesterskabet
i seniorskak for de +60-årige. Han
har også deltaget på ledelsesplan i
skoleskakken i Midt- og Vestjylland
og er i det hele taget primus motor
for skaklivet på Viborg-egnen.

Finn Stuhr var klar til at hverve nye
medlemmer til Støtteforeningen fra
første dag som foreningens formand.
Her har han overrakt præmiecognac
til Leo Nielsen, Helsingør.

Finn Stuhr ny formand
for Støtteforeningen
Dansk Skak Unions Støtteforening valgte ny formand på sin
generalforsamling 30. marts i Helsingør. Finn Stuhr, Køge Skakklub, stillede op mod den siddende formand Peter Kinggaard og
vandt valget med 9 stemmer mod
6. Blandt sine programpunkter
havde Finn Stuhr at gøre foreningen mere udadvendt, at sikre
åbenhed i såvel ansøgningkriterier
som bevillingsproces, og at motivere til nye turneringsinitiativer.
Foreninges kasserer gennem
fem år er valgt ind i Dansk Skak
Unions forretningsudvalg og ønskede derfor at blive afløst på posten, og der var enstemmighed i
valget af Verner Christensen. Foruden formand og kasserer udgøres bestyrelsen af Allan Bangsbro,
Frode Benedikt Nielsen og Per
Stentebjerg-Hansen.
Dansk Skak Unions Støtteforening opfordrer alle Dansk Skak
Unions medlemmer til at støtte
dansk skak og melde sig ind i foreningen.
www. dsus.dk

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93

Taktik
Løsninger side 62

Tag stilling
1. Hvid trækker!
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v/ Bent Kølvig

2. Hvid trækker!
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3. Hvid trækker!

 
 
   
  
  
   
 

 






Konge på fodtur!

Offerklar?

Et kongerige for en skak!

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!
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Horwitz-løberne i aktion!

Kongeangreb!

Angreb!

7. Hvid trækker!

8. Hvid trækker!

9. Sort trækker!
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Mørke felter til rådighed!

  
   
   
   
  
   
   
 

Hvem kommer først?
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Kongeindisk!
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Davor Palo i 3. runde på vej mod sin
tredje sejr i træk og DM-titlen.

Foto: Thomas H. Vestergård.

Mesteren: Davor Palo
DM Helsingør 2013

1

1. Mads Andersen, Team Nordea Skb. 2483
2. Allan Stig Rasmussen, Jetsmark
3. Dara Akdag, BMS Skak
4. Davor Palo, Team Nordea Skb.
5. Helgi Dam Ziska, Philidor
6. Lars Schandorff, Hillerød
7. Chr. Kyndel Pedersen, Jetsmark
8. Mikkel Antonsen, Næstved
9. Sune Berg Hansen, Helsingør
10. Jens Kristiansen, BMS Skak
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DM 2013
Konventum i Helsingør
www. skak-dm.dk/
Af Davor Palo
Det er mange skakspilleres drøm at
være med i landsholdsklassen, og
nogle få er så heldige, at den bliver
til virkelighed. Hvert år er der en god
håndfuld spillere, der deltager i
Kandidatklassen pga. muligheden
for at rykke op - og det har jeg stor
forståelse for.
I min flerårige skakpause er jeg
ofte blevet spurgt til turneringsplaner, og ikke mindst DM. Svaret
var næsten altid: ‘Tjaah, jeg ved ikke
helt, men det giver ikke mening at
spille nogen turneringer, hvis man
ikke spiller DM!’ Men før dette DM
gjorde DSU-formand Lars-Henrik
Bech Hansen et godt stykke arbejde
for at overbevise mig om, at tiden
var kommet.
Som en taler påpegede under
stævnefesten, glemmer man ofte de
kræfter, der står bag arrangementet.

Især når det hele kører som smurt,
som det aktuelt gjorde ved dette andet DM i træk på Konventum i Helsingør. På den måde er det måske en
lidt utaknemlig opgave, for en turnering kommer altså ikke til fungere
af sig selv!

Stærk DM-klasse
Feltet i årets landsholdsklasse blev
pænt stærkt. For at tage deltagerne i
rækkefølge efter rating, talte det ud
over mig den 6-dobbelte vinder Sune
Berg Hansen, som var naturlig favorit, men angiveligt ikke så fokuseret som de foregående år, fordi han
er blevet far. I skrivende stund har
han dog lige fået en delt 2. plads i
Bangkok Open.
Lars Schandorff er altid god for
en top-3 placering og kunne måske
være med helt fremme, hvis DM blev

Feltets ældste deltager, 60-årige senior-VM Jens Kristiansen
mødte den yngste, 18-årige Mads Andersen, 1. runde, og vandt.
Jørgen E. Hansen, formand for Idræts- og Sundhedsudvalget
i Helsingør Kommune, er klar til at udføre Hvids første træk.

tæt. En score på +2 eller +3 var absolut realistisk. Han er god til at
presse uden at tage de store risici,
men samme risikovillighed mangler
måske lidt, når partiet er helt åbent,
og man spiller om alle tre resultater.
Allan Stig Rasmussen har vundet
DM to gange. Han har ligesom jeg
selv vist svingende takter i holdskakken, og jobbet som lærer og
andet har nok taget toppen af dedikationen. Et godt motto er: ‘The harder the training, the easier the battle.’
Min holdkammerat Mads Andersen havde jeg selv store forventninger til, og han kunne i øvrigt score
sin sidste GM-norm i turneringen.
Mads scorede en GM-norm i holdskakken, og leverede det største bidrag til vores hold-DM med Team
Nordea Skanderborg, så jeg er kun
glad for at have taget andetbrættet.
Vores karrierer kan godt sammenlignes, men Mads er mere interesseret
i skak, end jeg var i den alder, så han
skal nok nå rigtig langt. Jeg vil gerne
hjælpe ham, det jeg kan.
Helgi Dam Ziska skulle vise sig at
være den helt store joker i turneringen. Hvad stærke IM’ere angår, er
Ziska måske i hele verden den med
det mest snævre åbningsrepertoire,
men alene det vidner jo om et stort
potentiale.
Christian Kyndel Pedersen gør
formentlig medicinstudiet færdigt til
sommer, og har på trods af det holdt
et pænt niveau. Om han tager det
næste trin op ad trappen og bliver
GM’er vil komme an på, hvor meget
han vil lægge i det.
Mikkel Antonsen kender jeg ikke
så meget til, men han overraskede
mig en smule med sin principielle
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Foto: Sigfred Haubro.

spillestil. Han er en af de få, der på
trods af lav turneringsaktivitet holder landsholdsklasse-styrke.
Jens Kristiansen, vores seniorverdensmester, kom med på yderste
mandat(!) og havde vistnok ikke regnet med det. Med al respekt for de
andre kandidater, er jeg glad for, at
han kom med, når han nu vandt sådan en VM-turnering for nylig (se
Skakbladet nr. 1). Jens går ofte mere
op i de praktiske chancer i en stilling
end den helt objektive vurdering,
hvilket vel er meget normalt for spillere, der fik deres skakuddannelse før
maskinernes tid.
Dara Akdag vandt på suveræn vis
sidste års kandidatklasse og kom
med på den billet. Traditionelt er det
mere reglen end undtagelsen, at
kandi-vindere får det svært i landsholdsklassen, og undervejs så det
også svært ud for ham, men så fik
han sat sit præg på turneringen med
to sejre, og med sine 2½ point vandt
han mere rating end jeg!
Alt i alt en tæt og stærk landsholdsklasse, hvor marginaler godt kunne
afgøre meget.

Tanker om comeback
Som det allerede er nævnt, har jeg
selv holdt en lang pause fra skak.
Det er såmænd ikke, fordi jeg har
fortrudt noget. Naturligvis nagede
det mig af og til, at jeg aldrig fik en
rigtig DM-titel. På den anden side
nåede jeg faktisk kun at være med
en enkelt gang i en lukket landsholdsklasse. Når jeg formulerer det
sådan, kan resten af verden naturligvis godt se, at det er mere egoet, der
er drivkraften, end et rent ønske om
at blive en endnu bedre skakskpiller.
Nuvel, jeg begyndte at lege med
ideen om at prøve at være med til
DM igen engang sidste efterår. Da
det ville se noget pænere ud med
‘Skanderborg Skakklub’ end ‘Enkeltmedlem’, kontaktede jeg Anders
Haarup, Skanderborgs formand.
Han var nu mere interesseret i, om
jeg kunne spille for førsteholdet?
Tjoh, det kunne vi egentlig godt finde ud af. Så kunne jeg bruge holdkampene til at blive klogere på, om
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Foto: Thomas H. Vestergård.

Allan Stig Rasmussen, DM 2010 og
2011 – fightede sig til 4. pladsen.

Sune Berg Hansen, DM 2002 , 2005, 2006,
2007, 2009 og 2012– ikke helt skarp i år.

det her nu også kunne lykkes. Undervejs overvejede jeg at opgive det,
men så kom både jeg og Team
Nordea stærkt igen i de sidste tre
runder, og vi nuppede mesterskabet.
Så kunne man ligesom ikke lade
være.
DM i påsken ville blive en større
prøvelse end holdkampene, men det
værste, der kunne ske, var jo ikke så
slemt igen. Nu kan man drage nogle
konklusioner. Man snakker ofte om
vigtigheden af den fysiske form i
skak, men jeg fandt ud af, at der er
meget mere i det. For jeg træner flere
gange om ugen, og jeg har også taget 25 kg på, siden jeg i 2007 trak
mig tilbage fra skak. Alligevel forekom de andres skak-kondi at være
væsentligt bedre. Specielt folk som
Allan Stig og Kyndel ser ud til at
have det helt fint med at spille meget
lange partier.

ser. Ikke nogen god dag for Christian, naturligvis, men et vildt vigtigt point for mig. Her kommer partislutningen som opgave:

God lodtræknng
Lodtrækningen er altid spændende,
og jeg var meget tilfreds med min,
mens der kom lidt anderledes reaktioner fra f.eks. Sune. Specielt mod
folk med gode åbningsforberedelser
er det noget nemmere at have hvid,
men alle i landsholdsklassen er nu
pænt med på den front.
Jeg skulle møde Christian Kyndel
i 1. runde, og det gik noget nemmere, end jeg turde håbe på. Partiet
er et godt eksempel på, at når man
først har overset noget i en kritisk
variant, kan man være nødt til at
skifte spor og lave store indrømmel-

Chr. Kyndel Pedersen
Jetsmark (2445)

   
  
   
   
   
   
  

  
Davor Palo
Team Nordea Skb. (2545)

Hvid trækker og vinder!
Løsning side 26.
Jeg fik altså min første tur op i kommentatorrummet allerede på dag ét.
Det ville blive spændende at se, hvordan Jacob Aagaard og Per Andreasen – to meget forskellige personligheder – ville klare kommentatordelen sammen. Der var vist forskellige meninger om, hvordan det gik,
men hvad der var vigtigt for mig var
at komme derop jævnligt og træne
min variantberegning sammen med
alle de andre dygtige skakspillere.
Jens Kristiansen mente ikke, at det
var specielt overraskende, at han slog
Mads Andersen i 1. runde, og hvis
man nu var enig i det, må 7,40 i odds

Foto: Sigfred Haubro.

Lars Schandorff, DM 1988 – solid
andenplads uden nedelag.

have virket fristende. I min verden
er det i øvrigt positivt, at Danske Spil
nu udbyder spil for bl.a. vores landsholdsklasse. Man holder vel lidt mere
med sine helte, hvis de kan score lidt
spilgevinster til én...

Masser af kampskak

3. runde

I 2. runde blev alle partierne spillet
ud, og jeg vandt et modelparti mod
Mikkel Antonsen, mens Sune Berg
vandt et spændende parti mod Dara.
Resten remis.
Et tema, der sommetider kommer
op, er det her med korte/aftalte remiser. Jeg stemmer ikke for nogen
restriktioner dér, men sommetider er
det ikke så publikumsvenligt. Årets
landsholdsklasse fik en remisprocent
på 40, og det er ikke galt i en så stærk
turnering. Selv inden sidste runde
kunne vi nå at få en 4-vejs omkamp,
så der var noget at spille om.
I 3. runde skulle jeg møde Sune
Berg Hansen. 1,35 igen for kryds er
altså ikke ret meget!

Davor Palo
Team Nordea Skb. (2545)

Sune Berg Hansen
Helsingør (2559)

Slavisk / D13
1. d4 d5 2. c4 c6
Første overraskelse kommer allerede
i træk tre:
3. cxd5!?
Afbytningsvarianten. Det er noget,
min sekundant og jeg overvejede
allerede, da lodtrækningen kom ud.

Nu hvor jeg var startet med 2/2, gav
det bare endnu mere mening. Selvfølgelig har Hvid objektivt ikke nogen fordel her, men Sort skal alligevel spille præcist for at udligne helt.
Hvis jeg nu var heldig, ville Sune
ikke kunne tage det helt seriøst.
3... cxd5 4. Sc3 Sf6 5. Lf4 Sc6 6. e3 e6
7. Ld3 Le7 8. Sf3 Sh5
Sune fortalte mig under stævnefesten, at han mente, at Hvid ikke
skulle tillade Sh5. Jeg mente nu, at
det kun var et problem med rokaderne indskudt. Efter 8... 0-0 9. h3
står Hvid vel en anelse bedre.
9. Le5 Sf6 10. Lg3 Sh5 11. Le5 Sf6
Inviterer til trækgentagelse. Måske
ikke så tosset med turneringssituationen in mente, men tyndt ville det
være.
12. 0-0 0-0 13. Tc1 Sxe5
Dette træk blev vistnok kritiseret,
men det skyldtes nok hovedsagelig,
at trækkene i fortsættelsen er meget
naturlige, og Sort alligevel kommer
i problemer. 13... Ld7 14. Lb1!? giver bare en anden stillingstype uden
de store gevinstchancer.
14. dxe5 Sd7
Sort har taget løberparret. Hvid må
prøve at spille mod den dårlige Lc8.
15. Dc2!
15. e4? d4! og Sort står måske allerede bedst!
15... g6
Nu skal Sort holde øje med h4-h5,
men jeg havde nok selv spillet det
samme, da 15... f5 16. exf6 Sxf6 17.
e4! ikke er behageligt. Men 15... h6
16. Tfd1 med kun beskeden fordel
var en mulighed.
16. Tfd1 Da5 17. a3
Spillet for at undgå Sc5 indtil videre.
I øvrigt har Hvid ideer som Sb5.
17... a6
Profylaksen bliver gengældt!
18. h4! Kg7?!
Meget naturligt, men Sort kunne
minimere skaden med 18... Td8! 19.
h5 Sf8, og springeren laver ikke andet end at dække, men det gør den til
gengæld godt. Sort er klar til Ld7 og
for mig at se er partiet helt åbent.
19. h5 Dc7

  ^ 
   
   
   
   
   
 

 
20. Da4! Sc5
Jeg må indrømme, at jeg ikke regnede 20... Sxe5 helt til bunds. Det
ville ikke være praktisk heller. 21.
Sxd5 (andre træk var 21. Dd4? Lf6!,
eller 21. h6† Kh8 22. Sxd5 Dd6 23.
Sxe7 Sxf3† 24. gxf3 Dxe7) 21...
Sxf3† 22. gxf3 Dd6, og Hvid har
fordel med både 23. Sxe7 og 23. Sc7.
21. Df4
Det er vigtigt at dække Tc1 efter e3e4.
21... Sxd3
Det er let at dadle dette træk, men
spørgsmålet er efterhånden, hvad der
er den bedste praktiske chance. 21...
b5!? 22. e4 Lb7 23. exd5 exd5 kunne
forsøges, men Hvid har fordel.
22. Txd3 Ld7 23. e4 Tac8 24. exd5 exd5
25. Tcd1?
25. h6†! vinder åbenbart nærmest på
stedet, da 25... Kg8 26. Tdd1! er helt
væk. Sort må stå på h8, men så mangler f7 dækning senere.
25... Le6 26. Sxd5 Lxd5 27. Txd5 Tcd8
28. Sg5 Txd5 29. Txd5 Dc6 30. h6† Kg8
31. Td1






^
   
  
   
   
   
  
  

Hvid har vundet en bonde, men det
er bonden på h6, der sikrer den afgørende fordel.
2013 /3/103
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Så havde comeback-kid pludselig
3/3. Sune Berg Hansen var hos Danske Spil udnævnt til forhåndsfavorit,
og jeg var enig i den betragtning.
Manden har som sagt vundet DM
seks gange, og selv om det på papiret ikke er all-time rekord, kan man
med al respekt ikke sammenligne
skak i dag med skak i gamle dage.
Folk spiller bare meget stærkere nu.
Hvad der i øvrigt betyder noget i den
sammenhæng er at have prøvet det
før. Prøvet at vinde. Det havde jeg
ikke, så situationen var da lidt
skræmmende.
Sidste år sikrede Sune Berg sig
DM-titlen ved at besejre Ziska i sidste runde, og selv om jeg havde truk-

Helgi Dam Ziska

15... De5 16. Le3 d5 17. cxd5?!
Men nu får Sort lov til at gribe initiativet. Allan havde formentlig overset næste træk. 17. Db3 er teoritrækket, som fører til ganske uklart
spil efter 17... c5 18. Sb5 dxe4.
17... Sxd5!
Udnytter det, at løberen står udækket på e3.
18. Lf2 Sf4 19. Lxa6 Dg5!
Et stærkt mellemtræk, der tvinger
Hvid til at opgive sin kontrol over
d4. Det koster en bonde, men da alternativet var 19... bxa6 med isolerede dobbeltbønder i a-linjen, var jeg
ikke så ked af det. Sorts aktivitet vejer
fuldt op for investeringen.

kommenterer:

6. runde

Et stærkt bondeoffer
Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2500)

Helgi Dam Ziska
Philidor (2461)

Kongeindisk / E94
1. d4
Allerede en overraskelse. Allan kan
spille næsten hvad som helst, men
jeg havde gættet på 1. e4 og Le3Najdorf, mest fordi jeg ikke havde
håndteret det specielt godt mod
Kyndel i 2. runde.
1... Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6
5. Sf3 0û0 6. Le2 e5 7. 0-0 Sa6
Et forsøg på at overraske lidt igen.
8. Le3 Sg4 9. Lg5 De8 10. Te1 exd4
11. Sd5
Dette træk har været populært de
seneste år takket være Kramnik, der
slog Topalov med det i 2008. 11.
Sxd4 er den anden mulighed.
11... c6 12. Se7† Kh8 13. Sxc8 Txc8
14. Sxd4 Sf6 15. f3
15. Lf3 og 15. Lf1 er de solide alternativer. Ideen er at undgå svækkelsen af de sorte felter og forhindre
d6-d5-bruddet, som kommer i partiet. Der er dog ikke noget galt med
det, som bliver spillet.
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20. Lg3 Tcd8
Her var 20... Tfd8! mere præcist. Det
virker kontraintuitivt at lade Hvid slå
på b7 med tempo, men tårnene bliver meget aktive på b- og d-linjen,

ket lidt fra i turneringstabellen, var
deres opgør i 4. runde stadig et nøgleparti for turneringen.
Hvid ofrede en bonde, og efter 15
træk havde Sort muligheden for at
tage endnu en. Eller hvad?
4. runde

31... f6 32. Se4 fxe5 33. Dxe5 Tf7 34.
g3 Dc8 35. Dd5 Df5 36. Dxb7 Lxa3 37.
Td8† Lf8 38. Da8
38. Db4!? og videre til d4 var sikkert bedre, men jeg havde ikke så
meget tid tilbage.
38... De5 39.Te8 Dd4 40.Dxa6 Dxb2
40... Dd1†! 41. Df1 Dxf1† 42. Kxf1
Tb7 43. Sc5 Ta7 44. Se6 Kf7 45.
Txf8† Kxe6 46. Tg8! vinder også
for Hvid, men så langt havde jeg nu
ikke set.
41. Dc4
Det var virkelig rart at nå tidkontrollen. Jeg var ved at blive småtræt,
men heldigvis vinder Hvid nemt.
41... Db6 42. Dd5 opgivet. 1-0

Sune Berg Hansen
Helsingør (2559)

Helgi Dam Ziska
Philidor (2461)

Dobbeltfianchetto / A05
1. Sf3 Sf6 2. g3 g6 3. b3 Lg7 4. Lb2
0-0 5. Lg2 d6 6. d4 c5 7. 0-0 cxd4 8.
Sxd4 d5 9. c4 dxc4 10. Sa3 cxb3 11.
Dxb3 Sc6 12. Tfd1 Sxd4 13. Lxd4 Da5
14. Sc4 Dh5 15. Se5

f.eks. 21. Dc1 Lxd4† 22. Kh1 Le5
23. Lxb7 Tb8 24. Lxc6 Txb2, og
sort dominerer.
21. Dc1 Lxd4† 22. Kh1 Le5 23. Lxb7
Principielt og efter min mening absolut den rigtige beslutning. Problemet med 23. Lf1 er, at Sort bevarer
sine positionelle fordele for ingenting. Med kontrol over d-linjen, pres
mod b2 og mere aktive brikker har
Sort en behagelig fordel.
23... h5 24. Tg1?
Hvid vil gerne dække g2 for at undgå
at skulle af med løberen, da jeg kommer med h5-h4 næste gang, men
dette er for passivt. Nu er Sort klart
ovenpå. 24. Te2! udnytter, at Sorts
dronning er udækket, og var det, jeg
var mest nervøs for under partiet.
Tårnet dækker både g2 og b2 og kan
desuden komme til c2, hvilket gør
Lxc6 til en trussel. Stillingen ville
nok være nogenlunde i balance efter
f. eks. 24... Td6 25. Tc2 Tfd8 26.
Le1.
24... h4 25. Le1
25. Lf2? taber direkte: 25... Sd3! 26.
De3 og nu det kølige computertræk
26...Lg3!! Og 25.Lxf4 går heller
ikke, idet de sorte felter bliver for
svage: 25... Lxf4 26. Dxc6 Le5, og
truslen Df4 er svær at imødegå.
25... Tb8 26. g3
Dette svækker Hvids kongestilling
betydeligt, men åbningen af g-lin-

  ^
   
   
   
   
  
  
  

15... Dxe2?
Spillerne var vistnok enige om, at
15... Sg4! bare udlignede. 16. Sxg4
Dxg4! (16... Lxg4?! 17. Dxb7 giver
hvid fordel) 17. Lxg7 Kxg7 18. e3,

jen giver visse praktiske chancer
mod den sorte konge. Det er alligevel svært at foreslå noget bedre. 26.
Lxc6 Tfc8 er ikke så rart.
26... hxg3 27. Txg3 Dh5 28. Lc3
Med truslen 29. Dxf4.
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^





 
 
  
  
   
   






28... Kg8!
Vigtig profylakse. At bruge tid på at
flytte kongen er ikke det, man har
mest lyst til i sådan en stilling, men
foruden at forhindre Dxf4 undgår
Sort nu at blive svindlet med Dh6†,
hvilket kunne være relevant i flere
tilfælde, f.eks. i varianten 28... Se2?
29. Lxe5† Dxe5 30. Dh6† Kg8 31.
Th3, hvor Sort er nødt til at bytte
dronninger med 31... Dg7.
29. Lxe5 Dxe5 30. Tg4 Sd3 31. De3
Txb7?
Min tur til at spille forkert. Jeg prøvede at få 31... Dxb2! 32. Tf1 Se5 til
at virke, men kunne ikke finde no-

og Hvid kan altid vinde bonden igen,
så stillingen er i balance. Spillede
Ziska på gevinst? Det lykkedes ham
i hvert fald at bidrage til underholdningen.
16. Te1 Dh5
Hvid trækker og vinder! Hint: Den
her er en smuuule sværere end den
første.
17. Sxf7!
Så behøvede man da ikke at regne
meget længere. Partiet fik en del opmærksomhed i kommentatorrummet, og jeg synes, at det er god træning at finde vejen for hvid.
17... e6 18. Te5!
18. Se5? Sg4!

18... g5 19. Sxg5?!
Det mest naturlige, men 19. Sd6! er
endnu stærkere. Hvid vil bare slå på
c8 og e6 med gevinststillng. 19...
Ld7 (19... Sg4 20. Txe6!) 20. h4!
ser ud til at vinde for Hvid. Eftersom
det simplere 20. h3!? også giver Hvid
gevinststilling, var det her et close
call for Ziska. 20... Sg4!? (20... h6
21. Sf5 Df7 22. Sxg7 Dxg7 23. hxg5
hxg5 24. De3! vinder for Hvid) 21.
Txg5 Dxg5 22. hxg5 Lxd4 23. Td1
Lb6 skal man dog lige have styr på,
men Hvid står til gevinst efter f.eks.
24. Sf5!

Foto: Thomas H. Vestergård.



get mod 33. Th4 Txb7 34. Dh6, hvor
jeg troede, at Hvid vinder. Sort har
dog et overraskende stærkt træk i
34... f6! med ideen 35... Tg7. Hvids
eneste forsøg er at give et par skakker, men Sort har alting dækket og
vinder let efter 35. Dh8† Kf7 36.
Th7† Ke8
32. Dxd3 Txb2 33. f4 Dh5
Objektivt set var 33... Txh2† nok det
bedste her, men jeg ville gerne beholde alle officerer på brættet pga.
Hvids udsatte kongestilling.
34. h3 Td2
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35. Dg3?
35. Db3! holder Hvid inde i kampen, da ideen Txg6† pludselig giver
ham giftigt modspil. Det er dog et
svært træk at se i tidnød, især fordi
det forekommer unaturligt at flytte
dronningen så langt væk fra kongens
forsvar.

Helgi Dam Ziska – opnåede positiv
score mod de fem stormestre og en
2. plads i slutstillingen.

35... Tfd8
Nu kan truslen T8d3 ikke forhindres
på fornuftig vis.
36. Tg5
Eller 36. Tf1 T8d3 37. Tf3 Td1† 38.
Kg2 T3d2† 39. Tf2 Db5 med truslen Df1†. 40. Txg6† fxg6 41. Dxg6†
går ikke, da kongen flygter over til
dronningfløjen.
36... Td1† 37. Txd1 Txd1† 38. Kg2 Td2†
39. Kh1 Dd1† 40. opgivet
Et dejligt parti at vinde, men Allan
spillede tydeligvis ikke på sit sædvanlige niveau.
0-1
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19... Sg4!
Sorts vigtigste ressource i stillingen.
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20. Sxe6?
20. Txe6! Lxe6 21. Dxe6† Tf7! 22.
Lxg7 (22. Sxf7 Lxd4!) 22... Dxg5
23. Ld4! Td8 24. Lxa7 og hvid beholder klart de bedste kort på hånden.
20... Dxh2† 21. Kf1 Sxe5 22. Sxg7†
22. Sxf8† Sf7 23. Lxg7 Lh3! 24.
Lxh3 Dh1† 25. Ke2 Dxh3, og takket være sin udsatte konge, kan Hvid
ikke redde sin ekstra officer!
22... Sf7 23. Se6 Lxe6 24. Dxe6 Dh6!
25. Db3 Tad8 26. Td1 Td7 27. Lc3
Txd1† 28. Dxd1 Td8 29. Dg4† Dg6 30.
Dxg6† hxg6 31. Lxb7 Sd6 32. Ld5†
Og man tog remis. Måske havde en
Sune i bedre form fundet vejen, men
nemt var det ikke. Begge spillere blev
i øvrigt belønnet med skønhedspræmie for den taktiske opvisning.
½-½

Reaktionen på nederlag
Efter to hurtige halve mod Mads og
Allan skulle man tro, at jeg ville være
frisk til de sidste fire partier. Apropos korte remiser, så er det lidt tyndt,
men der er ikke nogen skakspiller,
der ikke er fristet, når det passer godt
ind i det store billede.
Jeg vil ikke dvæle for meget ved
mit tab til Dara Akdag i 6. runde.
Men hvordan tackler man et nederlag? Altså, man vinder ikke kandidatklassen ved et tilfælde, og min
modstander var sikkert også en fin
fyr, men i situationen fandt jeg det
ikke specielt morsomt. Det her var
ligesom mit mesterskab.
Hele emnet omkring det at tackle
nederlag (og meget mere) kom op til
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stævnefesten, og her kunne Sune
Berg erindre mig om en episode for
ti år siden. Han havde vundet vores
indbyrdes parti, og jeg blev pænt sur
– egentlig uden grund. Ved morgenmaden næste dag prøvede Sune med
et ‘Ahh, c’mon Davor... selv Kasparov og Karpov taber jo engang imellem.’ ‘Ja, til hinanden’, var svaret...!
Ja, sådan reagerer jeg ikke mere,
og det er sikkert forskelligt, hvad der
driver os. I mit tilfælde er det nok
mere vrede end håb. Altså: ‘Jeg skal
satme vise jer...’ fremfor ‘jeg kan nå
det endnu...’ Derfor holder jeg mig
fra at snakke med for mange mennesker, når jeg har tabt vigtige partier,
for jeg ved lige præcis, hvad de vil
sige til mig!
Tilbage til turneringen. Helgi Dam
Ziska vandt i 6. runde over Allan
Stig Rasmussen, og det var bestemt
et nøgleparti, som vinderen selv
kommenterer side 20.
Sune Berg Hansen vandt over
Christian Kyndel, og var pludselig
med i kampen med +1. Han var godt
ærgerlig over at have tilmeldt sig lynDM, og det skyldes ganske enkelt,
at han havde opgivet det rigtige DM.

Det er vistnok en almindelig praksis
til DM, at folk fra landsholdsklassen
gerne vil være med i lyn-DM, når
løbet er kørt i det andet, og sparer på
krudtet ellers. I både finalerne i lynDM og landsholdsklassen kunne
man følge partierne på 2D-brætter
på storskærmen, og det er sjovt nok
ikke kun tilskuerne, der benyttede
sig af den mulighed. Flere af de andre DM-deltagere gav mig ret i, at
det godt kan være nemmere at overskue stillingen på et 2D-bræt!
Helgi Dam Ziska var inden turneringen vistnok helt oppe og give
pengene 16 gange igen, og nu førte
han turneringen på deling og havde
et lettere program end mig. Efter at
have sundet mig, måtte jeg prøve at
se fremad.
Vi kommer ind i mit parti mod Jens
Kristiansen i 7. runde efter Hvids 20.
træk. Hvid står lidt bedre, men det er
absolut inden for remisgrænsen. Jeg
var moderat tilfreds, men så kiggede
jeg op på skærmene. Ziska stod til
gevinst mod Dara. Allerede. Av. I
mit eget parti begyndte der dog også
at ske sjove ting.

Davor Palo
– tilbage efter fem års skakpause
Davor Palo blev udnævnt til stormester i 2005
som 19-årig. Bent Larsen og Peter Heine Nielsen
blev udnævnt som 21-årige, mens junior-VM Curt Hansen var
nærmeste dansker med 20 år. Skakbladet bragte dengang i 2005
Davor Palos skaklige CV i hovedpunkter – og det var imponerende:
2002: Vinder af kandidatklassen ved DM, fire IM-normer, én mere
end nødvendigt, udnævnt til International Mester som 16-årig.
2003: DM-debut, GM-norm og 2. plads efter Peter Heine Nielsen.
2004: GM-norm i Gausdal. OL-debut med 7 point af 11.
2005: GM-norm med turneringssejr i Montpellier Open.
Til da havde Davor Palo spillet ca. 10 ratede turneringer om året,
men efter udnævnelsen til GM nedtrappede han aktiviteten dramatisk
og stoppede helt efter divisionsturneringen 2006-07.
I dag forklarer han pausen med, at skak kan være sjovt som hobby,
ikke som levevej – og alligevel ikke så sjovt, når man ved, at man
kunne gøre det bedre, hvis man tog det alvorligt.
Men nu er Davor Palo tilbage med DM individuelt og for hold.
Bedre start på CV'ets fortsættelse kan man ikke ønske sig.

Foto: Thomas H. Vestergård.

De tre skønhedspræmie-vindere, Helgi Dam Ziska, Jens Kristansen og Sune Berg
Hansen i færd med at fordele de ni bøger, Jacob Aagaard og hans forlag Quality Chess
havde udsat i præmie.

Jens Kristiansen
BMS Skak (2434)
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Davor Palo
Team Nordea Skb. (2545)

Stilling efter 20. Le3xd2.
20... a4!? 21. bxa4
Jeg skyndte mig at æde den. Har
skakmesteren overset 21... Txa4 22.
Sc5 Ta7 23. f4! eller noget? 21. Sc5?
axb3 22. Sxb7 bxa2 gad jeg ikke at
regne helt til bunds. Der er for mange
problemer.
21... Txa4?!
21... Tfe8! og Sort er vistnok med.
Men det er et svært træk at spille nu.
22. Sc5
Jeg blev optimistisk, da Jens tøvede
med at slå igen på a4. Han måtte have
overset et eller andet.
22... Txa2 23. Sxb7
Ikke 23. f4 Td8!
23... Tb8 24. Sc5 Tbb2 25. Se4
På 25. Td1 havde Sort 25... Lh6!
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25... f5
I kommentatorlokalet var de ret begejstrede for 25... Lh6!? Der var
endda vistnok enighed om, at Hvid
var i problemer. 26. Lxh6! Txe2†
27. Kd1 Txg2 (27... Sd3 28. Txc6!)
28. Sf6† Kh8 29. Te1 Txh2 30. Sg4!
Txh6 31. Sxh6 Sd3 32. Te8† Kg7
33. Tc2! Nu besvares 33... Sf2† med
34. Kd2 Txc2† 35. Kxc2 Kxh6 36.
Te2!, og Hvid vinder springeren.
Jeg vil tro, at det er almindeligt for
skakspillere, at de bedre kan huske,
når de har brændt gevinststillinger
og lignende, end de situationer, hvor
marginalerne er med dem. Det her er
et meget godt eksempel. Nu hvor jeg
vandt, var muligheden 25... Lh6!?
hurtigt glemt, men det kunne sagtens have virket. Så havde jeg nok
syntes, at det var for meget, at fjolset
kunne sætte en løber i slag og så
tilfældigvis have ressourcer alligevel.

26. Sc3 Txd2 27. Sxa2 Txa2 28. f4 Sf7
29. Txc6
Det kunne godt blive en lang aften.
Heldigvis kom pointet i hus efter 72
træk.
29... Ta1† 30. Ld1 Lf8 31. 0û0 Tb1 32.
Le2 Txf1† 33. Kxf1 Sd6 34. g3 Kf7 35.
Kg2 Le7 36. Ld1 Se4 37. Lb3† Kg7 38.
Tc7 Kf8 39. Tc8† Kg7 40. Tg8† Kf6 41.
Ld5 Sc3 42. Lf3 Sb5 43. h3 h5 44. Lc6
Sd6 45. Le8 Sxe8 46. Txe8 Kf7 47. Ta8
Lc5 48. Kf3 Ld4 49. Ta6 Lc5 50. Tc6
Ld4 51. Tc4 Lb6 52. h4 Kg7 53. Ke2
Kf7 54. Tc3 Ld4 55. Td3 Lf6 56. Ke3
Kg7 57. Td7† Kf8 58. Kd3 Ke8 59. Tb7
Kf8 60. Kc4 Kg8 61. Kd5 Lc3 62. Tb3
La1 63. Ke6 Ld4 64. Td3 Lb2






   
  
   
   
  
   
  

65. g4 hxg4 66. h5 Kg7 67. hxg6 Kxg6
68. Td5 Lf6 69. Txf5 Lh4 70. Ta5 Lf6
71. Ta8 g3 72. f5† 1-0
Jens tog det virkelig pænt, og jeg
sagde til ham, at jeg håbede på, at
han ville få noget med hjem i de sidste to. Det gjorde han så... plus
skønhedspræmie! Han kommenterer
selv den smukke sejr i 8. runde over
regerende danmarksmester Sune
Berg Hansen side 24.
Stillingen inden de sidste to runder
var, at jeg var a point med Ziska med
5/7, hvor vi skulle mødes indbyrdes
i 8. runde. Han manglede så Jens med
hvid, og jeg havde Schandorff i sidste runde med sort. Med al den utur,
Jens havde siddet i, ville det være en
svær situation, hvis det her parti blev
remis. Jeg sagde til Ziska, at jeg gerne
have solgt den for en omkamp, men
den slags er jo svært at aftale på forhånd! I øvrigt havde Danske Spil os
som storfavoritter til odds 2,50 hver.
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Davor Palo
Team Nordea Skb. (2545)

Helgi Dam Ziska
Philidor (2461)

Kongeindisk / A65
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. f3 Lg7 4. e4
Det var rart at spille en ny Sämisch,
når jeg nu havde en dagen forinden.
4... d6 5. Sc3 0-0 6. Sge2 c5 7. d5 e6
8. Sg3 exd5 9. cxd5
Nu bliver det jo en slags Benoni.
Hvid står lidt kluntet, især Sg3, men
stillingen har meget potentiale.
9... Sbd7 10. Le2 h5!
Sort forsøger netop at genere Sg3.

Jens Kristiansen
kommenterer:

8. runde

Noget med den f-bonde
Jens Kristiansen
BMS Skak (2434)

Sune Berg Hansen
Helsingør (2559)

Slavisk / D45
1. d4! d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3
a6!?
Og så altså denne besynderlige ‘Chebanenko-variant’, der af – for mig i
hvert fald – uransagelige grunde er
blevet meget populær i det sidste tiår,
endda på højeste GM-plan. Men nem
at bryde ned er den jo ikke. For år
tilbage, sådan cirka da jeg i 2007
skiftede midlertidigt til 1. d4! som
mit førstetræk, brugte jeg en del hjernevirksomhed på at finde på noget
mod varianten. En idé opstod, men
hidtil var den ikke blevet brugt, ej
heller analyseret i et par år eller så.
5. Se5!?
Sådan! I meraner-variantens absolutte barndom i 20’erne og 30’erne
forsøgte selveste Rubinstein noget
tilsvarende, efter at sort havde spillet 4... e6. Og hvorfor så ikke efter
‘spildtrækket’ a6?
5... e6
I adskillige partier mellem kompetente mestre er her set 5... Sbd7 6.
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11. Lg5!?
Hvid laver en binding, og forhindrer
samtidig h5-h4. Hvid kan godt rokere, men 11. 0-0 h4 12. Sh1 Sh5!?
er interessant.
11... Db6
Jeg er godt klar over, at jeg ikke kommer med de store forbedringsforslag
for Sort, men det skyldes ganske
enkelt, at jeg ikke ved, hvordan han
skal spille stillingen. Det, der kommer, ser meget naturligt ud, men
Hvid synes at være i kontrol. Nogle
spillere er som fisk i vandet, når de
sidder med dynamisk spil, mens andre foretrækker statiske fordele. Den

Lf4. Mener at jeg havde sådan noget
på skærmen i et lynparti mod en vis
‘Drain-You’ på ICC for nogle år siden. Okay, jeg tabte, så vidt jeg husker, men havde godt fat i ham – og
‘Drain-You’ er vistnok Sune... Sig
det endelig ikke til nogen, men på
5... Sbd7 havde jeg sikkert også svaret 6. f4!? Der er altså noget med den
f-bonde og den danske skakskole...
6. e3 Sbd7

  ^
   
   
   
  
   
  

 
7. f4!?
Og her bliver jeg så original. Efter
grundig gennemstøvning af databaserne, har jeg endnu ikke fundet rimeligt gode spillere, der har forsøgt
dette set-up, hvilket i grunden undrer mig.
7... c5 8. cxd5 Sxd5
Og så tænkte Sune længe og kommer, foreløbig da, op med rimelige
løsninger. Jo, vi er allerede i uudforsket territorium – hvide pletter på

sidste gruppe er ofte også bedre til at
forsvare sig. Den tilhører jeg, så
Benoni er ikke noget for mig!
12. Dd2 Sh7 13. Lf4 Se5 14. 0-0 Ld7

  ^
   
   
  
  
  
  
 


skakåbningslandkortet – og det er da
meget sjovt, ikke? Efter 8... exd5 9.
Ld3 Le7 10. 0-0 0-0 11. Df3 har Hvid
en ganske spændende angrebsstilling.
9. Lc4 S7b6!?
Men her knækker det måske lidt for
Sune. En meget principiel variant er
9... cxd4!? 10. exd4 Sxc3 11. bxc3
Sxe5 12. fxe5 Dh4† 13. g3 De4†
14. Kf2 Dc6, og Hvid har åbenlyst
kompensation for bonden. Så meget
er klart, men vi er selvfølgelig helt
ude i skakåbningernes vildmark.
Heromkring brugte jeg mest tid på
at erindre mine analyser fra for flere
år siden. Og det kunne jeg selvfølgelig ikke, men dog konklusionerne:
Hvid er helt med og har gode chancer, f.eks. 15. Le2 Dxc3 16. Le3.
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Analyse.

Og mere behøver man såmænd ikke
i praktisk skak.

15. Sh1!
Et nøgletræk. Springeren står meget
bedre på f2.
15... Dd8 16. Sf2 h4 17. Le3!
17. Lh6?! er fristende, for at bytte
løbere. Men Sort kan spille 17... g5!
18. Lxg7 Kxg7 med god kontrol
over f4 og e5.
17... f5 18. Tae1
Indleder f3-f4, så Sort skal finde på
noget.
18... b5!?
Lidt uventet for mig.
19. f4
Hvid kan godt gnaske bonden: 19.

Sxb5! Lxb5 20. Lxb5 Tb8 21. a4!
a6 22. Lxa6 Txb2 23. Dd1 med klar
fordel, men jeg tænkte ikke i de baner.
19... Sc4?!
19... b4! 20. fxe5 bxc3 21. bxc3
Lxe5, og Hvid kan bytte de sortfeltede og beholde en fordel, men
partiet er helt åbent.
20. Lxc4 bxc4 21. e5 dxe5 22. Lxc5 Te8
22... e4!? blev foreslået af Jacob
Aagaard. 23. Lxf8 Lxf8 24. Sfd1!?
er en ren kvalitet, men Sort har noget modspil.
23. fxe5 Txe5

Som påvist af Helgi, duer 23... Lxe5
ikke pga. 24. Txe5! Txe5 25. Ld4
Te7 26. Dh6 Le8 27. Sg4!
24. Txe5 Lxe5

10. Lb3 Le7 11. 0-0 0-0 12. e4 Sxc3
13. bxc3
Og nu er der ingen tvivl om, at Hvid
har en fin stilling. Faktisk er det her
meget svært for Sort, der endda også
har skullet løse nontrivielle problemer i åbningen. Uha! Han er altså
dermed presset både mentalt og på
tiden. Og det var Sune da også allerede.
13... f6 14. Sf3 Dc7 15. De2 c4 16.
Lc2 Ld7 17. a4 a5 18. Sh4 f5!?
Sort er godt presset, og Sune vælger
noget meget principielt – følgerne
kan man se i partiet. Måske var 18...
e5 bedre og sejere. Jeg tror dog, Hvid
står fint efter f.eks. 19. Le3 exd4 20.
Lxd4 Lc5 21. e5

for åbenlys god kompensation (plus
et par bønder). Men 19. Sf3 gav også
Hvid en fin stilling. Men det er skak
for svagpissere.
19... Lxh4 20. fxe6 Le8 21. De4 g6 22.
f5 Lf6
Jeg havde i forudberegninger inden
19. exf5!? set frem til denne stilling
og derfra reelt nulstillet min mentale
regnemaskine. Selvfølgelig har Hvid
overvældende kompensation for
officeren i sådan en stilling. Sort
kunne her også prøve 22... Le7, men
efter 23. Dg4 h5 24. Df3 fortsætter
Hvids angreb ufortrødent – og der
er altså de dersens ‘basser’, altså samlede fribønder i centrum.
23. La3!?
Kommentator-Per og landstræneren
var vist her helt sikre på, at 23. Lh6
ville ondulere sort. Jeg tænkte længe
over det og var ikke så sikker efter
23... gxf5 24. Txf5 Lg6, og Sort
hænger stadig på.
23... Lc6
Min pointe er 23... gxf5 24. e7! Lxe7
25. Dxe7 Dxe7 26. Lxe7 Tf7 27.
Lc5, og Hvid har gevinststilling. Nu
kan Sort til gengæld, sådan midlertidigt, stabilisere stillingen. Men med
Hvids stærke fribønder tror jeg, hans
stilling i længden vil bryde sammen.
24. Dg4 g5 25. Lxf8 Txf8 26. Le4 Sxa4!?
Okay, et frisk forsøg på at komplicere fra Sune. Et sejere forsvar var

26... Sd5, men efter 27. Lxd5 Lxd5
og så måske 28. Ta2 tror jeg ikke på
Sorts stilling. To løbere mod et tårn,
jo men ‘fede basser’ for Hvid i centrum, og stillingen stabiliseret og rimeligt lukket, og så kommer tårnenes kraft før eller senere til deres ret.
27. Lxc6 Dxc6 28. h4! Sxc3
28... h6 29. hxg5 hxg5 30. Dh5 er
også uholdbart for sort.
29. hxg5 Lxd4† 30. Kh1 Se4 31. Tad1
Dd5
Her var jeg bare ret sikker på, at mine
stærke fribønder ville vinde, men var
selvfølgelig på udkig efter diverse
tricks fra Sort. Jeg kunne dog ikke
se nogen, der virkede. F.eks. 31...
Le5 32. f6 Sg3† 33. Kg1 Sxf1 34.
Txf1 og sort er hjælpeløs.

  ^
   
   
   
  
   
 
 

19. exf5!?
Måske skulle det her træk have et
rent udråbstegn. Det må I så selv
finde ud af hjemme med jeres Rybkaog Houdinier. Hvid ofrer en officer
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32. e7 De5 33. exf8D† Kxf8 34. Tf4
Sf2† 35. Txf2 Lxf2 36. Dxc4 Lb6 37.
Dc8† De8 38. Dxe8† 1-0

2013 /3/109

25

25. d6!
Sort har ikke tabt materiale endnu,
men Hvid har afgørende fordel!
25... Lc6 26. Te1 Lxc3 27. Dxc3 Df6
28. Dxc4† Df7 29. Dxf7† Kxf7 30. Te7†
Kg8 31. Ld4 Te8 32. Tg7† Kf8 33. Sd3
Te4 34. Lc3 Sg5 35. d7 Se6 36. Sc5
opgivet.
En fin overbelastning. Det var en
underlig fornemmelse. Helgi tog i
øvrigt nederlaget med oprejst pande,
og vi analyserede partiet i fællesskab.
I den situation ville jeg ikke kunne
have gjort det samme. Han bliver
selvfølgelig stormester på et tidspunkt.
1-0
Vi skal se på en stilling fra 8. runde
mellem to af turneringens store fightere:

Chr. Kyndel Pedersen
Jetsmark (2445)


  
   
   
  
  
  

 
Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2500)

Stilling efter 22... Dd8-d7.
Find en god plan for Hvid.
23. Da7!
B-bonden er meget farligere i et slutspil.
23... Dxa7† 24. Sxa7 Txc1 25. Txc1 Ta8
26. Le3
26. Sc8!? fulgt af b4 giver Hvid et
ubehageligt pres.
26... d5!
Og Sort fik gode remischancer, men
Hvid vandt efter lang og hård kamp.
1-0 efter 82 træk.
Lars Schandorff vandt også i 8.
runde, så teoretisk kunne det faktisk
stadig blive en 4-vejs omkamp. Jeg
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havde 6/8 og Allan, Ziska og Lars
havde 5/8. Jeg var lidt efter Dara for
at spille stærkt mod mig og derefter
ikke rigtig yde nogen modstand mod
mine konkurrenter.
Skakspillere kommer ofte i den situation, at de skal bruge enten en
remis eller sejr i sidste runde. Jeg
skulle som sagt møde Schandorff
med sort i sidste runde, og for første
gang i turneringen havde jeg et parti,
hvor jeg meget gerne ville dele pointet. Der var ingen grund til at lave de
store justeringer, jeg ville bare spille
det jeg kendte bedst og håbe på en
hurtig afklaring. Webcam’et var vist
zoomet ind på vores kamp...
Lars fik vel et lille pres i en håndfuld træk, men flere og flere brikker
forlod brættet, og jeg var aldrig
bange. Da han lige før tidkontrollen
tilbød remis, nåede jeg lige at tænke
‘... orv, virkelig!’ mens ‘Lars, jeg kan
godt lugte, at du lige har været ude
og ryge’ kom ud af min mund. Vi
gav hånd.
Det er de øjeblikke, der gør det
hele værd. På vej ud af lokalet hører
man bare ‘tillykke, tillykke, tillykke’
og det er bare ren lykke.
Helgi Dam Ziska spillede endnu
et godt parti og vandt over Jens. Allan Stig gik all-in mod Mikkel Antonsen og blev straffet, men det var
stadig det eneste rigtige at gøre.
Min oplevelse var, at feltet var tæt,
og jeg blev presset til det yderste,
men i slutstillingen var hverken første-, anden-, tredje- eller fjerdepladsen delt!
At vinde DM efter så lang en pause er ikke noget, der burde kunne
lade sig gøre. Skak er så heldigvis
ikke helt ligesom andre sportsgrene
på det område, og det var utrolig
sjovt at prøve at vinde DM! Jeg vil
gerne takke alle dem, der har støttet
mig i det her.

Løsning på opgaven side 18:
21. Sg6†! hxg6 22. Lg7†
Og sort opgav.
1-0

Foto: Thomas Larsen.
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Jakob Aabling-Thomsen – ny landsholdsspiller.

Kandidatklassen
Af Thorbjørn Rosenlund
Kandidatklassen er nok den mest
farverige gruppe ved DM. Her mødes talentfulde juniorer med ældre
rutinerede titelholdere i uforudsigelig kamp mod de spillere lige under
landsholdet, der konkurrerer ambitiøst om adgangskortet til det lukkede selskab i landsholdsklassen.
Ratingspredningen var næsten 400
point fra favoritten Jacob Carstensen med 2395 til den sidste af de 28
deltagere, der stillede med blot 2011.
Carstensen har vundet klassen både
i 2008 og 2011, men havde trods
scorer på hhv. 5 og 3½ point i
landsholdsklassen ikke tilstrækkelig
rating til at blive inviteret de efterfølgende år. Hans tredje oprykning
gik tabt med nederlag til veteranen
IM Jens Ove Fries Nielsen, og juniortalentet, Hillerøds topscorer Martin
Percivaldi i 4. og 5. runde.
Det var derfor fire andre spillere,
som før sidste runde delte føringen
med 4½ point af 6, nemlig Jens Ove
Fries Nielsen, Jakob Aabling-Thom-

satsen. Han har allerede deltaget i
landstræner Jacob Aagaards træningssamlinger og er også gået i gang
med selvstudium af træningsbøgerne. Og så vil han gøre noget ved
åbningsspillet, for ambitionen er
blive International Mester. Prioriteringen er derfor titelgivende turneringer, og allerde i den første, Glenco
Chess i Fredericia i maj, klarede han
scoringskravet og tog sin første IMnorm. Fortsætter det, er det ikke urealistisk, at han stiller op til DM 2014
som IM. I hvert fald vil det kommende år stå i skakkens tegn, for han
er netop ansat af Dansk Skoleskak,
som kan bruge hans kompetencer fra
universitetet i deres landsdækkende
skoleprojekter. En udfordring Jakob
Aabling-Thomsen glæder sig meget
til, for dermed kan han yde sit bidrag til, at flere unge får udbytte af
skakspillet.

Jakob Aabling-Thomsen
kommenterer:

3. runde

sen, Mogens Thuesen og danmarksmesteren fra 1976 Bo Jacobsen. Et
indbyrdes opgør blev vundet af Aabling-Thomsen over Thuesen, og da
Fries Nielsen kun fik remis mod
Sandi Stojanovski, og Bo Jacobsen
tabte til Bjarke Jensen, stod Jakob
Aabling-Thomsen som vinder, et
halvt point foran nærmeste konkurrenter.
Dermed har den 27-årige Jakob
Aabling-Thomsen fra Brønshøj
Skakforening kvalificeret sig til
landsholdsklassen 2014. Formelt
debuterede han i klassen allerede ved
DM i Silkeborg 2009, men det år
spilledes landsholdsklassen som en
schweizerturnering med 34 deltagere, og det er jo ikke det samme
som at være blandt de ti spillere i et
‘rigtig’ alle-mod-alle DM.
I kandidatklassen har AablingThomsen deltaget i alt syv gange,
og det er gået stødt fremad fra debuten med en sidsteplads i 2003 over
en delt andenplads 2012 til sejren i
år. Men i 2003 havde han også kun
spillet ratede turneringer i fire år.
Skakspillet havde han lært af sin far,
men det var først, da han i 1997
meldte sig Brønshøj Skakforening
og fik det vist af juniortræner Asger
Paaske, at han blev klar over, at bønder kunne slå en passant, og at man
kunne forvandle til andet end dronning. Bortset fra en enkelt sæson,
hvor han i forbindelse med studieophold spillede på førstebrættet for
Nørresundby, har han siden holdt sig
til barndomsklubben Brønshøj.
Jakob Aabling-Thomsen er tydeligvis meget stærk i angrebsspillet
og har som sit forbillede Alexei Shirov et skarpt blik for taktiske muligheder. Han hævder selv, at han efterhånden har affundet sig med, at
man godt kan sætte mat efter 30.
træk, og med et lidt hullet åbningsspil kan det jo også vise sig nødvendigt! Som sin største styrke peger han
på viljen til at vinde og modet til at
tabe.
Pga. sine studier har han ikke trænet systematisk, men med kandidatgraden fra Aalborg Universitet i hus
2012 bliver der nok justeret på både
skaklige ambitioner og træningsind-

Jakob Aabling-Thomsen
Brønshøj Skf. (2341)

Niels Nørskov
K41 (2261)

Richter-Veresov / D01
1. d4 Sf6 2. Sc3
Veresov-opstillingen kan være giftig, men er bedst som overraskelsesvåben. Min sejr i kandidatklassen
skyldes ikke mine åbninger, som skal
forbedres før DM 2014.
2... d5 3. Lg5 c5 4. Lxf6 gxf6 5. e3 e6
6. Dh5
Inspireret af Jonny Hectors partier.
6... cxd4 7. exd4 Lb4 8. Ld3 Sc6 9. Sge2
9. Sf3 er en anden og måske mere
naturlig måde at spille stillingen.
0-0 og a3 er Hvids plan.
9... Ld7 10. 0-0 De7 11. Tfe1 0-0-0
12. a3 Ld6 13. Sb5 Lb8 14. c4 dxc4
Eneste træk som ikke giver Hvid
fordel. I praksis er det dog en
kende ubehageligt for Sort med
den åbne c-linje mod kongen.
15. Lxc4 Thg8 16. Tac1
Aktiverer tårnet i angrebet, hvor
kongen ikke har fundet et sikkert
sted endnu.

16... Tg5?
Mangel på farefornemmelse, her er
sidste chance for at få kongen i sikkerhed 16... a6! 17. a4 (på 17. Sbc3
er 17... La7! stærkt og eneste træk,
fordi feltet b8 er nødvendigt til kongen, og efter 18. b4 Kb8 19. Ted1
Lc8 20. Dh4 f5 21. Dxe7 Sxe7 22.
b5 får Sort kongen væk fra c-linjen i
tide) 17... Tg5 18. Dh6 (ikke 18.
Df3? axb5 19. axb5 Lc7) 18... axb5
19. axb5 med lige chancer.
17. Df3 Tdg8 18. Sg3 a6
Springeren trues for sent.

 
  
   
   ^
   
  
  

  


19. d5! Se5
19... Lxg3! havde kompliceret tingene, men Hvids angreb er stadig
lovende. F.eks. 20. hxg3 Se5 21.
Txe5 Txe5 22. d6 Dd8 23. Lf1† Kb8
24. Sc7 Lb5 25. Lxb5 axb5 26. Dd3
Tgg5 27. b4 Td5 28. Sxd5 Txd5 29.
Dxh7.
20. Dc3!
Dronningen svinger over for at deltage i festen.
20... axb5 21. Lxb5†
C-linjen åbnes med øjeblikkelig gevinst.
21... Kd8 22. Da5†
Og mat i 9 træk.
1-0
Kandidatklassen 2013:
1. Jakob Aabling-Thomsen, Brønshøj 5½
2-3. IM Jens Ove Fries Nielsen, Viborg 5
Bjarke Jensen, Jetsmark Skakklub 5
4-7. Bo Jacobsen, Aarhus/Skolerne 4½
Mads Hansen, Frem Skakklub, 4½
Sandi Stojanovski, Køge Skakklub, 4½
Mogens Thuesen, Enkeltmedlem, 4½
I alt 28 deltagere.
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Foto: Th. Vestergård.

Esmat Guindy modtager præmien, en
bog-pakke fra Quality Chess, af Jacob
Aagaard.

Skønhedspræmier
Forlaget Quality Chess havde udsat
tre skønhedspræmier ved DM.
Bogpakken for det bedste parti i
landsholdsklassen og kandidatklassen blev delt mellem Jens Kristiansen, Sune Berg Hansen og Helgi
Dam Ziska (se partierne s. 20 og 24).
En bogpakke til det bedste parti i
basis- eller mesterklasserne (rating
over 1800) tilfaldt Esmat Guindy,
Viborg Skakklub, for det følgende
offerangreb spillet i G7, gr. 1. Hun
er en af landets stærkeste kvindelige
spillere og har foruden sin indsats
ved brættet også bidraget til Dansk
Skak Union organisatorisk som
medlem af forretningsudvalget.

 
   
   
   
   
  
  

 
18. Txf5 gxf5 19. Dxf5 Sxe5 20. dxe5
Db6 21. Dd3
21. Df3 og 21. Te1 er to gode alternativer.
21... Dxe3†?!
Eneste træk er 21... Se4, men Hvid
har fortsat angreb efter 22. Lxe7,
f.eks. 22... Dg6 23. De2 Sxc3 24.
bxc3, og Hvids løberpar er meget
ubehageligt. Eller 22... De6 23. Lf6
Sxf6 (23... Lc6 24. Tf1) 24. exf6
Dxf6 25. Tf1.
22. Dxe3 Lc5 23. Dxc5 Txc5 24. Lxf6
a5
24... d4 besvares med 25. Se2. Røgen er lettet, og Hvid har materiel
gevinst.
25. Td1 Lc6 26. Le7 Tc4 27. La2 1-0

Esmat Guindy
3. runde

kommenterer:

Esmat Guindy
Viborg Skakklub (2106)

Thomas Tange Jepsen
Skakklubben Evans (2075)

Slavisk / D13
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 Sf6 4. cxd5
cxd5 5. Sf3 Sc6 6. Lg5 e6
6... Se4 er en spændende mulighed.
7. e3 Le7 8. Tc1 0-0 9. Ld3 Ld7 10.
0-0 h6?!
Svækker kongefløjen
11. Lh4 Da5 12. Se5
Truer 13. Lxf6.
12... Tfd8 13. Lb1 Le8 14. a3 Tdc8 15.
Dd3 g6 16. f4 b5 17. f5!
På 17. b4 kan Sort ikke spille 17...
Dxa3 pga. 18. Lxf6 Lxf6 19. Sxd5
(eller 18... Sxb4 19. Lxe7), men Sort
spiller i stedet 17... Db6 med ideen
a7-a5.
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12-årig taktiker
Til spillerne under 1800 i rating
havde Quality Chess udsat en bogpakke med alle ni bind i Yusupovs
træningsserie. Den gik til Bjarke
Hautop Kristensen, Sorø Skakklub,
som endnu kun var 12 år, da han
spillede partiet. Trods sin unge alder
har han allerede deltaget ved DM fire
gange, og i Politiken Cup 2012 tog

han et ratingspring på hele 123 point
for scoren 5½ af 10. Han spiller også
skoleskak med en andenplads ved
DM som hidtil bedste resultat. Det
præmiede parti blev spillet i G7, gr.
2, hvor han scorede 4½ point af 7 og
vandt tilstrækkeligt med rating til at
være i skønhedskategorien over ved
DM 2014.

Bjarke Hautop Kristensen
kommenterer:

5. runde

17... exf5

Mikkel M. Jacobsen
BMS Skak (1815)

Bjarke H. Kristensen
Sorø Skakklub (1793)

Kongeindisk / A48
1. d4 g6 2. Sf3 Sf6 3. Lf4 Lg7 4. e3 d6
5. Le2?! Sh5 6. Lg5 h6 7. Lh4 g5 8.
Lg3 Sxg3 9. hxg3 Sd7 10. Dd3 c5 11.
c3 Sf6 12. Sbd2 Dc7 13. Se4 Le6 14.
dxc5 Sxe4 15. Dxe4 Dxc5 16. Dxb7
Det ser fristende ud at vinde en bonde, men Sort får et farligt initiativ.


  ^
  
   
   
   
   
  
   

16... 0-0!
Men ikke 16... Lxc3† 17. Kf1!
17. 0-0
Bedre var 17. Sd4 med lige spil.
Derimod gik 17. Dxe7 Tfe8 18. Db7
Tab8 19. Da6 Lxc3† slet ikke.

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

www.trainlikeagrandmaster.com

Foto: Th. Vestergård.

Jonny Hector vandt CCC

DM i lynskak – Jacob Aagaard vandt DM-finalen i lynskak 1½-½ over
Rasmus Skytte og sikrede sig dermed en check på 5.000 kr. fra Oddset.
Forinden havde han besejret Sune Berg Hansen 2-0 i den ene semifinale, mens
Rasmus Skytte vandt 1½-½ over Nicolai V. Pedersen. I alt 70 spillere deltog i
det traditionsrige DM-indslag langfredag aften. Fra venstre Rasmus Skytte,
Jacob Aagaard, Nicolai V. Pedersen og Sune Berg Hansen.
17... Tab8 18. De4 Lf5 19. Dc4 Dxc4
20. Lxc4 Txb2 21. Sd4 Le4 22. Lb3 Lf6
23. Tac1 a5 24. Tfd1?
Bedre var 24. f3.
24... Ta8 25. f3 a4! 26. Lc4 Tc8 27.
La6 Ta8 28. Lc4 d5
Sort vil selvfølgelig ikke have remis.
29. Lf1 Lg6 30. Ta1 Tc8 31. Tdc1 Td2
32. Lb5 a3 33. La4 Ld3 34. Lb3 e6 35.
Kh2 e5 36. Sc2


 
  
   
   
   
  
 ^ 
   


36... Lxc2
36... e4 havde været endnu bedre.
37. Lxc2 Txc3 38. Lh7†??
Ser ud til at vinde en kvalitet, men
han glemte mit 39. træk.
38... Kxh7 39. Txc3 e4! 40. Txa3 Lxa1
41. Ta7 Kg6 0-1

Juniordanmarksmester
Mads Hansen, Frem Skakklub, er
juniordanmarksmester 2013 som
højestplacerede spiller i kandidatklassen under 20 år.

Veteranklassen
Erik Jarlnæs, Frederiksberg Skakforening, gentog sejren fra 2012, selv
om han denne gang tabte et enkelt
parti, til Dansk Skak Unions ratingkartoteksfører Bjørn Laursen i sidste runde.
Slutstillingen: 1. Erik Jarlnæs, FS,
4 point af 5, 2-4. Erik Holm Jacobsen, Vordingborg, Erling Christiansen, Valby, og Bjørn Laursen, Evans
Vejle, 3½. I alt 14 deltagere.

DM Helsingør 2013
... havde i alt 196 deltagere fordelt i
13 grupper. DM i lynskak er som
sædvanlig ikke medtalt i statistikken.
Som noget nyt var der tilbudt ‘Kort
Påske’ med fem runder fordelt over
tre dage både først og sidst i påsken.
Siden DM opgraderede spillestedet fra skole til hotel og kongrescenter har deltagerantallet udviklet
sig således:
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

Køge
Køge
Aalborg
Aalborg
Silkeborg
Silkeborg
Hillerød
Odense
Helsingør
Helsingør

www. skak-dm.dk/

244 delt.
208 delt.
195 delt.
216 delt.
189 delt.
190 delt.
198 delt.
174 delt.
195 delt.
196 delt.

Svensk-danske GM Jonny Hector,
Nordkalotten, vandt Copenhagen
Chess Challenge 2013 på bedre
korrektion end islandsk-danske
GM Henrik Danielsen, begge med
7 point af 9. David Bekker-Jensen,
Philidor, scorede med 6 point sin
tredje IM-norm og mangler nu kun
at opfylde kravet om 2400 i Elorating, før han kan kalde sig IM’er
ligesom lillebroderen Simon Bekker-Jensen, som her scorede et
halvt mere. Desuden opnåede 18årige Martin Haubro fra den arrangerende klub BMS Skak sin første
IM-norm med 5 point.
Efter de to vindere fulgte på 3-6.
pladsen: GM Vladimir Georgiev,
Bulgarien, GM Stellan Brynell,
Nordkalotten, IM Thorsten Michael Haub, Tyskland, og IM Simon
Bekker-Jensen, Philidor, med 6½
point. I alt 83 deltagere.
www. copenhagenchesschallenge.dk

Jens
HartungNielsen
– senior-DM

DM for seniorer
Danmarksmesterskabet for +60årige mænd og +50-årige kvinder
blev arrangeret af Københavns
Skak Union hos ØBRO kort efter
påske. Ny mester blev Jens Hartung-Nielsen, K41, som i et nøgleparti i 5. runde besejrede Bent Sørensen, Nørresundby.
Slutstillingen: 1. Jens HartungNielsen, K41, 5½ point af 7, 2-6.
Bjørn Brinck-Claussen, Brønshøj,
Bent Sørensen og Jørgen Jørgensen, begge Nørresundby, Hans
Dahl Pedersen, Køge og Jørgen
Hvenekilde, Nørrebro, 5 point. I
alt 42 deltagere.
www. ksu.dk
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Danmarksmestre i holdskak 201

Team Nordea Skande
Af Mads Andersen
Sæsonen 2012-13 blev en meget
spændende og jævnbyrdig affære. I
toppen var der parløb mellem Team
Nordea Skanderborg og Århus/
Skolerne med Brønshøj og de forsvarende mestre fra Jetsmark lige
efter, og i bunden var det om muligt
endnu mere tæt. Det var næsten sådan, at var man ikke med i toppen,
så var man en del af bundstriden.
Inden den afsluttende dobbeltrunde
kunne de fire nævnte hold stadig
håbe på mesterskabet, mens der var
mindst fire hold, der ikke var helt fri
af nedrykning.
Fra Skanderborgs side var ambitionen først og fremmest at mønstre
et mere konstant hold, end det var
tilfældet i sidste sæson, hvor vi benyttede hele 21 forskellige spillere i
løbet af de ni kampe. Truppen var
blevet suppleret med en masse rutine i form af Davor Palo, Steffen
Pedersen og tilbagevendte Klaus
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Berg (efter en afstikker til de københavnske serierækker) samt lidt ungdommeligt gå-på-mod i form af Kristian Seegert.
Også holdlederen, Allan Andersen, var ny, og vi mærkede med det
samme, at her var en mand, der er
vant til at have styr på tingene. Holdopstillinger, kørsels- og overnatningsplaner mv. lå klar i god tid.
Noget der giver en dejlig ro.
Samlet set følte vi, at vi gik styrket ind til opgaven, også selv om man
måske kunne tvivle på, om Davor
havde spillestyrken i behold. Personligt var jeg ikke i tvivl, men vi havde
selvfølgelig også haft kontakt løbende. Opstillingen med mig på bræt
1 var også Davors idé, og primært
for at forbedre mine chancer for at
score en stormesternorm.
Vi indledte, sammen med fem
andre hold sæsonen med et dobbeltarrangement i Helsinge. Skakklub-

ben Nordkalotten var vært, og de
havde lavet et rigtig flot arrangement. Generelt var der fine spilleforhold til de fleste runder. Både ved
vore egne hjemmestævner, kampen
mod Nordre i Kulturhuset og ved
dobbeltarrangementet i januar, samt
ved fællesafslutningen i Odense, var
alle sejl sat til for at give de bedst
mulige forhold for såvel spillere som
for tilskuere på stedet og på internettet via livedækning.

Langsom start
Et nederlag på 4½-3½ til K41 var
godt nok ikke lige den start vi havde
regnet med. Men der var også positive elementer. Davor viste, at teknikken var intakt, med en tør og effektiv gevinst. Seegert, der også havde holdt en mindre skakpause, kom
fint fra start, men noget gik galt, og
en klar gevinststilling blev vekslet
til et nul. Det mest positive var dog

12-13:
www. skak.dk
+ 'Divisionsskak'
Team Nordea Skanderborg
– fra venstre Davor Palo, Nicolai V. Pedersen,
Steffen Pedersen, Klaus Berg, Jackie Andersen,
Mads Boe, holdleder Allan Erik Schmidt
Andersen, Jens Kjeldsen og Mads Andersen.
Fotos: Thomas Hauge Vestergaard.

XtraCon-Skakligaen blev først afgjort i
de sidste to runder, hvor Team Nordea
Nordea Skanderborg gik forbi Århus/
Skolerne og tog sit første mesterskab.

rborg holdmestre
det faktum, at ingen hold formåede
at score mere end 4½ point, så skaden var til at overse.

Hold
1
2
3
4
5
6
7
8
9

1. r.
7

SK 1968
Brønshøj
BMS Skak

3½
4

K41
Øbro
Nordkalotten
Nordre

1

3

2

6

5

5

7

3

2

4
2
7

6

4

4½
4½

4

4½

3½

4

4

8

4½

Team Nordea Skb 3½

10 Jetsmark

4

2

3½

8

3. r.

2½

4
2

9

2. r.

10

4½

10

Århus/Skolerne

6

Dagen efter gav en sejr på 6-2 over
Nordkalotten. Gevinster på de to
øverste og de to nederste brætter og

6

1

3½

5½

5

5

6

4

2

5

6

2½

3½

4

1

3

3

4

6

7

2½
6½
5½

10

8

2½
4

3½
4

5

7

2½
10

4½
9

3½

8

2

2½
1

5

4½
5
3

10

3½
6
2
1
4

4½

7

6

3

4½

1½

33½
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6

7
4

39

13

3

30

8

9 

5½

42½ 13

2

4½

33½

8

6

29½

5

3

3½

10 

37½ 10

5

3½
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4

8

5½

44

12

4

10

6

2

5½

mp.

2½

5

6

6½
5

2½

5

3½

5½

pts.

1

2½
9

9. r.

9

10 7

3

3

4

5½
2

8

3½
7

4½
5½

8. r.

9

4½

2

2

3½

2½

3½

2½
2

3½

6

5½
1

7. r.

4½

9

4

6. r.

1

4½

5
3

3

8

1½

10

4½

4

5½

5

3½
1

5½
4½

5

8

6

5. r.

7

9

4

4
9

8

3

4

3

9

10

4. r.

remis i resten. Det er noget, der er
godt for moralen – storsejr og ingen
tabte partier. De andre resultater

8

4½

39½ 11

1 DM
3
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Topform til slutspurten
I slutningen af januar trodsede vi
vintervejret og drog til Nordjylland
for at spille mod Jetsmark. En 4½3½ sejr mod de forsvarende mestre,
og et overraskende nederlag til Århus/Skolerne mod Øbro med de
samme cifre, gav naturligt nok en
god stemning i bilen på vej hjem.
Men den blev dog hurtigt ringere,
efterhånden som bulletinerne fra
Danmarks VM-finale i håndbold
indløb.
Personligt var jeg nu i den situation, at to point i de sidste tre runder
sandsynligvis ville være nok til min
anden GM-norm. Arne Matthiesen
fra SK 1968 viste sig dog ikke videre samarbejdsvillig i 7. runde. Kun
med det yderste af neglene lykkedes
det at holde remis. Heldigvis havde
mine holdkammerater en god dag,
og 5½ point var absolut et fint resultat.
Status inden den afsluttende dobbeltrunde var nu, at Århus/Skolerne
stadig førte, men vi var nu kun ½
point efter med Brønshøj lige i hælene. Man kan vel sige, at vi ramte
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topformen på det rette tidspunkt.
Lørdag klædte vi Øbro af med 6½1½. Jeg selv var en af synderne, der
afgav ½ point, og lige så tæt vi var
kommet DM-titlen, lige så langt var
GM-normen pludselig væk.
Et måltid mad og en god nats søvn,
og så var det finaledag. Spændingen
var intakt. Århus/Skolerne skulle
håbe på en tæt kamp mellem os og
Brønshøj, og så skulle de selv satse
på en klar sejr over SK 1968. Vi fik
dog en kanonstart.
9. runde

magede sig, så vi dermed delte førstepladsen med Århus/Skolerne, og
humøret var højt på vej hjem.
I 3. runde underpræsterede vi groft
på hjemmebane mod Nordre, og vi
indkasserede sæsonens andet 3½-4½
nederlag.
I midten af januar var det så tid til
dobbeltarrangement på hjemmebane. Som nævnt synes jeg, vi fik
lavet et arrangement, vi som klub kan
være stolte af. Spillemæssigt blev det
som nat og dag. Lørdagen gav en
storsejr på 6½-1½ over BMS Skak.
Eneste sten i skoen var Davors tab
mod Tobias Rostgaard. Vi var tilbage på førstepladsen. Men det
skulle blive en kort fornøjelse, for
søndag fik vi én på kassen af Århus/
Skolerne. Jeg selv tabte med hvid
mod Jan Sørensen, og længere nede
lykkedes det bare at skrabe fem remiser sammen. Den fine placering
var forvandlet til en fjerdeplads, men
det var stadig tæt. Fra Århus på 1.
pladsen til Brønshøj på 5. var afstanden 2½ point.

Jacob Aagaard
Brønshøj Skf. (2517)

Davor Palo
Team Nordea Skb. (2551)

Hollandsk / A87
1. d4 f5!
Helt nyt fra Davors side. Aagaard er
generelt godt forberedt, og han havde
sandsynligvis et eller andet parat
mod Davors nimzo/dronning-inder.
Nu er det derimod Davor, der har
overraskelsesmomentet.
2. g3 Sf6 3. Lg2 g6 4. Sf3 Lg7 5. c4 00 6. b4!?
Nu måtte Davor dog i boksen uden
at vide, hvor godt Jacob var inde i
denne lille sidevariant, hvor Hvid
forsøger at skaffe sig masser af terræn på dronningfløjen mod, at hans
struktur bliver en smule sårbar i kraft
af hans manglende udvikling. 6. 0-0
d6 7. Sc3 er hovedvarianten, som har
været diskuteret en smule på topplan
de seneste år.
6... d6 7. 0-0
Set i bakspejlet havde det været
smartere at starte med 7. Lb2 for at
Team Nordea Skanderborg
... anvendte i alt 12 spillere i deres ni
matcher på vej mod DM, og de
individuelle scorer blev: Mads Andersen
6½/9, Davor Palo 6/9, Nicolai V.
Pedersen 4/9, Steffen Pedersen 5/8,
Jan Pedersen 1/1, Jens Kjeldsen 2/2,
Klaus Berg 5/7, Mads Boe 4½/8,
Jackie Andersen 6/8, Jan Rode
Pedersen 2/5, Kristian Seegert 1/4,
Nicolai Löwenstein 1/2.
GM Davor Palo gjorde det godt i
Skanderborgs blå klubdragt, bl.a. med
choksejren i 12 træk i sidste runde.

undgå Sorts meget hurtige e7-e5 i
partiet. Spillet ville i så fald være
meget interessant, og en mulig
fortsættelse kunne være 7... Se4 8.
0-0 c5!? med spændende spil i centrum.
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7... e5!
Davor spiller direkte og stærkt, og
Hvid får ikke tid til at stille brikkerne,
som han gerne vil. Det tager selv
computeren lidt tid, før den helt forstår, at Sort bare udligner.
8. dxe5 dxe5 9. Db3
9. Dxd8 Txd8 10. Sxe5 Sg4 er ikke
lige det, Hvid ønskede, da 11. f4
Sxe5 12. fxe5 Lxe5 taber kvaliteten
alligevel.
9... e4

desto mindre ville man godt kunne
spille videre noget tid herfra, og man
kunne undgå at sætte sit hold i den
situation at være bagud 0-1 efter
knap nok en time.
11... Dxb3 12. axb3 Sg4
Hvid taber kvaliteten, og Aagaard
kastede håndklædet i ringen. Sejren
gav et kæmpe moralboost til vores
hold, da en sejr med sort i 12 træk
selvfølgelig gav al grund til optimisme i de andre partier, mens det
må have været lidt deprimerende at
se på for Brønshøj.
0-1

K41 førte XtraCon-Skakligaen efter de første tre runder, men skulle derefter vente helt
til sidste runde på den fjerde sejr, mod Nordkalotten, som mødte med tre friske sejre
og i det hele taget spillede en god turnering. Forrest i billedet vinder Andreas Skytte
Hagen, K41, med hvid over Jonny Hector, Nordkalotten.

10. c5†??
Aagaard må have overset et eller

andet vigtigt heromkring, for teksttrækket er for risikabelt, da Hvids
springer stadig er under angreb, mens
den lange diagonal er utroligt farlig
for Hvid. Efter en fortsættelse som
10. Td1 De7 11. Sd4 Df7 ville stillingen være levende og lige.
10... Dd5 11. Se5?
Nu går det helt galt for Hvid. 11.
Sd4 var nødvendigt, hvorefter Sort
må ‘nøjes’ med at vinde en bonde
med 11... Dxb3 12. axb3 Sd5 13.
Td1 Sxb4, hvorefter stillingen dog
alligevel er trøstesløs for Hvid. Ikke

Mads Andersen

9. runde
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De næste par timer fulgtes vi pænt
ad, men lige efter tidkontrollen stod
det klart, at vi havde vundet. Heldigvis, for så kunne jeg koncentrere
mig om at konvertere den fordel, jeg
på det tidspunkt havde fået opbygget mod Tiger Hillarp Persson.

Team Nordea Skb. (2461)

Tiger Hillarp Persson
Brønshøj Skf. (2556)

Slavisk / D45
1. c4 c6 2. Sf3 d5 3. e3
Samme variant, som jeg havde brugt
til at slå både Jonny Hector og Allan
Stig Rasmussen.

1
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Team Nordea
Skanderborg
Formand: Anders Haarup
Email: formand@skanderborgskakklub.dk
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3... Sf6 4. Sc3 a6
Partierne mod Jonny og Allan fortsatte med 4... e6 5. b3 Ld6 6. Lb2
0-0 7. Le2 e5 8. cxd5 cxd5 9. Sb5,
hvor Jonny spillede 9... Sc6, mens
Allan spillede 9... e4. Jeg havde
egentlig regnet med, at Tiger ville
spille 4... e6, da han ligesom de to
andre også spiller semislavisk mod
1. d4, men han valgte altså en anden
variant, så vi begge to kom ud i lidt
mere ukendt farvand.
5. d4
Det er stadig muligt at spille stillingen uden d2-d4, men jeg var ikke
specielt utilfreds med at komme ind
i en a6-slaver.
5... e6
Samme træk, som Anand brugte i
VM-matchen mod Gelfand. Derudover er det også en variant, som jeg
selv med sort har eksperimenteret lidt
med, så nu måtte jeg bare lige huske,
hvad jeg havde frygtet mest fra Sorts
side.
6. Dc2 c5
Det ser måske mærkeligt ud at rykke
c-bonden for anden gang, men pointen er, at dronningen heller ikke ligefrem står ideelt på c2 i de stillingstyper, der nu opstår.
7. cxd5 exd5 8. Le2 Sc6
Jeg havde selv spillet 8... Le6, ligesom Anand havde gjort det. Jeg
mente at kunne huske, at grunden til
at spille det først skulle være at undgå
Sf3-e5 på Sc6, da man med Le6 indskudt blot kunne besvare det med
Tc8.
9. Se5 Dc7 10. Sxc6 bxc6 11. 0-0
Dette træk er dog for slapt, og nu er
Sort helt fint med. I stedet var 11.
e4! ubehageligt for Sort. Ideen er at
åbne centrum, da Hvid har lidt bedre
udvikling. På 11... cxd4 har man
desuden 12. Sxd5 med spændende
spil.
11... Ld6 12. g3 0-0 13. b3
Ideen er, at jeg vil spille La3 og bytte
de sortfeltede løbere. Dette forhindrer Tiger straks.
13... cxd4! 14. exd4 Lh3
Sorts udvikling er simpel, men effektiv. Hvid står lidt passivt.
15. Te1
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Tiger Hillarp Persson, Brønshøj Skf., overvejer sit 3. træk mod Mads Andersen, som
med sejr i dette sidsterunde-parti på topbrættet kunne sikre GM-norm nummer to og
hjælpe Team Nordea Skanderborg til klubbens første danmarksmesterskab i holdskak
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15... c5!?
Sort har fået alle sine brikker med,
og han prøver nu at åbne spillet med
det samme.
16. Le3 Tae8
Truer 17... Lxg3 fulgt af Txe3!.
17. Sd1
17. Dc1 var den anden måde at
dække mod truslen.
17... Se4
Sort er blevet meget aktiv, og jeg
bliver nu nødt til at prøve at tage lidt
af presset af ved at bytte nogle brikker. Efter partiet kiggede vi på en
mase muligheder for Sort netop
heromkring, da Hvid ser ud til at
været meget presset, men det ser
overraskende nok ud som om, at
Hvid holder fint sammen på stillingen.
18. dxc5 Lxc5
På 18... Da5 har jeg heldigvis 19.
Sb2, hvorefter stillingen hænger

nogenlunde sammen for mig.
19. Lxc5
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19... d4?!
Men det her er nok en strammer!
Efter 19... Sxc5 20. Tc1 Da5 21. Se3
er jeg dog fint med uanset hvad.
20. Tc1 Sxc5 21. Dxc5 Db7
Sort har hele tiden d4-d3, der vinder
officeren tilbage. Samtidig truer han
også mat, så jeg må bytte dronningerne, mod at han vinder officeren
igen.
22. Dc6 Dxc6 23. Txc6 d3 24. Se3 dxe2
Nu har Hvid dog blot en solid ekstra
bonde, og Sort skal satse på modspil
og stærkt forsvar for at holde remisen.
25. Txe2
Jeg ville gerne have 25. Txa6 til at
virke. Jeg var bekymret for 25... f5
26. Ta4 g5 med modspil, men jeg
har 26. Sd5!, der lukker ned for
modspillet, da 26... Td8 kan besva-

res med 27. Ta5 og 26... g5 med 27.
Sf6†!
25... a5
Nu holder Sort fast på sin a-bonde.
Tiger var allerede i tidnød, men jeg
var også ved at komme langt ned i
tid, så Tiger forsøger alt, hvad han
kan, at få skabt noget modspil.
26. Ta6 Ta8 27. Txa8 Txa8

  
   
   
   
   
  
  

  
28. g4!
Spærrer løberen inde. Nu skal Sort
skynde sig, hvis ikke jeg skal have
lov til at spille f2-f3 og derefter gå

op og vinde løberen på h3 med kongen.
28... h5 29. f3 a4 30. Kf2 axb3 31. axb3
h4
Spærrer nærmest løberen inde uden
at den dog kan fanges. Min b-bonde
kan imidlertid begynde at løbe mod
mål nu. 31... hxg4 32. fxg4 f5 33.
gxf5 Tf8 var en måde at befri løberen på, men tårnslutspillet er vundet
for Hvid efter 34. b4 Lxf5 35. Sxf5
Txf5† 36. Ke3 Tb5 37. Tb2, da Hvid
får tårnet bag fribonden.
32. b4 Ta1 33. Sd5
33. Tb2! Th1 34. Tb3! var den rigtige manøvre. Efter 34... Txh2† 35.
Kg1 Ta2 36. b5 Ta7 37. b6 Tb7 38.
Kh2 er h2-feltet pludselig blevet ledigt, og Sort taber løberen!
33... Tf1† 34. Ke3 Tb1
Nu får Sort løberen med, og jeg må
til at finde på en måde at skubbe bbonden fremad.
35. Tf2 Lf1 36. Sc3!
Nu må Sort enten give afkald på løberen eller b-linien.

36... Te1† 37. Kd2 Ta1 38. b5 Lc4
Den afgørende fejl. Sort skulle prøve
38... Kf8, men det er ikke let, når
man har haft under 1 minut i 10 træk
og endelig kan få løberen ud af dens
bur, hvis man lige skal indskyde et
kongetræk for at få den tættere på
fribonden.
39. Ke3 Le6 40. Tb2!
Et dejligt træk at få spillet i træk 40!
Nu er tårnet bag fribonden, og Sort
kan ikke stoppe den.
40... Tc1 41. Se4 Ld5 42. b6 Lb7 43.
Sd6 Te1† 44. Te2
Og dermed afsluttede et rigtigt
kampparti en forrygende sæson!
1-0
Klubbens første mesterskab var en
kendsgerning – en fantastisk følelse,
og den var bestemt ikke mindre fantastisk, da vi returnerede til Skanderborg. 25 medlemmer var samlet i
klubben, hvor vi blev fejret med
middag og taler. Man får lyst til at
prøve igen til næste år.

Vil du gerne blive bedre til skak?
Så har Quality Chess løsningen!
Artur Yusupovs ni-bindsværk er specialdesignet til at hjælpe
klubspillere gå fra 1200 til over 2100 i rating. Det vandt FIDEs
pris, Boleslavsky-medaljen, første gang den blev uddelt (foran
Kasparov og Dvoretsky). Serien er fast pensum for både junior- og
kvinde-landsholdet og anbefales helhjertet af alle tre landstrænere.
En speciel pris for alle ni bind er at finde hos Dansk Skaksalg.

The Fundamentals

Beyond the Basics

Yusupov besøger Danmark i September for
at træne både klubspillere og eliten.

Mastery
2013 /3/119

35

... DIVISIONSTURNERINGEN

Hillerød
atter i
skakligaen

Foto: Ruggero Percivaldi.

Hillerøds oprykkere – fra venstre Martin Rosenkilde, Ib H. Andersen,
Jens Østergaard, Tim Jaksland, Lars Schandorff, Finn Nøhr,
Carsten Erlandsen og Martin Percivaldi.

Af Carsten Erlandsen

Hold

1. division, gr. 1

1 K41 2

5

4½

4 Frem 1

6 Allerød

6
3
7

7 Hillerød
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4

6

7
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8
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4
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3 Frederiksberg

5 Furesø

2. r.

1

2 Næstved

8 Tåstrup
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skulle styrke og sparre med førsteholdet, dels hjælpe vores talentfulde
juniorer, men også bidrage med øget
skakforståelse i resten af klubben.
Valget faldt på Lars Schandorff, og
det har været en stor succes, til glæde
for alle i klubben, uanset niveau.
Kombinationen med en tidligere
og en nuværende danmarksmester
som debutanter i hver sin ende af
styrkelisten, skulle vise sig at give
holdet en vital indsprøjtning. Klubbens vel til dato største talent, Martin Percivaldi, fik nemlig debut på
førsteholdet i sæsonens første match
som bare 13-årig, med en kampremis
som resultat. Men så var nerverne
også rystet af og han vandt de næste
seks partier og var i den grad medvirkende til oprykningen.

der ikke noget med en fejl på et elektronisk ur i et enkelt parti, som viste
sig afgørende til slut ved sidste oprykning? Så der blev ikke hoveret
eller snakket og spået om store sikre
sejre.
Hillerød Skakklub har et rutineret
og sammenspillet førstehold, hvis
man ellers kan tale om det i skak. Så
selv om vi inden sæsonen kunne sige
velkommen til to nye spændende
ansigter på holdet, så havde de seks
øvrige spillere tilsammen langt over
600 førsteholdskampe på CV’et.
Egentlig meget godt på et hold, hvor
de fleste af spillerne geografisk er
spredt ud over områder langt væk
fra Hillerød.
Før sæsonen valgte klubben at entrere med en ‘rigtig’ træner, som dels

Den forgangne sæson var for Hillerød Skakklub på mange måder speciel. Efter en kort, men spændende
og sjov visit i Skakligaen i forrige
sæson, havde vi fået smag for det
gode selskab og ville have mere! Så
fra at have været det faste fyld i den
næstbedste række i en årrække, var
der før denne sæson noget, der lignede tro på egne evner, samt en, om
end usagt, forventning om oprykning.
Nu kunne man tro, at vi som nedrykker anså os selv som favoritter til
oprykning samt vinder i de syv matcher i 1. division. Men nej, jeg tror
alle de ‘gamle’ spillere kan huske,
hvor lidt der skilte os fra ikke at rykke
op sidste gang, og hvor tæt vores 1.
division notorisk altid har været. Var
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Hillerød Skakklub

Hillerøds resultater

Formand: Hans Endrup Jacobsen
Email: hansendrup@gmail.com

– i Skakligaens
første ni år

I de første matcher skulle rusten
bankes af, men i de næste tre matcher stillede vi i stærkeste opstilling
med tre solide sejre til følge. Heromkring begyndte det at gå op for
os, at vi rent faktisk godt kunne rykke
op. Det vil sige, Lars havde vist haft
den forventning hele tiden, men bare
ikke delt den med os andre, hvilket
nok var klogt. Med to solide kampe
mod vores nærmeste konkurrenter,
blev oprykningen en realitet. Især
moralen på holdet før sæsonens
længste tur, til Næstved, var god. Her
følger afgørelsen i det sidst færdige
parti i 4-4 matchen mod Næstved,
præget af begge parters tidspres. Jens
Østergaard kommenterer:

Tim Jaksland
Hillerød (2307)









   
   
   
   
  
  

  
Mikkel Strange
Næstved (2291)

Tim fik en hjemmeforberedelse ind
og fik som Sort hurtigt udlignet. Men
efter en forkert plan blev han lang-

4

4

5

1

3
5

somt trykket bagud af Hvids løberpar. Det lignende længe en stilren
Hvid sejr, men så skete der noget helt
uforklarligt og med en afslutning,
man ikke ser hver dag. 65. Kg4 vinder stadig, selv om det ikke er helt
nemt. Hvid gennemfører g4-g5, men
Sort må ikke nå til b8 efter at have
ofret løberen for bønderne.
65 g4??
Et halvt point ud ad vinduet.
65... Le1!
Nu kan Sort splitte bønderne. På 66.
h5 kan Sort stille kongen på h6 og
spille løberen i diagonalen c1-h6
66. g5† Ke5
... og nu holder 67. g6 Kf6 remis.
67. Kg4???
Utroligt. Fra gevinst til tab på to træk.
67... Kxd5 68. Kf5 Kd6
Hvid må helt have glemt, at Sort ikke
behøvede slå bonden.
69. h5
69. Kg6 Lxh4 taber for Hvid, da
Sorts konge er for tæt på a-bønderne.
69... Ke7 70. Kg6 Ld2 71. h6 Kf8
Hvid er ved at løbe tør for træk og
kommer snart i træktvang.
72. Kf6 Kg8 73. Kg6 Lc3 74. Kh5 Kf7
75. g6† Kf6 76. h7 Kg7 77. Kg5 Lb2
78. Kf5 Kf8?
Vinder stadig, men 78... Kh6 vandt i
få træk. I stedet får Hvid chancen for
en studieagtig remis, som jeg godt
forstår, Tim ikke så.
79. Kg5 Lg7?
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... fordelt på 37 sen., 13 jun./børn, 11 pens.
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Klubaften: Tirsdag kl. 19.30
(juniorer fra kl. 18.30).

www. hillerodskakklub.dk
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2006-07

Spillested: Kulturværkstedet, lokale 1,3,
Christiansgade 3-5, 3400 Hillerød.

79... Kg7 var selvfølgelig stadig godt
nok.
80. Kh5 Ke7 81. Kg5!
Snedigt... Jeg havde også spillet 81...
Ke6 her, men Sort skal spille f.eks.
81... Lh8, som vinder efter 82. Kf5
Lf6 og kongen til g7.
81... Ke6??
Måske lidt meget med to spørgsmålstegn, for hvem under stormesterniveau havde set:
82. h8(D)! Lxh8 83. Kh6
Utroligt nok kan Sort ikke vinde.
83... Kf6 (eller 83... Le5 84. g7 Kf7
85. Kh7 Lxg7) 84. Kh7 Lg7 85. Kg8,
for 85. Kxg6 er jo pat! Fantastisk
ressource...
85... Lh8 86. Kh7 Lg7 87. Kg8 Kxg6 ½½
En solid, men hele tiden realistisk,
optimisme gennemsyrede holdet, og
det var holdskak mere end det var
kampen for personlig hæder. Dette
kom så sandelig også til udtryk i den
afgørende 5-3 sejr over Frem, en rigtig holdpræstation, hvor vi rent psykisk var oven på.
Fremtiden er Skakligaen! Hvor vi
så skal overpræstere for ikke at rykke
ned igen med det samme. Men vi
har efter min mening sat gang i en
positiv udvikling, ikke kun på førsteholdet, men i hele klubben og vi
glæder os til en ny sæson i Skakligaen!

2013 /3/121
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Foto: Tamara Sørensen.

... DIVISIONSTURNERINGEN

Endnu en
gang for
Nørresundby
Nørresundbys oprykkere – bagest fra venstre Svend Aage Sørensen (formand), Bent
Sørensen, Per Andreasen og Jens Kølbæk, forrest John Bauneborg Nielsen, Karen
Lykke Willumsen (hjælper for holdet) Niels Henrik Willumsen og Svend Pedersen.

Af Bent Sørensen

Hold

1. r.
7

1. division, gr. 2

1 Esbjerg 1

3 Evans 1

3
2

4 SK 1968 2
5 Silkeborg

7 Nørresundby

2013 /3/122

3

6

5

8

6½

4½
6

3½

4

4
4½

8

1½

4

3. r.

4

5

1

2. r.

5
2

6

6 Herning

8 Viborg

38

3½

2 Jetsmark 2

scorede vi hhv. 6 og 7½ points, og
så var der ikke så meget at tale om.
Vor værste konkurrent, Viborg,
mødte vi i næstsidste runde. Her kunne vi let have tabt, men klarede 4-4
og afgav dermed vort eneste matchpoint.
Vi er et hold, der har spillet et utal
af holdkampe sammen. Det giver et
godt sammenhold og er en anden
forklaring på det gode resultat. Vi
har været medlemmer af klubben i
mange år og står uforstående over
for det køb af spillere, visse klubber
benytter sig af. At 7 af de 8 spillere
deltager i årets klubturnering er med
til at skabe et godt klubliv, hvilket er
en tredje forklaring på oprykningen.
Vi ser frem til igen at spille i ligaen. De gamle drenge tillægges

Esbjerg. Der er langt fra Nørresundby til Esbjerg. Tre timers bilkørsel, et anstrengende parti, tre timers kørsel hjem samt passende
spisepauser undervejs. Det er faktisk
for lang en arbejdsdag. Det ville være
skakligt meget mere tilfredsstillende, hvis klubber med så store afstande afviklede deres matcher midtvejs sammen med andre klubber i
rækken.
En beskeden sejr på 4½-3½ trods
rejsetrætheden var en passende start.
I næste runde havde noget så usædvanligt som to afbud. Jørgen og
Bents deltagelse i senior-VM var dog
en begrundelse som resten af holdet
nødtvunget accepterede. Reservestaben var i orden. En sejr på 5-3
fastholdt kursen. I de næste runder

Vi har prøvet det før. For 9. gang
rykker vi op i den øverste række. Før
sæsonen var der ikke de store forventninger, for sidste år var vi tættere på nedrykning end oprykning.
Uden den store dramatik lagde vi os
dog hurtigt i spidsen, og konkurrenterne måtte hurtigt opgive at true os
alvorligt.
Hvorfor nu det? Forklaringen
kunne være, at rusten var banket af
os, fordi vi alle otte mand på holdet
deltog i Larsens Nordjyske Mindeturnering. Det var en inspirerende
oplevelse for os at deltage sammen
med spillere som Olafsson, Uhlmann
og Dückstein. En fremragende træningsturnering for os.
Knap så inspirerende var det at
skulle starte med en udekamp mod
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Formand: Svend Aage Sørensen
Email: formand@enpassant.dk

1.div.

Spillested: Kulturbroen, Strandgade 3,
9400 Nørresundby.
Klubaften: Torsdag kl. 19.00.
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– i Skakligaens første ni år

2.div.

næppe mange chancer for mere end
en enkelt sæson deroppe, men vi vil
slås for at overraske.
På førstebrættet scorede Per Andreasen 4 point af 7, bl.a. i kraft følgende smukke gevinst.

Per Andreasen
4. runde

kommenterer:

Per Andreasen
Nørresundby (2280)

Tommy Nielsen
Jetsmark 2 (2124)

Grünfeldindisk / D91
1. Sf3 Sf6 2. d4 g6 3. c4 Lg7 4. Sc3 d5
5. Lg5 Se4 6. cxd5 Sxg5 7. Sxg5 e6 8.
Sf3 exd5
Og her har vi så grundstillingen i min
specialvariant mod grünfeldindisk.
På topplan spilles den næsten ikke
mere, fordi Sort på mange måder kan
få udmærket spil. Ideen set fra Hvids
side er at gøre ‘grünfeld-løberen’ på
g7 dårlig.
9. e3.
I Gibraltar Masters 2011 spillede jeg
det mere ambitiøse 9. b4 mod den
indiske IM Das Arghyadip. Det parti
fortsatte 9... Dd6 10. Db3 c6 og remis ved trækgentagelse i 25 træk
efter voldsomme forviklinger.
9. 0-0 10. b4 a5! 11. b5 c5! 12. Le2?!
En anden gang spiller jeg 12. bxc6
e.p. bxc6 13. Tc1 med lige spil.
12... Lg4?!
Forkert plan. Det rigtige var 12... c4!

13. 0-0 Le6!, og Sort står godt. Springeren spilles ud over d7 og videre til
f6 og kun Sort kan håbe på fordel.
13. 0-0 cxd4?! 14. Sxd4 Lxe2?! 15.
Sdxe2!
I løbet af tre træk er det lykkedes
Sort at ødelægge sin stilling. Løberen på g7 har godt nok fået luft, men
bonden på d5 er svag, og Springeren på b8 har svært ved at komme i
spil. I det følgende brugte Sort oceaner af tid på at løse stillingens problemer, men det er allerede for sent.
15... Dd6 16. Tc1 Td8 17. Db3.
Hvid fortsætter med de helt naturlige udviklingstræk, som giver sig
selv.
17... d4 18. Sxd4 Sd7 19. Tfd1 Db4?
Bedre var 19... Sc5 20. Dc4, men
Hvid har blot en bonde mere.
20. Sd5 Dxb3 21. Sxb3 a4 22. Sd4
En lille snedighed. Objektivt bedre
var vel 22. Sc5, men jeg havde gættet Sorts næste træk.
22... Ta5?
Den afgørende fejl spillet i stærk tidnød. Sort truer nu slag på d4 og ef-
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terfølgende på b5, men der er en alvorlig hage ved teksttrækket.



^
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23. Sc6!
Planlagt for længst, og pludselig er
Sort helt hjælpeløs.
23... bxc6 24. Se7† Kf8 25. Sxc6 T5a8
26. b6! Ke8 27. b7 Tab8 28. Sxb8 opgivet.
Fortsættelsen kunne være blevet 28...
Txb8 29. Tc8† Ke7 30. Txd7!, og
charmen har aldeles forladt den sorte
stilling. Løberen på g7 står der
endnu, og den fik aldrig indflydelse
på spillet. Simple chess!
1-0

Hovedsponsor for det danske kvindelandshold
2013 /3/123

39

Foto: Jens Capion.
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Odysseus
sikker
oprykker
Odysseus' oprykkere – bagest fra venstre er det Claus Olsen,
Klaus Gadegaard, Jesper A. Nielsen, Uffe Rasmussen, forrest fra venstre
Søren Klausen, Jan Brønnum, Morten Andersen og Klaus Poulsen.

Af Claus Olsen

2. division, gr. 1

Hold

1. r.

1 Sjælsø

4

2 Roskilde
3 Helsingør

5 K41 3
6 Odysseus

4
4
3

8

6

7
6
5

5

4

5½
1

3½
6

3

8
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4½
4

4½

2½

4½
5

3

3½
2

4½
5

3½

3
5
4
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5
6
5
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8
1

3

4

5. r.

4½
3

3½

8

1

3

7

2

5

4

1½

4. r.
2

3½

4½

3½
1

3. r.

3½

2

7 Brønshøj 2
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2. r.

4½
3

4 Bornholm

8 BMS Skak 2

40

7

division, gruppe 1, hvor holdet har
tilbragt de sidste seks år. Vi lagde os
straks i spidsen og vandt samtlige
matcher. I slutstillingen var forspringet til nr. 2 på hele 7½ p. Hvorfor oprykningen kom netop nu – og
så suverænt – er ikke nemt at svare
på. Blandt forklaringerne er ret få
afbud og den nødvendige medvind
på skakbrættet. Såmænd også udenfor, da vi fik et ekstra halvt point
pga. en fejlplacering af en spiller hos
et modstanderhold. Det fik heldigvis ingen betydning for oprykningen.
Sidst Odysseus var i 1. division
varede det to sæsoner, og vi satser
da på at overgå det i denne omgang.
En af de spillere, som har været
med i alle årene, er Klaus Gadegaard,

modes at have gennemgået en tilsvarende proces som håret.
Dog er der også kommet friske
kræfter til, f.eks. da vi i 1999 sluttede os sammen med naboklubben
Tjalfe, hvilket gav Odysseus ny luft.
Desuden drager klubben, der er
hjemmehørende i Gladsaxe, fordel
af at ligge tæt på grænsen til Gentofte og har flere gode medlemmer
herfra. Denne befolkningsmæssigt
store kommune – godt 70.000 indbyggere – har nemlig forbløffende
nok i årtier ikke haft en skakklub (før
Philidor blev stiftet i 2011).
I 2009 oprettede vi juniorskak, så
der også er håb om fremtidige kvalificerede førsteholdspillere.
I den forløbne sæson var der ikke
meget tvivl om, at vi ville vinde 2.

Skakforeningen Odysseus blev stiftet i 1976 af unge spillere i fremgang og nåede, efter hastig opstigning gennem rækkerne, allerede i
1984-85 sit holdturneringsmæssige
højdepunkt med deltagelse i 1. division, hvor danmarksmesterskabet
dengang afgjordes. Siden er det for
klubbens førstehold blevet til den
anden- og trediebedste division, foruden seks år i KSU’s holdturnering
under en tilbagegangsperiode i
90’erne.
Om de glade dage fra midtfirserne
er ved at gentage sig, er nok tvivlsomt, selv om holdet i år sikkert rykkede op i 1. division. For flere af
spillerne er de samme som dengang,
om end nu mere tynd- eller gråhårede. Og hjernecellerne må vel for-
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Formand: Claus B. Olsen
Email: cbolsen@live.dk

– i Skakligaens
første ni år

5

2008-09

Skakforeningen
Odysseus

3
5

der har kommenteret en gevinst fra
førstebrættet, en vanskelig plads på
et hold kendetegnet ved homogenitet og ingen stjernespillere. Det er
fra kampen i sidste runde mod Sjælsø, og som det fremgår af noterne,
var der live-dækning. Da ingen af
de andre klubber lod sig presse til at
arrangere fællesafslutning, påtog
BMS – KSU’s mest aktive klub –
sig det og sørgede endda for at to af
matcherne blev vist live vis internettet.

Klaus Gadegaard
7. runde

kommenterer:

Klaus Gadegaard
Odysseus (2125)

Nikolaj Borge
Sjælsø Skakklub (2403)

Jugoslavisk / B07
1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 e5!?
En overraskelse. Det er vel logisk at
fortsætte med:
4. dxe5 dxe5 5. Dxd8† Kxd8 6. Lg5 c6
7. 0-0-0† Kc7
Nu giver 8. Lc4 Hvid en lille fordel.
Følgende er et forsøg på at bevise, at
Sorts konge står dårligt.
8. f4 Lc5 9. fxe5 Sg4 10. Sh3 b5 11.
Le2 Sxe5
Både i 10. og 11. træk kunne Sort
komplicere med Se3 eller Le3.
Teksttrækket giver Hvid et blivende
initiativ.

12. Lf4 f6 13. Sg5 Kb7 14. Lxe5 Le3†
Efter 14. fxe5 Sf7 15. Te8 Sd6† er
der vel stadig balance i tingene.
15. Kb1 Lxg5 16. Lg3
Hvid er meget tilfreds med at have
bevaret sin sortfeltede løber.
16... Te8 17. e5!?
Feltet e4 skal rømmes til fordel for
springeren.
17... Lf5?!
17... fxe5 er nødvendigt. Jeg tror
partiet tipper til hvid fordel her. Nu
begynder Hvids træk at falde naturligt og er lette at finde.
18. Thf1 Lg6 19. h4 Lh6 20. h5 Lf7 21.
Se4
Truer en grim gaffel på d6.
21... Kb6 22. Sd6
Måske er 22. Sxf6 bedre, men forsættelsen giver også Sort store problemer.
22... Tf8 23. Sxf7 Txf7 24. Td8 Te7

   
  ^ 
   
   
   
   
 

 
25. e6
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... fordelt på 35 sen., 12 jun./børn, 5 pens.

Kan ikke slås, der hænger jo en springer på b8.
25... Kb7 26. Lg4 Sa6 27. Txa8 Kxa8
28. Ld6 Te8 29. e7 Sb8
For at forhindre Ld7.
30. Te1
Ideen er at slå på b8 og spille Ld7,
men som en internet-tilskuer foreslog, så er 30. Le6 bedre. Men Sort
kun kun udskyde tingene – ikke forhindre dem!
30... Ld2 31. Te2 f5 32. Lxf5 g6 33.
hxg6 hxg6 34. Lxg6 Th8
Så skal Hvid bare ikke overse skakken i bunden.
35. a3 1-0

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet
optages gratis

Samling af skakbrikker.
40 forskellige spil, samt brætter til nogle af sættene. Sælges
for 5000 kr. – Sven Ove Petersen, email: sopbp@privat.dk.
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Sydøstfyn
startede
forfra

Foto: Verner Christensen.

Sydøstfyns oprykkere – fra venstre Martin Strandby Hansen, Christian
Furrer, Mathias Bruun Ludvigsen, Arne Andersen, Erik René Nielsen,
Lars Borbjerggaard, Per Smidt Sørensen og Thomas Stausholm Jepsen.

Af Christian Furrer

2. division, gr. 2

Hold

1. r.

1 Holbæk

4

2 Ringsted
3 Sydøstfyn
4 Svendborg
5 Køge

6
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Præstøs behagelige formand har lige
spillet damen til b4, hvorefter Sort
har byttet på g3. Nu skulle der trylles:

hold, svagt forstærket og stærkt opsat på at vise, at også de kunne spille
god – eller i det mindste underholdende – skak.
Vi fik den bedst tænkelige start
med 6-2, 5½-2½ og 7-1 mod henholdsvis Tårnet Svendborg, Køge og
Præstø. Det betød, at vi kunne overvintre på førstepladsen, og efter
endnu en god gevinst mod Ringsted
var vi for alvor opsat på at rykke op.
Det var derfor med nogen harme, at
vi bemærkede, at turneringsleder Per
Rasmussen på divisionsskak.dk vurderede, at vores afsluttende program
mod de nærmeste forfølgere ‘gør det
nok svært for Sydøstfyn at tro på, at
oprykningen kan sikres...’.
Men lad os se, hvordan det bl.a.
gik til, da Sydøstfyn kom i spidsen.

Der findes utallige eksempler på, at
oprykning i holdskak er et resultat
af en tilgang af nye, stærke spillere,
og at den medfølgende succes derfor er direkte proportional med de
økonomiske investeringer. Heldigvis er det modsatte tilfælde, hvor et
socialt sammentømret hold viser den
nødvendige kampgejst til at præstere
over forventet, heller intet sjældent
syn. Det er mit indtryk, at Sydøstfyns oprykning til 1. division netop
er et eksempel på sidstnævnte.
Klubben havde efter mange sæsoner med et stærkt og delvist professionelt 1. hold valgt at prioritere
anderledes. Uheldige omstændigheder gjorde desværre, at førsteholdet
måtte trækkes. Derfor var sæsonens
førstehold reelt set det gamle andet-

Ligaen

Formand: Niels Højgaard Hansen
Email: skakbonden@gmail.com

6

7

9
1

1

1.div.

Spillested: Gudbjerg Centralskole,
Byvej 11, 5892 Gudbjerg Sydfyn.

– i Skakligaens
første ni år

Bjarne Andersen
Køge Skakklub (1987)

























   
  
  

  
Martin Strandby Hansen
Sydøstfyn (2128)

25. Kf4!
Der skal skabes svækkelser på kongefløjen!
25... Kg7 26. g4 h6 27. Sg2 a5?!
Med det følgende in mente er dette
nok en fejl – det viser sig, at Sort
selv skaber svaghed nummer to på
dronningefløjen i form af b-bonden
(27... Sc8 og hvid skal bevise, at slutspillet kan vindes).
28. Se3 a4 29. Kg3 axb3 30. axb3 Sc8
31. f4 Se7 32. f5 gxf5 33. gxf5 Ld7 34.
Kf4 b5?!
Nu udfører Hvid en eksemplarisk og
lærerig plan, hvorved han både presser Sorts svage bondeøer samt truer
med indtrængen på kongefløjen:
35. Sc2 Sc8 36. Sb4 Sb6 37. Le2 Le8
38. Lf3 Lf7 39. Le2 Le8 40. Sa6 Sa8
41. Lf3 Lf7 42. Ke3 Kf8 43. Kd2 Ke7

2012-13

2011-12

2010-11

1
2009-10

2004-05

www. sydostfyn.dk

1
2008-09

2

2007-08

2.div.

2006-07

Medlemstal: 27
... fordelt på 20 sen., 3 jun./børn, 4 pens.

2005-06

Klubaften: Tirsdag kl. 19.00.

20... Sxe3!?
20... Le5 er et alvorligt og måske
bedre alternativ.
21. fxe3 Txe3!!
21... Dxg3 22. Sh5 med lige chancer.
22. Sge2!
22. Txe3 er meget farligt efter 22...
Ld4 efterfulgt af Dxf4 og Te8.
22... Tae8 23. d4?
Eneste træk er 23. Dxd6, hvorefter
Sort må tage en evig skak med 23...
Le5 24. Dxd7 Lxf4 25. Dxf4 Txe1
26. Txe1 Txe1 27. Kf2 Dh4 28. Kf3
Dg4 29. Kf2 Dh4.
23... Txe2 24. Sxe2
Med remistilbud, som blev afslået.
24... Txe2 25. Txe2 Lxd4 26. Kh2? Df4?
Fritz: Mat i 9 træk efter 26... Dh5†.
27. Kh3 Dg4 28. Kh2 Df4 29. Kh3 Dg4
30. Kh2 Dxe2
Og Sort vandt let efter...
31. De1 Dh5† 32. Lh3 f4 33. Df1 f3
34. Te1 Le5† 35. Txe5 Dxe5† 36. Kh1
Dh5 37. Kh2 Dxh3† 38. Dxh3 Lxh3 0-1
Tit blev de vigtigste point dog først
hentet i slutspillet, f.eks. i dette parti
mod Køge, hvor vi kommer ind kort
tid efter en afvikling, som har givet
følgende slutspil, der er svagt fordelagtigt for Hvid. Men kan det også
vindes? Sorts isolerede dobbeltbonde i d-linien er en svaghed, men
én svaghed er sjældent nok.

3

Sydøstfyns
resultater

Sydøstfyn

44. Kc1 Kd8 45. Kb2 Kc8 46. Ka3 Sc7
47. Sb4 Lg8
Mod Kd7 spilles springeren over d3
til f4 og g6 – også her vinder Hvid,
om end mere besværligt end i partiet.
48. Lh5! Kd7 49. Lg6 Ke7 50. Sc2 Lf7
51. Lxf7 Kxf7 52. Kb4 Ke7 53. Ka5
Og sort opgav, da bønderne ikke kan
holdes.
1-0.
Med 3½ point ned til nærmeste forfølger Holbæk var strategien i de sidste tre runder blot at undgå alvorlige
nederlag . Med et sikkert 3½-4½ mod
Holbæk og 4½-3½ mod Læseforeningen og sejr med samme cifre i
sidste-runde-opgøret mod Frem 2
kunne vi med stor fryd modbevise
turneringslederens dom, da Holbæk
som ventet ikke formåede at score
kanonresultater mod henholdsvis
Køge og Ringsted.
Foruden det flotte holdresultat –
eller måske i kraft af dette – var også
flere individuelle præstationer ikke
at kimse ad. Såvel Lars Borbjerggaard, Per Smidt Sørensen, Mathias
Ludvigsen samt undertegnede præsterede langt bedre, end Arpad Elo
havde forventet. Det er mit indtryk,
at når det sociale er på plads, og når
man har noget at kæmpe for, så kommer gevinsterne også nemmere.
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... DIVISIONSTURNERINGEN
Springerens oprykkere
– fra venstre Kim Burnæs,
Jacob Gemzøe, Michael
Jakobsen, Viggo Bové
Quist, Gert Aagaard,Leszek
Kwapinski, Attila Gergacz
og Jens Madsen.

Foto: Richardt Ebbesen.

Springeren Kolding klar
Af Richardt Ebbesen

Hold

2. division, gr. 3

1 Springeren

2. r.

6

8

3
½
4

6 Bov

5

5

7

3

7 Team Nordea Skb 5½
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3

5

1

3

5

1

3½

2

7

3

3

8

6
6

6½
2

1½

3
5
1

2
5

6½

4

6

1½
2

1½

7

5. r.

7½

6½

5½
4

4. r.

4

3

2½
2

5

5½

3

7½

2

4½
2½

8

1

3. r.

6

2½

4 Esbjerg 2
5 Tønder

5
7

3 Evans 2

8 Haderslev
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1. r.

2 Viby

Vi kæmpede altid hårdt for at blive
i 2. division, vi syntes ellers at vi
havde et godt hold, men manglede
lige det sidste, og måtte et vend ned
i mesterrække. Det hjalp, da vi i årene
derefter fik tilgang af stærke mesterspillere, og til sæsonen 2012-13
kom så kronen på værket, da en ung
ungarer, IM Attila Gergaz, begyndte
at læse i Kolding og valgte at spille
for Springeren.
Sæsonen sluttede med den højeste score i divisionsturneringen, og
oprykning til 1. division var sikret. I
øvrigt første gang en klub fra Kolding er i 1. division.
Generelt kan siges om Springe-

Men fra 1970 hvor Kjeld Madsen
blev formand og var det i 23 år, er
det gået den rigtige vej, og klubben
spillede i mange år i A-rækken. Jeg
afløste Kjeld på posten i 1999 og er
der stadig, så det at være formand
for Springeren er en livsopgave.
Indsatsen blev belønnet med oprykning til mesterklassen i 1996, og
så begyndte det at gå endnu bedre
med oprykning til 3. division i 2002.
Også året hvor Springeren for første
gang var placeret bedre end storebror Kolding Skakklub.
Efter et par år i 3. division besluttede union at nedlægge 3. division
og så var vi jo i 2. divison.

Klubben blev stiftet den 20/8 1940
og havde fra start ni medlemmer. Det
gik jo op og ned, og allerede i 1941
overvejede man at lukke klubben,
men det skete da heldigvis ikke.
I løbet af de kommende år fik man
en stabil medlemsskare, og der blev
afviklet mange venskabskampe med
de øvrige klubber i området bl.a. den
store klub Kolding Skakklub.
Og lige en lille historie: I 1966
havde man besluttet at tilmelde et
hold i B-klassen, men lige da turneringen skulle begynde, kom den daværende formand på sygehus, og så
kunne man ikke stille hold – så svært
var det.

4
6

8

1

6

7

7. r.

4

5

3

8

4

2½

4

4
2

4

7½
5

½

5

8

5

1

3
6

3½

4
8

1 
6

34½

8

3

1½

13½

0

8 

4

23

4

5

6½

36

12

2

3

21

5

7 

33½

9

4

6

2

14
4

3½
2

40

mp. plac.

22½

1

4½
1

Pts.

4½
4

7
3

5½

½

7

2

3

5

6

6. r.

5

7

Spillested: Munkevængetskole, Blok H,
6000 Kolding.

Springerens
resultater
– i Skakligaens
første ni år

2.div.

1

Klubaften: Tirsdag kl. 19.00.

3

ren, at vi står for de fleste turneringer, der afvikles i Kolding, og med
Sondex Cup som den helt store turnering.

1. runde

Det følgende parti var med til at sikre
sejren i 1. rundes meget vigtige opgør med Bov, der ligesom Springeren vandt alle efterfølgende matcher.

Michael Jakobsen
Springeren Kolding (2047)

Thore Prien
Bov (2088)

Nimzoindisk / A50
1. d4 Sf6 2. c4 Sc6 3. Sf3 e6 4. Sc3
Lb4 5. Lg5 h6 6. Lxf6 Lxc3† 7. bxc3
Dxf6 8. e4 d6 9. Le2 0-0 10. 0-0 e5 11.
d5 Se7 12. Dd3 Sg6 13. g3 Lg4 14.
Se1 Lh3 15. Sg2 Dg5 16. Lf3 b6

  ^
   
   
  
 
  
   

 
17. De3

Hvid påtager sig endnu en dobbeltbonde, men åbner f-linien og øger
terrænfordelen
17... Dxe3 18. fxe3 Tfe8 19. Lh5 Sh8
20. Tf2 Lxg2 21. Kxg2 Te7 22. Taf1 f6
23. h4 Sf7 24. g4 Sh8

  
  ^ 
   
  

   
  

 
25. g5 hxg5
Sort kunne holde h-linien lukket med
25... fxg5 26. hxg5 g6 27. Lg4 h5.
26. hxg5 fxg5 27. Lg4 g6 28. Le6† Kg7
29. Kg3 Tee8 30. Th2 g4 31. Kxg4 g5
31... Te7 32. Tfh1 gav ikke bedre
forsvarsmuligheder.
32. Tfh1 Txe6 33. dxe6 Kf6 34. Th7 Sg6
35. Tf1† opgivet.
Det er helt slut efter 35... Kxe6 36.
Th6 Th8 37. Kxg5.
1-0

5
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2010-11

6

2009-10

5

2008-09

2006-07

2005-06

2004-05

www. skakklubbenspringeren.dk

5

2007-08

Medlemstal: 51
... fordelt på 34 sen., 6 jun./børn, 11 pens.

2012-13

Formand: Richard Ebbesen
Email: r.ebbesen@stofanet.dk

Ligaen
...
1.div.

2011-12

Springeren Kolding

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.
Schackkorrespondenten
#1 1955, #2 1956,
#3 1957 och #1–4 1961
Springaren
# S6 1958, # S25–31 1961/62,
#1 1963, #1 og #2 1964.
Arbejderskak
årg. 1 1931, #2 1932.
Talvblaðið (Färöarna)
alle udgivne numre.
Fernschach #12 1932
Se mine ønsker på:
http://www.chesslund.com/
detail.asp?id=181&n=
Calle-Erlandssons-want-list
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige
Tel. +46 733 264 033
callerland@gmail.com
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Foto: Peter Lysberg.

... DIVISIONSTURNERINGEN

Optur for
Aalborg
Skakforening
Aalborg Skakorening oprykkere – bagest fra venstre John Nyholm Hansen,
Kim Houlberg, Jens Johan Christensen, Jørgen Gustav Nielsen, Finn Winther
Nielsen.forrest Bjarne Sønderstrup, Jacob Würtz og René Rasmussen.

Af Bjarne Sønderstrup

2. division, gr. 4

Hold

1. r.

1 Randers

4

2 Holstebro
3 Thy

1
4

4 SK 1968 3

6 Nordre 2
7 Aalborg 2
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8

2

6

3. r.
4½
5
8

1½
3

7

6

2

3
3½
7

4½

1

3½

4
6

3½
4½
6

1

8

4

5

6½

7

6

5

7

2

1

5

3½
5½

2

4½

2½

2

3

8

4½

3½
8

3

5

5. r.

3½

2

2

3
3

4

5

3

4. r.
3

5
6

4

5
5

2. r.

4

4

5 Skive

8 Aalborg 1
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på holdet kun var en ratingforskel
på 57 mellem bræt 1 og bræt 8, og vi
forventedes dermed at kunne score
mere på de sidste brætter. Scoren på
32½ points kan ikke just siges at være
imponerende, men lå trods alt kun
ca. et point under den forventede.
Sejren blev grundlagt i 2. runde, hvor
vi med det fornødne held hev en storsejr på 6½-1½ hjem mod Thy. I de
øvrige runder tabte vi to knebne sejre
og vandt resten og lukrerede ellers
på, at de øvrige slog hinanden på
kryds og tværs.
Vi skal her se et par partier. Først
med kommentarer fra topscorer Finn
Winther Nielsen, der scorede 6 af 7.
Derefter, i al ubeskedenhed, et parti
fra holdkaptajnen i bedste ‘KarpovKramnik-style’.

4½

4

3

5½

3½

8
5

7

4
4½

4½

4

9

3

29

7

5

23½

3

7 

29

8

4

27

5

6 

3

23

4

8 

3½

32½ 10

1 

4
2

29½

2

4½
4

mp. plac.

30½ 10

1

4

5

Pts.

8

1

2

Skive (1973)

3½
5

6

5

3

2½
1

3½

4

6

4½
5

5

6

4
4

7

7

3

Jørn Hviid

1. e4 d5 2. e5
Afslået skandinavisk med invitation
til fremrykningsvarianten i fransk.
2... c5 3. c3 e6.
Ja tak!
4. d4 Db6 5. Sf3 Ld7 6. Ld3 Lb5
En alternativ måde at slippe af med
den dårlige løber på. Trækket er sikkert fint, men man møder det ikke så
tit i praksis.
7. 0-0 Lxd3 8. Dxd3 Da6
At placere dronningen på a6 havde
haft mere berettigelse, hvis hvid ikke

7. r.

3

Aalborg Skf. (2020)

Fransk / C02

6. r.

3

Finn Winther Nielsen

3. runde

Efter et par års deroute fik vi forrige
år standset elevatoren, og minsandten om vi ikke fik den til at køre op
igen ved at vinde 2. division gruppe
4 i denne sæson. Som jeg skrev her
i Skakbladet for et par år siden, var
der ikke meget tilbage af det Aalborg-hold, der spillede i Skakligaen
indtil 2010. Det var derfor back to
basics, og så ellers benytte spillere,
der efterhånden gennem mange år
har repræsenteret foreningen. Eksempelvis var Jørgen Nielsen med,
da Aalborg i 1963 rykkede op i den
daværende øverste række, 1. division, og Kim Houlberg og jeg selv
var med, da vi rykkede op i 2. division i 1974.
På forhånd var gruppen meget
jævnbyrdig. Vores styrke lå i, at der

3

Ligaen

Aalborgs resultater

5

Aalborg Skakforening

6

7

Formand: Bjarne Sønderstrup
Email: bfs@stofanet.dk

1.div.

– i Skakligaens
første ni år

7
10

1

Spillested: Strandvejen 12-14, 4. sal, lokale
413-414, 9000 Aalborg.
7
2.div.

1

Medlemstal: 72
... fordelt på 53 sen., 3 jun./børn, 16 pens.

16. Sxd5!?
En mulighed, Sort helt givet ikke
havde overvejet. Han tænkte nu længe over svaret.
16... Scxd4?
En afgørende fejl, 16... exd5 taber
selvfølgelig bare en bonde, men 16...
Sxe3 er bedst, f.eks. 17. Sxe3 Sxe5
18. Dxc8 Sxf3† 19. gxf3 Txc8 20.
Txc8† Lf8 21. Tfc1, og Hvid står i
overkanten.
17. Dxc8 Se2† 18. Kh1 Txc8 19. Txc8
Lf8 20. Lc5
Uden dette stærke løbertræk var

Hvid på hælene. Sd5, som er i slag,
reddes også hjem på grund af mattruslen, og at Sort vinder en kvalitet
med aftrækket Sg3† flytter ikke noget på fordelen. Damen er nærmest
deplaceret på f1.
20... Seg3† 21. hxg3 Dxf1† 22. Kh2
h6 23. Txf8† Kh7 24. Sf4 b6 25. Le3
g5
Eller 25. Sxe3 fxe3, hvorved f7 falder, og den sorte stilling kollapser.
26. Sh5 Kg6 27. Sf6
27 g4 var selvfølgelig hurtigere.
27... Se7 28. Te8!
Nu ryger springeren også. Sort opgav.
1-0

7. runde

 ^
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www. aalborgskakforening.dk

havde rokeret, for han forventer vel
ikke, at en taktiker bytter dronninger af allerede.
9. Dd1 cxd4 10. cxd4 Sc6 11. Sc3 Sge7
12. Le3 Sf5 13. a3 Tc8 14. Tc1 Le7 15.
Dc2
Trækket blev blot spillet for at skabe
mulighed for rusk i næste træk. Stillingen er helt lige.
15... 0-0

4
2012-13

Klubaften: Tirsdag kl. 19.30
(juniorer fra kl. 17.30).

For at fremprovokere...
20... f6 21. Sh4 Df7 22. Tf1 Se7 23.
Se3
Stadig ikke afbytning!
23... De6 24. Dd3 c6 25. Tae1 Lc7 26.
Sef5 g6?
Hvis der nu blev byttet, ville Hvid få
en altdominerende e-linie til tårnene.
Nu er der ved at være tilstrækkeligt
mange svækkelser i Sorts panser.
27. Sh6† Kg7 28. f5 Dd7 29. Sg4(?!)
Både 29. e5 og 29. fxg6 var bedre,
men i en vigtig holdkamp er det dumt
at regne forkert, når fordelen nu er
så stor.
29... g5 30. Sf3 h6 31. h4 gxh4 32.
Sd4 Kh7 33. De3 Sg8 34. Se6 Tf7 35.
Th1
Sort er nu godt pakket sammen:

Bjarne Sønderstrup
Aalborg Skf. (2050)

Jacob Jacobsen
Holstebro (1847)

Engelsk / A25
1. c4 e5 2. g3 Sc6 3. Lg2 Sf6 4. Sc3
Le7 5. Sf3 d6 6. 0-0 0-0 7. d4 exd4 8.
Sxd4 Ld7 9. Sc2!
For at undgå aflastende afbytninger,
nu hvor Sort har valgt en passiv
spillemåde.
9... Dc8 10. Te1 Se5 11. b3 Lc6 12. e4
Ld7 13. Se3 Lh3 14. f4 Sc6 15. Lb2
Lxg2 16. Kxg2 Se8?
Nu bliver det dog for passivt.
17. Scd5 Ld8 18. Sf5 De6 19. Df3 Tc8
20. Dc3



  

   
  
 
  
  
   


35... Tg7?? 36. Sf8† opgivet.
Selv uden bukken er Sort forsvarsløs over for nedsmeltningen på h6.
1-0.
2013 /3/131
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Kandidatturneringe
Storspil og nervepirrende afslutning:

Magnus Carlsen VM-parat
Af Jacob Aagaard
Anand genvandt med nød og næppe
VM-titlen mod Boris Gelfand i Moskva sidste år i en cyklus, som FIDE
helst vil glemme. Efter forskellige
politiske problemer undervejs frameldte verdensranglistens nummer
et, Magnus Carlsen, sig kvalifikationen til VM flere gange. For udenforstående kunne det se ud til, at
Carlsen og hans hold (lidt faderen
Henrik, men nok mest manager Espen Agdestein) havde besluttet, at
det var for tidligt at deltage i VM.
Men sandheden er nok mere, at Carlsen ikke brød sig om et kvalifikationssystem, der kunne blive afgjort
på held og lynpartier. Han ville hellere have en turnering med dobbeltrunde a la VM i Argentina 2005 og
Mexico 2007.
Efter at outsiderne Grischuk og
Gelfand spillede finalen i sidste års
kandidatturnering, var der ingen vej
udenom for FIDE: Man havde brug
for Carlsen mindst lige så meget som
Carlsen har brug for VM-titlen.

russer, eller at en armener og en
aserbajdsjaner ville finde ud af noget. Men med tre russere kunne man
være lidt bange for, at det kunne
udgøre en afgørende faktor imod
slutningen af turneringen.
Inden turneringen mente de fleste, at ‘2900-raketten’ Carlsen var
klar favorit til at vinde turneringen.
Men hans store styrke, at vinde rigtig ofte imod spillere på under 2750,
ville ikke spille så meget ind i denne
forsamling. Af den grund regnede
mange med, at Kramnik og Aronian
kunne give Carlsen kamp til stregen.

Deltagerne i London blev udtaget
som ved tidligere lejligheder: Magnus Carlsen, Vladimir Kramnik og
Levon Aronian kvalificeret som 1-3
på verdensranglisten, Boris Gelfand
som taber af VM-matchen i London,
Peter Svidler, Alexander Grischuk
og Vassily Ivanchuk som 1-3 i World
Cup turneringen 2011. Den 8. deltager blev udtaget med et wildcard fra
FIDE. Teimour Radjabov var med
2793 oppe som nummer fire i verden, hvilket sikkert var meget vigtigere, end at Aserbajdsjan betalte regningen for kandidatturneringen...
Grunden til, at man i sin tid forlod
et lignende format, var Fischers anklager om ‘de rødes snyderi’ i Curacau 1962, hvor Petrosjan, Keres og
Geller spillede alle deres partier remis. Det er lidt ironisk, at det denne
gang var den vestlige spiller, der insisterede på et lignende system mod
syv spillere, der alle var født i det
tidligere Sovjet. Ikke at nogen ville
tro, at en ukrainer ville hjælpe en

En forsigtig start
Kandidatturneringen var på Oddset,
hvilket gav en god mulighed for
dem, der var bekendt med skakhistorien. Det er tit, at alle partierne
i 1. runde af en turnering bliver remis, specielt hvis det er en meget
vigtig turnering. Og det samme var
tilfældet her. Men allerede i 2. runde
skete der ting og sager:

VM-Kandidatturneringen
London, 15.marts - 1. april 2013

2809

½

2. Boris Gelfand ISR

2740

½

3. Vassily Ivanchuk UKR

2757

½

4. Peter Svidler RUS

2747

½

6. Alexander Grischuk RUS
7. Teimour Radjabov AZE
8. Magnus Carlsen NOR
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1

Elo

1. Levon Aronian ARM

5. Vladimir Kramnik RUS
Magnus Carlsen

1. cyklus
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Det ser ud til, at det er lykkedes Sort
at begrænse skaden. Men Aronian
finder et præcist træk, der afgør partiet:



   
  
   
   
  
  



Magnus Carlsen udfører sit første træk mod Levon Aronian og i turneringen.

Boris Gelfand


25... Tc8?
En grov taktisk fejl. Efter 25... Ld5
ville Sort stå fint. Hvids ekstra bonde
betyder ikke så meget, Sort har løberparret, et fantastisk felt på d5, og
Hvids bønder er meget kluntede.
26. Lh6†!
Hovsa! Der er en springergaffel på
f7.
26... Kg8
26... Kf6 hjælper ikke. Efter 27.
Lg5†! er Sort tvunget til at tage løberen.
27. Txc8 Lxc8 28. Sc6 Lf6 29. b5 Ld7

   
   
   
   
   
   
  
   
Levon Aronian
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30. g4! g5
Efter 30... a6 31. g5! mangler løberen felter. Ikke specielt heldigt ville
31... Lh8 32. Se7 mat! være.
31. h4 gxh4 32. g5 Lxc6 33. bxc6 Ld8
34. Kg2 Lc7 35. Kh3
Hvid vinder slutspillet uden problemer, så Gelfand gav op.
1-0

Aronian og Carlsen

2. cyklus
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Tidligt så Gelfand og Ivanchuk ud
til at være de svage gnuer i flokken.
Ivanchuk brugte al sin tid på ikke
særligt gode træk og tabte i 3. runde
på tid mod Aronian.
Også i 3. runde blev Gelfand langsomt skubbet ud af brættet af Carlsen. Som sædvanlig havde han ikke
meget tid til træk 40 og fandt ikke
den sidste chance for at holde balancen.
I 4. runde indhentede Carlsen så
Aronian ved at vinde over en lidt for
ivrig Grischuk. Et lille højdepunkt i
partiet illustrerer niveauet i London:
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Alexander Grischuk



   
   
   
   
  
 
 










Magnus Carlsen
Carlsen, på en blanding af intuition
og dyb beregning, valgte at stoppe
det sorte modspil så hurtigt som muligt.
27. Da6! e3 28. fxe3 Dg5 29. Te2
Hvid tager kontrollen over anden
række tilbage og kan nyde sin ekstra
kvalitet i fred og ro.
29... Sxe3 30. Sf3 Dg6 31. Txa2 Lxa2
32. Tb2 Lc4 33. Da5 Ld5 34. De1 f4
35. Lxf4 Sc2 36. Df2 Lxf3 37. Txc2 1-0
Men var det ikke fristende i diagramstillingen at spille 27. Tb8? for at
følge op med Da8 og låse Sort i et
jerngreb? Svaret er nej, som den
ukrainske stormester Mikhail Golubev påviste. 27... e3! 28. fxe3 Dg5
29. g3 Dh6 30. Da8 g6 31. h4 ser ud
til at vinde for Hvid, men Sort kan
overraskende ofre endnu et tårn og
opnå evig skak.


  
   
   
   
   
   
   
   
Analyse.

31... Ta1!! 32. Txf8† Kg7 33. Txa1
Dxe3† 34. Kf1 f4! Sort truer mat i ét
træk, og lige meget, hvad Hvid gør
af fornuftige ting, er der evig skak.
F.eks. 35. g4 Dh3† 36. Ke1 De3†,
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hvor det er Hvids tur til at være forsigtig. Efter 37. Kd1?? Dxd4† tager
Sort lige pludselig Hvids brikker
med skak og vinder partiet.

Gode stillinger remis
Men hvad var der sket med Kramnik? Eksverdensmesteren havde
flere gode stillinger, men det virkede,
som om han satte sin lid lidt for meget til sine dybe åbningsforberedelser og stærke teknik. Også i verdensstjernernes partier gælder vel, at når
man er meget godt forberedt, tager
man ofte færre chancer ved brættet.
Det er en naturlig tendens, der følger af at gå fra det kendte til det
ukendte. Jo længere man er inde på
et kendt territorium, jo mere fremmed vil det ukendte føles.
Stillingen efter runde 5:
1-2. Aronian og Carlsen 3½,
3. Svidler 3, 4-5. Kramnik og
Radjabov 2½, 6. Grischuk 2,
7-8. Gelfand og Ivanchuk 1½.
Hvis turneringen til nu lignede en
kamp mellem Aronian og Carlsen,
forstærkede 6. runde kun dette indtryk. Både Carlsen og Aronian vandt
og øgede forspringet til konkurrenterne. Carlsens gevinst var direkte
skræmmende:

Magnus Carlsen
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Peter Svidler
Carlsen har ikke gjort noget særligt.
Han har spillet naturlige og fornuftige træk og har mere eller mindre
udlignet som Sort i spansk. På dette
tidspunkt tænkte Svidler meget
længe, og efter partiet sagde han, at
det var utroligt, at han ikke kunne

Vladimir Kramnik – tilfreds med sit spil,
men ikke med udbyttet, alligevel var han
meget tæt på turneringssejren.

finde en måde at holde balancen på.
Efter pressekonferencen viste jeg
ham computerens profylaktiske forslag 20. De4! der forhindrer Sort i at
spille det dybt irriterende Lf5. Efter
sådan noget som 20... f5 21. De2!
står Hvid fint. Han bliver ikke presset på d3, som han gjorde det i partiet.
20. h3? Lf5!
Sorts fordel er ikke overvældende,
men den er vedvarende. Det er i
denne slags stillinger, at Carlsen er
bedst. Som Nigel Short sagde det,
da han blev spurgt om, hvad der var
det mest frygtindgydende ved at
spille mod Carlsen: ‘Han laver ikke
særlig mange fejl!’
21. Td1 De6!
Meget præcist. Sort vil ikke tillade
21... Dd7 22. La4! fulgt af d3-d4 med
lige spil.
22. Lb1 Dd7!
Nu giver det mening at lægge ekstra
tryk på d3.
23. Le3 e4!
23... Txb1 24. Taxb1 Lxd3 var også
stærkt, men Carlsen så sikkert, at 25.
Da2! gør stillingen ret uklar. Af den
årsag valgte han at tage den lille vedvarende fordel med sig.
24. Sd4 Sxd4 25. Lxd4?!



^

 
  
   
  
   
  
 
  

25... exd3?!
Carlsen spillede dette temmelig hurtigt. Efter partiet blev han spurgt, om
han overvejede 25... Lxh3!, hvilket
han sagde nej til. Efter et par sekunder konkluderede han: ‘... men det
er selvfølgelig helt færdigt!’ Det han
så hurtigere, end vi andre kunne se,
at løberren ikke kan tages på h3 pga.
26... Dxh3 og Tg5 eller Th5, var, at
Sort efter 26. dxe4 Tg5 27. g3 Lg4
28. f3 har en lille kombination i:


^
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Analyse.

28... Tb2!! 29. Dxb2 Lxf3, og både
30... Dh3 og 30... Lxd1 truer.
26. Lxd3 Lxd3 27. Txd3 c5 28. Le5 Txd3
29. Lxb8 c4
Hvids bønder er ikke særlig gode,
hvilket gør stillingen meget ubehagelig.
30. Le5 Lc5 31. Tb1 Dd5 32. Tb8† Kh7
33. Dh5?
33. Te8! var den sidste chance, men
Sort er stadig meget tæt på det hele
point efter 33... Dd7! 34. Ld4 (34.
Ta8 Td2) 34... Lxd4 35. cxd4 Txd4
36. Te7 Df5, og Sort har vundet en
bonde.










   
   
  
   
  
  
   

33... De4!
Svidlers fælde var 33... f6 34. Df5†
g6 35. Th8†!, men den slags falder
Carlsen ikke for. Nu truer 34...
Lxf2†.
34. Tb2 Td5 35. Te2 Db1† 36. Kh2 f6
Sort vinder en officer.
0-1
Hvor Carlsen var overbevisende, var
Aronian mere heldig. Han havde
langsomt udspillet Radjabov (som
efter den gode start var begyndt at
ligne en slagen mand), men havde
så kludret i det efter fem en halv times spil kun for at modtage en helt
uventet gave:

Levon Aronian





















   
  
  
  

  
Teimour Radjabov
Hvis Hvid spiller 53. De2! står han
okay. I stedet lavede han en katastrofal buk med:
53. Sxe5?? Dxe4† 54. Sf3
Havde Radjabov troet, at han kunne
spille 54. Kf1!? Det ville virke, hvis
ikke Sort kunne spille 54... Dxe5 55.
Lh6† Kf6!, et træk, man godt kan
overse, når man er blevet rigtig træt.
Efter 56. Lg5† Ke6 57. Dxe5† Kxe5

58. Lxe7 Td1† har Hvid vundet officeren tilbage, men slutspillet er helt
uden chancer.
54... Sf4† 0-1
I 7. runde blev der spillet fire remiser.
Før turneringens 2. cyklus virkede
det dermed sandsynligt, at kun Carlsen og Aronian kunne vinde turneringen, for Kramnik var langt bagud
med sine syv remiser.
På pressekonferencen efter en
fascinerende remis mod Ivanchuk i
6. runde sagde Kramnik det meget
præcist, at han var glad nok for sit
spil, det var bare ærgerligt, at hans
modstandere havde forsvaret sig så
godt. Måske ville det gå anderledes i
anden halvdel, når folk for alvor
begyndte at blive trætte?
Stillingen halvvejs:
1-2. Aronian og Carlsen 5,
3-4. Svidler og Kramnik 3½,
5-6. Radjabov og Grischuk 3,
7-8. Gelfand og Ivanchuk 2½.

Kramnik i gang
Endelig kom der hul på bylden for
Kramnik med et flot teknisk parti
imod Svidler i 8. runde. Aronian og
Carlsen spillede remis igen, og Gelfand begyndte et lille comeback med
en stærk gevinst imod Radjabov, der
til gengæld så mere og mere færdig
ud.
I 9. runde var Kramnik tæt på at
få bid mod Carlsen:

Magnus Carlsen


 
 
   
   
   
  
  
  






Vladimir Kramnik
Kramnik har introduceret en kompleks nyhed i en kendt variant i kata2013 /3/135
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Kramnik var tydeligvis skuffet, men
stadig tilfreds med sit spil. Anderledes for Aronian, der snublede mod
Gelfand i 9. runde, men i 10. runde
fik sin fribillet nummer to mod Ivanchuk, der stod fint, men gik bananas
i tidnøden – igen. Men da både
Kramnik og Carlsen vandt, hjalp det
ikke Aronian meget i topkampen.
Tilbage til diskussionen om, hvor
god en idé det er, at partier mod vennerne afgør, hvem der skal spille om
VM. Jeg fulgte ikke det følgende
parti live, men på kontoret kiggede
de ind på lige netop dette tidspunkt.

Vladimir Kramnik





















   
 
 
   
  

Alexander Grischuk
30. Lxd4??
Dette er ikke et træk man forventer
fra en stormester med 2700, sagde
de. Det er svært at være uenig. Hvid
taber ikke efter 30. Ke3!, da Sort efter
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30... Sxb3? 31. e6! har svage bønder
på begge sider. De kan ikke alle
dækkes.
30... cxd4 31. Ke2 Kd7 32. Kd3 c5 33.
Ke4 Ke6
Bondeslutspillet er oplagt helt håbløst, idet Sort har en dækket fribonde.
34. f4 gxf4 35. Kxf4 d3 36. Ke3 Kxe5
37. Kxd3 Kf4 38. Ke2 Kg3 39. Ke3
Kxh3 40. Kf4 Kh4 41. Kf5 Kg3 0-1
Carlsens gevinst var der på den anden side ikke noget at snakke om.
Gelfand synes at have det svært mod
den unge nordmand og blev helt
udspillet i et fremragende parti.
10. runde

lansk og har endnu en gang stor fordel i en stilling med uligefarvede
løbere. Men Carlsen har forsvaret sig
aktivt og finder nu en lille kombination, der holder remis.
25... Sd5!! 26. Sxd5 Lxd5 27. Dxc7
27. Txd5 fører til remis. Efter 27...
De1† 28. Kg2 Dxe2† kan Hvid forsøge 29. Df2 Txe5, men der er ingen
reel fordel. Han skal bare undgå 29.
Kh3?? Df1† 30. Kg4 f5† 31. Kf4
g5†, og den næste skak gør ondt.
27... Dc4!
Sikrer afbytninger og remis.
28. a3 f6 29. Dxc4 Lxc4 30. Lc3 Txe2
31. Td4 Lb5 32. Lb4 Te3 33. Kf2 Te2†
34. Kg1 Te3 35. f4 Te2 36. Td6 Tc2 37.
g4 Lc6 38. Ld2 Lf3 39. h3 Ta2 40. Lb4
Tg2† 41. Kf1 Th2 ½-½

Magnus Carlsen
Norge (2872)

Boris Gelfand
Israel (2740)

Siciliansk / B30
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 e6 4. 0-0
Sge7 5. Te1 a6 6. Lf1 d5 7. exd5 Sxd5
8. d4 Sf6 9. Le3 cxd4
I Alekhine Memorial fire uger senere spillede Gelfand 9... Le7!? mod
Svidler. Partiet blev remis, og Sort
så okay ud hele vejen.
10. Sxd4 Ld7 11. c4 Sxd4 12. Lxd4 Lc6
13. Sc3 Le7 14. a3 a5 15. Dd3! 0-0
16. Tad1


  ^
   
   
   
  
  
  
  

Carlsens åbningsforberedelse har
været en succes. Sort er under et lille
pres fra Hvids bedre udviklede brikker og tre bønder imod to på damefløjen.
16... Dc7 17. Le5 Db6 18. Dg3 Tfd8
19. Txd8† Dxd8 20. Td1 Db6 21. Ld4
Db3!?
Dette parti var sidste udkald for
Gelfand, og han forsøgte sig her med

en avantgarde invasion med dronningen i et forsøg på at vinde partiet.
Desværre for ham havde Carlsen set
længst.
22. Td3 Dc2 23. b4 axb4 24. axb4 Sh5
25. De5 Lf6
Et tilbagetog. Gelfand havde planlagt 25... Ta1 26. Sd1 Txd1 27. Txd1
Dxd1 28. Db8† Lf8 29. Lc5 h6 30.
Dxf8† Kh7 ...








   
   
   
  
   
  

 
Analyse.
... med pointen, at 31. Dxf7 Le4!!
vinder for Sort.
Men det gik op for ham, at Hvid med
31. Dd6! ville gøre en ende på hans
modspil. Slutspillet med Hvids to
løbere og en ekstra bonde på damefløjen kan næppe reddes for Sort.
26. Dxh5 Lxd4 27. Txd4 Dxc3

  
   
   
   
  
   
  

  

Det ser ud til, at Hvid er lidt i problemer, men de næste træk fulgte lynhurtigt, hvilket viste, at mens publikum måske troede, at Sort stod godt,
var spillerne helt klar over, at Hvid
stod næsten til gevinst.
28. Da5!! Tf8 29. Db6 e5 30. Td1 g6
31. b5 Le4 32. Df6 h5 33. h4 Lf5 34.
Td5
Hvid vinder en bonde. Resten er et
spørgsmål om teknik.

29. e5 Sd5 30. Tb2! Da4 31. Lxd5 Txd5


 
   
  
   
   
   
  



Danmarks nummer et, Peter Heine Nielsen, har .kendt Magnus Carlsen siden
nordmanden første gang deltog internationalt, og før kandidatturneringen valgte
han at sige ja tak til et tilbud om at indgå i Carlsens team som en slags træner.
Fra sit samarbejde med VM Anand er den danske stormester anerkendt som en af
verdens førende åbningseksperter, og kemien synes at være god.

34... Dc1 35. Dxe5 Le6 36. Td4 Ta8 37.
De2 Kh7 38. Td1 Dc3 39. De4 Ta1 40.
Txa1 Dxa1 41. c5 Dc3 42. Dxb7 De1!?

   
  
   
  
   
   
  
  

Carlsen havde helt misset denne idé,
men sagde i pressekonferencen, at
han ikke blev nervøs, da han straks
så, at han vandt alligevel.
43. b6 Lc4 44. Df3!
Damen holder øje med det hele.
44... Dxf1† 45. Kh2 Db1 46. b7 Db5
47. c6 Ld5 48. Dg3 1-0
Stillingen efter 10. runde:
1. Carlsen 7, 2. Aronian 6½,
3. Kramnik 6, 4-6. Gelfand,
Svidler og Grischuk 4½,
7-8. Ivanchuk og Radjabov 3½.

Nerver og fælder
Kramnik og Aronian fortsatte deres
trends i 11. runde. Mens Aronian gik

amok i et gevinstforsøg mod Svidler
og tabte, stillede Kramnik en snedig
fælde for Radjabov:

Teimour Radjabov

 
 
  
   
  
   
   

  
Vladimir Kramnik
Kramnik har endnu en gang opnået
fordel, men med uligefarvede løbere.
Flere gange i løbet af turneringen
sagde Kramnik, at ‘dette er remis kun
ved et mirakel’. Det mirakel hed hele
tiden uligefarvede løbere. Her så
Kramnik, at Tb4-c4 ville give nogen fordel, men ikke nok til at vinde.
I stedet for spillede han på en fælde.
28. Tb6!? Dxa2?
Radjabov falder i fælden. 28... Tc7!
var bedst. Efter 29. Txa6 Sd7 er Hvid
nødt til at give bonden tilbage med
30. e5, hvorefter remisen ikke er
langt væk.





32. Tb4!
Tvinger dronningen væk fra kontrollen af e8.
32... Da2 33. Sxe7†! Kh8
33... Txe7 34. Tb8† går Sort mat.
34. Sxd5 Dxd5 35. Dc4 Dxc4 36. Txc4
Lxe5 37. Kf1 1-0
Ved 12. runde var de spillere, der
ingen energi fik fra gode resultater,
ved at være godt møre, mens Carlsen var begyndt at blive nervøs. Han
kom under pres mod Ivanchuk, og
det håndterede han dårligt, fandt ikke
remischancerne i et tårnslutspil og
tabte.
Det er interessant at se, hvordan
Radjabov gik ned med flaget efter et
par nederlag, mens Gelfand og Ivanchuk kom tilbage og spillede glimrende skak i anden halvdel af turneringen. At have prøvet at tabe tit nok
er nogen gange en fordel.
Pludselig var Kramnik et halvt
point foran to runder før slut! Det
var dog en tynd føring, da korrektion ville blive beregnet på antallet
af gevinster først. Det betød, at hvis
Carlsen hentede Kramnik ville han
overtage føringen. Og det var lige
netop hvad der skete i 13. runde.
Kramnik missede en god chance
mod Gelfand i tidnøden, mens Carlsen ingenting havde at arbejde med.
Men han blev vanen tro ved med at
spille, og langsomt kom der små
sprækker i Radjabovs forsvar. Mod
de andre seks spillere i turneringen
havde Carlsen formentlig ikke vundet stillingen, men Radjabov havde
helt mistet selvtilliden og måtte ned
til sidst.
2013 /3/137
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Afgørelsens time
Stillingen før sidste runde:
1-2. Carlsen og Kramnik 8½,
3-4. Aronian og Svidler 7,
5-6. Gelfand og Grischuk 6,
7. Ivanchuk 5, 8. Radjabov 4.
Situationen var så spændende, som
den kunne være. Carlsen havde hvid
mod Svidler, og Kramnik sort mod
Ivanchuk. Ved ligestilling ville Carlsen gå videre, Kramnik havde brug
for at få et halvt point mere. Det gik
hverken værre eller bedre, end at det
hele blev afgjort i de sidste minutter
inden træk 40 i begge partier!

Peter Svidler



 
   
   
   
   
  
   
  

Magnus Carlsen
Carlsen havde spillet okay, men var
kommet i tidnød og havde mistet
kontrollen, både med sine nerver og
med stillingen. Svidler var til gengæld iskold!
31. f3?!
Carlsen så sikkert, at 31. Dxc5†? Kg7
32. Ld5 ikke virkede pga. 32... Lb6!
33. Db5 Lxd5 34. Dxd5 Kxh6 35.
Txe5 Txe5 36. Dxe5 Df5 37. Dxf5
gxf5, og Sort har store gevinstchancer.
Men han kunne have rykket rundt
på trækkene med 31. Ld5!!, og efter
31... Lxd5 32. Dxc5† Kg7 33. Dxd5
Kxh6 34. Dxf7 vinder Hvid sin officer tilbage. Sort skal nok holde remis efter 34... La5 35. Dxe8 Lxe1
36. Dxe5 Lxf2†! 37. Kxf2 Dxh2†,
men der er selvfølgelig stadig nogle
problemer at løse.
31... Sf4! 32. gxf4
Også efter 32. Df2 Dxh4 33. gxh4
Sh3† 34. Kg2 Sxf2 35. Kxf2 Ld8
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36. Kg3 kunne Carlsen have holdt
partiet.
32... Dxh4 33. Sxf7 Lxf3!
Bang! Med kun et halvt minut tilbage virkede Carlsen, som om han
var ved at falde sammen, da dette
træk kom. Han havde sikkert set, at
det var på vej, men håbede måske til
det sidste, at Svidler ville misse det.
34. Df2 Dg4†

 
 
   
   
  
  
   
  







35. Dg3?
Her skulle Carlsen have prøvet 35.
Kf1, hvor Sort ville få svært ved at
vinde partiet efter 35... Dh3† 36. Kg1
exf4 37. Txe8† Kxe8 38. Sg5 Dg4†
39. Kf1 Lc6. Hvid bør holde remis
efter 40. Lf7†! Kd8 41. Dxc5 Dd1†
42. Kf2 Dd2† 43. Kf1 Dxd3† 44.
Ke1 Dd6 45. Dxd6† Lxd6 46. Sxh7.
Sort behøver ikke at gå ind i denne
forcerede variant, men nogen direkte
måde for Sort at få stor fordel på ses
ikke.
35... exf4
Nu vinder Sort.
36. Txe8† Kxe8 37. Dxg4 Lxg4 38. Sg5
h6 39. Sf7 h5 40. Sh6 Ld1 41. Kf2 f3
42. h3 Lf4 43. Sf7 g5 44. Ke1 g4 45.
hxg4 hxg4 46. Kxd1 g3 47. Ke1 g2 48.
Kf2 Lh2 0-1
Samtidig med, at dette drama udspillede sig, var Kramnik og Ivanchuk
ligeledes på vej i tidnød. Her var
nerverne stærke, men korrektionen
dikterede, at Kramnik skulle tage
store chancer. Han spillede derfor
Pircs forsvar, der er kendt for at være
lidt tvivlsomt, men undgår forcerede
remisvarianter. Selv om Kramnik
sikkert regnede med, at Ivanchuk
gerne ville vinde, kunne han jo også
spille noget, der var forceret remis

for at tvinge Kramnik til at tage tåbelige chancer. Så hellere tage nogen risici til at starte med.
Vi kommer ind ved træk 30:

Vladimir Kramnik


 
  
   
   
  
  
 
   
Vassily Ivanchuk

Kramnik havde kigget på Carlsens
parti og besluttet sig for, at det var
nødvendigt at spille roulette.
30... Dc8!?
Kramnik så, at 30... Se6 31. Lxe6
Txe6 fører til en nogenlunde lige stilling. Hvid skal nok vinde en bonde
tilbage, men i mellemtiden får Sort
genereret modspil.
31. Db3 h5 32. Le3! Se6 33. Tha1
Hvid har stor fordel, men det er lykkedes Sort at få skabt lidt kaos på
kongefløjen.
33... h4! 34. gxh4 Dd8 35. Txa6?
35. Th1! ville have holdt pres på.
35... Tc8?
Her kunne Sort holde remis med 35...
Txa6 36. Txa6 Sf4†!! 37. Lxf4 exf4
38. Lxf7† Kh8!,



 
   
   
   
  
 
 

  
Analyse.
... hvor Hvid skal undgå 39. Lxe8??
Dd2†, og Sort vinder. Det kunne

v/ Steffen Pedersen
I fravær af Hao Wang og Liren Ding
(sidstnævnte var optaget af Alekhine
Memorial i Paris og St. Petersborg,
hvor han sluttede næstsidst med 3½/
9 men undervejs besejrede den senere vinder, Levon Aronian) var
Yue Wang favorit til at vinde det
kinesiske mesterskab i Xinghua.
Wang var på sit højeste for omkring tre år siden, hvor han også
havde flere optrædender i nogle af
de absolutte topturneringer. Det sidste halve års tid har han været forholdsvis lidt aktiv, men kvitterede
for favoritværdigheden i det kinesiske mesterskab ved at vinde turneringen overlegent med 7½ point af
11 mulige – halvandet point foran
sine nærmeste konkurrenter.
Undervejs løb han dog ind i en
gedigen øretæve:

Jun Zhao (2589)
Yue Wang (2706)
Fransk / C10
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 dxe4

ende med remis efter 39. Dd3 Dxh4
40. Lxe8 Dg3† 41. Kf1 Dh3† med
evig skak.
36. Th1
Efter dette får Kramnik ikke flere
chancer.
36... Tc7 37. Lxe6 Txe6 38. b5!
Og b-bonden afgør partiet.
38... Tb7
Sort taber også efter 38... cxb5 39.

4. Sxe4 Ld7
En solid, men passiv, fortsættelse.
5. Sf3 Lc6 6. Ld3 Sd7
En anden fortsættelse er 6... Lxe4 7.
Lxe4 c6, hvor Sort frivilligt afgiver
løberparret og står lidt dårligere,
men til gengæld er stillingen bundsolid. Samme type stilling kan fremkomme i flere varianter senere, hvor
Sort slår på f3 og følger op med àc6.
Fælles er dog, at Sort næsten altid
får en passiv og lidt dårligere stilling.
7. 0-0 Sgf6 8. Sg3
8. Seg5 er en mere aggressiv vej og
retfærdiggjort ved 8... h6?! 9. Sxe6!
fxe6 10. Lg6† Ke7 11. Te1 med et
farligt angreb. Sort bør dog spille
8... Ld6 9. Te1 og først nu 9... h6.
Efter 10. Sh3 Lxf3 11. Dxf3 c6 12.
Sf4 Da5! 13.c3 0-0-0 står Sort udmærket, da han er klar til at bryde
med e6-e5.
8... Le7 9. Te1 0-0 10. c3 Te8
10... Lxf3 11. Dxf3 c6 ville være en
anden typisk idé.
11. Lc2 Lf8 12. Lg5 h6 13. Lf4 Ld5?!
Hvids angrebsopstilling er forbavsende simpel, men særdeles farlig,
hvilket ses i en variant som 13... b6
14. Dd3 Lb7 15. Sh5 c5? 16. Se5,
og Sort har ikke noget fornuftigt
forsvar mod truslen 17. Sxd7. Med
teksttrækket forsøger Sort meget
naturligt at komme til modspil med
c5, men det går ikke hurtigt nok, og
objektivs set har Sort næppe bedre
end den lidt passive stilling efter
13... Lxf3 14. Dxf3 c6.

14. Se5 c5
14... Ld6 15. Dd3 løser heller ikke
noget for Sort, der ikke har noget
modspil. Bemærk at 15... c5 kan
besvares med 16. Sxf7.
15. Dd3 Sxe5 16. dxe5 c4 17. De2
Sh7?!
Ikke at det ændrer meget, men 17...
Sd7 var nok at foretrække.
18. Dg4 Kh8 19. Sh5 g6

Txe6 fxe6 40. Dxe6† og enten 40...
Kf8 41. Ta1! eller 40... Kf7 41.
Dxg6.
39. b6 c5 40. Tb1 Lf8 41. Dd5 Db8 42.
Tba1 Td6 43. Ta8 Txd5 44. Txb8 Txb8
45. exd5 Ld6 46. Ta6 Tb7 47. Kf1 1-0

maksimal underholdning. Hvordan
det går i matchen til november ved
kun guderne. Carlsen viste sig at
være langt mere sårbar end forventet. Men ret sikkert er det, at den
næste udfordrer vil blive fundet efter samme turneringssystem.

Magnus Carlsen levede dermed op
til favoritværdigheden, ligesom hans
ønskede kvalifikationssystem gav

  
   
   
   
  
   
  

  
20. Te3 gxh5
Eller 20... Lc5 21. Th3 gxh5 22.
Dxh5 Tg8 23. Dxh6 Txg2† 24. Kf1
Tg7 (24... Txf2† 25. Ke1 Dg8 26.
Df6† og mat i et par træk mere) 25.
Tg3 Dg8 26. Lg5 og Sort er færdig.
21. Dxh5 Te7
21... f5 var et andet forsvar, men
levner reelt heller ingen chancer,
f.eks. 22. exf6 Sxf6 23. Dg6 Lg7
24. Le5 De7 25. Tg3. 22. Tg3 Td7
23. Lxh7
1-0

Chennai i Indien har budt på VMmatchen, men det er endnu åbent.

2013 /3/139

55

Tre ting som vil forbedre din skak:

– opgaveløsning, opgaveløsning o
Af Thomas Schou-Moldt
At dygtige skakspillere anvender opgaveløsning som en del af deres træning er ikke noget nyt fænomen, og
selv blandt de allerbedste spillere i
verden er opgaveløsning bredt anvendt. Med ‘opgaver’ menes her
konkrete stillinger fra virkelige skakpartier og ikke så meget problemskakkens konstruerede skakopgaver,
som bidrager med æstetik snarere
end spillestyrke.
Blandt almindelige klubspillere,
som jeg selv, er det dog mit indtryk,
at det ikke er opgaveløsning der er
den primære træningsaktivitet. Derimod er det åbningsteori man studerer, og forlagene sprøjter da også
åbningsbøger og Dvd’ere i alle afskygninger ud på næsten daglig basis.
Og det er synd og skam, for hvis
man skal pege på én træningsaktivitet, som mere end nogen anden er berigende for éns skaklige
udvikling, så er det opgaveløsning.
Hvorfor er opgaveløsning så et stedbarn i klubspillerens træningsarsenal? Det er svært at svare på, en
grund kan være, at gode opgavebøger er druknet i det uendelige hav af
åbningsbøger. Eller det er et spørgsmål om tradition, da vi ikke i Danmark på samme måde som i andre
lande har en grundig og systematisk
skoling af børn og unge, bortset fra
bronze- sølv- og guldspringeren.
Heldigvis blæser der nu andre
vinde, og de senere år er der kommet mange gode opgavebøger på
markedet, som også har fået god
omtale. Her tænker jeg ikke bare på
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kombinationsøvelser a la ‘mat-i-tre’,
men bøger der anvender opgaver til
træning af alle faser af spillet, som
f.eks. beregning, positionel og strategisk forståelse, og selvfølgelig slutspilstudier. På allerøverste hylde har
Quality Chess gang i en serie ‘Grandmaster Preparation’ (med Jacob Aagaard som forfatter), men deres niveau ligger i den høje ende, hvad
klubspillere angår.
En anden meget interessant serie,
som blandt andet flittigt benyttes af
landets eliteungdomsspillerne, er Artur Yusupovs prisbelønnede bogserie(r) ‘Build Up Your Chess’,
‘Boost Your Chess’ og ‘Evolution’,
hver i tre niveauer og dermed i alt ni
bøger.
Jeg har selv alle ovennævnte serier, men i denne artikel har jeg taget
udgangspunkt i sidstnævnte (Yusupov-serien), da jeg mener, at den
rammer et meget stort udsnit af danske klubspillere, fra næsten-begyndere og helt op til 2300.
Denne artikel er derfor ikke en traditionel anmeldelse af Yusupovs
bøger, men i højere grad en praktisk
og pragmatisk præsentation af bøgernes indhold, opbygning og anvendelsesmuligheder, baseret på
mine egne erfaringer, samt de erfaringer andre gode skakvenner i min
nærmeste omgangskreds har fået ved
at arbejde med bøgerne. I processen
har jeg været igennem en ret stor del
af opgaverne i alle bøger, ikke alle
kapitler har jeg gennemført 100%,
men tilstrækkelig mange til at jeg tør
udtale mig generelt om hele serien.

Mit håb er, at læsere af denne artikel vil blive inspireret til selv at bruge
opgaveløsning aktivt i træningen, og
såfremt de skulle få lyst til at tage
udgangspunkt i Yusupovs bøger, så
skulle de også gerne være blevet en
smule klogere på, hvad der venter
dem!
For at det ikke skal være ord det
hele, så lad mig demonstrere en opgave fra ‘Boost Your Chess’ niveau
2. Den er fra kapitlet ‘Opening repertoire for black against 1.d4’, der
er et eksempel på, hvordan man kan
opbygge et åbningsrepertoire, og
hvordan opgaver i typiske strukturer og stillinger vil hjælpe én til at
forstå åbningen bedre.




^


   
   
   
   
   
  
   
Opgave 1: Sort trækker.
Fra partiet J. Granda Zuniga
- Yusupov, Moskva 1994.

Prøv at sætte stillingen op på et bræt
og brug 10 minutter, eller indtil du
mener at have fundet det bedste
førstetræk samt den påfølgende variant! Skriv det ned. (Løsning sidst i
artiklen).

og opgaveløsning!
Et hurtigt overblik
Alle Yusupov-bøgerne er opbygget
på samme måde. Der er 24 kapitler
(lektioner) pr. bog, og hver lektion
er målrettet ét bestemt emne, som
f.eks. ‘løberparret’, ‘afbytninger’,
‘simple tårnslutspil’, etc. Lektionen
starter med en gennemgang af emnet, illustreret med flere diagrammer.
Hvis man er grundig, tager det ofte
mindst en times tid at gennemgå en
lektion. Alle lektioner afsluttes med
en test bestående af 12 opgaver, og
det er en god idé ligeledes at afsætte
en times tid til opgavesektionen.
Tidsforbruget kan dog variere meget, afhængig af ens niveau i det
pågældende emne.
Hvis man er vant til skaklitteratur,
som er kronologisk opbygget, skal
man nok lige vænne sig til struktu-

Artur Yusupov – russisk skaklærer i verdensklasse.

ren i bøgerne. Der er nemlig flere af
mine testlæsere, som har bemærket,
at der bliver sprunget ret bredt i emner fra kapitel til kapitel. Og det er jo
egentlig meget sjovt, for der er ingen, der siger, at man skal starte med
kapitel 1, om end der i flere af bøgerne er lektioner, som bør tages i
rækkefølge (f.eks. Simple Rook
Endings I & II), men i realiteten er
det ikke nødvendigt.
Vi er dog vant til, at man læser en
bog fra kapitel 1 og frem, og det kan
være svært at abstrahere fra. Jeg har
dog selv sprunget meget mellem

bøgerne og holder styr på, hvilke
lektioner jeg har gennemgået (samt
ikke mindst mine testresultater!) ved
hjælp af en logbog.

Fordeling af emner

Jeg syntes, det kunne være interessant at undersøge, hvordan lektionerne i de tre serier fordelte sig inden for kategorierne ‘taktik’, ‘åbning’, ‘slutspil’, ‘positionsspil’ og
‘variantberegning’, vel vidende at
nogle lektioner nemt kunne passe i
flere kategorier. Resultatet af denne
kategorisering kan ses af nedenstående graf.
For mig var fordelingen ikke overEmnefordeling i de tre bogserier
raskende, med størst vægt på taktik
på niveau 1 (The Fundamentals),
samt positionsspil på niveau 3
(Mastery), men det er værd at be50%
mærke, at alle områder berøres på
45%
40%
alle 3 niveauer.
35%
I hele serien er der i alt 225 lektio30%
ner, og der er 200 forskellige emner,
25%
20%
Mastery
dvs. forskellige kapiteltitler, men
15%
Beyond the Basics indholdet i alle kapitler er unikt
10%
5%
The Fundamentals
på tværs af bøgerne, selv i de
0%
enkelte sammenfald af titel, som
g
g
il
il
it k
n
n
p
p
s
k
ni
ni
ss
flere steder er helt tilsigtet (forskelut
Ta
eg
Åb
on
Sl
er
iti
b
s
lige niveauer).
t
n
Po
ria
Her er et lille uddrag af de 200
a
V
forskellige emner, som berøres på
The Fundamentals
Beyond the Basics
Mastery
tværs af hele serien:
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... OPGAVELØSNING

Praktiske overvejelser
Yusupov skriver i introduktionen i
bøgerne, hvordan man bør arbejde
med dem, og jeg har selv gode erfaringer med at følge disse retningslinjer, der også tager ikke-skaklige
ting i betragtning;

Artur Yusupovs tre serier med tre lærebøger i hver.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attacking the king in the centre
Attacking with rook and bishop
Calculating short variations
Candidate moves
Combinations involving
promotion
Dragging the king out
Fortresses
Outposts for knights
Principles of rook endings
Realizing a material advantage
Weak points

At finde det rigtige niveau
Når man arbejder med opgaver er
det vigtigt, at de hverken er for lette
eller for svære. Hvis de er for lette,
er det spild af tid, da man opnår ingen eller kun meget lidt læring, og
hvis de er for svære, kan man hurtig
blive demotiveret, når man ikke kan
løse nogle af opgaverne, eller skal
bruge oceaner af tid på at komme
ordentlig i bund med en opgave.
Til gengæld er det vigtigt, at man
bliver presset en lille smule ud over
kanten, ud af komfortzonen, som
man siger. Det er fuldstændig som
med fysisk træning: Det skal gøre
ondt før det gør godt! Så derfor vil
opgaver, som ligger på 110-120%
af ens niveau nok være passende, og
så skal man naturligvis huske at øge
sværhedsgraden, efterhånden som
man bliver dygtigere!
Yusupov skriver selv i introduktionen til bøgerne, at de tre niveauer
svarer til ca. 1500, 1800 og 2100 i
Elo-rating, men det vil jeg her i et
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lukket forum kraftigt advare imod at
tage for alvorligt. Jeg vil gerne møde
den spiller på 1800, som kan løse
alle opgaverne i niveau 2, ligesom
jeg er sikker på, at der er mange spillere over 2200, som vil svede bravt
under opgaveløsningen i mange af
kapitlerne på niveau 3. En dansk IM
mente sågar, at der var enkelte opgaver i niveau 1, som var svære!
Og nu er vi ved essensen: Netop
fordi bøgerne breder sig ud over så
mange forskellige emner, vil de
unægtelig afsløre de huller, man har
i sit spil – og det har vi alle. Jeg blev
i hvert fald selv overrasket over nogle
gevaldige forståelsesmæssige huller
i flere emner på niveau 2, men samtidig kunne jeg score 90%+ i flere
emner på niveau 3. Det betyder i al
sin enkelhed, at bøgerne kan hjælpe
mig, og forhåbentlig også andre, til
at få afdækket nogle konkrete svagheder, og dermed muligheden for at
træne og blive bedre på netop de
områder.
Hvis man er i tvivl om, hvilket
niveau man skal starte på, kan man
på forlagets hjemmeside hente et kapitel fra hver bog, der er lagt til fri
afbenyttelse, og så er det bare at gå i
gang. Se www.qualitychess.com.
Da det er meget individuelt, hvor
god man er til at løse og arbejde med
opgaver, vil jeg ikke sætte grænser
for, hvad jeg mener de forskellige
niveauer svarer til, men jeg kan sige,
at jeg selv har følt mig rigeligt
udfordret i de fleste lektioner på niveau 2.

• Afsæt tiden på forhånd, eller
beslut at arbejde en hel lektion
inkl. opgaver igennem.
• Sørg for at være uforstyrret (nul
børn), og have spist og drukket.
• Tag gerne en kort pause på 2-3
minutter for hver halve time,
hvor du lige strækker benene,
evt. henter et glas vand eller
lignende.
• Hvis man er i god form, kan
man måske arbejde to timer
koncentreret, med små indlagte
pauser, ellers max. en time ad
gangen.
• Brug altid bræt og brikker, og
hold computeren slukket!
• Før en logbog over gennemførte
kapitler og resultater.
• Skriv alle varianter ned.
Sagt på en anden måde, betragt en
træningssession med skakopgaver
som en hård spinningtime eller tilsvarende: Man skal være klar, fysisk
og mentalt, og hvis man presser sig
selv, så har man det hårdt undervejs,
men rigtig godt bagefter! Hvis man
vil, kan man jo slutte af med et bad
og en energidrik, men det er ikke
strengt nødvendigt...!
Vi slutter med en opgave til:
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Opgave 2: Hvid trækker.
Fra partiet Prodanov - Zlatikov,
Bulgarien 1981.

Følg samme procedure som ved første opgave. (Løsning sidst i artiklen).

MINDEORD

Afrunding
Hvis du har læst artiklen hertil, så vil
jeg sige: Tak for det! Jeg håber, at du
har fået noget ud af at læse den. Du
vil ikke være i tvivl om, at jeg er stor
fortaler for at arbejde med opgaver,
som en væsentlig del af skaktræningen, og det skal heller ikke være
nogen hemmelighed, at jeg synes
vældig godt om Yusupovs bøger.
Nuvel, der er nogle lektioner, som
jeg ikke fandt særlig berigende, og
der var også enkelte, som jeg syntes
var lidt for uklare, men det er skønhedsfejl, og med prisen på skakbøger
taget i betragtning (modsat fagbøger inden for mit professionelle virke, it-branchen), burde der efter min
mening stå en større samling opgavebøger i enhver nogenlunde ambitiøs
skak-amatørs bogreol – hos de professionelle står de der allerede!

Løsninger på opgaverne
Opgave 1.
Hvid truer bonden på b6, men:
20... a5! (2 point)
Bondeofferet giver Sort et stærkt angreb, da tårnet kommer på 2. række.
20... e5? strander på 21. Txc5.
21. Dxb6 Td2 22. Sf3
Nødbremsen.
22... Lxf3 23. gxf3 Dxf3 24. Db8† Kh7
25. Dg3 Dd5!
Og Sort vinder.

Opgave 2.
Kvalitetsofferet sikrer Hvid en super springer, men man skal have det
hele med!
1. Txd7! (1 point)
1... Txd7 2. Dh4
Men ikke 2. Df4? Kg7!
2... h5 3. Lxh5! (1 point)
3... Kg7 4. Lxg6! Th8 5. Lh7 (1 point)
5... Lf5 6. Dg3† Lg6 7. Lxg6 fxg6
8. Sxd7 1-0
Thomas Schou-Moldt er landstræner for de danske skakkvinder.

Jens Haagen Hansen
Mangeårigt medlem af Studenterforeningens
Skakklub og Københavns Skakforening, Jens
Haagen Hansen, er død 4. april, 78 år gammel.
Jens startede med at spille turneringsskak i
Brønshøj Skakklubs vinterturnering 1949-1950,
og blot 1½ år senere blev han mesterspiller,
samtidig med Bent Larsen (de to herrer blev født med bare tre dages
mellemrum). Samme år var Jens en af tre københavnere, der deltog i
en udtagelsesturnering forud for junior VM, men det blev –
selvfølgelig – jyden Larsen, der kom af sted.
I 1957 kom Jens til Studenterforeningens Skakklub, der senere
fusionerede med KS. For disse klubber deltog Jens i samtlige
divisionsturneringer over sin 43-årige holdskak-karriere. Tolv gange
topscorer, og holdleder gennem 14 sæsoner.
Det var dog k-skakken der var Jens’ helt store lidenskab, og det
lykkedes ham at blive IM i 1998. På det tidspunkt var skakcomputerne et varmt emne (Deep Blue havde slået Kasparov i
1996), men Jens kunne ikke drømme om at bruge elektronisk
assistance til sine partier. At nogle af hans konkurrenter måske
gjorde det betød ingenting: Hvis de vil ødelægge glæden ved selv at
finde de rigtige træk, er det deres problem, sagde han. Vi vil savne
Jens og huske ham som en fin skakven, der elskede springere.
Thomas Varming, Gert Werner m.fl.

Knud Lysdal
Dansk Skak har mistet en af sine store, stille
eksistenser. Knud Lysdal døde uventet den 12.
april i en alder af kun 63 år, efter en lang periode
med sygdom. Knud Lysdal blev medlem af
Silkeborg Skakklub i starten af 60’erne og var
aktiv her frem til 1985. Han spillede på Silkeborgs 1. hold i 14 sæsoner, hvor han scorede 49 points i 84 kampe.
Knud blev skakredaktør ved Midtjyllands Avis i 1981, hvor han
gennem 25 år berettede om stort og småt. Knud forfaldt aldrig til
den lette løsning, men bidrog med egne skarpe analyser af de partier
eller temaer, han skrev om med sit smukke dansk.
I 1985 blev Knud sammen med sin kone Anne Dorte en del af det
første lærerteam på den nystartede Tjele Efterskole og underviste
dér gennem 4½ år. Derefter flyttede parret til Grindsted, og efter et
par år i Grindsted Skakklub blev Knud medlem af Skakklubben
Evans i 1997. Her opnåede Knud både at blive klubmester og
Vejlemester. Han spillede 78 kampe for divisionsholdet og scorede
43½ point.
Som menneske var Knud altid venlig og imødekommende. Altid
parat til at øse af sin store viden og altid parat til en hyggelig snak
med en klubkammerat. Vi kommer til at savne Knud.
Per Skjoldager
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Problemskak
v/ Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.


























   
  





   
   
   
   
   
   
   
  



Opgaveforklaring
13659 og 13660. Sort trækker først,
og Hvid sætter mat i 6. halvtræk hhv.
10. halvtræk. Sort hjælper til.

Løsninger til nr. 2/2013
13649. 1. Ta6! 1... Ke5 2. Sd3‡. 1...
Db7/Dd6†/Da7 2. Dd6‡. 1... Da8 2.
Dd6‡/Dc7‡. 1... Dc7 2. Dxc7‡. 1...
De5 2. Se2‡. 1... Sf6~ 2. Lg3‡. 1...
Lc8~ 2. Dxb8‡. Fristende var 1.
Lxf5, men efter 1... g6 findes ingen
mat. Frank Healey, England (19/11
1828 -17/2 1906).
13650. 1. Ke4! (1. Kg6 strander på
1... Lxf4). 1... Ld6~ 2. Sd6. 1... Kb3
2. De2. 1... Kb5 2. Dxd7†. Erich
Ernst Zepler (27/1 1898 - 13/5 1980)
var født i Herford, Tyskland, men
udvandrede 1935 (han var jøde), og
hed ved sin død i Southampton,
England, Eric Ernest Zepler.
13651. 1. Ld3! Træktvang. 1... c6 2.
Lc3. 1... c5 2. Kxa3. 1... Sb5 2. Ka1.
1... Sb1 2. Kxb1. 1... Sc4 2. Sd2†.
1... Sf2 2. Te6†. 1... Le8~ 2. Txf7†.
1... Lf4 2. Txg2†. 1... Lh2/Lh4/Le5/
Ld6 2.De3. 1... Lf4 2. Txg2†. En
temmelig kompleks tretrækker med
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B. Lindgren et al, 1978

Mat i 2 træk.

13659
F. Lindgren, 1949



Hjælpemat i 3 træk.
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Mat i 2 træk.
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Hjælpemat i 5 træk.

alle sine bindinger. Vincent Lanius
Eaton, US-amerikaner (1915 1962).
13652. Den hvide konge kan kun
have nået f8 via c7. Trækket c7-c6
kan derfor ikke være sidste træk, og
Sort er i trækket. De hvide tårne på
d8 og e8 må begge være forvandlet
på d8, hvilket kræver to slag på såvel c7 som d8, i alt fire slag af sorte
sortfeltede brikker. Lf8 må være slået
på sit udgangsfelt, og Ta8 kan ikke
have nået hverken c7 eller d8, hvorfor de maksimalt fire sortfeltede sorte
brikker er D + S + S + forv. D/S/L.
Sidste træk kan ikke være c7xd8T,
da næstsidste træk så måtte være det
umulige Se6-d8. Sidste træk kan
heller ikke være c7xTb8T, da det
forudsætter et slag på c7 af en femte
sortfeltet brik. Sidste træk kan heller
ikke være Tb8 eller TxTb8, da stillingen trækket forud ikke kan opstå
efter andre sorte træk end det allerede udelukkede c7-c6. Sidste træk
må derfor være a7xTb8T. Werner
Keym, tysker (22/2 1942 - ).
13653. 1... Lg7 2. h8S! Tf4 3. Sf7
Txf7 4. Kxb7‡. György Páros, Un-

13661
J. Lamoss, 1966

13656
S. Loyd, 1868





13657
B. Lindgren, 1968





   
   
   
   
   
   
   
  
Mat i 4 træk.

   
   
   
   
   
 
  
   
Hvid trækker og vinder.

garn (28/4 1910 - 17/12 1975). Opnåede stormestertitlen i skakkomposition i oktober 1975 i Tiflis,
Georgien. Han bidrog afgørende til,
at kategorien hjælpemat blev og stadigvæk er populær i mange lande,
bl.a. Sverige.
13654. 1. c6 h2 (1... bxc6 2. Txa6
h2 3. Txc6 Kg2 4. Tc2† Kg3 5. Tc1
Kg2 6. b4 og vinder). 2. b4 Kg1
3.Txh2 (3. b5 Lxb5 4. cxb7 h1D 5.
Ta1† Lf1 vinder ikke). 3... Kxh2 (3...
bxc6 4. Th7 Kf2 5. Txc7 Ke3 6. Td7
Lb5 7. Td6 Ke4 8. Kf6) 4. b5 Kg3 5.
Kf6 Kf4 6. Ke7 Ke5 7. bxa6 bxa6
(7. Kd8 Kd6) 8. Kd7 a5 9. Kxc7 a4
10. Kb7 a3 11. c7 a2 12. c8D a1D
13. Dh8† og vinder. Viktor Alexandrovich Evreinov, Sovjet (11/11
1908- 9/7 1984).
13655. 1. La4 Kf5 2. Ld7† Ke4 3.
Le8 Kf5 4. Lg6† Ke6 5. Lh5 Kf5
6. Lxg4† Ke4 7. Ld1 Kf5 8. Lc2†
Ke6 9. f5† Kxe5 10. f4‡. Stefan
Schneider, østriger (24/4 1908 - 8/
12 1980).
Dansk Skakproblem Klub
http://problemskak.dk/

Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

Anders Bodelsen: [... om hvad der
holder ham i gang] ‘Jeg har en skakven, og vi spiller sådan cirka hver
tredje uge, og det gør vi meget seriøst. Og navnlig når jeg har vundet,
men også når jeg har tabt, har jeg en
fornemmelse af at være i live.’
(Jyllands-Posten, 5. februar 2012)
Jo Nesbø: ‘For til trods for ritualerne var der noget følelseskoldt ved
drabene, et næsten påfaldende fravær af had, begær eller lidenskab.
Eller kærlighed, for den sags skyld.
De var for perfekt udført, næsten
mekanisk og lærebogsagtigt. Det
føltes, som om han spillede skak
mod en computer og ikke et oprevet
eller ravende sindssygt sind.’
(‘Marekors’, 2003)
Niels Helveg Petersen: ‘Skakanalysen lettes meget af, at man
netop ikke har med mennesker at
gøre, men med træbrikker uden eget
liv. Der er så at sige ingen etiske
problemer med at slå en fjendtlig
brik. Det er ikke synd for en bonde
eller en springer at blive slået.’
(‘Det ligger i stillingen’, 2005)
John McEnroe: ‘Der var intet tv,
og ejeren, Hy Zausner, ville ikke tillade nogen former for kortspil i
denne lounge, så vi morede os med
at spille skak. Vi havde nogle maratondyster, der varede en time eller
mere. Jeg var ingen stor spiller, men
alligevel lidt god. Jeg kunne lide det
strategiske element i spillet, det at
se et eller to træk frem.’
(‘Serious’, 2003)

John-Paul Wallace: ‘Jeg plejer at
anbefale mine elever at spille åbninger, der fører til stillinger, der er
lettere at spille for dem, end for deres modstandere og i den forbindelse
er Benkö-Gambit et fremragende
valg.’
(Australian Chess nr. 6, 2006)
Paolo Maurensig: ‘Desværre er
skakverdenen fuld af de mærkværdigste individer. Sådan har det altid
været, selv om der engang stod en
mere, hvad skal jeg kalde det?, formel respekt om spillet. Engang var
det i det mindste obligatorisk med
en ordentlig påklædning, mens der
i dag er turneringer, der ligner de
rene bøllesammenrend.’
(‘Lüneburg-varianten’, 1996)

Mark Twain: ‘Cirka tre uger efter
elefantens forsvinden var jeg en
morgen lige på nippet til at sige, at
nu blev jeg nødt til at stryge flaget
og trække mig tilbage i god orden,
da den store opdager kvalte denne
tanke i fødslen ved at foreslå et
endnu bedre og mere mesterligt
skaktræk. Det gik ud på at slutte
forlig med tyvene.’
(‘Mark Twains bedste’, 1953)
Bent Larsen: ‘Nogle skakspillere
er de rene videnskabsmænd, andre
er boksere i deres måde at spille på
– jeg har altid tilstræbt at være kunstner.’
(Berlingske Tidende,
4. juni 2000)
John Nunn: [... på spørgsmålet om,
hvad han siger til kortere betænkningstid] ‘Det bliver Mickey Mouse
skak.’
(Australian Chess Forum,
juli 2001)
Gary Lane: ‘Hvis du synes, at dit
spil er perfekt – så drøm videre.’
(‘Improve your Chess in 7 Days’,
2007)

David Lovejoy: ‘Alle skakspillere
har brug for en hobby.’
(‘Moral Victories’, 2012)
Peter Heine Nielsen: ‘Trods indtagelse af epo bliver man ikke automatisk en god cykelrytter, men med
den rette computerassistance vil enhver kunne forstærke det danske
landshold i skak, endda have en
chance imod verdenseliten.’
(Weekendavisen, 28. januar 2011)
Ken Rogoff: ‘Jeg tænker på skak
hele tiden.’
(New in Chess nr. 1, 2011)

Jens Enevoldsen.

Jens Enevoldsen: ‘Udenadslæren
af varianter uden dybtgående forståelse af, hvad der ligger bagved,
vil aldrig bringe nogen langt som
skakspiller. Den, der forstår ideerne
i åbningerne, vil kunne klare sig med
et forholdsvist beskedent variantudvalg. Han vil blive i stand til allerede fra begyndelsen at lægge sine
planer, medens variantspilleren, når
han stilles overfor et træk, han ikke
kender, som oftest kommer ud, hvor
han ikke kan bunde.’
(‘Åbningsspillet i skak’, 1961)
Antoaneta Stefanova: [... om hvorfor hun begyndte at spille skak]
‘Fordi mine forældre syntes, at min
søster og jeg larmede for meget, og
derfor fik vi et skakspil, så de kunne
få lidt ro en gang imellem.’
(’20 years and 20 days on the
road to the crown’, 2004)
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 15.
1. Børge Andersen
Ingi Randvir Johannsson
Hurtigskakturnering, Malmö 1964.
34. Txg6†!! Også 34. e4!! vandt!
34... Kxg6. 34... fxg6 35. Dh8† Kg5
36. h4† Kg4 37. f3† Kf5 38. e4 mat.
35. Dg8† Kh6 36. Dh8† Kg6 37.
Lf3! Det ‘stille træk’ med grumme
hensigter. Også 37. Le4† f5 38. Lf3
førte til mat. 37... Dd8 38. Lxh5†
Kf5 39. Dh6! Lf6. 39... Da8† 40.
Kh3. 40. Lg4†! Kxg4 41. e4! 1-0.
2. Hans Bouwmeester
Dirk Daniel van Geet
PAM turneringen, Utrecht 1961. 18.
Sxf7! Flot og godt. Objektivt set var
dog 18. Se6!! bedre! 18... fxe6 19.
Lxe6† Kh8 (19... Kf8 20. Lh6† Lg7
21. Dc3) 20. Txd4!
18... Kxf7. 18... Dxb2 19. Dxb2
Lxb2 20. Le6 taber. 19. Le6† Kg7.
Eller 19... Kf6 20. Txd4 cxd4 21.
Dd1 Lxd5 22. exd5 Txd5 23. Lxd5
Dxd5 24. Da4!
20. Txd4! cxd4? Sejere 20...h6.
21. Le5† Kh6 22. Dd2† g5 23. h4.
23. Lg7†! Kg6 24. Lf5† Kf7 25.
Dxg5 Td6 26. Le6† med damegevinst. 23... Tg8 24. hxg5† Txg5
25. Lf4 Sc5 26. Lxg5† Kg6 27. Lf5†
Kf7 28. Dd1. 1-0.
3. Spyridon Kapnisis
Levente Vajda
Jun-VM, Peristeri (GRE) 2001. 28.
Dd7†!! S8xd7. 28... S6xd7 29. Sh5
mat! 29. Txd7† Te7 30. Txe7† Dxe7
31. Sxe7 h5? Bedre om end ikke
reddende var 31... c5 32. Ld5 h5.
32. Sxc6 h4 33. Sf1, og Hvids
materielle fordel gav sejr efter endnu
28 træk. 1-0.
4. Viktor Korchnoi
Geert van der Stricht
Hold-EM, Plovdiv 2003. Med 36.
f4! ville Hvid have pæne chancer for
gevinst, se f.eks. 36... Sxe5 37. fxe5
Se4 38. f3! Sxc3 39. Tf4!, etc.
Viktor spillede det indbydende 36.
Tg6? med stor succes, idet modstan-
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deren beregnede fortsættelsen 36...
Sxe5! 37. Txe6 Sxd3! 38. Txh6†
samt mat – og opgav! Men overså
(også), at tårnet jo slås med skak.
Heraf lærer man at spille frem til mat!
1-0.
5. Wolfram Bialas, Vesttyskland
Alexander Tolusj, USSR
Landskamp, Hamburg 1960. 23.
Sf7!! Kxf7 24. Df6† Kg8 25. Lxg6
hxg6 26. Dxg6† Kf8. Efter 26... Ke8
27. Dxh8† Kd7 28. Dxh7† Se7 29.
Tab1 er der ikke meget håb tilbage.
27. Df6† Ke8. 27... Kg8 28. Tf3.
28. Dxh8† Kd7 29. Dg7†. Helt afgørende var her 29. f5!! exf5 30.
Txf5 Kc7 31. Tf7† Kb8 32. Tb1 Sa5
33. Dd8. 29... Kd8? Bedre 29... Ke8.
30. f5! Nøgletrækket. Men Sort
kan nu kun håbe på gummiarmen.
Eller måske faldvingen.
30... exf5 31. Df8† Kd7 32. Txf5
Se7 33. Tf6 Da3 34. Td6† Kc7 35.
Dxe7†. 35. Dd8†! Kb8 36. Td7 a5
37. Tb1.
35... Kb8 36. Td7 Dxe7 37. Txe7
a5 38. Tb1 Ta6 39. Tf7 Tc6 40. g4
Lxg4 41. Tfxb7† Ka8 42. T7b5 Lc8
43. Txa5† La6 44. Txd5 Tg6† 45.
Kf2. 1-0.
6. Gert Jan Timmerman
Daniel Sadkowsky
Holdkamp, Belgien 2002. 21. g5!
hxg5. Indrømmelsen 21... Sg8 besvares stærkt med 22. Dh5! eller 22.
De1!.
22. Sxf7!! Kxf7. 22... Dxf7 23.
fxg5 Ld5 24. gxf6 gxf6 25. Lh6†
Ke7 26. Lg5! 23. fxg5 Th8?!
Hvids angreb kører også igennem
efter det lidt bedre 23... Tf8 24. gxf6
gxf6 25. Tde1 e5 26. Lh6!
24. gxf6. Her vil en maskine hellere spille 24. Dg4! Txh2 (24... Tag8
25. Lg6† Ke7 26. gxf6† gxf6 27.
Txf6!) 25. gxf6 g5 26. Tde1 Ld5
(26... e5 27. La5!) 27. Lxg5 Tg8 28.
Te2. Hvid fordel.
Eller også det frække 24. Lg6†!!
Kxg6 25. gxf6 Dc4 (25... gxf6? 26.
Dxe6) 26. Tg1† Kf7 (26... Kxf6 27.
Df2†) 27. Txg7† Kf8 28. Dxc4 bxc4
29. Txb7. Hvid vinder.
24... gxf6. 24... g5 25. Tde1 Ld5

26. Lxg5. 25. Txf6†! Eller 25.
Lg6†!! Kg7 26. Dxe6 De7 27. Dg4
Txh2 28. Lc3.
25... Kxf6 26. Tf1† Ke7 27. Lg5†
Kd7 28. Tf7† Kc8 29. Dxe6† Kb8
30. Txc7 Lxc7 31. h4 Lg2 32. h5
Kb7 33. Lg6 Taf8 34. b3 Tf1† 35.
Kb2 Thf8 36. h6 Lc6 37. h7 Tg1
38. Le4 Lxe4 39. Dxe4† Kb8 40.
Lf6. 1-0.
7. Leonardo Tristan
Rinat Jumabayev
Jun-VM, Puerto Madryn (ARG)
2009. 32. Sc7† Kb8 33. Lb5 Dxe4.
33... Sc4 34. Lxc6 Sxa5 35. Lxd7.
34. Sxa6† Kc8 35. Sc5. 1-0.
8. David Norwood
Boris Gelfand
Jun-EM, Arnhem (NED) 1987. 35.
De7? Atter en stilling, hvor den vindende fortsættelse oversås: 35.
Dd8†! Txd8 36. Txd8† Lf8 37. Txf8
Kg7 38. Te8!! med trusler som 39.
Ld4 og 39. Te3.
35... Sd3! Effektiv spærring. 36.
Dd7 Lxf6! 37. Dxc8†?! Igen var der
et bedre træk: 37. Txd3 Tc1† 38. Td1
Txd1† 39. Dxd1 g5, hvor Sort dog
nok vinder.
37... Kg7 38. g5?? Må være tidnød. Men også efter 38. Dd7 Sxf4
eller 38. Txd3 taber Hvid på sin åbne
kongestilling. 38... Dxc8 39. gxf6†
Kxf6 40. Lxh4† Kg7 41. Txd3
Dc1†. Og Boris var på vej til europamesterskabet. 0-1.
9. Milos Pavlovic
Goran Cabrilo
Cacak (SRB) 1991. 15... Sb3†!! 16.
axb3 Sc5. Hvor er skak dog nemt!
17. Sce4 Sxb3† 18. Kc2 Sxd2 19.
Lxf6 Sxe4!
17. Ld3. Og efter trækkene 17...
Lxd3 18. Sxd3 Sxb3† 19. Kc2 Sxd2
20. Lxd2 Tg8 21. Se4 b6 22. Lg5
Lxg5 23. hxg5 0-0-0 24. b4 Txg5
25. bxa5 Tg2† 26. Kc3 Tf8 27.
axb6 Txf3 28. Ta1 Df7 29. The1
Dg6 30. c5 Txd3† 31. Kxd3 dxc5
32. d6 cxd6 33. Kc3 Kb7 34. Tab1
Tg3† 35.Kc2 Tg2† 36. Kc3 Tg3†
37. Kb2 Tg4 opgav Hvid endelig.
0-1.

Kommende
turneringer

mation på: www.skakturnering.dk/
turnering/bss2013/. – Bornholm WIM
2013 spilles sammen med Bornholm
Sommer Skak, men starter dog allerede 2. juli.

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.

Køge Bugt
Sommer 2013
K
7/8 - 25/9. – 7 runders EMT med
mulighed for afbud til en eller flere
runder. – Spilles på Solrød Gl. Skole,
Højagervænget 33, 1. sal, 2680 Solrød Strand med start kl. 19.00 følgende onsdage: 7/8, 14/8, 21/8, 28/8,
4/9, 18/9 og 25/9 2013. – Betænkningstid: 90 minutter til hele partiet
med tillæg på 30 sekunder fra træk 1.
– Indskud er på 100 kr., og heraf går
de 70 kr til præmier. – Turneringen
Elo-rates, hvis betingelserne er opfyldt. – Tilmelding senest 5. august
2013 via turneringens web-portal
www.sydskak.dk/turnering/kbs2013/,
hvor der også kan fås yderligere oplysninger.

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.

www. skak.dk
+ 'Invitationer'

K = Koordineret turnering
H = Hurtig- og lynskak

Sommerskak
– når du har tid
K
13/6 - 1/8. – Nørresundby Skakklub
indbyder til 8 runders koordineret
EMT, som spilles hver torsdag aften
fra 13. juni til 1. august 2013. Man
kan tilmelde sig alle eller enkelte runder, som man har lyst. Alle spillede
partier rates. Elo-rates desuden i muligt omfang. Betænkningstid: 2 timer
til hele partiet uden mellemliggende
tids kontrol. Se detaljeret indbydelse
på turneringens egen hjemmeside:
enpassant.dk/sommer.
Bornholm Sommer Skak
K
4/7 - 7/7. – 6 runders schweizer, i én
gruppe, der bliver Elo-ratet. – Spillested: Østre Skole, Pingels Alle 31,
3700 Rønne. – Betænkningstid: 90
min. til hele partiet + 30 sek. tillæg
for hvert træk, startende ved træk 1. –
Indskud: 150 kr.,indbetales på klubbens konto i Nordea, reg.nr. 0650,
konto 5550 583 988. – Det er muligt
at overnatte på spillestedet, for 100
kr. som indbetales sammen med indskud. Tilmelding og yderligere infor-

Syddjurs Sommer
EMT 2013
K
22/7 - 26/7. – Syddjurs Skakklub indbyder til den 33. koordinerede Sommer EMT i år i Cafeen på Rosengården, Tingvej 22, 8543 Hornslet. –
Der spilles 5 runder Monrad med
færdigspil 5 hverdage i uge 30, den
22., 23., 24., 25. og 26. juli kl. 18.45
til 23.15. 1 time 45 minutter til 40
træk, ½ time til resten. – Der Elorates. – Indskud 150 kr. – Placeringsog rating-præmier. – Tilmelding senest 16. juli til Willy Møller Nielsen,
Bondehaven 30, 8541 Skødstrup, tlf.
86 99 24 61, eller email: willymn
@gmail.com.
Herning Byturnering 2013
K
19/8 - 30/9. – Herning Skakklub indbyder hermed til 7-runders Elo-ratet
og koordineret EMT følgende 7 mandage: 19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9
og 30/9. – Turneringen spilles i røgfri lokaler. – Spilletid: Kl. 19 - slut. –
Spillested: Vestervangskolen, Kantinen, Vestergade 82, 7400 Herning. –
Turneringsform: Der spilles i 8mands grupper og evt. sidste gruppe
som Monrad. – Ved fremmøde senere
end 30 minutter efter partiets start
dømmes man som taber. – Betænkningstid: 90 minutter til 40 træk plus
30 minutter samt opsparet tid til resten af partiet – med tillæg af 30 se-

kunder pr. træk fra første træk. – Indskud: 150 kr. pr. person. – Præmier:
Hele indskuddet går til præmier minus EMT-afgift. – Kantine: Der kan
købes kaffe/te, øl/vand, brød og slik.
– Denne turnering er en del af 9. HK
Grand Prix. – Tilmelding: Senest
mandag den 12. august 2013 til Steen
Juul Mortensen, Marievej 7, Snejbjerg, 7400 Herning, tlf. 97 16 21 67,
eller meget gerne pr. email til enten:
steenjuul@post.tele.dk eller hamborg
@post10.tele.dk. – Vel mødt i Herning.

Nordisk Senior Mesterskab K
7/9 - 16/9. – 9 runders schweizer på
10 dage. I fornemme omgivelser i
Allinge på Bornholm. Se mere i næste nummer af Skakbladet eller på
www.skakturnering.dk/turnering/
nsm2013/.

Sommerskak i Danmark
Sommermånederne byder på rig
mulighed for at kombinere ferie med
skak. Foruden de turneringer, som
er annonceret her i bladet, kan man
på Dansk Skak Unions hjemmeside,
www.skak.dk, finde følgende turneringer (og flere kan være kommet til
efter bladets deadline):
Valby Sommerskak
13/6 - 27/6. – 9 runder hurtigskak.
Sommer Open Chess House
1/7 - 7/7. – Århus, 7 runder EMT.
Tjele Skaksommerlejr
7/7 - 14/7. – For unge under 21 år.
Horsens Lang Weekend
18/7 - 21/7. – 7 runder EMT.
Politiken Cup
27/7 - 4/8. – Helsingør, int. open.

... og i udlandet, f.eks.
Czech Open
11/7 - 28/7. – Tjekkiet, festival.
www.czechopen.net/en/news/
Biel Int. Chess Festival
20/7 - 2/8. – Schweiz, mange tilbud.
www.bielchessfestival.ch/en/home/
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

www.skaksalg.dk

Online-butik

Magasinpost SMP
ID-nr. 42197

TILBUD

DGT-ure
Vi har sat prisen på
DGT-ure ned, så DGT
2010 nu fås til 500,- kr
og DGT XL fås til 550,kr. Samtidig har vi lavet
mængderabat, hvis man
køber hhv. 5 og 10 stk.

Genna Sosonko:

The World Champions I Knew
New In Chess, 240 sider, 160,- kr.
Genna Sosonko har skrevet et medrivende portræt af Mikhail Tal, troldmanden
fra Riga, der stadig tryllebinder skakspillere den dag i dag. Bogen indeholder
også portrætter af Alexander Alekhine,
José Raúl Capablanca m.fl.

Nikolay Kalinichenko:

Vassily Ivanchuk – 100 selected games
New In Chess, 320 sider, 175,- kr.
Vassily Ivanchuk er en af de største skakspillere i
nyere tid. Han har vundet alle de store turneringer i
verden og altid med ekstrem kreativ skak. Han er
kendt for et bredt åbningsrepertoir, og forfatteren, der
er stormester i korrespondanceskak og journalist,
giver læserne en kort introduktion til alle de åbninger,
der er i bogen.

Ny Internetbutik
Dansk Skaksalg har fået
ny og mere brugervenlig
hjemmeside – med bedre
overblik og enklere
online-køb.
Velkommen i butikken!

Internet www.skaksalg.dk • E-mail skaksalg@skak.dk

