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Ungdomsskak
skal styrkes
Skal man drive forretning med succes, må man identificere og prioritere sine forretningsområder
– og måske endda fravælge eller ‘outsource’ nogle områder. Dansk Skak Unions primære
‘produkt’ er konkurrenceskakken i dansk og internationalt regi, og ‘kunderne’ er alle dem, som
ønsker at dyrke skakken på konkurrenceniveau, det være sig i klub, nationalt eller internationalt,
individuelt og på hold – og uanset styrkeniveau.
Det faldende medlemstal gennem de seneste mange år er som bekendt en af DSU’s
hovedudfordringer.
Blandt årsagerne til den historiske fremgang, som i 1983 bragte medlemstallet op over magiske
10.000, var etableringen af landsudvalget Dansk Skoleskak i 1960.
Parallelt med ungdomsturneringer for skaklubbernes juniorer havde Dansk Skoleskak til formål
at skabe interesse for skak blandt landets skoleelever. Men skoleskakken blev med årene en
sovepude. I stedet for supplement blev ungdomsarbejdet på skolerne af DSU mere og mere
opfattet som ‘outsourcing’, og lokale og landsdækkende juniorturneringer i DSU-regie
forsvandt én efter en.
Mange børn og unge har i skoleskakken fået gode oplevelser med skakspillet og derigennem
fået lyst til at dyrke skak på konkurrenceniveau, men Dansk Skak Union har savnet de turneringer og aktiviteter for ungdommen, der kunne fastholde og øge interessen.
Dansk Skak Union er nødt til, hvis medlemsudviklingen skal vendes, både på landsplan og
lokalt i hovedkredse og klubber, at styrke tilbuddene til unge spillere!
Ungdomsskakken – aldersinddelt i U-08, U-10 osv. op til U-18 – er internationalt vokset stærkt
de seneste 10-15 år, og DSU introducerede i 2008 sit eget årlige ungdomsskak-DM
– et skridt i den rigtige retning og en naturlig ting for ethvert sportsforbund at have.
Men der skal meget mere til! Det kunne være træning, f.eks. som det er realiseret i ChessHouse
nu samt i flere klubber med store ungdomsafdelinger, måske en holdturnering for ungdomshold!?, måske netbaserede konkurrencer, tests og træning m.v. – de unge spillere er som alle
andre unge at finde på nettet, og udbuddet af billige netværktøjer bliver heldigvis bedre og bedre.
Der skal fokus på ‘forretningen’ – for både ledelsen og alle ‘ansatte’. Og ‘produktet’ skal både
gøres mere synligt og suppleres af aktiviteter, som tiltrækker unge skakspillere og som forankres
i medlemskab af Dansk Skak Union.
Lars-Henrik Bech Hansen
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Foto: Sigfred Haubro.

Korrektioner...

Regelændringer
alligevel ikke i kraft!
Ikke en korrektion i traditionel forstand, for da Skakbladet nr. 3 offentliggjorde de ny FIDE-regler, var
det i overensstemmelse med kongresbeslutningen fra Istanbul 2012.
Men kort efter trykstart meddelte
FIDE på sin hjemmeside, at reglerne
alligevel ikke var i kraft 1. juli, men
skulle afvente en ny behandling på
kongressen i Tallinn, oktober 2013.
Præcist hvorfor, ændringerne blev
udskudt, har FIDE ikke meddelt, men
som det også fremgik af den danske
skakdommerforenings kommentarer
i Skakbladet nr. 3, var der flere uklarheder i reglerne, og det forlyder, at
FIDE’s Presidential Board ønskede
ændringer, som regelkomiteen ikke
mente at kunne vedtage administrativt.
Bent Kølvig og KM: – Der var en
skrivefejl i årstallene for Bent
Kølvigs københavnsmesterskaber
(side 5). Den nu 80-årige Kølvig
vandt sine fire KM-titler i årene 1956,
1959, 1961 og 1962. Men det giver
anledning til endnu en gang at ønske
til lykke, både med fødselsdag og
den store indsats ved skakbrættet.
Admiral Niels Juels Cup: – En korrigeret hensigt, ikke optimalt og dermed en fejl: Artiklen om Admiral
Niels Juel Cup i Køge må desværre
udskydes til Skakbladet nr. 5. Redaktionen beklager.

Moiseenko Europamester
Alexander Moiseenko, Ukraine,
vandt EM 2013 i Polen med 8 point
af 11 og bedste korrektion af ti spillere. Blandt de 280 deltagere i feltet
var der tre danskere, som nåede følgende placeringer (i parentes): IM
Andreas Skytte Hagen 5½ (146,
ratinggevinst på 15 point), IM Nicolai V. Pedersen 5½ (164) og IM
Rasmus Skytte 5 (173).
www. en.eicc2013.pl
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Sergey
Karjakin.

Sergey Karjakin
vandt Norway Chess
GM Sergey Karjakin, Rusland,
vandt Norway Chess i Stavanger,
den hidtil stærkeste turnering i Norden, foran Magnus Carlsen og Hikaru Nakamura. Med ni verdensklassespillere plus den norske GM Jon
Ludvig Hammer, var der hård kamp
om turneringssejren, og i slutstillingen skilte kun ét point de første
seks spillere: 1. Sergey Karjakin,
Rusland (2767) 6, 2. Magnus Carl-

sen, Norge (2868) 5½, 3. Hikaru
Nakamura, USA (2775) 5½, 4. Peter Svidler, Rusland (2769) 5, 5.
Levon Aronian, Armenien (2813) 5,
6. Viswanathan Anand, Indien
(2783) 5, 7. Wang Hao, Kina (2743)
4½, 8. Veselin Topalov, Bulgarien
(2793) 4, 9. Teimour Radjabov,
Aserbajdsjan (2745) 3, 10. Jon Ludvig Hammer, Norge (2608) 1½.
Nordmændene havde selvfølgelig
håbet på sejr til Magnus Carslen, som
til efteråret skal forsøge at tage VMtitlen fra Anand, men Carlsen viste
dog tænder ved at vinde det indbyrdes parti mod Karjakin i 5. runde.
Dansk skak bidrog til det imponerende arrangement med IT-eksperterne Michael Andersen og Kasper
Jerwiarz, samt Bjarke Sahl og Sigfred Haubro, der også havde gjort et
stort arbejde med forarbejdet. Skakbladet nr. 5 bringer partier og mere
om turneringen.
www. norwaychess.com

Forsiden:

En studie i præcision
Den komponerede slutspilstudie er historisk
anerkendt som noget af det bedste, skakspillet
har givet os. Her mødes turneringsspillet med
opgaveskakkens æstetiske idealer og skaber
skak med ren logik og stor skønhed.
Efter en periode i relativ ubemærkethed er
der nu tegn på, at slutspilstudien vil genvinde
Steffen Slumstrup Nielsen.
sin fordums popularitet. De førende trænere
bruger dem, og især den hollandske stormester Jan Timman, chefredaktør på New In Chess, har bidraget til den ny interesse for slutspilstudier.
Og her i Danmark rykkede slutspilstudien direkte ind på forsiden, da
Steffen Slumstrup Nielsen vandt ‘Jan Timman 60 Jubilee Tourney’ i
konkurrence med en række af verdens førende studiekomponister.
Den spændende forsidestilling, der sagtens kunne være opstået i et
turneringsparti, er en ny version af studien, der tog 1. præmie. Steffen
Slumstrup Nielsen har været i tæt dialog med Jan Timman, mens han
siden turneringen har arbejdet videre på sin studie.
Løsningen indledes med den fantastiske trækserie 1. Lb3 Txb3 2.
Tf8 Lxf8 3. Sf5!! gxf5 4. f7 og fortsætter fra denne nøglestilling, som
man kan se side 35. Skakbladet har nemlig formået Steffen Slumstrup
Nielsen til at demonstrere studien, der tog førstepræmie, og desuden
give en introduktion til den moderne slutspilstudie (artikel side 28).

Taktik

Tag stilling
1. Hvid trækker!
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v/ Bent Kølvig

3. Hvid trækker!

2. Hvid trækker!
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Fribondemagt!

Klap lige hesten!

Hvad kan en tårnlinje bruges til?

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

6. Sort trækker!



 
  
   
   
  
   
   

  



Løsninger side 47
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Evig skak, mat eller nederlag?

Sort forventes at rokere!

Produkt af Marshall-gambitten!

7. Sort trækker!

8. Hvid trækker!

9. Hvid trækker!
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Åben linje!
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Kongen står udsat!

  
 
   
   
 
   
  
  



Bytte damer?
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Philidor gentog
pokalsejren Pokalturneringen
For andet år i træk var københavnske Philidor suveræn
i Dansk Skak Unions landspokalstævne i Odense.
Af Niels Erik Nielsen
Philidor var på vej mod scoringsrekord, men gik mod slutningen ned
i kadence, og derfor indehaves rekorden stadig af Skanderborg, som
i 2011 vandt med 21 point.
18. udgave af Dansk Skak Unions pokalfinalestævne, der igen blev
afholdt på Hotel Scandic i Odense,
samlede søndag den 19. maj små 200
deltagere, hvilket var lidt færre end
sidste år.
2012-udgaven bød på en nyskabelse i form af direkte transmission
fra finalestævnet, og da muligheden
for at følge halvdelen af Eliterækkens
partier på internettet blev vel modtaget, skulle denne service naturligvis
gentages. I år valgte man i hver runde
at vise 12 partier fra Eliterækken og
4 fra Bredderækken, men desværre
var live-sendingen langtfra optimal,
idet systemet først kom op at køre
fra og med 2. runde.
Tekniske problemer betød endvidere, at dækningsgraden måtte reduceres turneringen ud. Den omfattende
logistik taget i betragtning, var der
ellers ikke meget at pege
fingre ad, således
sørgede det erfarne
dommerteam igen

Scandic Hotel Odense,
19. maj 2013.
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for, at det lykkedes at overholde den
snævre tidsramme. Skønhedspletter
er svære at undgå, men arrangørgruppen anført af stævneleder Poul
Jacobsen vil gøre alt for, at de ikke
gentager sig.

Vejen til finalen
I år var der kun 14 hold til start i
Eliterækken, og da landets ni hovedkredse har krav på to pladser hver,
var fire af dem altså ikke besat. Selv
om 7. HK råder over to tidligere vindere i skikkelse af Jetsmark og Nørresundby, var hovedkredsen kun

Eliterækken
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Philidor
Århus/Skolerne
Nordkalotten
Skanderborg
Brønshøj
Furesø
Frem
Næstved
Viborg
Evans
Aalborg
Esbjerg
Sydøstfyn
Ringsted

repræsenteret af Aalborg, mens 4.
HK var helt fraværende. Herning var
sammen med Viborg spilleberettiget
fra 9. HK, men førstnævnte stillede
ikke op. De to jyske hold havde fået
deres finalepladser uden kamp, og
det samme gjaldt for Frem og Sydøstfyn fra 3. HK og Esbjerg og
Evans fra 5. HK.
I 7. HK fungerer en lokal pokalturnering som adgangsbillet, mens
deltagerne i Eliterækken i de øvrige
hovedkredse alle blev fundet gennem kvalifikationsstævner. Traditionen tro afholdt 1. og 8. HK et fælles-

Bredderækken
20½ / 11
16 / 7
14 / 9
14 / 7
13½ / 8
12½ / 8
11½ / 7
11½ / 5
11 / 5
9½ / 4
9/4
9/4
8½ / 3
7½ / 2

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

Randers
Brønshøj
Herning
Sydøstfyn
Sdr. Nærå
Kalundborg
Roskilde
Nørrebro
Esbjerg
Skanderborg
Evans
Skive
Holbæk
Alssund
Ålborg

16½ / 10
15½ / 8
15½ / 7
14½ / 8
13½ / 8
13 / 6
12½ / 9
12 / 6
12 / 5
11½ / 7
11½ / 5
11½ / 4
11 / 6
11 / 5
10½ / 2

n:

Foto: Niels Erik Nielsen.

stævne, hvor der var hele 15 mandskaber til start i Eliterækken. Herfra
gik Philidor, Brønshøj, Nordkalotten og Furesø videre. Sidste års pokalvindere, Philidor, satte sig med
formationen GM Emanuel Berg, IM
Jakob Vang Glud, IM Nikolaj Mikkelsen, IM Silas Lund og Jan Andersen tungt på førstepladsen. Mens
der som sædvanlig var fri tilmelding
i Junior- og Seniorrækken, gjaldt det
modsatte for Bredderækken, som historisk set har været den mest populære, og derfor som oftest er booket
helt op. Det var dog ikke tilfældet i

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

Evans 1
Frem 1
Evans 2
SK1968 1
Jyderup
Skive
Frem 2
Springeren
SK 1968 2
Præstø
Frem 3

år, hvor tre af pladserne stod tomme.
Til gengæld udløste adgangen til en
plads i finalestævnet flest kvalifikationsstævner, thi ud over de ovenfor nævnte måtte deltagerne fra 3.
og 4. HK også gennem lokale udskilningsløb.

Mestrene lagde afstand
Selv om GM Emanuel Berg var blevet skiftet ud med GM Niels Grandelius og IM Helgi Dam Ziska erstattede IM Silas Lund i forhold
til kvalifikationsstævnet, ligesom
2600-manden GM Gawain Jones

Seniorrækken
20/ 11
18 / 11
14½ / 8
13½ / 7
13½/ 6
13½ / 5
12½ / 6
12 / 5
11½ / 7
9/3
6/3

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

Nordre
Holstebro
Nørresundby
Roskilde
Aalborg
Evans
Randers
SK 1968
Læseforeningen
Frem
Brønshøj
Odense

15 / 7
13 / 7
12½ / 7
11½/ 6
11 / 6
10½ / 6
9½ / 4
9/5
9/5
9/4
7½ / 3
2½ / 0

Dansk Skak Unions 18. Pokalfinale

Philidor på sejrskurs
I stærkeste opstilling
havde Philidor indtil
matchen i 5. runde mod
Næstved kun afgivet en
enkelt remis. Og også
i denne runde var
Philidor sikker vinder,
men på førstebrættet
måtte den svenske
stormester Nils
Grandelius med hvid
nøjes med remis mod
IM Mikkel Antonsen, der
spillede en stor finale
og blev topscorer på
førstebrættet. På bræt 2
tog Jakob Vang Glud
med sort mod Mikkel
Strange sin femte sejr
i træk.

modsat sidste år ikke kom til start,
så de forsvarende mestre fra Philidor
på forhånd ud til at være en klasse
over feltets øvrige 13 mandskaber.
Bortset fra Jones var finaleholdet
faktisk identisk med 2012-mandskabet, og Helgi Dam Ziska viste sig
snart at være den perfekte substitut.
Sammenlignet med sidste år så
sølv- og bronzevinderne fra Skanderborg og Nordkalotten ud til at
være i knap så stærk opstilling, mens
deres Skakliga-kolleger fra Brønshøj og Århus/Skolerne, der begge
har stolte traditioner i turneringen,
ligeledes var svære at se som seriøse udfordrere til førstepladsen.
Philidor lagde ud med at vinde
3½-½ over Esbjerg, for hvem fjerdebrættet Torsten Lindestrøm holdt
remis mod IM Nikolaj Mikkelsen.
Ingen kunne på det tidspunkt vide,
at det var et bemærkelsesværdigt resultat, men det blev klarere og klarere, efterhånden som turneringen
skred frem, uden at nogen af Philidors modstandere formåede at
komme på tavlen!
Da Viborg vandt med samme cifre
over Evans, stod de til at møde
Philidor i 2. runde, mens Århus/Skolernes drømme om at blande sig helt
fremme led et voldsomt tilbageslag
med 1-3 nederlaget til Skanderborg.
Århus/Skolerne, der med seks mesterskaber tilsammen er suveræne re2013 /4/155
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kordholdere, måtte en tur ned og
vende, men de kom stærkt tilbage. I
2. runde fik domkirkebyens sønner
ikke et ben til jorden mod Philidor,
der gjorde rent bord og med 7½/8
point allerede havde lagt pæn afstand
til de nærmeste forfølgere Nordkalotten og Furesø, som var henholdsvis 1½ og 2 point efter. Nordkalotten var også voks i hænderne på
Philidor. Topratede Nils Grandelius
gik forrest ved at udspille IM Bjørn
Ahlander efter 21... b7-b6:

IM Bjørn Ahlander

Halvejs i turneringen stod Philidor
noteret for 11½ point af 12 mulige,
og nærmeste forfølger var nu Furesø,
der indtog andenpladsen med 8½
point, hvorpå fulgte Nordkalotten,
Evans og Århus/Skolerne, alle 7
point.

Udsat kongestilling
I samme runde vandt Næstveds førstebræt IM Mikkel Antonsen for
tredje gang i træk. Det gik ud over
IM Jan Sørensen, Århus/Skolerne,
der tvunget af omstændighederne
netop har spillet 26... Ke8-f8:

Nordkalotten (2446)



^  ^
  
   
   
   
   
 
 

Nils Grandelius
Philidor (2596)

22. Lf2! Tde8 23. Se4 Kc7 24. Sxd6 Te7
25. Lh4 Td7 26. Txe6 Tf8 27. Sb5† 1-0

IM Jan Sørensen
Århus/Skolerne (2422)

   
   
  
  
   
  
  
 

IM Mikkel Antonsen
Næstved (2417)

27. Dc3! Dxd5 28. Dh8† Ke7 29. Sf6†
1-0
Philidor fortsatte sin sejrsrække og
udraderede i 4. runde Furesø med
4-0. På førstebrættet havde underhundenes Søren Bogø dog en gylden mulighed for at bryde monotonien, men han greb ikke chancen efter Nils Grandelius’ 14... Sb4-d5:

Nils Grandelius
Philidor (2596)

  ^
   
   
   
   
   
  

  
Søren Bogø
Furesø (2286)

15. Lxf8?
Efter 15. Lc4! kommer Sort i store
vanskeligheder, f.eks. 15... Da5 16.
Lxd5 Dxd5 17. Lxf8 Lxf8 18. 0-0.

Medaljetagerne...
Eliterækken:

Bredderækken:

Seniorrækken:

Juniorrækken:

Guld: Philidor
1. Nils Grandelius 5
2. Jakob Vang Glud 5½
3. Helgi Dam Ziska 6
4. Nikolaj Mikkelsen 4/5
R. Jan Andersen 0/1

Guld: Randers
1. Arne Christiansen 5
2. Aage Olsen 4½
3. Holger Henninger 4
4. Michael Horslund 3

Guld: Nordre
1. Jørn Sloth 3
2. Nina Høiberg 4
3. Karl Pedersen 4
4. Erik Bang 4

Guld: Evans 1
1. Christian Iversen 4
2. Farzam Firooznia 5
3. Mathias K. Simonsen 6
4. Arunn Ananthan 5

Sølv: Århus/Skolerne
1. Rasmus Skytte 4½
2. Jan Sørensen 5
3. Bo Jacobsen 2½
4. Finn Pedersen 4

Sølv: Brønshøj
1. Steen Petersen 3½
2. Mikkel Jørgensen 4
3. Jan Mouritsen 3
4. Christian Steen
Henriksen 5

Sølv: Holstebro
1. Erling Høiberg 3
2. Bent Olesen 5
3. Jacob Jacobsen 2½
4. Sigurd Rindom 2½

Sølv: Frem 1
1. Tobias Ilsøe 4
2. Sophus M. Møller 3½
3. Emma Le Besq 5
4. Jacob Christensen 5½

Bronze: Nordkalotten
1. Björn Ahlander 2½
2. Kaare Kristensen 3
3. Jacob Sylvan 4½
4. Esben Ejsing 4

Bronze: Herning
1. Alexander Jessen 3
2. Ole Østergaard 4
3. Jens Lund Jensen 5½
4. Frank A. Rasmussen 3

Bronze: Nørresundby
1. Bent Sørensen 4½
2. Jørgen Jørgensen 3½
3. Poul Erik Nørregaard
Olesen 2½
4. Per Grevlund 2

Bronze: Evans 2
1. Christian Matico
Jepsen 2½
2. Frederik B. Schweizer 3
3. Emil R. Petersen 4
4. Viktor B. Schweizer 5
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Sølv

Guld
Eliterækken

Foto: Thomas Vestergård.

Foto: Thomas Vestergård.

Philidor – fra venstre Nikolaj Mikkelsen, Nils Grandelius,
Helgi Dam Ziska og Jan Andersen.

15... Sxc3 16. Lxg7?? Sxb5 17. Lh6
Tc8! 0-1
Spil til ét mål var der tale om i opgøret mellem Jakob Vang Glud og Furesøs Kasper Damm. Sidstnævnte
gav en bonde i åbningen, men den
fik han aldrig kompensation for.
Glud har lige tilbudt løberafbytning
med 34. Lf3-e2, men da bondeslutspillet taber glat, forsøgte Sort sig i
stedet for med:

Kasper Damm
Furesø (2244)




















 
 
  
   
   
   






Jakob Vang Glud
Philidor (2514)

34... g5?
Helt håbløst, men gode alternativer
findes ikke.
35. fxe5† Kxe5 36. Lxb5 axb5 37. hxg5
hxg5 38. Kd3 1-0
Philidor var nu oppe på 15½ point
af 16. En fantomscore, intet hold tid-

Århus/Skolerne – fra venstre Finn Pedersen, Rasmus Skytte,
Jan Sørensen og Bo Jacobsen.

ligere har præsteret i turneringens
18-årige historie! Næstved vandt
samtidig 3-1 over Evans og nåede
op på 9½ point, hvilket sendte dem
op på topbordet i næstsidste runde.

Kurs mod kongen
Efter en halvskidt start var Brønshøj begyndt at røre på sig, og efter
2½-1½ over Viborg var de kun et
halvt point efter Næstved. I matchen
mod Viborg satte den nykårede
landsholdsspiller Jacob AablingThomsen kurs mod Olav D. Larsens
kongestilling med 44... Se6-d4:

Jacob Aabling-Thomsen
Brønshøj (2320)













^





   
   
   
   

  


Eliterækken

Olav D. Larsen
Viborg (2314)

45. Sxe5?! Dc2† 46. Kh3??
Efter 46. Kg1! er der stadig masser
af spil.
46... Df5† 47. Sg4 Df1† 48. Kh2 Sf3†
0-1

I næstsidste runde måtte Philidor af
med to halve mod Næstved. Den ene
kom på førstebrættet, hvor både GM
Nils Grandelius og IM Mikkel
Antonsen mødte frem med 4 point
af 4. Derimod var det nærmest sensationelt, at Næstveds veteran Bjarne
Haar på fjerdebrættet formåede at
klare remis mod IM Nikolaj Mikkelsen.
IM Jakob Vang Glud og IM Helgi
Dam Ziska holdt begge fast i deres
100%-score ved at vinde over henholdsvis Mikkel Strange og Brian
Jørgensen.
Philidors 3-1 sejr var mere end
rigelig til at sikre mesterskabet inden sidste runde, idet forspringet ned
til nærmeste forfølger Århus/Skolerne, der med 12 point pludselig for
alvor var inde i varmen igen, nu var
på svimlende 6½ point.

Kamp om podiepladser
Var spændingen om førstepladsen
således for længst forduftet, var der
til gengæld benhård kamp om sølvog bronze, hvortil mange hold kandiderede. Et halvt point efter Århus/
Skolerne fulgte Nordkalotten, og
samme pointtal var Brønshøj nået op
på. Københavnerne havde dog det
handicap i forhold til konkurrenterne,
at de skulle slutte af mod Philidor.
Yderligere et halvt point efter finder
vi Furesø og Skanderborg, og med
10½ point kunne Næstved heller
ikke afskrives. Med mindst seks bej-
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Primus motoren til brættet
Med alting klappet og klart valgte
Philidors stifter og drivende kraft,
Jan Andersen, at gøre sin entré på
den store scene. Det skete mod den
mest skræmmende modstander, der
kunne opdrives på fjerdebrættet, idet
Brønshøjs Roland Greger i overbevisende stil havde vundet sine fem
første partier.
Efter 37... Kf7-e6 rådede Jan Andersen over de bedste udsigter, men
i stedet for at holde f2 dækket, gik
han på eventyr med 38. Tf1-c1??

Roland Greger
Brønshøj (2339)










 
 
   
  
  
   
   






Jan Andersen
Philidor (2225)

38... Tfxf2!
To tårne på anden- og syvende række
kan være livsfarlige, men hvor Sort i
diagramstillingen kan kombinere
bondegnaskning med mattrusler, er
Hvids modspil ikke af tilsvarende
tyngde.
39. Tcc7 Tg2† 40. Kf1 Txh2 41. Txe7†
Kf6 42. Tf7† Kg5 43. Kg1 Thg2† 44.
Kh1 Tge2 45. Kg1 Te1† 46. Tf1 Txe4
47. Txh7 Txa5
Sort vandt i få træk.
0-1
Dermed røg Philidors status af at
være ubesejret individuelt, og da Jacob Aabling-Thomsen hele vejen
stod bedst mod IM Jakob Vang Glud,
lænede de ellers så sejrsvante mestre
sig op ad et afsluttende nederlag. På
førstebrættet hentede GM Carsten
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Høi en halv mod stormesterkollegaen Nils Grandelius, og derfor måtte
Philidor sætte sin lid til IM Helgi
Dam Ziska. Færingen viste sig tilliden værdig ved langsomt at skubbe
Jacob Carstensen ud af brættet.
En fribonde på syvende række
skal man naturligvis altid tage sig i
agt for, men efter 30. Lf3-g4? var
Ziska klar med den præcise gendrivelse:

Jacob Carstensen
Brønshøj (2401)




^ 
  
   
   
   
   
  
  
Helgi Dam Ziska
Philidor (2459)

39... h5! 31. a5 Dc6 32. Dd3 Lxb2 33.
Lf3 Dxd7 34. Db3 Le5 0-1
Da Aabling-Thomsen grundet manglende tid så sig tvunget til en remisafvikling mod Glud, holdt Philidor
akkurat skindet på næsen, mens
Brønshøj var ude af medalje-billedet. Til gengæld kunne mestrene fra
2002 og 2008 glæde sig over, at deres fjerdebræt Roland Greger sammen med Philidors tredjebræt IM
Helgi Dam Ziska som de eneste i
Eliterækken sikrede sig specialpræmien ved at vinde samtlige seks
partier.
Historien bliver bestemt ikke dårligere af, at Roland Gregers klubkammerat, Nikolaj Palm, sidste år
kunne lade sig hylde for samme bedrift på samme bræt! Århus/Skolerne fjernede selv enhver tvivl om
andenpladsen, da de med 4-0 over
Evans uddelte deres andet æg.
Derimod var der tæt opløb om
tredjepladsen, hvor Nordkalotten og
Skanderborg begge endte på 14
point. Derfor blev antallet af match-

point afgørende, og her havde Nordkalotten to flere end konkurrenten.
Begge hold rundede turneringen af
med sejre, og selv om Nordkalotten
kun vandt med mindst mulig margin over Furesø, viste det sig at være
nok, da Skanderborgs 3-1 sejr over
Næstved akkurat ikke rakte.
Bronzemedalje-vinderne kan passende sende IM Mikkel Antonsen
en venlig tanke, da han kronede en
meget fin indsats ved at vinde over
IM Nicolai V. Pedersen.
Hvid var allerede i store problemer, der blev yderligere forstærket
efter 28. Ta-e1?

IM Mikkel Antonsen
Næstved (2452)




^  
  
   
   
   
   
  
   
IM Nicolai V. Pedersen
Skanderborg (2413)

28... Sf4! 29. Tg3 Sd5† 30. Ke2 Sxc3†
31. Kd2 Dxf2† 0-1

Dansk Skak Unions pokalvindere

lere til de to sidste podiepladser, var
der således lagt op til en meget spændende afslutning.

1996: Århus
1997: Nordre
1998: Gistrup
1999: Nørresundby
2000: Skolerne
2001: Skolerne
2002: Brønshøj
2003: Jetsmark
2004: Skolerne
2005: Aalborg
2006: Skolerne
2007: Jetsmark
2008: Brønshøj
2009: Sydøstfyn
2010: Århus/Skolerne
2011: Skanderborg
2012: Philidor
2013: Philidor

Bronze
Foto: Thomas Vestergård.

Eliterækken

Nordkalotten – fra venstre Jacob Sylvan, Esben Ejsing,
Kåre Kristensen og Björn Ahlander.

Randers vandt Bredderækken
I Bredderækken er der efterhånden
tradition for, at der findes en ny vinder hver gang. Således også i år,
hvor Randers tog over efter Sydøstfyn, der også havde kvalificeret sig
til finalestævnet. Randers lagde ud
med to sejre, hvorimod Sydøstfyn
med en sejr og en uafgjort kom mere
haltende fra start.
I 3. runde skiltes deres veje for
alvor, for mens Randers spillede lige
op med Brønshøj, tabte Sydøstfyn
til Holbæk, hvis ophold helt fremme
dog blev af kort varighed. Helt i front
inden 4. runde var imidlertid Brønshøj, der lukrerede på skrivebordssejren i 1. runde over det ikke fremmødte sekstende hold i rækken.
I såvel Bredde- som Juniorrækken
blev det desværre nødvendigt at spille
med oversidder, og alle møder med
vedkommende udløste automatisk en
4-0 sejr. Når man kommer længere
hen i turneringen, har det ikke den
store praktiske betydning, idet de
gratis point i sagens natur går til et
lavt placeret hold.
Sagen stiller sig unægtelig helt anderledes, når to potentielle medaljekandidater i 1. runde får foræret fire
fuldfede point i en turneringsform,
hvor brætpoint tæller før matchpoint.
Den omstændighed, at de senere
sølvmedaljevindere Brønshøj i Bredderækken og guldvinderne Evans 1
i Juniorrækken begge blev begunstiget af reglen, gav anledning til en

Guld
Bredde-rk.

Foto: Thomas Vestergård.

Randers – fra venstre Aage Olsen, Michael Horslund,
Holger Henninger og Arne Christiansen.

del debat, og det er et af de forhold,
arrangørerne vil kigge nærmere på,
så der forestår muligvis en reglementsændring her inden næste års
finalestævne.
Tilbage til begivenhederne ved
brættet, hvor Randers med en 4-0
sejr over Holbæk overtog førstepladsen fra Brønshøj, der samtidig tabte
1½-2½ til Skanderborg. Med 11½
point var jyderne et helt point foran
københavnerne, der blev åndet i
nakken af Skanderborg og Herning,
der kun var et halvt point efter.
I 5. runde vandt Randers 3-1 over
Skanderborg, men trods storsejren
kunne holdet stadig hentes, idet de
forsvarende mestre fra Sydøstfyn
samtidig vandt det fynske lokalopgør mod Sdr. Nærå 3½-½, og da Sydøstfyn skulle møde Randers i sidste
runde kunne fynboerne med en 3-1
sejr snuppe pokalsejren på målstregen. Med 2-2 mod Herning tabte
Brønshøj samtidig et vigtigt skridt i
guldkampen, men inden sidste runde
var der sædvanen tro hård kamp om
podiepladserne, hvortil mange hold
kandiderede.
Randers sluttede af med 2-2 mod
Sydøstfyn, og det var rigeligt til at
vinde rækken foran Brønshøj, der
med 3-1 over Esbjerg kom tilbage
på gevinstsporet. Endelig sikrede
Herning sig med en 3½-½ sejr over
Skanderborg bronze. Brønshøj og
Herning sluttede med lige mange
brætpoint, men Brønshøj havde 8

matchpoint mod Hernings 7. Randers gik som rækkens eneste hold
ubesejret gennem de seks runder, så
førstepladsen kan der ikke pilles ved.
I topopgøret endte de to øverste
brætter remis, men jydernes tredjebræt Holger Henninger afgjorde tingene ved med de sorte brikker at
vinde over fynboernes Erik René
Nielsen. Afgørelsen faldt efter 37...
e4-e3:

Holger Henninger
Randers (1759)









^





  ^
 
  
  
   

  






Erik René Nielsen
Sydøstfyn (1751)

38. Db2??
38. Dg1! tvinger Sort til 38... Dxh2†
39. Dxh2 Txh2† 40. Kxh2 e2 41.
Te7! f2, hvorefter Hvid holder remis med 42. Tgg7.
38... Thf6 39. T7g4 f2! 40. Kg2 Dh6 41.
De2 Txf5 42. Db2† T5f6 43. Tf3 T8f7
44. Tgf4 Dg5† 45. Tg3 Dxf4 46. Tf3
Dg5† 47. Kf1 Dg1† 48. Ke2 De1† 49.
Kd3 Dd2† 0-1
2013 /4/159
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Guld

Guld
Foto: Thomas Vestergård.

Senior-rk.

Nordre – fra venstre Jørn Sloth, Erik Bang, Karl Pedersen
og Nina Høiberg.

Selv om Alssund i slutstillingen var
at finde langt nede i tabellen, havde
de på andetbrættet en sikker pointleverandør, idet Mubariz Murtuzov
som rækkens eneste formåede at lave
6 point af 6.

Nordre kom, så og sejrede
Seniorrækkens relativt korte historie er fortællingen om udtalt jysk dominans, og det blev da også tilfældet
denne gang, men det var hverken
sidste års vinder Nørresundby, eller
deres umiddelbare forgængere Holstebro og Randers, der kunne triumfere. Derimod sikrede den jyske hovedstad sig sin første aktie i pokalen, da debutanterne fra Nordre strøg
til tops.
Det var bestemt ikke uventet, thi
århusianerne mødte frem med tre af
klubbens koryfæer fra guldaldertiden
i skikkelse af Jørn Sloth, Karl Pedersen og Erik Bang, suppleret af
den noget yngre Nina Høiberg. Da
man så deres opstilling, fik man
straks samme tanke som med Philidor i Eliterækken, at her var de kommende mestre.
Selv om århusianernes suverænitet ikke var nær så udtalt som københavnernes, endte Nordre alligevel på en sikker førsteplads. Deres
favoritværdighed blev ikke mindre
af, at sidste års sølvvindere fra BBC
Boys, der bestod af spillere fra fire
forskellige københavnske klubber,
var fraværende. Selv om de fynske
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Foto: Thomas Vestergård.

Junior-rk.

Evans 1– fra venstre Farzam Firooznia, Christian Iversen,
Mathias K. Simonsen og Arunn Ananthan.

klubber satte rekord med tre tilmeldte
hold, og Roskilde deltog for første
gang med et udmærket hold, udviklede kampen om podiepladserne sig
til at blive en ensidig jysk affære.
Problematikken har været taget op
før, men med de gode muligheder
for at sammensætte hold efter forgodtbefindende er det fortsat en stor
gåde, at så få af hovedstadsområdets
mange stærke seniorer benytter sig
af denne unikke mulighed for at træffe gamle bekendte.
Seniorrækken nøjedes med fem
runder, og Nordre lagde planmæssigt ud med at vinde 4-0 over Brønshøj, mens Nørresundby affærdigede
lokalrivalerne fra Aalborg med samme cifre. Sidste års bronzevindere
fra Holstebro fik en skidt start ved
at tabe 1-3 til Evans, mens Randers
med de stolte traditioner i rækken
kun fik 2-2 mod SK 1968.
Topopgøret i 2. runde mellem
Nordre og Nørresundby endte 2-2.
Førstebrættet Jørn Sloth - Bent Sørensen faldt ud til sidstnævntes fordel, men Nina Høiberg sørgede for
balance ved at vinde over Jørgen
Jørgensen, mens de to nederste brætter endte remis.
Runden efter lammetævede Nordre de indtil da førende Læseforeningen med 4-0, og århusianerne var
nu oppe på 10 point, mens Nørresundby, der vandt 2½-1½ over Roskilde, var nærmeste forfølger halvandet point efter.

Med 3½-½ over Roskilde fortsatte
Nordre de gode takter, og forspringet
til Nørresundby blev øget med et helt
point, idet nordjyderne kun vandt
med mindst mulig margin over Randers.
Endelig spillede Holstebro sig
med en storsejr over Læseforeningen
frem på tredjepladsen med retten til
at slutte af mod det suveræne førerhold. Selv om Nordre tabte 1½-2½
til Holstebro, rakte det så rigelig til
førstepladsen, idet Nørresundby kun
opnåede samme resultat mod Evans.
For Holstebro betød sejren, at de
byttede plads med Nørresundby og
sikrede sig sølvmedaljerne. De kom
til veje via gevinster på de to øverste
brætter, idet Erling Høiberg og Bent
Olesen vandt over henholdsvis Jørn
Sloth og Nina Høiberg, der ligesom
modstanderen mødte frem med 4
point af 4. Bent Olesen sikrede sig
dermed som rækkens eneste en specialpræmie for fuldt hus i alle runder.

Evans triumferede
Juniorrækken har de sidste par år
været en duel mellem BMS og Frem,
men da sidste års vinder BMS ikke
deltog, syntes vejen banet for sølvvinderne, der to gange tidligere har
vundet rækken. Sådan kom det imidlertid ikke til at gå, idet førsteholdet
fra den talentfulde ungdomsafdeling
i Evans løb med guldet. Triumfen
blev fuldkommen, da andetholdet

tog bronze, mens Frem kilede sig ind
mellem de to Vejle-mandskaber.
Evans lagde ud med to gange 4-0,
hvoraf den første var den famøse
uden kamp.
Inden 3. rundes nøgleopgør mod
odenseanerne var forspringet allerede på halvandet point, derfor ændrede 2-2 i det indbyrdes opgør intet
i tabellen. Det gjorde det derimod,
at Frem 1 runden efter gjorde rent
bord mod Evans 2, mens Evans 1
‘kun’ vandt 2½-1½ over Skive.
Fotos:
Thomas Vestergård.

Dermed lå de to mandskaber helt
lige inden de sidste to runder med et
2-points forspring til Skive og SK
1968 1. Med en 3½-½ sejr over SK
1968 2 i næstsidste runde bragte
Evans sig på ny alene i front, da Frem
samtidig måtte nøjes med 2½-1½
over Skive.
Den rækkefølge blev der ikke ændret på i sidste runde, hvor Evans 1
satte tingene på plads med 4-0 over
SK 1968 2, hvorefter udfaldet af det
interne klubopgør mellem Frem 1

Topscorere, Elite:
1. bræt:
IM Mikkel Antonsen, Næstved, 5½
GM Nils Grandelius, Philidor, 5
IM Rasmus Skytte, Århus/Skol., 4½
2. bræt:
IM Jakob Vang Glud, Philidor, 5½
IM Jan Sørensen, Århus/Skol., 5
IM Steffen Pedersen, Skanderb., 4½

Roland Greger, Brønshøj
– scorede maksimum.

3. bræt:
IM Helgi Dam Ziska, Philidor, 6(!)
Jacob Sylvan, Nordkalotten, 4½
Jackie Andersen, Skanderborg, 4
4. bræt:
Roland Greger, Brønshøj, 6(!)
Niels-Peter Nielsen, Frem, 4½
IM Nikolaj Mikkelsen, Philidor, 4/5

Mubariz Murtuzov, Alssund
– scorede maksimum.

R.
Lars Wilton, Esbjerg, 2½/3
Per Skjoldager, Evans,2½/5

Topscorere, Bredde:
1. bræt:
Jens Bo Hansen, Roskilde, 5
Tavs Bjerre, Skanderborg, 5
Arne Christiansen, Randers, 5
2. bræt:
Mubariz Murtuzov, Alssund, 6(!)
Mikkel Clausen, Sdr. Nærå, 5½
Bent Olesen, Holstebro
– scorede maksimum.

3. bræt:
Jens Lund Jensen, Herning, 5½
Tommy Christensen, Kalundborg, 5

www. dsu.dk

4. bræt:
Chr. Steen Henriksen, Brønshøj, 5
Leif Egholm, Holbæk, 4½

+ 'Aktuel dansk skak'
+ 'Pokalturneringen'

og Frem 2 var uden betydning for
rækkefølgen. Det var det til gengæld
ikke, at Evans 2 sluttede af med at
vinde 4-0 over Frem 3. Da opgøret
mellem SK 1968 1 og Skive samtidig endte 2½-1½ i århusianernes favør, måtte begge se sig overhalet af
vejlenserne, der sluttede stærkt af
med to sejre.
I Juniorrækken er der tradition for
maksimister, men i år var der kun en
enkelt, nemlig tredjebrættet på guldvinderholdet Mathias K. Simonsen.

Topscorere, Senior:
1. bræt:
Bent Sørensen, Nørresundby, 4½/5
Tommy Knoth, Frem, 3½
2. bræt:
Bent Olesen, Holstebro, 5(!)
Nina Høiberg, Nordre, 4
3. bræt:
Karl Pedersen, Nordre, 4
Hans Peter Rasmussen, Aalborg, 4
4. bræt:
Erik Bang, Nordre, 4
Poul Erik Flarup, SK 1968, 3½
R.
Preben Larsen, Roskilde, 2½/4
Margarita Baliuniene, Evans, 2½/4

Topscorere, Junior:
1. bræt:
Erling Bruun, Jyderup, 4½
Jesper Thybo, Skive, 4½
2. bræt:
Rasmus Thøgersen, Skive, 5
Farzam Firooznia, Evans 1, 5
3. bræt:
Mathias K. Simonsen, Evans 1, 6(!)
Emma Le Besq, Frem 1, 5
4. bræt:
Jacob Christensen, Frem 1, 5½
Arunn Ananthan, Evans 1, 5
Viktor B. Schweizer, Evans 2, 5
R.
Tommy Nquyen, SK 1968 2, 2½/5
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Copenhagen Chess Challenge:
Fotos:Thomas Vestergård.

Feltets
Af Martin Haubro

Jonny Hector – delt sejr i Copenhagen Chess Challenge

Copenhagen Chess Challenge 2013:
1-2

GM Jonny Hector, Sverige (2510) 7
GM Henrik Danielsen, Island (2500) 7
3-6 GM Vladimir Georgiev, Makedonien (2559) 6½
GM Stellan Brynell, Sverige (2478) 6½
IM Thorsten Michael Haub, Tyskland (2458) 6½
IM Simon Bekker-Jensen, Philidor (2412) 6½
7-15 IM Mads Andersen, Skanderborg (2484) 6
IM Daniel Semcesen, Sverige (2464) 6
IM Nikolaj Mikkelsen, Philidor (2417) 6
FM Jacob Carstensen, Brønshøj (2401) 6
IM Andreas Skytte Hagen, Skakklubben K41 (2400) 6
FM Benjamin Arvola, Norge (2358) 6
FM Bjørn Møller Ochsner, Jestmark (2348) 6
David Bekker-Jensen, Philidor (2292) 6
Anders G. Hagen, Norge (2134) 6
16-23 GM Hans Tikkanen, Sverige (2552) 5½
IM Axel Schmidt, Sverige (2467) 5½
IM Jasmin Bejtovic, Bosnien-Herc. (2406) 5½
FM Jakob Aabling Thomsen, Brønshøj Skf. (2320) 5½
Bo Jacobsen, Arhus Skakklub / Skolerne (2310) 5½
FM Mads Hansen, Frem Skakklub (2301) 5½
Philip Lindgren, Sverige (2260) 5½
Joachim B. Nilsen, Norge (2229) 5½
I alt 83 deltagere.
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Copenhagen Chess Challenge blev
afholdt i år for 9. gang siden den
spæde start i 2005. Dengang var det
en lille turnering, med 20 deltagere
forbeholdt juniorer samt medlemmer
af de arrangerende klubber, dengang
Skovlunde skakklub og Taastrup
skakforening. Siden da er der sket
meget, og turneringen er vokset til
en international open, som er skabt
for titelnormer – gerne så mange som
muligt! En ting har dog altid ligget
fast – de ni runder på fem dage, placeret i bededagsferien. Et koncept,
der holder.
Noget andet, der efterhånden også
ligger fast, er Hans Tikkanen. På
trods af, at han kun var i stand til at
spille 8 runder i år, stillede han op
og deltog for 9. gang.
Dog kan man ikke påstå han er
den eneste, der har været her hvert
år. Lars-Henrik Bech Hansen har
lagt et arbejde i at koordinere tilmeldinger, invitationer og titelholdere
samtlige år siden den spæde start i
2005. Der skal også gå stor ros herfra til ham, for altid at være der –
sideløbende med opgaver ved Politiken Cup og som formand både i hans
tid i KSU samt DSU.
Selv om Lars da ikke er alene om
det. Man skal også huske bl.a. vores
svenske Mr. Live – alias Anders
Hansen – som i år også havde støtte
af Michael Andersen og Kasper
Jerwiarz. Michael og Kasper tog
bagefter videre til Norge for at stå
for live-sending fra Norway Chess i

Stormestrene vandt, men juniorspillere og IM-kandidater
overraskede gang på gang.

yngste greb chancen
http:// copenhagenchesschallenge.dk

IM Thorsten Michael Haub
Tyskland (2458)

^ 
   
   
  
   
  
  

 
Jesper Søndergård Thybo
Skive Skakklub (2091)

23. f4
gxf4Vestergaard.
24. Lxf4
Foto: Thomas
Hauge

Åbner for Hvids løberpar. Alle hans
brikker står godt, og Hvid har en
behagelig fordel.
24... c4 25. Lf3 b4
Hårdt spil fra Haub, og muligvis for
offensivt. Det havde, set i bagklogskabens lys, nok været bedre at trække i nødbremsen, og spille efter en
halv.
26. Txe7
I stedet for at slå på b4, og lade sorts
angreb komme, går den unge jyde til
modangreb.
26... bxc3 27. d6 cxb2 28. d7
Hvids bonde viser sig farligere end
Sorts. Her er intet alternativ.
28... Sxd7 29. Texd7 Txd7 30. Txd7 c3
31. Lc7!
Stopper c-bonden og det sorte modspil. Pludselig er det Hvid, der leger.
31... Lf6 32. Ld5 Kh8 33. Lxf7
Og uden modspil til Sort endte Hvid
med at vinde efter yderligere 34 træk:
33... a5 34. a4 Tf8 35. Kc2 Ta8 36. Lg6
Kg8 37. Lf4 Lg7 38. g4 Tf8 39. Lg3 Tf1
40. Td1 Tf8 41. Lh4 Lf6 42. Lxf6 Txf6
43. Kxc3 Tb6 44. Tb1 Tb4 45. Lf5 Txa4
46. Txb2 Kg7 47. Kb3 Tf4 48. Ta2 Tb4†
49. Kc3 Tb5 50. Ta4 Kf6 51. Kc4 Te5
52. Ta2 Kg5 53. Td2 Te8 54. Td5 Ta8
55. Kb3 a4† 56. Ka3 Ta7 57. Td4 Ta8
58. Txa4 Tb8 59. Tb4 Td8 60. Kb3 Th8
61. Kc4 Kf6 62. Kd5 Td8† 63. Ke4 Kg5
64. Tb6 Th8 65. Tg6† Kh4 66. Ke5 Th7
67. Kf6 opgivet.
Og dermed havde Jesper Thybo taget sin første 2400+ skalp.
1-0

I de følgende runder skulle der dog
komme mange flere overraskelser. I
2. runde tabte den svenske IM’er
Jasmin Bejtovic til den 23-årige tysker Fabian Englert, og samtidig spillede jeg mit muligvis bedste parti
nogen sinde:
2. runde

Stavanger, hvor turneringens store
spillere ikke hed Tikkanen og Georgiev, men Carlsen og Karjakin. Derudover var der masser af andre, som
sled og slæbte for at få turneringen
til at fungere – her kan nævnes Tom
Skovgaard, Aage Olsen, Poul Munk
og (Sigfred) papa Haubro.
Copenhagen Chess Challenge var
i sin tid skabt for de unge og viser
sig stadig at være en turnering, som
ligger godt til netop den gruppe – og
de bider gerne fra sig. Forløbet blev
utrolig meget præget af unge knægte, der insisterede på at overraske.
Dette gik i gang allerede i 1. runde,
da Skives 14-årige stjernefrø Jesper
Søndergård Thybo pludselig fik fat
i IM Thorsten Michael Haub fra et
ellers roligt slutspil. Vi kommer her
ind efter sorts 22... g5:

Martin Haubro
BMS Skak (2179)

FM Bjørn Møller Ochsner
Jetsmark (2347)

Siciliansk / B22
1. e4 c5 2. c3
Næppe kritisk for Sort, men den variant i siciliansk, jeg kan bedst, og
desuden den eneste, jeg anså det for
sandsynligt, at Bjørn var mindre berejst i end jeg.
2... Sf6 3. e5 Sd5 4. d4 cxd4 5. Sf3 e6
6. cxd4 d6 7. Lc4 Sc6 8. 0-0 Le7
Hertil er partiet Haubro - Ochsner
fra Øbro Nytår 2011 fulgt. Dengang
spillede jeg 9. De2, begik kamikaze
og mistede en masse brikker.
9. Ld2
En lille sidevariant, som vist går for
at være udmærket for Hvid.
9... 0-0 10. Sc3 Sxc3 11. Lxc3 d5
Lukker stillingen fuldstændig. En
beslutning jeg ikke havde noget imod
– så kunne man få råderum mod Sorts
konge.
12. Ld3 Ld7 13. Dc2
Vi skal have en svækkelse!
13... g6 14. Dd2
Og så skal de sorte felter angribes.
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  ^
   
   
   
   
   
  
  

15... Te8 16. Ld2 Lf8 17. Df4 Dh3
havde muligvis været skarpere. Dog
begyndte jeg her at føle, at jeg havde
fat.
17... Db6 18. Sg5
En anden angrebsidé havde været h4h5 for at gøre g6 blødere.
18... Te7 19. Dh4 h5 20. Le3 Lg7
Okay, g4 er jo vejen, man kommer
videre på. Men hvordan – d-bonden
vil jo så stå i slag?
21. Tac1 Le8 22. Tc5
Så dækker man da brikken
22... Sb4 23. Lb1 Sa6 24. Tcc1 Tc7 25.
g4
Hvid har en masse brikker, der peger den rigtige vej. Virker det ikke
nu, vil det aldrig virke.
25... f6 26. Txc7 Sxc7 27. exf6 Lxf6 28.
gxh5 gxh5
Der er blevet lukket godt op, og
Hvids angreb fortsætter.
29. Dg3 Kh8 30. Lf4


   
   
   
   
   
   
   
  

Med ideen Le5, når springeren på c7
går.
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30... Dxd4 31. Lxc7 h4 32. Df3 Dxb2
Tidnødfejl. Dog er Sorts stilling allerede utrolig svær, f.eks. 32... Lxg5
33. Df8 mat!
33. Dd3 Lg6 34. Dxg6 opgivet.
Et parti, jeg stolt af at have spillet, og
som satte mig i gang.
1-0

Træthed at spore?
Den første spøjse træthedsfejl i toppen af feltet blev allerede spottet i 3.
runde, da Hans Tikkanen tabte et remisslutspil til Simon Bekker-Jensen.
Hans glemte tiden – og pludselig
havde han, på trods af 30 sekunder
ekstra pr. træk, tabt på tid. Dog var
Simon Bekker-Jensen selv impliceret i fejl og spektakulær afslutning
runden efter, da den følgende diagramstilling opstod efter 16 træk:
4. runde

Samtidig forhindres Sb4. Manøvren
ser måske lidt fjollet ud, men selv er
jeg stolt af den.
14... b5 15. Dh6

IM Jonny Hector
Sverige (2510)

IM Simon Bekker-Jensen
Philidor (2412)

Siciliansk / B94
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 Sf6 4. Sc3 cxd4
5. Sxd4 a6 6. Lg5 Sbd7 7. f4 Dc7 8. De2
h6 9. Lxf6 Sxf6 10. e5 dxe5 11. fxe5

David Bekker-Jensen
– tog sin tredje IM-norm og mangler
nu blot at klare ratingkravet for at
blive udnævnt af FIDE.

Lg4 12. De3 Sd7 13. h3 Le6 14. 0-0-0
g6 15. Sxe6 fxe6 16. Ld3 Sxe5??

  ^
   
   
   
   
   
 

 
17. Thf1?
Der var noget skarpere, se fortsættelsen!
17... Lg7? 18. Dxe5!
Og der efterfølges med 19. Lxg6
mat! Med samme pointe kunne Hvid
i diagramstillingen straks have slået
på e5.
1-0
I samme runde fik undertegnede ram
på GM Henrik Danielsen på 2500.
Min første stormesterskalp – og første sejr mod en mand på over 2400.
Skal man starte, kan man jo starte
stort! Samtidig spillede Fabian Eng-

Martin Haubro – tog IM-norm trods
Elo-rating på beskedne 2179.

5. runde

lert remis mod GM Stellan Brynell.
Og pludselig lå der to unge spillere,
som man måske ikke havde forventet, på en 2.-5. plads.
I 5. runde skete også sjove ting.
De to opkomlinge i toppen, jeg selv
og Englert, fik ganske vist begge et
lag tæsk af henholdsvis GM Brynell
og IM Mads Andersen, men længere nede i feltet var en anden dansker, der begyndte at røre på sig.
Hvor det tidligere i turneringen var
Simon Bekker-Jensen, der havde
besejret GM Tikkanen, slog storebror David nu til mod en højtratet
svensk IM:

David Bekker-Jensen
Philidor (2292)

IM Axel Smith
Sverige (2467)

Slavisk / D10
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3 e5
Atypisk og offensivt åbningsvalg af
Smith. Man skal ikke anklage svenskeren for at holde igen!
4. dxe5 d4 5. Se4 Da5† 6. Ld2 Dxe5 7.
Sg3 Sf6 8. Sf3 Dd6 9. e3 dxe3 10. Lxe3
Lg4 11. Dxd6 Lxd6 12. 0-0-0 Le7 13.
h3
Tillader 13... Lxf3, som David viser, at man ikke skal frygte.

13... Lxf3 14. gxf3 g6
Så langt, så godt. Stillingen er ca.
lige. Hvid har taget en svækkelse på
f3, til gengæld har han løberparret
og muligheder for noget dynamisk
spil i kraft af udviklingsforspringet.
15. Te1 Sbd7 16. Lh6
Forhindrer rokade i begge retninger.
Nu er kongen fanget i centrum.
16... Kd8 17. h4
Den hvidfeltede løber skal jo til h3
før eller siden, idet den ikke ser ud
til at have en fremtid på hverken e2
eller d3.
17... Lc5 18. Td1
Giver en bonde for mere aktivitet.
18... Lxf2 19. Se4 Sxe4 20. fxe4 Ke7
21. Lh3 Se5 22. Lf4 Sxc4
Ifølge computeren var 22... f6 nødvendigt.
23. Td7†


Txd6 42. Txd8 Txd8 43. Txa7
Hvids bønder er lidt længere fremme, til gengæld står tårnet en smule
klodset. Men hvem kommer først til
forvandling?
43... Th8 44. b5 g4 45. Tc7 g3 46. b6
h5 47. b7 g2 48. Tc1
For g1-dronning er en trussel, man
må respektere.
48... h4 49. a6 h3 50. a7 h2

   ^
  
   
  
   
  
   

  

   ^
  
   
   
  
   
   
   

En spøjs, men ganske smuk stilling,
hvor man virkelig kan snakke om, at
det at have et tempo mere er en afgørende fordel!
51. b8D h1D 52. Tc6†
Vi går efter kongen!
52... Kxf5 53. Tc5† Kg4 54. Tc4† Kf5
55. Df4† Kg6 56. Tc6† Kh5 57. Tc5†
Kg6 58. Df5† Kg7 59. Tc7† Kg8 60. a8D
mat! 1-0

Nu spiller Hvid for alvor.
23... Ke8 24. b3 Sb6 25. Txb7
Hvid er stadig en bonde nede, men
har al aktiviteten – og Sort kan ikke
få forbindelse mellem tårnene.
25... Lxh4 26. a4 f5 27. a5 Sd7 28. b4
Tf8 29. exf5 g5 30. Ld6 Tf6 31. Td1
Sorts ekstra bonde er til at overse.
Det er de hvide brikker, der spiller.
31... Lf2 32. Lg4 Th6 33. Kc2
33. Txd7, Kxd7 og 34. Lf8† havde
nok afgjort partiet en anelse hurtigere. Dog har Hvid stadigvæk en
stærk stilling.
33... Th4 34. Lf3 Td8 35. Td2 Ld4 36.
Lxc6
36. Txd4! havde været bedre. På
36... Txd4 kommer Lh5 mat!
36... Le3 37. Te2 Tc4† 38. Kb3 Txc6
39. Txe3† Kf7 40. Te7† Kf6 41. Texd7

Efter dette parti formede Davids turnering sig sådan, at han cruisede i
land med 4 remiser mod stærk modstand. Det viste sig at være et resultat, der skaffede ham en samlet 8.
plads, en ratingpræmie samt den tredje og sidste IM-norm. Dette betyder, at han nu kun mangler at komme
over de 2400 for at opnå IM-titlen
ligesom sin bror.

Turneringen skrider frem
Turneringen udviklede sig, og der
blev spillet. Og efter 8. runde var
stillingen i toppen, at Hector og
Danielsen havde spillet sig frem til
6½ hver, med Georgiev, Haub og
Brynell lige efter på 6 point. Der var
dermed lagt op til en interessant afslutning, hvor en eventuel sejrherre
i partiet Hector - Danielsen ville vin2013 /4/165
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9. runde

de turneringen, mens der var mulighed for, at andre kunne komme med
op, hvis partiet endte remis på. Man
kunne jo så forvente, at folk på topbrætterne gik til den, og derfor var
det lidt skuffende at se de fem øverste brætter ende remis. Dog viste
Brynell mod Mads Andersen, at en
stormesterremis ikke nødvendigvis er
kedelig(!):

GM Stellan Brynell
Sverige (2478)

IM Mads Andersen
Skanderborg (2484)

Slavisk / D43
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 e6 5.
Lg5 h6 6. Lh4
Anti-Moskva-varianten. Hvid giver
en bonde, men får masser af aktivitet
og spændende stillinger.
6... dxc4
Haps!
7. e4 g5 8. Lg3 b5 9. Le2 Lb7 10. h4 g4
11. Se5 h5
Det ser lidt løst ud, og Hvid har da
kompensation for bonden - selv om
Sort ikke vil blive sat mat lige foreløbig.
12. 0-0 Sbd7 13. Dc2 Sxe5 14. Lxe5
Lg7 15. b3 0-0
Så er der da lagt i ovnen. Sort har
stadig den bonde, han gnaskede tidligere, og masser af plads på kongefløjen. Til gengæld ser det hele en
lille smule løst ud... 16. bxc4 Sh7
17. Lxg7 Kxg7

  ^ 
   
   
   
 
   
 
 

18. d5
Den sorte konge er udsat, så stillingen skal åbnes.
18... cxd5 19. exd5 bxc4 20. dxe6
Dxh4 21. Sb5 fxe6
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Nu virker det hele pludselig ret kaotisk. Sort har noget spil mod Hvids
konge, mens hans egen også ser lidt
løs ud. Begge spillere må holde hovedet koldt.
22. Sc7 Tf6

   
   
  ^ 
   
   
   
 
 

23. Sxa8
Virker unøjagtigt – selv om jeg må
tilstå, at jeg har fået en smule hjælp
fra computeren for at fastslå dette.
Ved at tage kvaliteten lader Hvid det
sorte angreb komme først.
23... Lxg2 24. Kxg2 Dh3† 25. Kg1 g3
26. fxg3 Dxg3† 27. Kh1
Nu skal Sort så vælge, om han vil
spille efter mere eller tage evig skak?
27... Dh3† 28. Kg1 Dg3† 29. Kh1 Dh3†
30. Kg1 Dg3†
30... Tg6† 31. Kf2 Dg3† er mat, men
i stedet 31. Dxg6† sikrer Hvid rigtig
mange officerer mod Sorts dronning.
Dog er D + S et farligt angrebsapparat og vil give Sort masser af
modspil. Muligvis er computerens
evaluering på –1,9 et klart tal, men at
skulle spille sådan en stilling med
muligvis ikke ret meget tid på klokken er at tage en chance. Og det er
forståeligt, at Mads vælger remisen.
½-½

Mange IM-normer
Lidt ærgerligt var det, at der ikke var
muligheder for GM-normer. Disse
forsvandt i 8. runde, da Nikolaj Mikkelsen tabte til Jonny Hector, Simon
Bekker-Jensen afgav en halv, Andreas Skytte måtte ned mod den tyske IM Haub, og jeg selv fik en på
låget af Georgiev.
Til gengæld viste det sig, at der
var mulighed for IM-normer. Mange endda. Status for disse var inden
sidste runde, at Fabian Englert fra
Tyskland samt Joachim B. Nilsen
fra Norge skulle slå hhv. Heikki
Westerinen og Jasmin Bejtovic. Derudover kunne David Bekker-Jensen
nøjes med remis mod Nikolaj Mikkelsen, og Anders Gjerdum Hagen
fra Norge klare normen ved remis
mod Jacob Carstensen.
Jeg selv havde mødt så stærk
modstand, at jeg på trods af kun at
have skrabet 5 point sammen af 8
mulige havde opnået min første
norm, allerede da runden var lagt.
I øvrigt er det værd at bemærke, at
alle fem spillere med mulighed for
IM-norm var ratet under 2300, da
turneringen gik i gang.
Resultaterne i 9. runde faldt heldigvis også ud sådan, at David
Bekker-Jensen samt Anders G. Hagen fik deres henholdvis 3. og 1.
norm, og derved var facit i alt tre
IM-normer. For turneringen et alt i
alt godt resultat, når det nu er et af
formålene, at folk skal kunne score
normer.
For mig personligt har det været
en sjov oplevelse – og jeg ved da
også, at jeg kommer igen til næste
år, hvilket jeg også forventer, at mange af de øvrige deltagere gør.

TRAIN LIKEA GRANDMASTER
success is achieved by those
who keep training

www.trainlikeagrandmaster.com

v/ Steffen Pedersen
7. runde af FIDE’s Grand Prix i
Beijing bød på et lille særsyn i en
international topturnering, idet to
spillere måtte opgive, inden der var
spillet 25 træk. Topalov regnede
forkert og fik pludselig en springer
fanget, mens det unge hollandske
topnavn, Anish Giri, blev udsat for
et voldsomt angreb efter et eksperimenterende åbningsforløb.

Hao Wang (2752)
Anish Giri (2734)
Philidors forsvar / C41
1. d4 d6 2. e4 Sf6 3. Sc3 e5 4. Sf3 Sbd7
5. Lc4 exd4?!
Den unge hollænder er parat til at
spille en relativt uudforsket stilling.
At opgive centrum er dog næppe det
bedste. Mere normalt er 5... Le7 og
nu er offeret 6. Lxf7† Kxf7 7. Sg5†
ikke farligt. Komplikationerne efter
7... Kg8 8. Se6 De8 9. Sxc7 Dg6
10. Sxa8 Dxg2 11. Tf1 exd4 12.
Dxd4 Se5 er til Sorts fordel.
6. Dxd4
Giri må næsten have haft en idé til
sin atypiske trækfølge. Efter 6.
Sxd4 kunne det være 6... g6 men
også 6... Sb6 7. Le2 Le7 8. 0-0 0-0,
hvor Sort er klar til fremstød i centrum med c5 og d5.
6... Le7
Igen virker 6... Sb6 som den rigtige
løsning. Og først Le7 efter den hvide
løber har trukket sig.
7. Lxf7†!?
Om dette offer er fuldt korrekt er
svært at vurdere, men i praksis skal

Sort løse mange problemer.
7... Kxf7 8. Sg5† Ke8
Eneste træk. Efter 8... Kg8? har
Hvid nu 9. Dc4†, og 8... Kg6? 9.
f4! er også alt for farligt.
9. Se6 c5!
Pointen der akkurat redder Sort.
10. Dd1 Db6 11. Sxg7†
11. Sd5 Sxd5 12. Sxg7† Kf7 13.
Dh5† er umiddelbart smart, da Sort
går mat efter 13... Kxg7? 14. Lh6†.
Men 13... Kg8! ser ud til at være
fint for Sort. Der skal dog stadig
spilles præcist og efter for eksempel 14. Sf5 Db4† 15. Kd1 Se5 16.
Sxe7† Sxe7 17. De8† Kg7 18.
Dxe7† Sf7 19. Lh6†, har Sort ganske heldigt 19... Kg6!
11... Kf7 12. Sf5
Materielt har Hvid blot fået to bønder for den ofrede officer, men den
sorte konge er udsat og Hvid har
vedvarende angreb. I praksis er den
hvide stilling noget nemmere at spille.


   ^
  
   
   
  
   
 
  

12... Lf8
Efter 12... Se5 13. Sxe7 Kxe7 14.
f4 (14. Lg5 Le6 15. f4 Sf7 16. Lxf6†
Kxf6 17. Dd2 ser også lovende ud
for Hvid) 14... Sc6 15. e5! får Hvid
et stærkt initiativ. F.eks. 15... dxe5
16. fxe5 Sxe5 17. 0-0 c4† 18. Kh1
Seg4 19. Lg5, og Sort overlever
ikke.
13. 0-0 d5?
Vanskelige stillinger kræver ofte
tålmodighed og dette forsøg på at
løse alle problemer med det samme
duer ikke. 13... Dc6 ser bedre ud,
men der er stadig lang vej igen, får

Sort kan slappe af, og 14. Sd5 virker farligt. Et eksempel kunne være
14... Se5 (14... Tg8!?) 15. Sxf6
Lxf5 16. f4! Sd7 17. Sxd7 Lxd7
18. Dh5† Ke7 19. Dh4† Ke8 20.
f5, hvor Hvid truer mange forskellige ting, mens Sort har svært
ved at finde et nyttigt træk.
14. Sxd5 Sxd5 15. Dxd5† Ke8?
15... De6 16. Dd3 er også vanskeligt for Sort, men væsentligt bedre
end partifortsættelsen.
16. Lg5 Dg6?!
Efter 16... Dc6 kan Hvid få et ganske fint slutspil ved at bytte damerne,
men det ser også godt ud at holde
dem på brættet med 17. Dd2 Sf6
18. Tfe1.
17. Tad1!
Sort er færdig. 17... Dxg5 besvares
enklest med 18. Sd6†.
17... Tg8 18. f4 a5
Opgivende. 18... h6 måtte trods alt
forsøges, selv om Hvid vinder efter
19. e5 Dxf5 20. Dxg8 Df7 21.
Dxf7† Kxf7 22. Lh4.
19. e5 Dxf5 20. Dxg8 Ta6
20... Df7 21. Dxf7† Kxf7 22. Tde1,
og de hvide bønder kom snart masende fremad.
21. Tfe1
21. e6 Txe6 22. Tfe1 ser også godt
ud, men efter 22... Sf6 23. Dh8 Sd5
er det pludselig knapt så klart.
21... Tg6




   
  
  
   
   
 

 
22. e6! 1-0
En elegant afslutning. 22... Txg8 23.
exd7† Kf7 24. d8D er selvfølgelig
håbløst.
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GLENCO Chess 201

Favoritsejr
i Fredericia

Den internationale turnering i Fredericia
– fra venstre Milos Pavlovic, Thorsten M. Haub,
Kim Skaanning-Pedersen, Björn Andersson,
Igor Teplyi, Jakob Aabling-Thomsen, Jens Ove
Fries Nielsen, Carsten Bank Friis og Heikki
Westerinen. Silas Esben Lund, som blev bedst
placerede dansker, savnes på billedet, men
ses ved skakbrættet næste side.

www. fredericia-skakforening.dk/IM2013/
Af Johnni Marcussen
I starten af maj måned blev en ny
IM-turnering spillet for første gang.
Fredericia Skakforening, som i 2009
opstod som en sammenslutning af
Erritsø Skakklub og Fredericia Skakklub, var arrangøren bag turneringen, som var den første af sin slags
i trekantsområdet i lang tid.
Med ni runder på fem dage 1.-5.
maj var kosten lagt for det ti mand
store felt, som bl.a. bestod af to
GM’ere og tre IM’ere. De udenlandske spillere kom fra Finland, Sverige, Tyskland og Serbien. De skulle
konkurrere mod seks danske spillere, som groft sagt kunne deles op i
to IM’ere, to norm-aspiranter og to
lokale spillere.
Igor Teplyi kom nemlig til Fredericia med muligheden for at færdiggøre sin IM-titel, imens Jakob Aabling-Thomsen, som en måned før
turneringen havde vundet Kandidat-

Glenco Chess 2013
1. FM Björn Andersson
2. Kim Skaanning-Pedersen
3. IM Silas Esben Lund
4. GM Milos Pavlovic
5. IM Jens Ove Fries Nielsen
6. FM Igor Teplyi
7. GM Heikki Westerinen
8. IM Thorsten M. Haub
9. IM Jakob Aabling-Thomsen
10. FM Carsten Bank Friis
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den sideløbende EMT, hvor der deltog 25 spillere.
Den serbiske stormester Milos
Pavlovic var forhåndsfavorit og med
sejre i de fem første partier, heriblandt
en sejr over den næsthøjest ratede
Thorsten Haub, satte han en tyk streg
under sin favoritværdighed. De sidste to dage kom der dog ridser i lakken, da Silas Esben Lund slog serberen, ligesom den lokale Carsten
Bank Friis og Igor Teplyi fik taget et
halvt point fra ham hver. De 7 point
var dog 1 point foran de nærmeste
konkurrenter, og Milos Pavlovic
kunne derfor kalde sig vinder af
Glenco Chess 2013. På en delt 2.
plads kom Silas Esben Lund og tyskeren Thorsten Haub, som begge
scorede 6 point.
Det blev desværre ikke denne
gang, at Igor Teplyi fik færddiggjort
sin IM-titel. Kravet for ham var 6

klassen ved DM, havde meldt ud, at
han ville bruge 2013 på at få scoret
tre IM-normer. Arrangørernes håb
gik derfor på, at mindst en af disse
fik scoret en IM-norm.
Fra lokalområdet var Carsten
Bank Friis og Kim Skaanning-Pedersen inviteret. Begge spiller til daglig i Skakklubben Evans i Vejle, men
Carsten Bank er bosiddende i Fredericia og B-medlem i Fredericia
Skakforening. I det hårde selskab var
de dog ikke levnet mange chancer,
men begge kunne få værdifuld erfaring.
Turneringen blev spillet i centrum
af Fredericia, hvor der de første to
dage blev spillet i 1. sals højde med
udsigt over gågaderne i Fredericia,
som var fyldt med mennesker i disse
solbeskinnede dage. De sidste tre
dage var turneringen flyttet nedenunder i et stort lokale sammen med
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Jakob Aabling-Thomsen
kommenterer:

Björn Andersson
Sverige (2277)
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Jakob Aabling-Thomsen
Danmark (2336)

Hvid har lige spillet Tf1-e1.
35... Tf8??
35... Th2 er godt for Sort, men han
troede sikkert, at det ville blive remis med trækgentagelse efter 35...
Tf8 36. Dxe3 dxe3 37. Tf8† Kc7
38. Tf7† Kb6 39. Te2 Dxe5 med
klar sort fordel.
36. Dxe3! dxe3 37. Txf8† Kc7 38. d6†
Kb6 39. Te2 Dg4 40. Tf3 1-0
... og min første IM-norm var en realitet!

Generelt var det en utrolig vellykket
turnering, og det er planen, at Fredericia Skakforening laver en lignende turnering 21.-25. maj 2014.
To af turneringens bedste partier
er kommenteret af vinderne. Først
partiet fra 3. runde, hvor den senere
turneringsvinder, Milos Pavlovic,
slår Jakob Aabling-Thomsen. Derpå
partiet fra 6. runde, hvor Silas Esben Lund slår Milos Pavlovic.

Milos Pavlovic
kommenterer:

3. runde

point, hvilket det hurtigt så svært ud
at nå. Han nåede dog frem til sidstedagen med 4 point, hvorfor kravet
var to point i de sidste to runder,
men da han manglede at møde Silas
Esben Lund og Milos Pavlovic, så
det ikke videre realistisk ud. Dagen
endte også med to remiser, hvorved
Igor sluttede på 5 point og en 6. plads.
Bagefter kom det også frem, at Igor
havde været sløj under turneringen,
hvilket sætter resultatet i et andet lys.
For Jakob Aabling-Thomsen blev
turneringen til gengæld rigtig interessant. Han tabte godt nok til Milos
Pavlovic og Thorsten Haub i hhv. 3.
og 7. runde, men imponerende sejre
over Silas Esben Lund og Igor Teplyi
opvejede dette. Ligesom Igor stod
Jakob med 4 point inden sidstedagen, men da kravet kun var 5½
point til ham, havde han ‘blot’ brug
for 1½ point på sidstedagen, hvor
han skulle møde Carsten Bank Friis
og svenske Björn Andersson, som
begge lå i den lavere ende af feltet.
Dagen startede med en remis mod
Carsten Bank, hvorved kravet var
en sejr over Björn i sidste runde. Det
komplicerede parti sluttede dramatisk:

Milos Pavlovic
Serbien (2504)

Jakob Aabling-Thomsen
Danmark (2336)

Siciliansk / B00
1. e4 d6 2. f4!?
Ses sjældent, men det er ikke første
gang, jeg bruger denne trækfølge.
2... Sf6 3. Sc3 g6 4. Sf3 Lg7 5. g3
5. d4 giver trækomstilling til Pirc,
Austrian-attack, men denne gang
havde jeg andet i sinde...
5... 0-0 6. Lg2 c5 7. d3 Sc6 8. 0-0
Så er partiet endt med Lukket Siciliansk. Pga. den specielle trækfølge
2013 /4/169
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... GLENCO CHESS 2013
fik jeg en opstilling, hvor Sort spiller Sf6 i stedet stillingstyper med e6
og Se7 eller e5 og Se7. Det betyder
ikke meget, det handler om strategiske beslutninger fra nu af. I øvrigt er
denne variant berømt fra matchen
Spassky - Geller helt tilbage i 1968,
hvis jeg husker korrekt.
8... Ld7!?
En interessant idé, normalt er 8.. Tb8
med den indlysende plan b5-b4, eller ofte 8... Lg4
9. h3
9. Kh1 Tc8 10. Sh4 med hensigten
f4-f5. Dette var en anden måde at
spille stillingen.
9... Se8!
Min modstander har spillet fornuftigt, trækket forebygger g4-ideer og
giver samtidig øget kontrol med d4.
10. Le3
Jeg er ikke sikker på dette træk, selv
om det umiddelbart virker logisk. 10.
g4! f5 11. exf5 gxf5 12. g5 e6 13.
Se2 Sc7 14. c3



^




   
   
  
   
   
   


20... Db6 21. Dg4 Txf2?
Eneste træk var 21... Tf6, f.eks. 22.
cxd4 exd4 23. Kh2 Hvid står bedst,
bonde-d4 er dødsdømt, samtidig med
at den hvidfeltede løber dominerer
brættet.
22. Txf2 dxc3 23. Tbf1 cxb2 24. Kh2
Nu er det slut.
24... Sf6 25. Txf6 b1(D) 26. Ld5† Kh8
27. Tf8†! Txf8 28. Txf8† Lxf8 29. Dg8
mat! 1-0

Silas Esben Lund



  ^
   
   
   
   
  
   
 
Analyse.

Dette ville snarere kunne påvise
ulemperne ved Sorts idé, og nu et
stykke tid efter partiet, tror jeg, det
var bedst. Stillingen er uklar, men
favoriserer den hvide spiller, fordi
hans spil er nemmere.
10... Sd4 11. Sh4 e6 12. Tb1 Tb8?!
12...Tc8! passer bedre til stillingen.
13. Se2 f5! 14. Sxd4 cxd4 15. Lf2 fxe4
16. dxe4 e5 17. f5 gxf5?!
Forkert beslutning. I stedet gav 17...
g5! 18. Sf3 d5! en helt uklar stilling.
18. Sxf5 Lxf5 19. exf5 Txf5 20. c3
Sort fik en bonde, men mistede grebet om spillet. Nu har Hvid stærkt
initiativ.
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6. runde

kommenterer:

Silas Esben Lund
Danmark (2412)

Milos Pavlovic
Serbien (2504)

Kongeindisk / B12
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6
5. Le2 0-0 6. Sf3 c5 7. 0-0 Te8!?
Et interessant ventetræk. Spiller Hvid
d4-d5, står tårnet rigtigt efter åbningen i centrum med e7-e6. Og i den
hybrid mellem pindsvin og maroczy,
som opstår i partiet, er ‘Larsens tårntræk’ til e8 en fornuftig overdækning af e7.
8. Le3
Det mest spillede er 8. h3 som senest i Kasimdzhanov - Morozevich,
3. runde af Fide Grand Prix, Grækenland (Thessaloniki) 2013. Løbertrækket er mere ambitiøst, da Hvid
håber at klare sig uden h2-h3.
8... cxd4
Nu får Hvid, hvad han vil. Det lidt
generende 8... Sg4 indeholder en lille
finte, som Hvid skal være opmærksom på: 9. Lg5 (nu som i næste træk
er retræten 9. Lc1 mulig) 9... h6 10.

Lh4?! cxd4 11. Sxd4 Lxd4! 12.
Dxd4 e5! (løberen er udækket på h4)
13. Lxd8 exd4 14. Sd5 Txd8 15.
Sc7, der medfører en stilling med
ulige materialefordeling (springeren
på a8 er bliver fanget).
9. Sxd4 a6 10. f3 Sbd7 11. Dd2 b6 12.
Tfd1 Lb7 13. Tac1 Tc8 14. Lf1
Vi har begge spillet de seneste fem
træk hurtigt – med Hvid skal brikkerne bare stå sådan! Pointen med
mit sidste træk er at åbne for mulighed Dd2-f2, der lægger yderligere
pres på b6. Denne pindsvineopstilling uden g2-g3 tiltaler mig: Hvid
har ikke svækket sin kongestilling
og kan forsøge at blokere den sorte
Lb7 ude med bondemuren g2-f3-e4.
Samtidig peger Lf1 mod dronningfløjen (c4,b5,a6) hvilket gør det nemt
at starte spil dér.
14... Dc7
Sort kunne have spillet 14... Se5 15.
b3 (for at kæmpe mod Hvids initiativ på dronningfløjen).
15. b4!
Pavlovic havde spillet hurtigt hertil,
men nu gik han i tænkeboksen. Hvid
har et stærkt initiativ – med løberen
på f1 behøver c4-bonden mindre
dækning.
15... e6
Nu blev 15... Se5 mødt med 16. Sd5.
16. Sb3
Truer på d6.
16... Lf8 17. Df2
Hvids plan ser således ud: Pres mod
dronningfløjen, i særdeleshed b6bonden. Pga. Lf1 er b6-b5 næppe en
mulighed. Sort kan forsøge d6-d5,
hvorefter jeg slår med e-bonden og
spiller c4-c5. Sorts hvidfeltede løber vil da ramme mod bolværket g2f3. Hvis Sort ikke gør noget aktivt,
spiller jeg c4-c5 og åbner stillingen
til min fordel. Efter sådan en åbning
af stillingen vil forskellen i de hvidfeltede løbere gøre sig gældende, og
Sorts a-bonde vil blive et angrebsmål.
17... Db8
Alternativet er 17... La8 18. Sa4 Tb8
(for at dække b6-bonden, Hvid spiller kraftfuldt) 19. c5 bxc5 20. bxc5
Dc6. Andre muligheder er her 20...

Silas Esben Lund – bedste dansker.

d5 21. c6! Lxc6 22. Sd4 med en
frygtelig binding, der koster materiale, eller 20... dxc5?! 21. Saxc5
Sxc5 22. Sxc5, og Hvid har stor fordel. Både Sf6 og La8 er hæmmet af
hvids bondekæde i centrum, de hvide
løbere peger mod den sorte dronningfløj. Konkret står a6-bonden til
at gå tabt. 21. Sb6 Sxc5 22. Sxa8
Dxa8 23. Sxc5 dxc5 24. Lxc5 Lxc5
25. Txc5.


^ 
   
   
   
  
  
  
  
Analyse.

Igen er Sorts problem a-bonden.
Derudover har han problemer med
få Sf6 med i spil. En ubehagelig stilling for Sort, som sandsynligvis er
nødt til at give a-bonden på et tidspunkt og søge kompensation i aktivt
modspil.
18. Sa4
Det var også muligt at tage b-bonden med 18. Lxb6 Sxb6 19. Dxb6
Dog giver den sortfeltede løber håb
om modspil, og desuden så jeg ingen grund til at afvige fra masterplanen i partiet.

18... d5
Den konsekvente opfølgning på det
foregående træk – bonden på b6 hang.
19. exd5 Lxb4
19... exd5 20. c5 er en positionel
katastrofe for Sort. Hvid har en stærk
fribonde på c5 (og et herligt felt på
d4), mens Sorts bonde er isoleret på
d5. Sort har også problemer med
officererne, især Lb7. Pavlovic imponerede mig dog ved ikke at dvæle
for lang tid ved beslutninger, som er
ubehagelige, men som må tages.
20. Sxb6 Sxb6 21. Lxb6 Ld6
På 21... exd5!? giver 22. Ld4 Sd7
23. c5 et solidt greb om stillingen
for Hvid. Den oprindelige plan var
at spille sådan. Dog var det også
muligt at spille det aktive 22. Sc5!?
med ideen at tage løberparret – og
hvis Sort bytter på c4, vågner Lf1
op. En mulighed er Tc6 23. Sxb7
Dxb7 24. Ld4 dxc4 25. Txc4 Txc4
26. Lxc4 med fordel. Derimod var
22. c5?! mindre godt pga. 22... Sd7.
22. g3!
Svækker kongestillingen, men der er
noget konkret i stillingen.
22... exd5
Trækket blev fulgt at et lidt fjollet
remistilbud, da Sort forceret mister
materiale.
23. c5
Med tempo, nu da løberen står på
d6. Sort får ikke tid til Sd7 efter:
23... Le5 24. Lh3!
Hvid vinder en kvalitet.
24... Tc6 25. Sa5 d4


  
  
   
   
  
   

 




Denne beslutning tog stormesteren
også forholdsvis hurtigt. Det var dog
forventeligt, for Sort kan ikke bare
se til, at Hvid er materielt foran. Nu

åbner han i det mindste for løberen
på b7.
26. Txd4!?
Jeg brugte en del tid i denne kritiske
stilling. Det foresvævede mig, at 26.
Te1! var et godt træk her, hvad
computeren også bekræfter. Ideen er
at true f3-f4 uden at tillade, at Sorts
springer hopper til e4. Efter dette
rolige træk var Sort nødt til at gøre
desperate krumspring, så det havde
objektivt været stærkt.
26... Txb6
Det eneste fornuftige. 26... Lxd4 27.
Dxd4 giver Hvid total kontrol.
27. cxb6 Lxf3
Eller 27... Lxd4 28. Dxd4 med afgørende fordel.




   
   
   
   
   
   
  

28. Sc6
Her følger jeg igen den planlagte vej,
men der er andre kandidattræk. Computeren angiver 28. Td3! Le4 (28...
Se4 29. Dxf3 Dxb6† 30. Kf1! og
vinder) 29. Sc6, og det ser unægteligt også ud til at være en forbedret
udgave af partiet.
28... Dxb6?
Det taber direkte, men 28... Lxc6 29.
Txc6 Lxd4 30. Dxd4 er også tabt.
Det var denne stilling, jeg havde for
øje, da jeg spillede 26. Txd4. Hvids
brikker koordinerer godt (især den
centralt placerede dronning) og bbonden er stærk. Sort skal dog tage
denne stilling, da Hvids lidt luftige
kongestilling giver håb om modspil.
29. Sxe5 Txe5
Sort må have håbet at kunne kæmpe
videre i et slutspil med en kvalitet
for lidt, men efter det næste træk ryger der en hel officer:
30. Tf4 1-0
2013 /4/171

23

H.C. Andersen Mind Games:

Rating forpligter
– men danske juniorer kom tæt på toppen
Af Bo Garner Christensen

Tættere samarbejde
I en pause undervejs i turneringen
talte jeg med chefarrangør Chresten
Nielsen fra den arrangerende klub,
og vi kom ind på behovet for flere
deltagende titelholdere næste år. Dette vil formodentlig i sig selv have en
eksponentiel positiv effekt på det
samlede deltagerantal, idet man derved som turnering vil blive endnu
mere interessant for spillere på mellem 2000-2400, som er på jagt efter
deres næste IM-norm (eller GMnorm).
Men hvordan tackler man egentlig lige dette med at skaffe flere titelholdere fra ud- og indland? Kunne
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man forestille sig, at de danske turneringsarrangører fremover kunne
samarbejde om dette, og knytte tættere kontakter til hinanden, og/eller
at der i DSU-regi blev etableret en
kontaktdatabase, som alle danske arrangører (både nuværende og fremtidige) kunne få glæde af?
Jeg forestiller mig, at mange titelholdere har deres egen turneringskalender, og hvis de har haft gode
oplevelser i forbindelse med en turnering, vil de sikkert gerne komme
igen. Men måske vil de også komme
til en anden turnering i samme land,
hvis man via kontaktdatabasen kunne
hilse dem fra deres kontaktperson
ved deres seneste danske turnering?
Ideen er vel en tanke værd, så vi fremover kan tiltrække et stadigt stigende
antal udenlandske titelholdere.
I forbindelse med dette års HCA
Mind Games var der som nævnt i
overskriften igen flere juniorer, der
spillemæssigt gjorde sig positivt bemærket, og de spillede flere interessante og lovende partier. Den junior,
som i år skilte sig mest fornemt ud,
var Rasmus Thøgersen fra Skive
Skakklub. Han scorede 6 point af 9,
hvilket var cirka 2 point over forventet score(!), og undervejs vandt
han over flere højereratede spillere,
og tabte kun ét parti, men det var til
forhåndsfavoritten, GM Eduardas
Rozentalis på 2611.
Rozentalis har tidligere spillet turneringer i Danmark, jeg havde f.eks.
selv fornøjelsen af at spille mod ham
i AS04 Centenary 2004, og han er

både på og uden for skakbrættet et
behageligt bekendskab, altid venlig
og korrekt, og på brættet betegner
han selv sin spillestil som ‘strengt
positionel’. I et interview med
Chessdom.com for nogle år siden
forklarede han selv årsagen til, at han
foretrækker det positionelle: ‘Jo, jeg
holder rigtig meget af slutspil!’
At han også mestrer det taktiske,
demonstrerede han imidlertid flere
gange undervejs i denne turnering,
men de fleste gange indgik de taktiske manøvrer i klare og langsigtede,
positionelle overvejelser.
Turneringssejren i Odense blev
grundlagt med 3 af 3 i de første runder og derpå noget, der kunne ligne
en plan: Remis mod alle stormesterkolleger, og gevinst mod alle andre.
En plan der lykkedes til fulde.
I 3. runde mødte Rozentalis den
8. seedede i turneringen, IM Torsten
Bae fra Norge, og vi skal se, hvordan han med tilsyneladende enkle
midler sikrer sig et vundet slutspil
(undervejs krydret med nogle af de
omtalte små, taktiske vendinger):
3. runde

Ejby Skakklubs årlige internationale
Open, H.C. Andersen Mind Games,
blev igen en succes som arrangement, men det sprang i øjnene, at der
igen i år kun deltog 55 spillere, herunder dog 5 GM og 5 IM. Desuden
var der 5 FM og 1 WIM, og spillerne var fra i alt 10 forskellige lande.
Turneringen fortjener dog endnu
flere deltagere næste år, så hermed
er denne opfordring givet videre.
Turneringen løb af stablen i Kristi
Himmelfarts-weekenden fra den 9.12. maj 2013, og spillestedet var
igen i år det efterhånden landskendte
‘Skak-hotel’, Hotel Scandic i Odense. Denne gang var der kommet perfekt styr på såvel lys-forholdene i
spillesalen(!) som den gode service
fra hotellets personale. I de sidste
dage af turneringen fik alle deltagere
oven i købet fri kaffe og isvand. Flot.

IM Torstein Bae
Norge 2442

GM Eduardas Rozentalis
Litauen (2611)

Benoni i forhånden / A06
1. Sf3 d5 2. g3 c6 3. Lg2 g6 4. c4 d4
Jeg kender ikke denne åbning, men
for mig ser det ud til, at Rozentalis
hurtigt søger ud i ukendt, eller i hvert
fald lidet udforsket, terræn, hvor han

Foto: Thomas Vestergård.

Ratingfavoritten
GM Rozentalis vandt
HCA Mind Games
i Odense.

med sin dybe indsigt i spillet har en
intuitiv fornemmelse af, hvilke afbytninger han skal undgå eller tilstræbe,
og – især – hvilke felter han skal
forsøge at bemægtige sig kontrollen
over (her feltet d4 med stærk centrumskontrol).
5. b4 Lg7 6. Lb2 e5 7. 0-0 Se7 8. e3
0-0 9. exd4 exd4 10. d3 a5!?
Sætter med det samme spørgsmåls-

H.C. Andersen Mind Games 2013:

GM Eduardas Rozentalis
1
2-4

GM Eduardas Rozentalis, Litauen (2611) 7
GM Krasimir Rusev, Bulgarien (2545) 6½
GM Momchil Nikolov, Bulgarien (2532) 6½
IM Torstein Bae, Norge (2442) 6½
5-11 IM Thorsten Michael Haub, Tyskland (2462) 6
GM Vladimir Epishin, Rusland (2603) 6
GM Henrik Danielsen, Island (2500) 6
IM Jonathan Carlstedt, Tyskland (2373) 6
FM Mads Hansen, Frem Skakklub (2306) 6
Bo Garner Christensen, Skakklubben K41 (2247) 6
Rasmus Thøgersen, Skive Skakklub (2013) 6
12-18 FM Jacob Carstensen, Brønshøj Skf. (2381) 5½
IM Thorbjørn Bromann, Brønshøj (2368) 5½
FM Bjørn Møller Ochsner, Jetsmark Skakklub (2347) 5½
Bo Jacobsen, Århus Skakklub/Skolerne (2319) 5½
FM Matthias Bach, Tyskland (2252) 5½
Nicolai Kvist Brondt Pedersen, Brønshøj Skf. (2169) 5½
John Bauneborg Nielsen, Nørresundby Skakklub (2161) 5½

Land: Litauen.
Fødselsår: 1963.
Titler: IM i 1987, GM i 1991.
• Har i mange år været Litauens
højest ratede spiller, og har spillet
1. bræt for Litauen ved OL syv
gange og ved Hold-EM fem
gange, og er desuden dobbeltvinder af det litauiske mesterskab.
• Har i en lang årrække været
professionel skakspiller og vundet
talrige stærke turneringer over hele
verden samt spillet for ligahold
i mange forskellige lande.
• Nuværende placering på
verdensranglisten: Nr. 185
(med aktuel rating 2619).

I alt 55 deltagere.

www. ejbyskak.dk/mindgames/
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Her er et fint eksempel på Rozentalis’ både positionelle og taktiske
overblik: Hvid’s springer er på vej
til feltet e4, hvorfra den forventer at
kunne vinde Sorts bonde på c5. Og
Sort kan ‘selvfølgelig’ ikke forhindre denne springervandring ved at
spille 16... Lf5, for den kan Hvid jo
bare jage væk med 17. g4...
16... Lf5! 17. Se4
Ja, for 17. g4? Ville naturligvis blot
blive besvaret med 17... Lxg4. Den
hvide dronning er jo overbelastet og
kan ikke slå igen, uden at den hvide
springer på b3 også går tabt.
17... Lxe4 18. Lxe4


  ^
   
   
   
  
  
   
 

18... Tfe8!?
En lærerig beslutning. De fleste ville
sikkert straks spille 18... Tac8 for at
undgå en grim svækkelse af bonde-
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strukturen, hvis Hvid slår på c6 med
løberen. Men ikke Rozentalis. Han
(og andre på hans niveau) forstår, at
Hvid med sådan afbytning godt nok
giver Sort en dobbeltbonde, men
også samtidig vanskeliggør forsvaret af de hvide felter i deres egen stilling senere hen i partiet.
19. a5 Da7 20. Te1 Lf8 21. Lxc6 bxc6
22. Df3 Dc7 23. Kg2 Tab8 24. Txe8
Txe8 25. g4 Te6 26. Sd2 f5 27. gxf5 Tf6
28. Se4 Txf5 29. Dd1 Dd7 30. Lc1 Le7
31. h3 h5 32. Ld2 Ld8 33. Sg3 Tf7 34.
De2 Te7 35. Se4 Tf7 36. Te1 Kg7 37.
Lg5 Lc7 38. Ld2 Ld8 39. Lg5 Lc7 40.
Lh4 Lf4 41. Lg3 Dd8 42. Lxf4 Txf4 43.
Sg3 Sb4 44. De5† Df6 45. Dxf6† Txf6
46. Td1
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Den hvide springer er via feltet e4
på vej til at vinde den sorte bonde på
c5. Den kan jo så eventuelt blive
dækket af tårnet fra f5, men om dette
slutspil kan vindes for Sort er nok
tvivlsomt med en sådan stillingskrig.
Nej, der skal skabes aktivt spil, og
så gør det ikke noget, at Hvid undervejs vinder én af de svage c-bønder:
46... Tf7!! 47. Se4 Ta7 48. Sxc5 Txa5
49. Se6† Kf6 50. Sxd4 Ta3!
Ja, den skulle man jo lige have med,
før man i diagrammet indlod sig på
disse forviklinger.
51. c5 Tc3 52. Te1 Txc5 53. Tb1 Tg5†
54. Kf3 c5 55. Sb5 Sxd3 56. Sd6 Td5
57. Tb6 Ke5 58. Sc4† Kd4 59. Se3 Td7
60. Ke2 Sf4† 61. Ke1 Ta7 62. h4 Ta2
63. Tf6 Ke4 64. Sc4 Te2† 65. Kd1 Txf2
66. Tf8 Sd3 67. Sd2† Ke3 68. Te8† Kf4
69. Td8 Sb2† 70. Kc1 Kg4!
En fornøjelse. Sort ofrer en officer
for bonde nummer tre, hvorved der
opstår et (nemt/nemmere) vundet
slutspil.

71. Kxb2 Kxh4 72. Kc3 g5 73. Kd3 g4
74. Ke3 Tf5 75. Se4 Kh3 76. Tg8 Kg2
77. Tg7 Tf3† 78. Ke2 Tf5 79. Ke3 c4
80. Tc7 g3 81. Txc4 Tf3† 82. Ke2 h4
83. Tc1 Tf8 84. Ke3 Kh2 85. Sg5 g2 86.
Sf3† Kg3 87. Sd2 h3 88. Se4† Kh2 89.
Sf2 Th8 90. Kf3 Tf8† 91. Ke3 Kg3 92.
Se4† Kh4 0-1
Alt i alt var turneringen en rigtig god
oplevelse, og med et forhåbentlig
stigende antal deltagere og titelholdere ser jeg frem til at være med igen
næste år.

Rasmus Thøgersen
kommenterer:

6. runde

tegn ved Hvids hurtige fremstød med
b-bonden, og forsøger at påvise de
positionelle problemer, dette kan
skabe for Hvid på længere sigt.
11. bxa5
Efter 11. a3 kan Hvids b-bonde blive
svag efter f.eks. 11... axb4 12. Txa1
Lxa1 13. Db6.
11... c5 12. Sbd2 Dxa5 13. Sb3 Db6
14. a4 Sec6 15. La3 Sa6 16. Sg5

IM Daniel Semcesen
Sverige (2473)

Rasmus Thøgersen
Danmark (2013)

Engelsk / A05
Inden partiet følte jeg mig virkelig
godt mentalt forberedt. Jeg kan altid
lide at spille mod højereratede spillere – man har intet at tabe, og de
undervurderer ofte en.
1. Sf3 Sf6
Tidligere i turneringen havde jeg
spillet 1... g6 først, så måske havde
han satset på at kunne gå over i Moderne med 2. e4, som egentlig ikke
er en del af mit repertoire.
2. b3 g6 3. Lb2 Lg7 4. c4 0-0 5. g3 d6
6. Lg2 e5 7. 0-0 Sc6 8. Sc3 Sd7!?
Hvid har valgt en meget stille opstilling, nok fordi han håber at undgå
teorivarianter og udspille mig positionelt. Dette ville jeg dog ikke gå
med til, så jeg forberedte at gå frem
med mine bønder på kongefløjen.
9. d3 f5 10. a3 a5 11. Tb1
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det ender i evig skak i stort set alle
varianter.
22... fxg3 23. hxg3

Foto: Niels Erik Nielsen.
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Rasmus Thøgersen med ratingpræmie, netop overrakt af chefarrangør Chresten Nielsen.

11... g5!?
Nu begynder bondestormen. Computeren kan ikke lide ideen, men det
giver gode praktiske chancer.
12. Sd5 f4 13. b4 axb4 14. axb4 g4 15.
Sd2 Sf6
Jeg ville gerne bytte Hvids stærke
springer på d5 af. En anden mulighed, som jeg overvejede, var 15...
h5!? for at fortsætte bondestormen,
men jeg tænkte, at det ikke ville være
så let at bryde igennem alligevel, selv
om jeg havde bonden på h4.
16. b5 Se7 17. Ta1 Txa1 18. Dxa1?!
Bedre var 18. Sxf6† (eller 18. Sxe7†)
18... Txf6 19. Dxa1 og Sort har flere
måder at fortsætte angrebet på, f.eks.
19... Lh6. Dette er den samme stilling, som vi fik i partiet, ud over at
bonden står på c4 i stedet for d5,
hvilket er til Hvids fordel.
18... Sfxd5 19. cxd5 Lh6!
Truer 20... f3.
20. Da5 b6
20... f3!? kunne godt spilles allerede
nu, men jeg var ikke sikker på, om
det at spærre Hvids løber inde ville
være nok til at give mig fordelen:

21. exf3 Lxd2 22. Dxd2 gxf3 23.
Dg5† Kh8 24. Lh1, og stillingen er
ret uklar. Jeg foretrak at holde spændingen.
21. Dc3
Måske skulle han ikke have spillet
dette, da han alligevel flytter dronningen til b4 igen i næste træk. På
21. Db4 havde jeg nok spillet 21...
Sf5 alligevel. Alle Sorts brikker er
stadigvæk klar til at angribe.
21... Sf5
21... f3 ville nu afvikle spillet en del:
22. exf3 Sxd5 23. Dc4 Le6 24. fxg4
Sf4 25. Dc2 Sxg2 26. Kxg2 Lxd2
27. Dxd2 Lxg4 med lige spil.
22. Db4?!
Han ombestemte sig, og jeg syntes
også, at dronningen stod bedre på
b4, hvorfra den dækker langs 4.
række. Det kan bare ikke spilles nu,
fordi jeg har et stærkt offer klar. 22.
Dc2! var det bedste forsvar. Herfra
holder dronningen stadigvæk øje
med Sorts svage punkt c7, men samtidig dækker løberen for Sd4. Nu kan
Sort godt prøve at ofre igennem på
g3, men computeranalyser viser, at









23... Sxg3!
Jeg brugte virkelig lang tid på at
dobbelttjekke varianterne her – det
er svært at forholde sig i ro, når man
har sådan nogle chancer!
24. fxg3 Le3† 25. Kh1
Hvid kunne have overlevet med 25.
Kh2 med ideen 25... Dg5 26. Txf8†
Kxf8 27. Sf3! Her får jeg dog et
godt slutspil ved at tage officeren tilbage: 27... gxf3 28. Lxf3 Lf2 29.
Dh4 Dxh4† 30. gxh4 Lxh4 med klar
sort fordel.
25... Dg5 26. Txf8† Kxf8 27. Sf1 Lf2!
Det er vigtigt at vente med skakken.
Efter 27... Dh5† kan Hvid få modspil med 28. Sh2 Lf2 29. Lxe5! Dxe5
30. Dc4!, og Sort skal passe på, at
han ikke mister c7 og lader Hvid
sætte ham evig skak.
28. Sh2?!
28. Lxe5 Dxe5 29. Df4† Dxf4 30.
gxf4 h5 burde også være vundet for
sort.
28... Lxg3
28... Dh5 er igen for tidligt efter 29.
Lxe5!
29. Dc4 Dh6 30. Kg1 De3† 31. Kh1 Dh6
Jeg tog lige en trækgentagelse for at
få lidt ekstra betænkningstid.
32. Kg1 Lxh2† 33. Kf1 Df4†!
Da jeg var i tidnød, valgte jeg den
‘nemme løsning’ og byttede dronningerne af til et let vundet slutspil.
Dette gad min modstander dog ikke
se mig gøre færdigt.
0-1
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Slutspilstudier:

Skakkunst på højt plan
Af Steffen Slumstrup Nielsen
Begrebet ‘studie’ om en særlig type
skakopgave blev brugt første gang i
1851 i bogen Chess Studies af Josef
Kling og Bernhard Horwitz. De godt
200 eksempler i bogen adskilte sig
på et væsentligt punkt fra de opgaver, der dominerede tiden. Fordringen lød nemlig ikke på, at Sort skulle
matsættes i et givet antal træk, som
man kendte det fra direkte mat op-

Kling & Horwitz'
Chess Studies
fra 1851
– en ny slags
skakopgave.

Seks slutspilstudier



gaver. I stedet lød kravet på enten
gevinst eller remis.
Da bogen udkom, havde man allerede gennem flere århundreder set
spredte eksempler på denne kompositionsform, men genren fik først
for alvor vind i sejlene knap 50 år
senere.
Den russiske opgavekomponist
Alexei Troitzky, som havde fået ansættelse som skovrider i Smolenskområdet vest for Moskva, genfandt
i skovens ro sin interesse for opgavekunsten, og i løbet af de første
årtier af det tyvende århundrede
komponerede han over 300 skakopgaver af høj kvalitet. Han fik dem
publiceret i skaktidsskrifter og dagbladenes skakspalter og dannede
derved grobunden for en lang tradition for slutspilstudier. Troitzky var
den første, der satte genren i system
og konsekvent arbejdede med de
samme temaer år efter år. Følgende
opgave er et elegant eksempel på
hans talent og stil:






   
   
   
   
   
  

 

trækker og holder remis.
trækker og vinder.
1 Hvid
2 Hvid
Sværhedsgrad: Let.
Sværhedsgrad: Let.
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Hvid trækker og vinder.
Hvid har tilsyneladende kun én
trumf, som straks bringes i spil.
1. h7 Tg5† 2. Kxd6 Txh5
Så langt så godt for Sort, som har
stoppet Hvids fribonde. Men med
næste træk viser Hvid, at Sorts konge
er i farezonen
3. Kc7!
Med trussel om mat i a-linjen.
3... Le6 4. Kb8

– Løsninger side 33
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Troitzky.
5. pr. Ceske Slovo, 1924.









 
  
  
   
   
   

  






trækker og holder remis.
3 Hvid
Sværhedsgrad: Let.

Den moderne slutspilstudie
gør realistisk kampskak
til raffineret æstetik.

Alexei A. Troitzky (1866-1942)
– pioner for den moderne slutspilstudie.

Og pludselig truer en lignende mat
på d6. Sort må dække.
4... Ld5 5. Txd5 Txd5!
En stærk ressource. På 6. h8=D følger nu 6... Td8†! og Sort reddes af
pat.
6. h8=T
Nu er tårnskakken på d8 nyttesløs,
og der truer pludselig en ny mat på
h6.
6...Td6 7. Kc7!
Den sidste pointe. Sort har intet svar
på Hvids dobbeltangreb mod a8 og
d6, en variation over en idé, som siden 1895 havde været kendt som
Saavedra-temaet.

  
  
 
   
   
  
   

  




trækker og vinder.
4 Hvid
Sværhedsgrad: Svær.

I løbet af opgavens kun syv træk,
når Troitzky at vise matangreb, patforsvar, dobbeltangreb og underforvandling. Stød besvares med modstød i et omskifteligt forløb frem
mod Sorts endeligt. Studien indledes med en fuldstændig naturlig stilling, som let kunne være opstået i
praktisk spil. Dette er den måske
største forskel mellem studierne og
den øvrige problemskakkunst.
Mens man i problemskakken har
frie hænder til at stille brikkerne op
så kunstfærdigt som muligt, så længe
stillingen teoretisk set kan være opstået ved praktisk spil fra den sædvanlige udgangsstilling, så stiller
studiekunsten langt strengere krav
til stilrenhed og stillinger, som rent
faktisk minder om dem, der opstår
ved brættet.

Sovjetisk dominans
Fra tyverne og frem fik Troitzky
kvalificeret følgeskab af en større
gruppe dygtige komponister. Sovjet-

 

   
   
   
   
   

  








trækker og vinder.
5 Hvid
Sværhedsgrad: Svær.

unionen var det helt store omdrejningspunkt for studiens videre udvikling. Komponister som Korolkov, Liburkin, Herbstmann, Kubbel,
Kasparyan, Mitrofanov og Gurgenidze kan betegnes som studiegenrens pendant til det praktiske
spils kongerække med Botvinnik,
Smyslov, Petrosjan, Tal og Spasskij,
Karpov og Kasparov.
Sovjetrussiske bøger om studier,
f.eks. Kasparyans værker, havde
som anden skaklitteratur store oplag
på 30.000 til 100.000 eksemplarer,
og den sovjetrussiske dominans ses
endnu i dag, hvor Rusland, Ukraine
og Georgien er de førende nationer.
Andre lande med en lang studietradition er Israel, Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien, Ungarn, Holland
og England.
EG, verdens eneste blad om studier, udkom første gang i 1965 med
base i England, men nu udgives det
af den hollandske organisation til
fremme af studier, ARVES.

  
   
   
   
   
   
   

  
trækker og holder remis.
6 Hvid
Sværhedsgrad: Meget svær.
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Den moderne studie
– romantik og logik
Den klassiske, stilrene studie, som
vi så et eksempel på med Troitzkys
opgave, fik op gennem det tyvende
århundrede følgeskab af stadig mere
forskelligartede opgaver. Nogle
komponister så – og ser stadig – stort
på kravene om stilrenhed og komponerede ganske vilde ting, som ligger fjernt fra det, vi almindelige skakspillere definerer som slutspil. Overordnet set er hovedvægten stadig på
opgaver med relativt få brikker, men
det betyder dog langtfra, at nutidens
studier er ens. Variationen er større
end nogensinde.
I dag taler man især om to retninger inden for slutspilskunsten: den
romantiske og den logiske studieskole. Romantiske studier kendetegnes ved et afvekslende, kombinatorisk spil med paradoksale ofre,
angreb og modangreb og ofte med
begge konger i skudlinjen. Denne
type studier består ofte af én, klart
fortalt, hovedvariant, og som komponist bestræber man sig på at begrænse variantnettet, så hovedpointerne ikke sløres af alt for mange sidevarianter. Vi skal se et eksempel af
hviderussiske Gregory Slepyan.
Slepyan.
1. pr. Szachista Polska, 1995.



  
  
   
   
  
   
   

  

3. Txc6† 3. Kb4 Tb6† 4. Ka3 h1=D 5.
Dh8†! b2!
To dronningofre følger lige efter hinanden.
6. Dxh1† Ld1!
Et chokerende forsvar. Det (forholdsvis) naturlige 6... b1=S† strander på 7. Kxa4 Tb4†!? 8 Ka5!, og
kongen flygter til a7, hvorpå Hvid
slår med dronningen på b7! Nu er
der pat efter 7. Dxd1† b1=S†! 8.
Ka4 Tb4† 9. Ka5 Tb5† 10. Kxb5.
7. Txb2 Tb3†
Den kan Hvid ikke slå på grund af
pat. Han må gå ind i afdækkerskakken.
8. Ka4 Td3† 9. Tb3
Et pragtfuldt sluttræk! Sort er forsvarsløs.
Det næste eksempel på en romantisk
studie stammer fra russiske Oleg
Pervakov, den mest vindende komponist i de seneste 30 år.
Pervakov.
1. pr. Rezvov JT, 1992.
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Hvid trækker og vinder.
1. Sgf4 Lc8 2. g8=D! Txg8 3. Se7 Th8
Det bedste forsvar. Andre tårntræk
på 8. række besvares med afbytning
på c8 fulgt 5. Se6
4. Sxc8 Kg5† 5. Kg1!!

Et dybt træk midt i komplikationerne.
Hvad 5. Kg2 fejler, får vi at se.
5... Txc8 6. d7 Tg8

 
 
   
   
   
   
   

  




7. d8=T!
Ikke 7. d8=D† Kh6† 8. Dxg8 med
pat!
7... Kh4†
Et smart svar. Igen er Sort pat efter
8. Txg8.
8. Sg2†
Skak besvares med skak! Dette træk
var ikke muligt, hvis Hvid havde
valgt det naturlige 5. Kg2. Nu har
Sort kun et sidste forsøg...
8... Kh3 9. Td2
Og Hvid vinder. Men ikke 9. Txg8
pat!
I den logiske studie er pointerne typisk mere subtile og sværere at værdsætte ved første øjekast. Hvor de
overraskende træk i den romantiske
studie typisk er umiddelbart forståelige (når først man finder dem), skal
man typisk se langt frem for at forstå pointerne i den logiske studie.
En logisk studie vil typisk indeholde
et paradoksalt træk tidligt i forløbet,
det kan f.eks. være, at Hvid tvinger
Sort til at slå en hvid bonde. Først
langt senere viser det sig så, at bonden i virkeligheden var en hæmsko
for Hvids planer. I nøglestillingen

Hvid trækker og vinder.
1. e8=D Tc7† 2. Lc6!
Det såkaldte Novotny-tema, hvor
Hvid bryder koordinationen mellem
de sorte brikker ved at placere en brik
på skæringspunktet mellem en løberdiagonal og en tårnlinje.
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Hovedsponsor for det danske kvindelandshold

har Hvid således et korrekt træk og
en forførelse, og hovedvarianterne
efter begge muligheder er identiske
indtil det tidspunkt, hvor den lille
forskel viser sig at gøre en stor forskel. Den følgende studie af Ryabinin viser denne fremsynseffekt i
klokkeklar form.
Ryabinin.
2-3. pr. VS, 2003.
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aktivt placerede dronning ikke kan
foretage sig noget. For det andet må
man spørge sig selv, om Sort ikke
blot kan slå den frække bonde?
7... Txd4 8. Txf4 Txf4
I forhold til det naturlige 7. Txf4 har
Hvid tilsyneladende ikke opnået andet end at miste en bonde.
9. Kg6 Kg8
9... Tg4† 10. Kh6 Txh4† 11. Kg6
Tg4† 12. Kh6 f2 13. Tf7 Kg8 14.
Txf2 er remis. Der følger nu en lang
forceret variant.
10. Tb8† Tf8 11. Tb7 Tf6† 12. Kxf6 f2
13. Kg6 f1=D 14. Tb8† Df8 15. Txf8†
Kxf8 16. Kf5 b4 17. Ke4 b3
Og så ser vi, hvorfor Hvid smed
bonden i træk syv. Den stod i vejen
for kongens march mod b1!
18. Kd3 remis.
Hvem vil ikke drømme om at få lov
at spille 7. d4!! i et parti?

Hvid trækker og holder remis.
1. Txf7 Th6† 2. Kxh6 f3† 3. Kh5 Dh6†!
4. Kxh6 c1=D† 5. Dd2!
Et mindre chok. Formålet er at fratage den sorte dronning en skak i
fortsættelsen.
5... Dxd2† 6. Kh5 Df4
Vi er sprunget lidt let hen over de
indledende romantiske fægtninger og
er fremme ved nøglestillingen. Der
følger et usædvanlig smukt og vanvittig dybt træk af den art, der er typisk for den logiske skole. Sort truer
7... Dxh4† med hurtig mat. Det lader altså til, at Hvid er tvunget til 7.
Txf4.
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7. d4!!
Et usædvanligt stille træk. For det
første er det overraskende, at Sorts

Den logiske studie stiller ofte store
krav til løserens analytiske evner.
Således også det følgende svære
eksempel, som er et glemt mesterværk fra 1966. Med sit subtile 9.
træk er opgaven mange årtier forud
fra sin tid – en vidunderlig opgave,
som alle skakspillere bør kende.
Dolgov.
1. pr. Shakhmaty V SSSR, 1966.
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Hvid trækker og vinder.
1. g7 Tb1† 2. Ka4
2. Kc2 virker ikke på grund af
2...Tb2†! 3. Kd3 Tb3† 4. Ke4 Tg3
og fribonden er stoppet. Bemærk
denne variant, som får stor betydning.
2... Ta1† 3. Kb5 Tb1† 4. Ka6 Ta1†

5. Kb7
Eller 5. Kb6
5... Tb1† 6. Ka7 Lg1†
6... Ta1† 7. La6†
7. Ka8 Ta1† 8. Kb8 Lh2†
Vi er fremme ved en nøglestilling.
Det næste træk er meget dybt.
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9. g3!!
Er det ikke bare en bonde i slag?
Forklaringen følger.
9... Lxg3† 10. Kb7
Nu bevæger Hvids konge sig tilbage
ad samme rute, som den kom. Hvad
har Hvid opnået?
10.. Tb1† 11. Ka6 Ta1† 12. Kb5 Tb1†
13. Ka4 Ta1† 14. Kb3 Tb1† 15. Kc2
Tb2† 16. Kd3 Tb3†
Vi er nu tilbage ved stillingen i noten til træk 2 med den ene forskel, at
g2-bonden er væk og Sorts løber står
på g3. Det er det felt, som Sorts tårn
skal bruge til at stoppe fribonden.
17. Ke4 Tb4† 18. Kf5
Og Hvid vinder på sigt med sin nye
dronning.

På opdagelsesrejse
i databaserne
Det er efterhånden et par årtier siden, at computeren gjorde sit indtog
i slutspilstudiens verden, men dens
indflydelse bliver stadig større.
I snart ti år har makkerparret Bourzutschky & Konoval arbejdet systematisk med slutspil med 6, 7 og 8
brikker. Alle slutspil med én til syv
brikker er allerede kortlagt fuldstændigt i såkaldte endgame tablebases,
komplette databaser over slutspil.
Det betyder, at man for en hvilken
som helst stilling med syv brikker
2013 /4/179
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eller færre kan fastslå om den er remis eller vundet for en af parterne.
Her kan man ikke tale om ‘en lille
hvid fordel’. Vurderingen, som ikke
er til diskussien lyder: ‘Remis’ eller
‘vundet’. For en hvilken som helst
gevinststilling kan databasen desuden fortælle os, præcis hvor mange
træk den overlegne part er om gennemtvinge gevinsten mod det mest
hårdnakkede forsvar.
I skrivende stund er alle seksbrikkers slutspil gratis tilgængelige
på nettet, mens syv-brikkers-databaserne er kommercielt tilgængelige.
Den største konkrete omvæltning
er måske, at computeren har slået
fast, at slutspillet K + L + L mod K
+ S altid er vundet for løbersiden,
medmindre springersiden straks kan
vinde en af løberne. Gevinsten med
de to løbere tager lang tid, helt op til
66 træk, men det ændrer ikke ved, at
det er gevinststillinger, for 50 træksreglen bruger man ikke i studieverdenen.
De nye landvindinger på computerfronten har betydet, at en lang
række flotte studier fra fortiden er
blevet påført stemplet ‘Cooked’ ‘Ukorrekt’. Det er sket, enten fordi
de simpelthen var uløselige, eller
fordi de var biløselige. Da Kasparyan
– en af tidernes største komponister
– i 1995 døde, blev han i en nekrolog således rost for, at kun 30 procent af hans studier var blevet gendrevet.
Computerteknologien har enorm
betydning for den måde, mange af
nutidens studieforfattere komponerer på. Man taler om ‘database mining’, altså at komponister går på
udgravning i basernes materiale og
finder en lang unik gevinstvariant,
som de så præsenterer som en studie, eventuelt med en lille kombinatorisk indledning.
Den fremgangsmåde er der delte
meninger om, men da der er en tendens til, at de ‘menneskelige’ studier alligevel vinder de store kompositionsturneringer, er diskussionen
sparket til hjørne, og database-studier kæmper på lige fod med de menneskeskabte.
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På Internettet er der
fri adgang til table-bases
med slutspil op til seks
brikker hos bl.a.den
russiske programmør
Eugene Nalimov.

Database-’udgravningerne’ fortæller måske i virkeligheden en
grundlæggende historie om skakstudiens natur. Selv om studiefolket
sikkert gerne ser sig selv som skabende kunstnere, så er studiekunsten
måske i virkeligheden snarere en
form for abstrakt arkæologi. Som
komponist graver man sig frem til
skønne ting, som har ligget og ventet på at blive opdaget siden skak fik
sin nuværende form i 1500-tallet. De
bedste komponister er blot de mest
vågne arkæologer.
Vi skal se to eksempler på computernes indflydelse. Et opløftende og
et lidt uhyggeligt diagram.
Avni.
Yedioth Aharonoth, 1979,
(afslutningen på en studie).



 
  
   
   
   
  
   

  
Hvid trækker og vinder.

1. d8=D† Sd5† 2. Te5!!
Et helt igennem smukt sluttræk af
den slags, som man har svært ved at
tro på ved første øjekast. Efter 2...
Lxd8 rydder Hvid bordet med 3.
Txd5† og 4. Lxd8.
Og efter 2...Lxe5 3. Kxg4? Jo, så
har Hvid frembragt slutspillet D vs
L + S. Det er en teoretisk gevinst,
fortæller computerne os. Men efter
Sorts bedste træk 3... Ke4 tager det
Hvid 40 træk at erobre den ene af
Sorts to lette officerer, og jeg vil
vove den påstand, at 99,9 af alle skakspillere ikke vil være i stand til at
gennemtvinge gevinsten mod en fejlfri computer. Spørgsmålet er så, om
den praktiske gennemførelse af en
gevinst er en forudsætning for at
kunne nyde en sådan studie? Det
synes jeg ikke, men tilfredsstillelsen
er givetvis større, jo mere man ved
om skak og om vurderingen af de
forskellige slutspil.
Bemærk i øvrigt, at studien er fra
1979, længe før man med sikkerhed
kunne fastslå, at dronning altid vinder mod løber og springer. Komponisten, israelske Amatzia Avni gik
altså ud fra, at det var tilfældet, og
han havde intuitionen på sin side.
Der er dog langt flere eksempler på
det modsatte, f.eks. komponerede
man længe studier ud fra den forudsætning, at K + D vs. K + L + L var

remis, men det er nu slået fast, at det
alt andet lige vinder for løbersiden.
Og nu til det uhyggelige diagram.
Hvad foregår der i stillingen herunder, hvor Sort er i trækket?
Bourzutschky og Konoval,
2006.


   
  
   
   
   
   
   
   
Sort trækker, Hvid vinder.

Makkerparrets computeranalyser viser, at denne stilling er vundet for
Hvid. Sort spiller bedst 1... Td7†,
hvilket besvares med 2. Kc3. Det
Uhyggelige er, at det fra diagramstillingen tager Hvid 517 træk at fremtvinge erobring af en af Sorts officerer med åbenlys gevinst til følge. 517
træk! Ved perfekt spil fra begge parter. Hvis man føler trang til at anfægte denne vurdering, er det bare
ærgerligt. Den er ikke til diskussion.
For oraklet udtaler sig efter at have
registreret samtlige ruter fra diagramstillingen til enten mat eller remis,
og vi dødelige må blot nikke i accept.
Studiegenren går en god fremtid i
møde. Ikke blot afholdes der mellem 50 og 100 kompositionsturneringer hvert år, hvilket resulterer i
rundt regnet tusind nye opgaver.
Der er også en stigende accept og
interesse for genren blandt almindelige skakspillere. Skaktræner Mark
Dvoretsky bruger f.eks. studier som
træningsopgaver for verdens topspillere, i øvrigt i samarbejde med
den førende komponist, Oleg Pervakov. Deres bog ‘Studies for Practical
Players’ er en glimrende introduktion, hvis man ønsker at stifte bekendtskab med studier.

Hvad kendetegner
en god studie?
Verdens studiefanatikere forsøger
løbende at finde et fælles sprog til at
vurdere og diskutere slutspilstudier.
I bogen ‘Secrets of Spectacular
Chess’ af britiske Daniel Friedgood
og sydafrikanske Jonathan Levitt,
opstilles fire æstetiske kriterier:
Dybde (Depth), Geometri (Geometry), Paradoks (Paradox) og Flow.
Begreberne kan bruges til at vurdere
mange typer skakopgaver og det
praktiske spil, men de er især velegnede til studier.
Dybde – Dybde refererer til det uforståelige og mystiske i studier, træk
som vi ikke umiddelbart forstår, og
hvis fulde konsekvenser først åbenbares på en senere tidspunkt. Det kan
f.eks. være en konge, der går i vejen
for sin egen fribonde, eller tvinger
modstanderens bonde af sted mod
forvandling. En løser, der formår at
finde og forstå disse finesser, opnår
en særlig stor tilfredsstillelse, når
femøren falder.
Paradoks – Paradoksale træk bryder med konventionerne. Officersofre er eksempelvis paradoksale,
fordi det alt andet lige er en fordel at
bevare så stærke brikker som muligt. Det samme gælder forvandling
til springer, løber eller tårn, fordi
dronningen normalt er en stærkere
brik. Et tredje eksempel på et paradoks er fæstninger, hvor en stor
materiel overmagt ikke er i stand til
at nedbryde en lille standhaftig styrke.
Geometri – Der er groft sagt to typer
skakgeometri. Den ene er den rent
geometriske, der ikke kræver kendskab til skak. Det drejer sig om de
mønstre, som brikkerne indtager på
brættet. Tag for eksempel en dronning, der besøger alle fire hjørner af
brættet, eller fire bønder, der står på
7. række. Disse effekter kan ses og
værdsættes af alle, også ikke-skakspillere. En anden og mere abstrakt
geometri bringer kun nydelse til dem,
der kender brikkernes gang. Eksempler på geometriske fænomener af
denne art er f.eks. det såkaldte

‘switchback’ (en brik vender tilbage
til et felt, den kort forinden har forladt), en trekantsmanøvre, hvor kongen vinder et tempo, dronningetrapper, hvor en skakkende dronning
nærmer sig modstanderens konge ad
ruten Da1-a2-b2-b3-c3-c4 etc.
Flow – Det engelske udtryk ‘flow’
er ikke let at oversætte, men kort fortalt handler det om helhedsindtrykket
af en opgave. Et enkelt træk har intet
flow i sig selv, men i sammenhæng
med de tidligere og kommende træk
udgør det en helhed, der i de bedste
studier virker elegant, glidende og
gennemført. Nogle af de bedste studier består af et sådant flow og kulminerer så med en paradoksal slutpointe. Generelt kan man sige, at en
studies flow har gavn af, at der bliver slået så få brikker som muligt
undervejs. Et eller flere stille træk
(altså træk, der hverken giver skak
eller opstiller voldsomme trusler)
bidrager ofte også til et godt flow.

Løsningerne...
De seks studier, der indledte artiklen, viser seks forskellige temaer, der
alle er populære blandt studiekomponister.
Opgave 1
Studie af Matous (afslutning).
2. pr. Reti MT, 1979.
Tema: Positionel remis.
Hvis Hvid kan få gjort kål på bonden på a5, har vi en teoretisk remisstilling. Det samme gør sig gældende, hvis Hvid kan vinde Sorts løber
gratis, eller hvis han kan fremtvinge
tårnafbytning og nå i ly med kongen
på a1.
1. Ta2!
1. Th1? a4 2. Kd2 a3 vinder for Sort.
Teksttrækket er paradoksalt, fordi det
tvinger Sorts bonde i dækning.
1... a4 2. Ta1!!
Den chokerende pointe.
2... Txa1 3. Kb2!
En gennemført trist situation for
Sort. Han fører med tårn, løber og
bonde mod Hvids enlige konge, er i
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trækket, men kan alligevel ikke
vinde. Opgaven er et simpelt eksempel på temaet positionel remis. Begrebet dækker over stillinger, hvor
den materielt overlegne part ikke kan
vinde, selv om den svagere part ikke
har nogen forceret løsning på sine
problemer. Fæstninger er et andet
eksempel på positionel remis.
Opgave 2
Studie af Szulz. Ceske Slovo, 1941.
Tema: Domination.
Hvid trumf er bonden på a6, men
forsøg på at redde den med f.eks. 1.
Lc8 mislykkes, fordi Sort spiller
kongen over mod dronningfløjen og
når at ofre tårnet på bonden.
1. Sf4! Txf4 2. Ld7!!
Det var alt, der skulle til. Sort kan
ikke stoppe a-bonden. På et helt åbent
bræt er Sorts tårn domineret af Hvids
løber, og den kan hverken komme til
8. række eller a-linjen. 2... Tf1 3.
Lb5†; 2... Tf3 3. Lg4; 2... Tc4 3.
Lb5; 2... Tf6 3. a7 Ta6 4. Lb5†.
Domination er et af de mest populære temaer for slutspilsfolket, hvilket udmærket illustreres ved titlen
på topkomponisten Kasparyans bog
om emnet: ‘Domination i 2545 slutspilstudier’.
Opgave 3
Studie af P.A. Larsen. Tidskrift för
Schack, 1897. Tema: Pat.
Peder Andreas Larsen var den første og vel nok også største danske
studiekomponist. Bemærk årstallet
for denne opgave, 1897. Det var
samme år, som Troitzky indledte sin
studieproduktion i de russiske skove.
Den simple stilling gemmer på en
fin pointe.
1. Lh7 Kxd5 2. Lf5
Et paradoksalt træk, der skubber
sorts bonde mod målet.
2... h2 3. Lc8 Kc6 4. Lg4 h1=D 5. Lf3†!
Dxf3 pat.
En overraskende afslutning. Pat er
et andet populært tema i remisstudier,
og faktisk også i mange gevinststudier, hvor Hvid må g¢re alskens
krumspring for at træde uden om
Sorts patfælder.
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Opgave 4
Studie af Evreinov. 1. pr. Schachmaty (Riga), 1959. Tema: Matangreb.
1. Te4!! dxe4† 2. Kg2! e3† 3. Kg1
Ro til Hvids konge, men kvaler til
Sorts.
3...Lf7 4. gxf7 Dxc5 5. f8=D† Dxf8 6.
f7† Dg7† 7. Kh2
Eneste felt.
7... Dxa1 8. f8=D mat.
Et flot matangreb med kombinatoriske temaer, som minder om dem,
man kan opleve i det praktiske spil.
Det indledende tårnoffer kommer
som et mindre chok, og Hvids konges flugt ad ruten f3-g2-g1-h2 tilfører opgaven ekstra krydderi.
Opgave 5
Studie af Matous (afslutning).
1. hædrende omtale, Szachy, 1975.
Tema: Træktvang.
I Matous’ opgave står det klart, at
Hvids løber må retirere til a1 eller
b2, hvorpå Sort er i store vanskeligheder. Men hvor?
1. Lb2! Sc7!
Sort er nødt til at holde den hvide
konges seks potentielle aftræksfelter
dækket.
2. La1! a4
Sort fører med en dronning og en
bonde, men alle hans brikker er bundet op. Kun a-bonden er fri.
3. Lb2 a3
Hvis Hvid var i trækket i denne stilling, ville han være fortabt. Nu er
det omvendt.
4. La1! a2 5. Lb2 a1=D 6. Lxa1.
Hvid vinder, f.eks. 6... Sb5 7. Ke6†
Sc3 8. Lxc3† Dxc3 9. f8=D mat.
Vi kender temaet træktvang fra det
praktiske spil. I studier består kunsten i at komme frem til en nøglestilling med Sort i trækket, så han bliver nødt til at svække sig.
Opgave 6
Studie af Rusinek. 1. pr. New Statesman, 1971. Tema: Underforvandling.
Forvandling til springer, løber og
tårn har altid fascineret studiekomponister, og som løsningen viser,
kan alle tre underforvandlinger forekomme i én og samme opgave.

1. a7
1. g8=D? Lxg8 2. a7 Se4 3. Kb7
Ld5† 4. Ka6 Sd6.
1... La6† 2. b7 Se4 3. g8=S†
Springerforvandlingen kommer måske ikke som det store chok. Hvid
må for alt i verden bringe forvirring
i Sorts fint spundne matnet.
3... Ke8 4. Sf6† Sexf6 5. a8=L!
Men dette træk er et lyn fra en klar
himmel. Efter 5. a8=D Sd5 er Hvid
chanceløs, men nu resulterer samme
træk i pat.
5... Se5 6. Kb8 Sc6† 7. Kc8 Lf1 8.
b8=T!
Den chokerende slutpointe. Tårnet
slutter sig til kampen med det ene
mål for øje at opnå en patstilling. Den
opnår Hvid ikke efter det mere naturlige 8. b8=D La6† 9. Db7 Se4
10. Dxa6 Sd6 mat.
8... La6† 9. Tb7
Ikke 9. Lb7 Se4 10. Lxa6 Sd6 mat.
Efter teksttrækket kan Sort ganske
vist opstille en udækkelig mattrussel,
men desværre for ham, er Hvid uden
lovlige træk:
9... Se4 remis.
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Dansk sejr i
studieturnering
Dejskrabertemaets triumf

Steffen Slumstrup Nielsen – overraskende vinder
af Jan Timman 60 Jubilee Tourney.

Af Steffen Slumstrup Nielsen
Jeg var noget mistroisk, da jeg fik
en email om, at jeg havde vundet
New in Chess’ slutspilstudieturnering i anledning af Jan Timmans 60års fødselsdag. Min umiddelbare
tanke var, at der var tale om en særlig nørdet og gennemresearchet form
for email-svindel, men som tiden gik
og folkene bag turneringen forblev
uinteresserede i mit kontonummer,
blev jeg enig med mig selv om, at
den såmænd nok var god nok.
Som årsunge i studieverdenen var
det bare lidt svært at tro på, at jeg
havde skubbet nogle af verdens største på området, russiske Oleg Pervakov, ukrainske Sergei Didukh og
israelske Yochanan Afek, ned på de
sekundære placeringer.

Dommer i turneringen var Jan
Timman selv. Den hollandske stormester og studieforkæmper vurderede de i alt 75 opgaver og udpegede
herefter i alt 15 præmietagere.
Opgavekonkurrencer er og bliver
en mærkelig disciplin, for placeringerne er i sidste ende et spørgsmål
om personlig smag hos dommeren.
Andre dommere ville givetvis have
kåret andre vindere, men Timman var
altså af den holdning, at stillingen i
min studie efter Hvids femte træk er
så bemærkelsesværdig, at jeg fortjente hæderen. Førstepræmien var
en særlig glæde for mig, fordi min
opgave var et resultat af mere end ti
års arbejde med det samme tema og
den samme materialefordeling.

Steffen Slumstrup Nielsen
– dansk ekspert i krævende skak-disciplin
Mødet med skakspillet var for den nu knap 38-årige computerjournalist Steffen Slumstrup Nielsen ligesom for de fleste andre.
Det gjaldt om at spille skakpartier, først med vennerne i fritidshjemmet, dernæst i skakklub. Men allerede som 16-årig fattede han
interesse for skakopgaver, og han ikke bare løste dem, men fik
sine egne konstruktioner optaget i det lokale Skørping Skakblad.
Den første slutspilstudie af en kvalitet, han i dag vil lægge navn til,
færdiggjorde han som 25-årig, men det er først de seneste tre år,
han har indsendt studier til konkurrencer.
Han vandt danmarksmesterskabet i opgaveløsning 2012.
Konkurrenceskak spiller han også, men næsten udelukkende i
holdturneringer, hvor han i en række år har repræsenteret Brønshøj
Skakforening.
Desuden var han i årene 2007-2010 redaktør af bladet Skoleskak.

Slumstrup Nielsen.
1. præmie,
Jan Timman 60 jubilee tourney.

   
  
  
   
   
  
   

  
Hvid trækker og holder remis.
1. Le6 Lxd6 2. g7
Nu truer 3. Tf8†, og efter 2... Lxf7?
2. Lxf7 må Sort før eller siden ofre
tårnet for g-bonden med et remisslutspil til følge. Derfor...
2... b3† 3. Lxb3
Efter 3. Kb1? Le5! er Hvids konge
fanget i et matnet.
3... Txb3
Den lille indledning på opgaven er
nu forbi. I dommen skrev Timman
om min opgave:
En af studierne havde en så frem‘‘ragende
afslutning, at alle de andre
opgaver måtte placeres i dets skygge.
Jeg havde på fornemmelsen, at opgavens komponist (jeg havde fået
opgaverne i anonym form) ikke var
så rutineret. Det er noget, man kan
se af indledningen. De bedste komponister er altid i stand til at gøre
indledningen til noget særligt.
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Ingen roser ude torne. Men nu starter dramaet for alvor.

   
  
   
   
   
  
   

  
4. Tf8†! Lxf8!
Krydsskakken 4...Tb8† var fristende, men Hvid svarer 5. f7! Lxf7†
6. Txf7 f4 7. Tf6, og Sort mister fbonden og alle gevinstchancer. Nu
duer 5. gxf8=D† ikke for Hvid pga.
5...Tb8† og Sort vinder.
5. f7!!


   
  
   
   
   
  
   
   

Her har vi så stillingen, som er den
foreløbige kulmination på mit arbejde
med netop denne materialefordeling;
T + L + L mod to bønder på 7.
række. Opstillingen med de to bønder og to løbere fastlåst i stillestående pardans virker måske kunstig,
men det fine er jo netop, at stillingen
er opstået ved naturligt spil. Det er
en af studiegenrens forcer: Det chokerende opstår, mens man mindst
forventer det.
Efter 5... Lxf7 6. gxf8=D† Tb8† 7.
Dxf7 viser det sig, at Lg8 er blevet
lokket til et felt, hvor den ikke er
dækket af tårnet. Tilsvarende strander 5... Lxg7 på 6. fxg8=D†. Sort
må altså skakke med tårnet. Der følger nu en længere pardans mellem
Hvids konge og det sorte tårn. Det
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Steffen
Slumstrup
Nielsen – dybt
koncenteret
under DM i
opgaveløsning
2012, som
han vandt.

er det, man i fagsproget kalder en
systematisk manøvre.
5... Ta3† 6. Kb1
Det eneste svar, da feltet b2 er tabu
på grund 6... Lxg7†. Det er vigtigt,
at Hvid undgår, at en af Sorts løbere
med skak undslipper bøndernes
favntag. Bemærk i øvrigt, at forsøget på at skrabe kongen ud af hjørnet
med 5... Tb2† 6. Ka1! Ta2†! 7. Kb1!
Ta1† 8. Kc2! ikke var et reelt forbedringsforslag for Sort, men blot
fører til trækomstilling. Allerede for
ti år siden forsøgte jeg at komponere
studier med dette ‘dejskrabertema’,
hvor kongen skrabes ud af hjørnet
af modstanderens tårn.
6... Ta1†!
Et tårnoffer, som naturligvis ikke kan
modtages. Man fornemmer så småt
et mønster.
7. Kc2 Tc1† 8. Kd3 Tc3†
Sort får ikke noget ud af 8... Td1† 9.
Kc2 Td2†!? 10. Kb1. Hvid skal nu
undgå 9. Kxc3 og 9. Kd4 på grund
af 9...Lg7†. Det tillokkende 9. Kd2
for at gemme sig bag tårnet gendrives elegant med 9... Tc8! 10.
fxg8=D Lb4† fulgt af slag på g8.
Igen er der altså kun ét felt.
9. Ke2 Tc2†
Sort skal træde varsomt. Det fjerde
tårnoffer i træk vil føre til tab efter

9... Te3† 10. Kf2 Lc5 11. f8=D†
Te8† 12. Dxc5!

   
  
   
   
   
   
 

  
Men nu er det Hvid, der er stillet
over for et svært valg. Det er givet,
at han ikke kan gå til et sort felt, men
han har en såkaldt kongestjerne, fire
diagonale flugtveje, til sin rådighed.
Et kendt tema i problemskakken.
10. Kf1!
De tre alternativer taber. Enkelt er
10. Kf3? Tf2†, og Hvids konge må
til et sort felt. Efter 10. Kd3? Td2†
er kongen igen uden felter. Også feltet c4 er jo forbuden frugt. Efter 10.
Kd1? vinder Sort med 10... Td2† 11.
Ke1 Td8 og en skak på b4 i næste
træk.
10... Tc1†
Fatalt er 10...Tf2?? 11. Kg1, og Hvid
vinder endda.

11. Ke2
Hvid må modstå fristelsen til at spille
11. Kg2 Tg1† 12. Kh3 Txg7! I stedet søger han ud på midten af brættet
igen.
11... Te1†
Tårnofrene overrasker vel næppe
mere. Efter 11... Tc2† 12. Kf1 er Sort
lige vidt.
12. Kd3
Igen ad den smalle sti. 12. Kf3 besvares med 12... Tf1† (ikke 12...
Te3†?? 13. Kf2), og Hvid har et trist
valg mellem 13. Kg2 Tg1†! og 13.
Ke2 Tf2† og nu det velkendte 14.
Kd1 Td2† 15. Ke1 Td8! eller 14.
Kd3 Td2†.
12... Te3†
Det femte tårnoffer. 12... Td1† 13.
Ke2 (eller 13. Kc2) 13... Td2† 14.
Kf1 hjælper ikke Sort.
13. Kc2 Te2†
Sort kunne overveje square-dansen
13... Tc3† 14. Kd1 Tc1† 15. Ke2
Te1† 16. Kd3 Te3† 17. Kc2, men

var så alligevel nødt til at forsøge
17... Te2† hvis han ikke ville acceptere remisen. Denne variant burde jeg
egentlig have angivet som studiens
hovedvariant (fire ekstra tårnofre er
vel næppe at kimse ad), og jeg har
ingen god forklaring på, at det ikke
skete. Timmans ord om de bedste og
de næstbedste studiekomponister
havde sikkert fint hold i virkeligheden.
14. Kb1
Eneste felt igen. 14. Kd1 eller 14.
Kd3 mødes af 14... Td2† med sort
gevinst.
15... Tb2†
Dette offer er Sorts sidste chance for
at få Hvid til at træde forkert. 15...
Te1† 16. Kc2 giver ingenting.
15. Ka1
15. Kc1 Tb8! 16. fxg8=D La3† og
Sort vinder.
15... Ta2† 16. Kb1 Ta1†
Vi har nu en stilling, der er identisk
med situationen efter Sorts sjette

træk. Hvid begiver sig med sindsro
ud på endnu en svingom på dansegulvet.
17. Kc2 remis.
Jeg er den eneste dansker, der deltager i disse kompositionsturneringer
(og ovenstående opgave var karrierens blot tredje). Blandt topspillerne
i dansk skak er det, så vidt jeg ved,
kun VM Jens Kristiansen, der fra
tid til anden komponerer slutspilstudier, blandt andet med et par originalopgaver i Dansk Skakproblem
Klubs blad, Problemskak.
Historisk set er det kun Peder Andreas Larsen, der har forsvaret de
danske farver med studieopgaver i
international topklasse, og hans bedste opgave er fra 1897, så måske er
det også på tide, at han får lidt opbakning! Jeg kan i hvert fald anbefale studiedisciplinen for de af Skakbladets læsere, der søger skakkens
skønhed i andet end sejre og nederlag ved turneringsbrættet.

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
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Fra landstræneren ...

Hvor er svagheder
Jacob Aagaard, landstræner
i Dansk Skak Union

Af Jacob Aagaard
Efter i Skakbladet nr. 2 at have snakket om den dårligst placerede brik
og hvordan det kan forbedre stillingen at gøre noget for den, er det
denne gang kommet til en diskussion
af svagheder, og hvorfor det kan give
god mening at spørge sig selv en
gang imellem, hvilke svagheder der
er i stillingen.
I den første stilling, fra Bundesligaen
2007, ser det ud til, at Sort har gang
i det helt store angreb, men han er
ikke i stand til at få det sidste tårn
med på kongefløjen. Et hurtigt kig
på svaghederne hjælper lidt til at fokusere kræfterne og give den afgørende idé.

b3 vælter det hele Hvids forsvar. Han
kan ikke holde sammen på svaghederne, de er for mange...
33. e4
33. Tb1 Dh1† og bonden på b3 falder til sidst.
33... Dh1† 34. Ke2 Dxf3† 35. Kxf3
Txb3† 36. Kg4 Ld4
Sort vandt slutspillet med sin merbonde.
Men svagheder er selvfølgelig ikke
bare noget, der opstår ud af den blå
luft, eller som modstanderen skaber
for at hjælpe os. Man må selv gøre
en indsats. En god forståelse af, hvad
svagheder er, og hvordan de kan
udnyttes, er en vigtig del af at være
en god skakspiller.
I det følgende eksempel fra Tilburg
1996 handler det om at tænke langsigtet.

Georgios Souleidis


Grækenland (2407)

Emil Sutovsky



Israel (2565)




   
  
   
   
 
  
 
Joerg Pachow
Tyskland (2290)

32... Tb6!
Tårnet på c6 hjælper ikke til i angrebet, men ved at angribe bonden på
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Boris Gelfand
Hviderusland (2665)

Hvid har en svag bonde på b3 og en
løber, der ikke gør nogen eller noget

fortræd på e2 (den dårligst placerede
brik). Sort overvejer at bytte på e4
(gætter vi) og lægge e4-bonden under pres. I det hele taget kunne det
godt virke som om, at Hvid står lidt
trykket.
Men Gelfand forstår selvfølgelig alt
det her, og meget mere! Med ét træk
lykkes det ham at få noget ud af løberen og at skabe langsigtede svagheder i den sorte stilling.
29. exf5! gxf5 30. Kf1 Sa6 31. Ld1!
Om lidt dukker løberen op på c2,
hvorfra den både dækker på b3 og
trykker imod f5 og h7.
31... Sb4?!
Gelfand regner Sorts bedste mulighed for at være 31... Kg7 32. Lc2 h5
33. Le1 Lxe1 34. Kxe1 Sc7, hvor
han synes, at Hvid står lidt bedre.
Sådan er skak, det spilles ét træk ad
gangen og handler om at give modstanderen problemer. Jo flere problemer han har, jo større fordel har
vi. Og hvis han ikke kan løse problemerne efter objektivt bedste spil,
så kalder vi det at stå til gevinst.
32. Sxb4 Lxb4 33. Lc2


   
   
   
  
  
 
  
  

Sort har problemer med f5-bonden.

K-skak
Åbent Computerfrit
DM 2013

rne?

Hvad er den dårligst placerede brik?
Hvor er svaghederne?
Hvad er modstanderens idé?

33... Sh6 34. Le3 f4
34... Kg7 35. Lxh6† Kxh6 36. Lxf5
er tæt på vundet for Hvid. Godt nok
er der uligefarvede løbere, men den
hvide løber er bedre, og der er stadig
tårne på brættet. Vi kalder det klar
fordel, da vi ikke er helt sikre på, at
Hvid burde vinde ved korrekt spil,
men vi er ikke overraskede hvis
fremtidens supercomputere kan bevise det.
35. Lc1 Kg7 36. g3! fxg3
36... Tf8 37. gxf4 exf4 38. Ld3 er
også godt for Hvid. Tårnet kommer
med på g2.
37. hxg3 Tf8 38. Kg2 Sf5





^



 
  
  
  
 
  

  






Vi er nået til det sidste instruktive
tidspunkt i partiet. Det er klart, at
Hvid står lidt mere aktivt, men hvordan skal han få noget ud af det? Der
kommer ikke noget angreb direkte
på kongen i denne slags slutspil.
39. f4!
Et ubehageligt træk for Sort. Han kan
ikke så godt slå på f4, da bonden på
d6 bliver meget svag. I stedet gav
han Hvid lov til at få en fribonde i dlinjen.
39... Sd4 40. fxe5 dxe5 41. Lg5!











^





  
 
  
  
  
   






Støtter d-bonden i dens fremskridt.
Gelfand vandt slutspillet efter et par
komplikationer. For os er det klart,
at Hvids spil i løbet af de sidste ti
træk har været en stor succes, og det
har været fokuseret på at skabe svagheder og sætte dem under pres.
41... h6 42. Lh4 Tf7 43. d6 Td7 44. Le7
Kf7 45. Ld1 Txe7 46. Tf2†?!
Det var bedre at lade den hvide konge
komme til f2.
46... Ke6 47. dxe7 Kxe7 48. Kf1 Ke6
49. Th2 Kf5 50. Txh6 Ke4 51. g4 Ld2
52. Th2 Lf4 53. Th3 Ld2 54. Kf2 Kf4 55.
Th5 Le3† 56. Kf1 Lc1
Hvid vinder også efter 56... Se6 57.
Tf5† Ke4 58. Lc2† Kd4 59. Tf6 Kc3
60. Txe6 Kxc2 61. Ke2 efterfulgt af
Tb6.
57. g5 Sf5
57... Kf5 58. g6† Kxg6 59. Txe5
La3 var den sidste chance, men jeg
tror ikke, Sort kan holde.
58. g6 Se7 59. g7 e4 60. Txc5 Lb2 61.
Tc7 1-0
I næste artikel kigger vi på det tredje
spørgsmål – Hvad er modstanderens idé?

Hermed indbydes du til deltagelse i årets ÅC DM, hvor
anvendelse af computer til analyse ikke er tilladt.
• Turneringen starter i
begyndelsen af september.
• Tilmelding til undertegnede
senest 15. august.
• Indskuddet er 50 kr., som
indsættes på reg. nr. 2237,
konto nr. 6277 194 471.
• Peter Lindegaard
Emil Aarestrups Vej 10
8000 Aarhus C
Tlf. 20 64 17 25
peter.lindegaard@stofanet.dk

Åbent Computerfrit
DM 2012
Slutstilling: 1. Henning Larsen,
Aars, 7, 2. Kaj Hansen. Søndersø, 6½, 3. Erling Møller Nielsen, Karby, 4½, 4. Bent Skov,
Højslev, 1½, 5. Poul Andersen,
Middelfart, ½.
Peter Lindegaard
www. dsu.dk + Spil skak + K-skak

Ungdoms-DM 2013
Dansk Skak Unions mesterskab for
ungdom blev spillet i Skanderborg
i maj. Der blev kåret danmarksmestre i fem aldersgrupper:
U08: Silas Høyrup, Herlev.
U10: Jonas Bjerre, Skanderborg.
U12: Arunn Ananthan, Vejle.
U14: Martin Percivaldi, Hillerød.
U16: Tobias Ilsøe Jensen, Odense.
Skakbladet nr. 5 har temasider om
både seniorskak og ungdomskak,
og her vil vi sætte fokus på DM.
www. u-dm.dk
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Problemskak
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Mat i 2 træk.

13665
V. Marin, 1902
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Mat i 4 træk.

Opgaveforklaring
13666. Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 8. halvtræk. Sort hjælper til. To løsninger.

Løsninger til nr. 3/2013
13656. 1. Da8! Det hævdes, at det
er svært at få øje på ‘de lange
træk’.Opgaven findes i American
Chess Nuts fra 1868, men det viser
sig, at den allerede så dagens lys i
1857 i Saturday Press. Samuel Loyd
(1841-1911) er måske den mest
kendte opgaveforfatter af alle, skønt
han i endnu højere grad gav sig af
med puslespil og underholdende
matematiske problemer. I 1913 udkom ‘Sam Loyd and his Chess Problems’ med 714 opgaver. Han havde
to brødre, Isaac og Thomas, der også
dyrkede skakspillet, men med mindre succes.
13657. 1. gxh7! En ubehagelig opgave, skønt det ‘kun’ er en totrækker.
Især i konkurrencer med tidsbegrænsning. F.eks. er 1. Le6? Sxd7!
og 1. Kh5? g4! lumske forførelser.
Den høstede da også førsteprisen i
en turnering afholdt af Sveriges
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Mat i 3 træk.

   
  
  
   
   
  
   
   
Hjælpemat i 4 træk. 2 løsn.

Schackförbund i 1968. Bo Waldemar Lindgren var Sveriges eneste
stormester i problemskak.
13658. 1. Sf4! med truslen 2. Sd3.
1... Ke1 2. Sd3†. 1... Kc1 2. Sfe2†.
1... h2/d4 2. Sd3. Jo, faderen Fritiof
Lindgren (1897-1957) kunne også.
’37 Schackminiatyrer’ fra 1937 er et
bekendtskab værd. Han har komponeret ca. 700 opgaver.
13659. 1... Da3 2. Sa4 Dxa2 3. Txa2
Tb8 4. Sc5‡ ... og han var alsidig.
International dommer fra 1956.
13660. 1... Kh5 2. Ta3 Kg4 3. Kb3
Kf3 4. Kc3 Ke2 5. Lb5† Kd1 Ta1‡.
Et svensk holdarbejde: Bo Lindgren
(1927-2011), Lennart Larsson
(1921-2008) og Anders Emanuel
(‘Manne’) Persson (1918-2010).
13661. 1. Sc7! Dxa7 (hvis Dxf3, så
2. Kc3) 2. Sd8! h6! 3. Kc1! h5 4.
Kd1 h4 5. Ke2! h3 6. Kf1 h2 7. Kg2
h1D 8. Kxh1 og vinder. Præcis
kongemanøvre af den ungarske bogholder og studieforfatter Jenö Lamoss (1911-82). Af hans 42 studier
opnåede 18 udmærkelse!
http: //problemskak.dk/



   
 
   
  
   
   
   
   
Mat i 3 træk.


13667
J.H. Marwitz, 1942



13663
S. Loyd, 1876



13666
E.D. Holladay, 1974

13662
G.P. Latzel, 1950


^





13664
Golubev & Loshinski, 1938

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











  
  
  
   
   
   
   
Hvid trækker og vinder.

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.
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

Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

Gary Lane: [... i forbindelse med
karaktergivningen til nogle testopgaver] ‘Man kan stadig udfordre
Kasparov, men for at vinde skal man
være sikker på, at det er i en dansekonkurrence.’
(‘Find the Winning Move’, 2004)
Antoaneta Stefanova: ‘Mange
folk siger mange ting om mange
andre mennesker, så... Men det er
helt sikkert, at der ikke er nogen
kvinder i topskak, der har alkoholproblemer.’
(’20 years and days on the road
to the crown’, 2004)
Ken Rogoff: ‘Jeg forstår ikke rigtig de moderne skakpartier, fordi jeg
ikke ved, hvornår computeren slutter og analyserne starter.’
(New in Chess nr. 1, 2011)
Paolo Maurensig: ‘Skak kræver
ud over tid og tålmodighed også en
utrolig energi og en mental friskhed
svarende til et barns. Og afbildes
skakspilleren undertiden i skikkelse
af en olding med rynket pande, så er
dette kun et sindbillede på en beskæftigelse, der fortærer udøverens
dage, år, ja hele tilværelse i én stor
uslukkelig flamme.’
(‘Lüneburg-varianten’, 1996)

Valentina Gunina: ‘Mange mennesker tror, at skakspillere er ligesom brilleklædte botanikere. I princippet passer det. Mange skakspillere bærer briller. Men! De er
ikke allesammen botanikere.?
(Schach nr. 5, 2012)

Garri Kasparov: ‘Jeg mistede min
barndom. Jeg oplevede den aldrig.
I dag er jeg virkelig nødt til at gøre
mig umage for ikke at virke grusom, fordi jeg blev gjort til soldat al
for tidligt.’
(‘The Inner Game’, 1993)
John-Paul Wallace: ‘Det sker ofte,
at skakspillere bliver distraheret, når
de pludselig fører materielt og således skynder sig at bytte brikker af
eller gå i slutspil, hvor de i stedet
for bare burde være fortsat med at
spille skak, som om materialefordelingen fortsat havde været helt lige.
(Australian Chess nr. 5, 2006)
Thomas Henry Huxley: ‘Skakbrættet er verden, brikkerne er universets fænomener, spillets regler er,
hvad vi kalder naturens love.’
(‘On a Piece of Chalk’, 1868)
Bo Bjørnvig: ‘Vi var fire, Egon,
hans tidligere samlever Ann (redaktionschef på Ekstra Bladet), Michael
(den senere Fogh-spindoktor) og
mig, sagde hunden, der igennem
mange år jævnligt mødtes til rituelle
skak-aftener med sushi, vin, røg, høj
musik og altså skak. På nær undertegnede alle hårde hunde, der var
svære at stille skakmat – på alle
måder.’
(Weekendavisen, 29. april 2011)
Johnny Harboe: ‘Måske ligner vi
hinanden. Min far og jeg. Mens han
snittede, filede, drejede, satte sammen og skruede, sad jeg på mit værelse under loftet og foretog mig det
samme. Ved skakbrættet prøvede jeg
først det ene og så det andet. Skabte
noget nyt. Genskabte noget gammelt. Som han. Et gammelt parti
skulle afsluttes. Et nyt parti påbegyndes. Nye teorier skulle files, drejes og sættes sammen. Manøvrer,
taktikker, planer. På en måde lavede
vi det samme.’
(‘Forestillinger om flugt
og hjemkomst’, 2011)

Jacob Aagaard: ‘Kongen er en
stærk brik (så længe den ikke går
mat...).’
(‘Excelling at Chess’, 2001)

Cecil Purdy: ‘At dø uden at have
lært at spille skak, svarer til at dø
uden at have hørt musik!’
(‘Chess made easy’, 1998)
Katrine Hornstrup Yde: ‘Indse,
at I er bønder på skakbrættet i denne
specifikke situation. Jeres indflydelse er lille. Klag over larmen eller
spørg naivt til den.’
(Information 2. februar, 2013)
Jakob Vang Glud: ‘Normalt plejer
jeg at komme til at stå som en trold i
en brønd i denne åbning, så denne
gang var jeg opsat på at finde bedre.’
(Skakbladet nr. 8, 2004)

Thit Jensen.

Thit Jensen: ‘Skaf vin, siger han
til pagen, det giver tørst at spille
skak.’
(‘Stygge Krumpen’, 1936)
Bent Larsen: ‘Men da han
[Korchnoi] forberedte sig til matchen i Baguio, dyrkede han løbetræning. Der findes tv-optagelser.
Måske er det nok til, at vi kan optage ham i den danske skakskole.
Hov, nej, stop! Vi har slet ikke
spurgt, hvad han mener om denne
skole. Vi risikerer at få afslag. Sådan er de, disse børn, der overlevede Leningrads belejring.’
(Ekstra Bladet, 22. juni 1996)
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MINDEORD

Kommende
turneringer

Jan Petersen
Tidligere formand for Lyngby-Virum Skakklub
og Københavns Skak Union, Jan Petersen, er
død 11. juni, 77 år gammel. Før Jan i år 2000
meldte sig ind i Lyngby-Virum Skakklub og kort
tid efter blev formand, havde han været medlem
af Søllerød Skakklub og i en længere periode
arbejdet i Letland og på Grønland. Han var en erfaren turneringsleder og blev i 2009 udnævnt til International Arbiter. Når andre
klubber bad om assistance, stillede han gerne op.
I de senere år var det især KSU, hvor han i bestyrelsen havde haft
mange forskellige poster: formand, næstformand, kasserer, sekretær
og seniorleder, der nød godt af hans indsats. Jan var med til at etablere
Dagsturneringerne i KSU og nåede at arrangere 32 turneringer af de
populære københavnske turneringer i dagtimerne. Desuden var han
turneringsleder i bl.a. Politiken Cup, LVS koordineret/Hold, Blindes
Skakklub og Senior-DM.
Jan spillede ikke meget selv, men elskede atmosfæren og miljøet
omkring brættet. Han var altid parat til at øse af sin store viden og
altid parat til en hyggelig snak. I 2011 blev han udnævnt til
æresmedlem af Lyngby-Virum Skakklub, og både i klubben og i
KSU vil vi savne Jan for hans hjælpsomhed, hans forståelse for
skakkens lidt skæve eksistenser og for hans knastørre humor.
Sigfred Haubro

Jon Ludvig Hammer norgesmester
GM Jon Ludvig Hammer vandt mesterskabet for Norge med 7 point af
9 foran IM Frode Elsness med 6 point. Turneringen blev spillet i
Lillehammer. Magnus Carlsen deltog ikke, men norsk skak går fremad,
og den kun 14-årige Aryan Tari scorede sin tredje IM-norm og er med
sine mere end 2400 i rating klar til at blive udnævnt af FIDE.
www. nm2013.sjakkweb.no

Hans Tikkanen sverigesmester
Det svenske mesterskab er efter omkamp og lynskak mod Niels
Grandelius vundet for tredje gang i træk af Hans Tikkanen. Tikkanen
og Grandelius scorede 6½ point af 9 og er begge godt kendt af et dansk
publikum fra mange turneringer i Danmark, og begge spiller for den
københavnske pokalvinder Philidor.
Kongressen ved Schack-SM i Örebro valgte Carl Frederik Johanson
som ny formand for Sveriges Schackförbund efter et kort dramatisk
forløb, hvor rigsinstruktør Jesper Hall et par uger før kongressen offentliggjorde en 7-punkts kritik af forbundsformand Anil Surender,
som førte til, at både Surender og forbundets kasserer, Peter Halvarsson,
valgte at træde tilbage med øjeblikkelig virkning.
www. sm2013.schack.se/
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Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2). Pris (standard):
kr. 5,50 / mm (+ moms). 40 mm er
gratis for EMT-annoncer.
Anden opsætning: Spørg redaktionen.
Alle indbydelser i Skakbladet
lægges desuden på www.dsu.dk
uden merbetaling.
Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).
Elo-rating:
Ønskes en turnering eller en gruppe
Elo-ratet, skal det fremgå af indbydelsen og senest 40 dage før 1. runde
meddeles til DSU’s ratingkomite v/
Leif Jensen: ratingkomite@skak.dk.

www. skak.dk
+ 'Invitationer'

K = Koordineret turnering
H = Hurtig- og lynskak

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

Bliv skakdommer
Dansk Skak Unions
dommerkursus 1 eller 2:
Fire lektioner pr. kursus,
pr. brev eller mail.
Afsluttes med prøve.

§§

Kontakt Lau Bjerno:

dommerkursus@skak.dk

opfyldt. – Tilmelding senest 5. august
2013 via turneringens web-portal
www.sydskak.dk/turnering/kbs2013/,
hvor der også kan fås yderligere oplysninger.

Midtjysk EMT 2013
K
19/8 - 7/10. – Nr. Snede Skakklub
indbyder hermed til en 7-runders koordineret EMT, som også Elo-rates
såfremt betingelserne herfor er til
stede. – Spilledage: Følgende 7 mandage: 19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 23/9, 30/9
og 7/10. – Spilletid: Kl. 19.00-23.30.
– Turneringsform: Dansk Schweizer
i én gruppe, ved min 20 deltagere dog
to grupper. – Indskud: 130 kr. pr person. – Præmier: 1. præmie 400 kr.,
2. præmie 200 kr. – Øvrige præmier
afhængig af deltagerantallet. Præmier
afgøres ved ligestilling ved almindelig korrektion. – Betænkningstid:
2 timer og 15 minutter til hele partiet.
Tilladt forsinkelse 1 time. – Spillested: Bavnehøjcentret, Bavnehøj 19,
8766 Nr. Snede. – Udsatte kampe kan
spilles mandag den 16/9 eller privat
efter aftale med turneringslederen. –
Tilmelding: Senest 10/8 2013 til John
Engstrøm, tlf. 20 87 40 25 eller Benny
Terndrup, tlf. 75 80 33 30. Øvrigt:
Der kan købes kaffe, øl, vand og brød
på spillestedet.
Aalborg Byturnering 2013
K
20/8 - 12/9. – Aalborg Skakring indbyder hermed til 7 runders EMT,
som spilles tirsdage i Aalborg og
torsdage i Nørresundby i perioden
20/8 - 12/9. – Betænkningstid: De to
øverste grupper: 1½ time til 40 træk
+ 30 min. til resten + 30 sek. pr.
træk. – Øvrige grupper: 1 time og 50
min. til 40 træk + 30 min. til resten,
men uden tillægstid pr. træk. – Turneringen Elo-rates i muligt omfang.
– Indskud kr. 150. – Tilmelding senest 18. aug. 2013 til S. Aa. Sørensen, tlf. 98 19 25 17. – Se mere på
bytur13.skakteam.dk.
Amagermesterskabet 2013 K
20/8 - 26/11. – Amager Skakforening
indbyder hermed til det traditionelle
Amagermesterskab, som afvikles i
perioden 20/8 - 26/11 2013 med præmieuddeling og Amagermesterskabet i lyn den 3/12 2013. – Turneringsform: Turneringen afvikles som
en 9 runders alle-mod-alle turnering,
hvor spillerne inddeles i 10-mands

grupper efter rating, evt. med en
Monrad-gruppe til sidst. Vinderen
af gruppe 1 opnår titlen Amagermester 2013. Turneringen Elo-rates.
Maksimalt 40 deltagere. – Betænkningstid: FIDE’s betænkningstid
med 90 min.+30 sekunder pr. træk
til 40 træk, herefter 15 min. tillæg +
30 sekunder pr. træk. – Tab uden
kamp: Partiet tabes uden kamp, hvis
man kommer mere end 30 minutter
for sent. – Indskud: Indskuddet er
150 kr. – Præmier: Hele indskuddet
går til præmier. Herudover sponsorpræmier fra Atina Regnskab & Revision ApS. Ved ligestilling deles
præmierne. Alle 10-mands grupper:
1. pr. 850 kr., 2. pr. 400 kr. og 3. pr.
250 kr. – Vinderen af gruppe 1 bliver Amagermester og modtager ud
over ordinær præmie sponsorpræmie
på 1.000 kr. Ved ligestilling benyttes alm. korrektion, indbyrdes parti
og evt. præstationsrating. – Største
overraskelse, præsteret af en ikkemesterspiller, modtager sponsorpræmie 500 kr. – Spillested: Prismen,
Holmbladsgade 71, 2300 København S. Røgfri lokaler, mobiler skal
være slukkede. – Spilledatoer: 20/8,
27/8, 3/9, 10/9, 24/9, 1/10, 22/10,
5/11 og 26/11. Udsatte partier 17/9,
8/10 og 19/11. Udsatte partier skal
være afviklet inden sidste runde. –
Tilmelding: På www.ksu.dk eller til
Ulrik Larsen, tlf. 24 68 10 93. Ved
tilmelding oplyses navn, fødselsdag,
klub, rating, email og telefonnr. –
Tilmeldingsfrist: 13. august 2013
(eftertilmeldinger kan accepteres efter klubbens skøn).

Herlev-Mesterskabet 2013 K
26/8 - 7/10. – Herlev Skakklub indbyder hermed til koordineret turnering i klubbens lokaler umiddelbart
efter sommerferien. Turneringen afvikles over 7 mandage. Der spilles i
én gruppe efter Schweizersystemet.
– Spilletidspunkter: Mandagene 26/8,
2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9 og 7/10, alle
dage kl. 19.15-23.15. Urene startes
præcis kl. 19.15. – Betænkningstid:
2 timer til hele partiet. – Spillested:
‘Marielyst’, Herlev Hovedgade 172,
2730 Herlev (indgang fra J.E. Pitzners
Vej). Bus 350S kører lige til døren
(stå af ved Marielundvej). – Indskud:
150 kr., juniorer og folkepensionister
dog kun 100 kr. Hele indskuddet minus EMT-afgift går til præmier. –

Tilmelding og indskud: Telefonisk
tilmelding til Kenneth M. Nielsen,
tlf. 44 91 30 30, senest d. 18/8 2013.
Indskud indbetales senest d. 18/8
2013 på Herlev Skakklubs konto i
Danske Bank (Reg.nr. 1551, Kontonr.
2505753014). Husk at anføre fuldt
navn ved betalingen, f.eks. i tekstfeltet. – Bemærk: Der må ikke ryges
i bygningen.

Uofficielle DM i hurtigskak
for seniorer
H
29/8 - 30/8. Læseforeningenss Skakklub indbyder til 8 runders accelereret schweizer med 4 partier hver dag
i Bolbro Brugerhus, Stadionvej 50,
5200 Odense V. Spilletidspunkter:
Torsdag kl. 11-18, fredag kl. 10-16.
– Indskud: 100 kr., deri indgår gratis kaffe/the og småkager. Kontakt
Heinz Furrer, tlf. 62 24 43 95, eller
se mere på http://kortlink.dk/seniorskak/cn4r.
Syddjurs Efterårs EMT
i Hornslet
K
2/9 - 4/11. – Kl. 19.00 på følgende
datoer: 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9,
7/10 og 4/11. – Indskud: 150 kr. –
Præmier 1. plads 500 kr. 2. plads 200
kr. – Elo-rates hvis muligt. Max. 30
min. for sent fremmøde. – Se mere på
www.syddjursskak.dk
Damhus-mesterskabet
K
3/9 - 22/10. – Damhus Skakklub inviterer til koordineret turnering tirsdagene den 3/9, 10/9, 17/9, 24/9,
1/10, 8/10 samt 22/10 med reservedag 15/10, alle dage med start kl. 19.
Hvis en spiller kommer mere end én
time for sent, er partiet tabt. – Form:
Mesterklasse + basisgrupper. Endelig gruppeinddeling afhænger af tilmeldingerne og sker på baggrund af
aktuel rating. Alle grupper, der opfylder kravene, vil blive Elo-ratet. –
Betænkningstid: I mesterklassen: 90
min. til hver til hele partiet plus et
tillæg på 30 sek. pr. udført træk.
I basisgrupperne: 40 træk på 120 min.
og ekstra 30 min. til resten af partiet.
– Spillested: Damhus Skakklub, Højnæsvej 63, 2610 Rødovre. Huset er
røgfrit. For at sikre optimale spilleforhold begrænses deltagerantallet til
40. – Turneringsform: Der spilles i
8-mands grupper. Nederste gruppe
evt. Monrad. – Indskud: Alle grupper
kr. 130, som betales før første rundes
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start. – Præmier: Hele indskuddet
minus EMT-afgift. 1. præmie i øverste gruppe er kr. 1.500. – Tilmelding:
Senest søndag d. 25/8 til Ernst M.
Hansen, tlf. 44 94 64 59, med angivelse af navn, klub, rating og telefonnummer. Andre muligheder: Via
email: bjorn.enemark@get2net.dk,
eller på nettet: damhusskakklub.dk.
Dér vil deltagerlisten løbende blive
ajourført. NB. Deltagerlisten kan ikke
ses på ksu.dk.

Nordisk Senior Mesterskab K
7/9 - 16/9. – Bornholms Skakklub og
Nordisk Skakforbund indbyder alle
seniorspillere i de nordiske lande til
Solskinsøen for at deltage i det nordiske senior mesterskab i dagene 7. 16. september 2013. Med fridag fredag d. 13 september. – På fridagen
arrangeres der en guidet tur på Bornholm, og om aftenen afholdes der en
festmiddag. Pris for disse arrangementer oplyses senere. – Turneringen afvikles som en 9 runders accelereret schweizer, med 1 runde om dagen. Turneringen Elo-rates, og der vil
være mulighed for at score IM- og
GM-normer. – Som seniorspiller regnes alle mænd født i 1953 eller tidligere og kvinder født i 1963 eller tidligere. – Der vil blive inviteret en
række seniorspillere (GM) fra andre
lande for at sikre normchancerne i
turneringen. – Turneringen afvikles
på Hotel Sandvig, som ligger i Allinge på Nordbornholm. Det er muligt at bestille hotelværelse på spillestedet, dette kan kun ske gennem
Bornholms Skakklub. – Betænkningstid: 90 min til 40 træk + 30 min.
til resten af partiet + 30 sek. tillæg for
hvert træk, startende ved træk 1. –
Indskud: GM og IM 0 kr. FM 300 kr.
Øvrige 500 kr. – Tilmelding og bestilling af hotelværelse bedes ske på
www.skakturnering.dk/turnering/
nsm2013. – Indskud og evt. betaling
for hotelværelse bedes indbetalt på
klubbens konto i Nordea, regnr. 0650
kontonr. 5550 583 988, senest 1. september 2013.
Hillerød Open 2013
K
10/9 - 22/10. – Hillerød Skakklub indbyder til 7-runders åben koordineret
EMT i perioden 10. september – 22.
oktober. – Spillested: Kulturværkstedet, lokale 1.3, Christiansgade 35, 3400 Hillerød. – Spillestedet er
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fuldt tilgængeligt for handicappede.
– Spilledage og tider: 7 tirsdage:
10/9, 17/9, 24/9, 1/10, 8/10, 15/10
samt 22/10, kl. 19.30-23.30. – Der er
ikke afsat tid til udsatte partier, men
alle deltagere kan i løbet at turneringen have op til to afbud, hvor man
udgår af rundelægningen og noteres
for ½ point på tavlen, men resultaterne
rates selvfølgelig ikke. Reglen gælder ikke i sidste runde. – Betænkningstid: 90 minutter til 32 træk, derefter 30 min. + opsparet tid til resten. – Turneringsform: DanskSchweizer. Alle spiller i én stor gruppe med præmier til de bedst placerede totalt, samt præmier til de(n) bedst
placerede i ratinggrupperne 10001300, 1301-1600 og 1601-1900. –
Pæne præmier, som afhænger af deltagerantallet. Ved ligestilling deles
alle pengepræmier. Hvis en spiller er
berettiget til to præmier, modtager
vedkommende den højeste præmie,
og den anden går videre til den næste
i rækken. – Turneringen bliver Eloratet, hvis det er muligt. – Indskud:
200 kr., som betales umiddelbart før
1. rundes start. Som førstegangsdeltager og nyt medlem i Hillerød
Skakklub betaler du ikke indskud. –
Mødetidstolerance: 30 minutter. –
Rygning: Der må ikke ryges i bygningen. – Kantine: Billig velassorteret kantine forefindes på spillestedet.
– Tilmelding: Senest 5. september
2013 på klubbens hjemmeside
www.hillerodskakklub.dk, eller til
Hans E. Jacobsen tlf. 50 93 38 51 og
e-mail hansendrup@gmail.com. –
Husk at angive navn, klub, fødselsdato og år, ratingtal og telefonnummer.

Nordkap Grill Cup – Holstebro
52. Åbne Bymesterskab
K
13/9 - 15/9. – Holstebro Skakklub
indbyder hermed til en 5-runders
koordineret EMT i weekenden 13/915/9 2013. – Spilletider fredag kl.
19.00 - 24.00, lørdag og søndag kl.
10.00 - 15.00 og 15.30 - 20.30. – Indskud: 150 kr. pr. person. – Betænkningstid: 40 træk i 2 timer + ½ time +
opsparet tid til resten af partiet. –
Mødetid: Ved fremmøde senere end
½ time efter partiets start, dømmes
partiet som tabt for vedkommende. –
Turneringsform: Der spilles i 6mands grupper. Sidste gruppe måske
Monrad. Elo-rates så vidt muligt. –

Spillested: Se vores hjemmeside. –
Tilmelding: Senest søndag den 8.
sept. til Sigurd Rindom, tlf. 22 63 89
84 (gerne SMS), email: sigurd.rindom
@gmail.com, eller til Aksel Hansen,
email: revisorah@pc.dk, med angivelse af navn, rating, fødselsdato, klub
og tlf. nr. – Præmier: 1. præmie: 500
kr., 2. præmie: 300 kr. Spekulative
rundepræmier. – Turneringen er naturligvis med i 9. HKs Grand Prix Turnering.

RCC-Cup
Randersmesterskabet
H
14/9. – Spil dig i form til søndagens
DM i Skanderborg! Skakklubben
Rokaden indbyder hermed til det 8.
Randersmesterskab i hurtigskak lørdag den 14. september kl. 9.30 i Kulturhuset, Stemannsgade, Randers.
Randers Computer Center er sponsor for 1. præmien på 2000 kr. Der
vil desuden være ratingpræmier afhængigt af deltagerantal. Hele indskudet går til præmier. – Indskud: 150
kr. – Turneringsform: 7 runder
schweizer. – Betænkningstid ½ time
pr. spiller/parti. – Tilmelding med
klub, rating og tlf./mail senest den
12. september til Claus Andersen,
email: macfreak@vip.cybercity.dk,
tlf. 86 43 79 94, eller online via
Skakklubben Rokadens hjemmeside
www.skakklubbenrokaden.dk.
Springeren Kolding
Efterårs EMT
K
17/9 - 22/10. – Springeren indbyder
til koordineret turnering på Munkevængets Skole, Blok h, 6000 Kolding.
– Spilledatoer: Følgende tirsdage fra
kl. 19.00: 17/9, 24/9, 1/10, 8/10 og
22/10. Udsatte kampe: 15/10. – Der
spilles så vidt muligt i 6-mands grupper. – Betænkningstid: Øverste gruppe 90 min. til 40 træk derefter et tillæg på 30 min. og med et tillæg på
30 sek. pr. træk fra første træk (divisions-betænkningstid), øvrige grupper 2 timer til 40 træk + ½ time til
resten. – Indskud 150 kr. Hele indskuddet minus EMT-afgift går til præmier. – Der er ryge- og mobilforbud.
– Mødetid: Senest 1 time efter starttidspunkt, ellers er partiet tabt. –
Tilmelding: Senest onsdag den 11/9
til Richardt Ebbesen, tlf. 75 53 76
36, email: R.ebbesen@stofanet.dk.
Desuden er online-tilmelding mulig
på www.skakklubbenspringeren.dk.

Hurtigskak
H
Springeren Kolding
28/9. – En del af Sydgrandprix.
Springeren inviterer til 7 runders
hurtigskak, lørdag den 28/9 2013 kl.
9.30-18.00. – Betænkningstid: 25
min. pr. spiller pr. parti. – Der spilles efter Monrad-system i forhåndsfastlagte grupper. – Indskud: 150
kr., juniorer og pensionister 100 kr.,
skoleskakspillere 50 kr. – Præmier:
Øverste gruppe: 1. præmie: 1000 kr.,
2. præmie: 600 kr., Øvrige klasser:
1. præmie: 600 kr., 2. præmie 400 kr.
Skoleskakspillere: Pokaler til de første tre i hver gruppe (min. 8 spillere).

Det åbne Brøndbymesterskab 2013
Igen i år har Brøndby kommune
og Brøndbyernes Skakklub
fornøjelsen at indbyde alle, der
spiller skak, til turnering om
ovennævnte mesterskab.
Spillested: Kilden, Nygårds
Plads 31, Brøndbyøster.
Tidspunkt: Søndag den 29. september fra kl. 09.00 til kl. 18.00.
Præmier: 1. præmie i mesterklassen kr. 2.500.
Øvrige præmier efter indskud.
Desuden slutspurtspræmier.
Som sædvanlig udsætter Brøndby kommune ærespræmier i samtlige klasser.
Klasser og indskud: Mesterklasse: indskud kr. 140, 1. kl.:
indskud kr. 120, 2. kl. indskud:
kr. 100, 3. kl. indskud kr. 90,
Begynder: indskud kr. 70.
Der spilles Monrad over 7 runder med en halv times betænkningstid til hver spiller til hele
partiet.
Fortæring: Mad og drikke kan
købes på spillestedet.
Rygning: Ikke tilladt i spillelokalet.
Tilmelding: Senest onsdag den
25. september via email til:
janolejohannessen@gmail.com,
eller til Jan-Ole Johannessen,
Gildhøj 176, 2605 Brøndby, tlf.
24 87 14 28. Betaling på reg.nr.
6610, kt.nr. 0004195777.

– Spillested: Munkevængets Skole,
blok h. NB: Der er rygeforbud og
mobilforbud. – Tilmelding: Senest
den 25/9 med navn og rating til Richardt Ebbesen, tlf. 75 53 76 36,
email: R.ebbesen@stofanet.dk. Også
mulighed for online-tilmelding på
www.skakklubbenspringeren.dk. –
Vel mødt i Kolding!

Odensemesterskabet
K
4/10 - 6/10. – Frem Skakklub indbyder til Odensemesterskabet 2013.
– Spilledage: Fredag den 4. oktober
- søndag den 6. oktober 2013. –
Spilletidspunkter: Fredag kl. 19-24,
lørdag & søndag kl. 10-15 og 1621. – Spillested: Giersings Realskole, Nonnebakken 7, 5000 Odense
C. – Turneringsform: Alle-mod-alle
i 6-mands grupper, evt. nederste
gruppe som Monrad. Turneringen
Elo-rates i kvalificerede grupper.
Vinderen af øverste gruppe tildeles
titlen som Odensemester. – Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, herefter
½ time plus opsparet tid til resten af
partiet. NB: Det er tilladt at komme
op til 30 minutter for sent til runden
uden at det medfører tab. – Præmier:
Øverste gruppe: 1. præmie: 3000 kr.
2. præmie: 1500 kr. Øvrige grupper:
1. præmie: 600 kr. 2. præmie: 400
kr. – Tilmelding: Senest mandag den
30/9 via www.frem-skakklub.dk –
eller til Jonas Nilsson (jonas@fremskakklub.dk eller tlf. 23 20 70 31)
eller Kristoffer Dyrgaard (kristoffer
@frem-skakklub.dk eller tlf. 25 75
76 78). – Indskud: 200 kr. IM og
GM gratis. – Indskud skal indbetales til klubbens konto 6845 0234627
senest 1/10. Ved senere betaling
lægges 50 kr. til indskuddet. – Kantine: Velassorteret kantine forefindes på spillestedet med øl & vand,
kaffe & te, slik, sandwich mv. –
Overnatning: Deltagere i Odensemesterskabet kan overnatte på Hotel
CabInn (ved Odense Banegårdcenter) til 500 kr. pr overnatning inkl.
morgenmad (115 kr. under normalpris!). Oplys Frem Skakklub ved
booking, så opnås rabatten automatisk. Det vil desuden være muligt at
overnatte på spillestedet for 100 kr.,
som betales sammen med indskud.
Badefaciliteter forefindes på spillestedet. – OM i lynskak: Lørdag aften
vil der blive afviklet OM i lynskak
med start kl. 21.15. Turneringen af-

vikles som en 9 runders schweizer.
Sidste tilmelding lørdag kl. 19.00 til
Kristoffer Dyrgaard. Indskud 20 kr.
Hele indskuddet går til præmier. – Vel
mødt i Frem Skakklub!

Ringkøbing Weekend-EMT
K
4/10 - 6/10. - Ringkøbing Skakklub
inviterer til 5-runders EMT. 1. runde
fredag d. 4. okt. kl. 18.30-23.30.
Runderne lørdag-søndag: 10-15 og
16-21. – Sted: VUC Ringkøbing,
Vasevej 24, 6950 Ringkøbing (bag
Gymnasiet). Røgfri lokaler. –
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer
og ½ time + opsparet tid til resten af
partiet. Ved fremmøde senere end 30
min. efter partiets start dømmes man
som taber. – Indskud: 150 kr., Juniorer 100 kr. – Turneringsform: Der
tilstræbes 6-mands grupper. – Præmier: I M-klasse 1. præmie på min.
1000 kr. I alle klasser er der mange
ekstrapræmier! – Turneringen Elorates hvis muligt. Turneringen indgår i 9. HK’s Grand Prix turnering. –
Tilmelding: Senest søndag d. 29. sep.
til Preben Albertsen, Grønlandsgade
32, 6950 Ringkøbing. Tlf. 50 71 23
03, email: prebena@post4.tele.dk.
Hvidovre Skakklub
– Jyske Bank EMT
K
18/10 - 20/10. – Hvidovre Skakklub
indbyder traditionen tro og i samarbejde med vores nye sponsor Jyske
Bank Hvidovre i weekenden den 18.
til 20. oktober 2013 til Jyske Bank
EMT-turnering i vores klubhus,
Bibliotekvej 60 A, 2650 Hvidovre. –
Indskrivning fredag den 18. oktober
kl. 17.00 til 17.30, derefter 1. runde
kl. 17.30-21.30. Lørdag den 19. oktober 2. runde kl. 10.00-14.00 og 3.
runde kl. 14.30-18.30. Søndag den
20. oktober 4. runde kl. 10.00-14.00
og 5. runde kl. 14.30 til 18.30.
Præmieoverrækkelse umiddelbart
efter sidste runde. – Jyske Bank har
udsat ekstra præmier til alle grupper, og det medfører følgende 1. præmier: Gruppe A: 1.100 kr. Gruppe
B: 900 kr. Gruppe C: 700 kr. Gruppe
D: 500 kr. Alle 2. præmier er på 300
kr. Tredjepræmier har en værdi af
100 kr. Alle præmier er baseret på
fuld tilmelding i den pågældende
gruppe. – Der spilles i max. fire 6mands grupper med 5 runder med i
alt 4 timer pr. parti. Indskud: 180 kr.,
heraf kr. 30 i EMT-afgift til DSU.
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Turneringen Elo-rates hvis muligt. –
Tilmelding accepteres først, når indskuddet er indgået på Hvidovre Skakklubs konto: Reg.nr. 1551, konto nr.
3307503050. Samtidig med indbetaling sendes mail til kj@kjbrandt.dk
med følgende oplysninger: Navn,
klub, rating, fødselsdag. Tilmelding
via mail eller via KSU’s hjemmeside.

Bekræftelse på deltagelse sendes herefter. Ved afbud senere end søndag
den 13. oktober tilbagebetales indskud ikke. – Oplysninger om turneringsregler, starttidspunkt, præmier
m.m. på DSU’s, KSU’s og klubbens
hjemmeside. Først til mølle tilmelding. Senest torsdag den 10. oktober
2013. Jørn Brandt tlf. 40 38 92 50,

email: kj@kjbrandt.dk eller formand
@hvidovre-skakklub.dk.

Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet.
Herning Byturnering
19/8 - 30/9

XTRACON GRAND MASTER 2013
Køge, 14.- 20. oktober 2013
... med Nordisk Mesterskab
Turneringen er åben for alle skakspillere. Turneringen spilles som
9 runder schweizer på 7 dage, dvs. to dage med dobbeltrunder.
Der vil blive inviteret nogle stærke spillere, så der bliver gode
muligheder for at score titelnormer (GM, IM, WGM og WIM).
Spillestedet er Idrætshallen, Asgård Skole, Norsvej 2, 4600 Køge
(5 min. gang fra Ølby S-togs station).
Nordisk Mesterskab 2013 indgår i turneringen.
Titlen ‘Nordisk Mester 2013’ kan kun erhverves
af spillere, som ifølge FIDE tilhører en af de nordiske
federationer (DEN, FAI, FIN, ISL, NOR eller SWE).
Betænkningstiden er 90 min til hele partiet + 30 sekunders
tillæg fra træk 1.
Præmiesum på mindst DKK 25.000 i hovedpræmier samt
DKK 3.500 i hver ratinggruppe.
Opdateres løbende på hjemmesiden.
Indskud DKK 600, dog skal spillere med titlen FM kun betale
DKK 400, og GM, IM, WGM og WIM deltager gratis.

Hotel Niels Juel
Toldbodgade 20, 4600 Køge, tilbyder:
Enkeltværelse

600 DKK

Dobbeltværelse

800 DKK

Dobbelt m/opredning

1.000 DKK

Tilmelding, bestilling af overnatning
og mere info på hjemmesiden
www.skakturnering.dk/turnering/onm2013
eller hos Finn Stuhr 2546 8293 / finnstuhr@kksa.dk
Tilmelding skal ske senest den 7. oktober 2013.
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Hovedsponsor for turneringen

2. Ole Jakobsen
Mindeturnering
Søndag den 13. oktober 2013
Hurtigturnering, 7 runder,
25. min. pr. spiller pr. parti.
Indskrivning kl. 9.00.
Runderne 1-7 fra 10.15
til 18.00.
Præmieuddeling 18.15
Spillestedet er Idrætshallen,
Asgård Skole, Norsvej 2,
4600 Køge (5 min. gang
fra Ølby S-togs station)
Indskud DKK 150 for alle.
Præmier afhængig af
deltagerantal, dog garanteres
mindst DKK 3.000. Opdateres
løbende på hjemmesiden.
Tilmelding og mere info
på hjemmesiden
www.skakturnering.dk/
turnering/oljak13,
eller hos
Finn Stuhr:
2546 8293 /
finnstuhr@kksa.dk
Tilmelding skal ske senest
den 12. oktober 2013.

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 5.
1. Dragoljub Velimirovic
Istvan Csom
IBM-turneringen, Amsterdam 1974.
Det ligger i luften, at damen skal
‘ofres’. Men hvordan? Ikke 22.
Dxf7†? Txf7 23. Txe8† Sxe8 24. d7
Db8 25. dxe8D† Dxe8 26. Tf1 h5!
27. Txf7 Dxf7 28. Lxf7† Kxf7 29.
Kc1 g5 med sort gevinst.
Den drevne jugoslav kunne godt
regne den ud: 22. Lxf7†! Txf7 23.
Dxe8† Sxe8 24. Txe8† Tf8 25. d7
Dd6 26. Tf1! 1-0.
2. Pawel Stempin
Zbigniew Ksieski
Rubinstein Mem., Polanica Zdroj
1983. Springeren kan gå til c5 eller
d6 med fint spil. Men allerbedst er
24. b5! axb5. 24... Dxe4 25. Lxe7†
Kf7 (25... Kxe7? 26. Dg5† Ke8 27.
Dxg7) 26. Dxe4 fxe4 27. Td7! og
fribonden vinder.
25. Lxe7† Kxe7 26. Dg5† Kf7 27.
Sd6† Kf8 28. b7 Tb8 29. Sc8! Kf7
30. De7† Kg6 31. Td6 Dc1† 32. Kg2
Dc4. 32... Dg5 33. Dxe6† Kh5 34.
h4 Df6 35. Dd5!
33. Txe6† Kh5 34. Txe5 Dc6† 35.
Kh3 Df6 36. g4†. 1-0.
3. Lev Polugaevskij
Gyorgy Szilagyi
Aljechin Memorial, Moskva 1960.
A) 31. exf6 Txd7 32. Txd7 Kxf6 33.
Txh7 er en sikker gevinst i slutspillet.
B) 31. e6 er en fribonde med ambitioner: 31... Txd7 32. Tg1†! (32. exd7
Ld8) 32... Kh5 33. exd7 Ld8 34. Tg8
etc. C) 31. Tg1†!! er en matvariant!
31... Kh6 32. Lf8†. Afledning af
tårnet! 32... Txf8. Så er der fred på
d-linjen! 33. Td3. Og mat på h-linjen! 1-0.
4. Sune Berg Hansen
Ralf Åkesson
13. Thailand Open, Pattaya 2013. 58.
Txf8†! Eneste chance. 58. De7? Dg7
59. Dc5 f6†.
58... Kxf8 59. Dd8†? Godt nok til
remis. Men: 59. f5!! – med truslen
60. Dd8† Kg7 61. f6 mat! – havde
været godt nok til at sætte mat!

A) 59... exf5 60. e6 Kg8 61. e7
Dg7 62. e8D† Df8 (62... Kh7 63.
Dxf5†) 63. Dfxf7†.
B) Eller rømningen 59... Dg8 60.
fxe6 Dh7. Ny rømning! 61. e7† Kg8
62. e8T mat!
59... Kg7 60. Df6† Kg8 61. Dd8†
Kg7 62. Kc7. Det sidste træk må
undre lidt. Men remis registreredes
som resultat. ½-½.
5. David Goodman
Jeffrey Kastner
P. Brandt Memorial, Marshall Chess
Club, New York 1983.
18. Sxe6! fxe6 19. Dxe6† Kf8.
Rokaden nytter det alligevel ikke at
tænke på: 19... Le7 20. Lf4 Sf8 21.
De4 Kf7 22. Tad1 De8 23. Dd5† Kg6
24. Ld6 etc.
20. Td1! Df6. Eller 20... Lxf2†!
21. Kh1! De7 22. Dxd7. Fordel Hvid.
21. Dxd7 Dxf2†?? For farligt!
Mere end 21... Lxf2† 22. Kh1.
22. Kh1 Kg8? 22... Df6 23. b4!
(eller 23. Ld2) 23... Dxa1 (23... Le7
24. Te1 etc.) 24. Tf1† Kg8 25. Dd5†
Kh7 26. De4†! etc.
23. Dd5†. Sort opgav: 23... Kh7
24. De4† g6 25. Td7†. 1-0.
6. Wolfram Bialas
Paul Mross
Berlin 1955. 21... Te1!! Hvid opgav.
Mat eller officerstab: 22. Lb3 Te2†
23. Kf1 Txd2†. 1-0.
7. Karoly Honfi
Mihail Tal
Asztalos Memorial, Miskolc 1963.
Damen er også en linjeofficer! 27...
Dd4†! 28. Kh2?! Men der var intet
tilfredsstillende: A) 28. Lf2 Dd1!
B) 28. Df2 Dxe4! C) 28. Kg2 Sd1!!
Det bedste af flere gode træk. 29.
Lxc4 Dxa1 30. Sb3 Db2 etc.
28... Lxf1 29. Txf1 Sd1! 30. Sb3
Db2! 31. Dxb2 axb2. Nu kommer
de myldrende!
32. Tb1 Txa2 33. Ld2 Ta3. Eller
33... Txd2† 34. Sxd2 Sc3 35. b5 Sxb1
36. Sxb1 cxb5 37. c6. No problem!
37... Ta8!
34. Tfxd1 Txb3 35. Lxh6 Txd1
36. Txd1 gxh6 37. Tb1. Og så skal
man frem til træk 40.
37... h5 38. Kg2 Kg7 39. Kf2 f5
40. exf5 Kf6. 0-1.

8. Peter Rank, Rødovre
Ole Schøller Larsen, Frb.
KSU holdturnering 2005.
21.
Txg7†!! Bedste forsvar! 21... Kxg7
22. Tg1† Kh7?
Den sorte lejr er nu ikke uden forsvarsressourcer. Der skulle være
spillet 22... Kh8!!
Og det er tvivlsomt, om Hvid
havde fundet den smalle vej til gevinst. Således var 23. Sg5? ligesom
i partiet ikke godt: 23... Lf3!! 24.
Sxf3 (24. Dxf3 Dxe5† 25. Kh1 Dd5
26. Se4 Tg8, og Sort vinder) 24... f6!
25. Lc1 Tf7. Fordel Sort.
23. Sxd4!! derimod var det rette
træk, hvorefter en sort løber måtte
ofre sig for at kaste grus i matmaskineriet:
A) 23... Lf3!? 24. De3! Lg5! (24...
Kh7 25. Lc1), og så er 25. Dxf3!
bedst. 25... Dxe5† 26. Kh1 f6 (26...
Kg8 27. Sc6!) 27. Dh5† Kg8 (27...
Kg7 28. Sxe6†) 28. Sc6!! Dd5† 29.
Kh2 bxc6 30. Dg6† Kh8 31. Txg5
Dd6† 32. Kg1! og mat. Noget indviklet.
B) 23... Le4!? 24. Sb5! (24. Dxe4?
Tg8!) 24... axb5 25. dxe4 og mat i et
par træk.
I partiet blev slutningen 23. Sg5†!
Lxg5. Eller 23... Kh6 24. Lc1! 24.
Dh5†. 24. Txg5! med mat i højst 8
træk.
24... Lh6 25. Lc1 Dxe5† 26. Dxe5
Lxc1 27. Dg7 mat! 1-0.
9. Tigran Vartanovitj Petrosjan
Vassilij Smyslov
28. Sovjetmesterskab, Moskva 1961.
Nej! 26. exf5!! Dxc4. Ellers har Hvid
bare et par bønder mere! F.eks. 26...
Kf8 27. fxg6 Dxh3 28. gxh3 etc.
27. fxg6† Ke8. 27... Kxg6? 28.
Txe6† Kf7 29. Txc6!
28. g7! Hvid vinder også med 28.
Dxh5 Dd5 29. Dh7 e5 30. h4!
28... e5.
A) 28... Kf7 29. Dxh5† Kg8 30.
Dh8† Kf7 31. Dh7 Tg8 32. Dh5 mat!
B) 28... Kd7 29. Td1† Ld6 30. Dg3
Dc5 31. g8D.
29. Dxh5† Kd7 30. Td1† Ld6 31.
Lxe5 Sd4 32. Sxd4. 1-0.
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