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FIDE har de senere år styrket sine administrative online-systemer. Rating opdateres månedsvis,

alle titler kan slås op, flere og flere spillere får rating. Det koster mange penge, men det er

kerneydelser fra verdensforbundet, og vi betragter det som selvfølgeligheder.

Også i DSU baserer vi i stigende grad administration og selve det at ‘arbejde med skak’ på

effektive IT-værktøjer, hvor såvel turneringsafvikling, ratingtal/styrkelister, live-sending af skak,

resultatformidling og organisationens sammenhæng og kommunikation m.m. bliver stærkere

knyttet til IT og Internet. Vi er nødt til at have nationale værktøjer, da vi både har turneringer og

spillere, som ikke indgår i verdensforbundets regi, og sådan vil det formentlig være i en lang

årrække fremover.

Det er hensigtsmæssigt at basere vore IT-værktøjer på kontrakter med professionelle leverandø-

rer, så vi opnår fremtidssikring, stabilitet og fleksibilitet omkring sportens nødvendige admini-

strative fundament. Med standard IT-platforme og -værktøjer elimineres risikoen for en stærk

afhængighed af enkeltpersoner med specialistviden.

DSU har gennem de sidste år besluttet, og gennemført, ændringer i al vores IT, startende med

hjemmesiderne og nu senest med unionens kartotek og ratingsystem, hvor vi går i luften med

1. udgave af et online turneringssystem, der kan benyttes af alle klubber og turneringsarrangører.

Udviklingen og lanceringen af systemet er til dels baseret på en iterativ tilgang, hvor

grundfunktionerne tilføjes i moduler, startende med kartoteket, og derefter ratingtallene før

turneringssystemet, samtidig med at faciliteter og nuancer kan justeres og tilføjes, efter at

systemet er taget i brug – baseret på brugernes erfaringer, ønsker og tilbagemeldinger. Ved hjælp

af systemet kan man i første omgang oprette og indberette turneringer, lave online tilmelding og

visning af turneringen, evt. på klubbens egen hjemmeside. I første udgave håndteres automatisk

alle-mod-alle rundelægning, mens Monrad- og Schweizer implementeres senere.

Systemet forventes i løbet af 2014 udvidet med Dansk lyn- og hurtigskakrating, primært til brug

for nogle nye medlemsfremmende initiativer på især ungdomsområdet, hvor der planlægges

landsdækkende grand prix turneringer, såvel individuelt som på holdbasis.

Lars-Henrik Bech Hansen
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Ny IT for klubber

og medlemmer
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Korrektioner...

Landstrænerens artikel: – Opga-
ven side 44 i Skakbladet nr. 6, var
bragt med fejl i diagrammet. Som
stillingen så ud fra landstrænerens
hånd, er den nok værd at ofre seriøs
overvejelse i overensstemmelse med
anbefalingerne i artiklen:

Davor Palo
Årets Skakspiller
Ved en Internet-afstemning blandt
Dansk Skak Unions medlemmer er
Davor Palo hædret som Årets Skak-
spiller 2013.  Forinden havde dan-
ske skakspillere via www.dsu.dk
nomineret 24 navne som kandidater
til titlen. I alt 137 havde i år afgivet
deres stemme, hvoraf hele 49 havde
Davor Palo som nummer 1 på deres
liste efter et system med 12 point til
nr. 1, 10 point til nr. 2, og derefter 8,
7, 6 ... 1 point.

Davor Palo vandt DM 2013 i Hel-
singør efter en længere pause, og
forinden havde han været med til
at vinde XtraCon-Skakligaen med
Team Nordea Skanderborg.

Jule-Quiz'en
Løsninger og præmietagere i Jule-
Quiz'en, Skakbladet nr. 6, 2013 må
udskydes til nr. 2 på grund af VM-
matchen og EM for hold. Af samme
årsag måtte også den lovede artikel
om Europa Cup for mesterhold ud-
sættes til nr. 2.

Nigel Short
gæstetræner
Men for – som landstræner Jacob
Aagaard selv beskedent udtrykker
det – at tage den mindste nyhed først,
har han besluttet at stoppe som lands-
træner pr. 1. april 2014. Den større
nyhed er, at det er lykkedes Aagaard
at hyre den tidligere VM-udfordrer
Nigel Short, England, som gæstetræ-
ner 9.-11. maj. Program følger på:

Davor Palo, som er 28 år, blev
også kåret som Årets Skakspiller i
2005, det år han blev udnævnt til
stormester.

Top-10 2013:
1. Davor Palo
2. Mads Andersen
3. Jens Kristiansen
4. Jakob Aabling-Thomsen
5. Andreas Skytte Hagen
6. Peter Heine Nielsen
7. Jakob Vang Glud
8. Sune Berg Hansen
9. Jens Ove Fries Nielsen

10. Martin Matthiesen

Alle ti spillere på listen har præsteret
markante resultater i det forgangne
år. Og i så forskellige sammen-
hænge, at top-10 er et godt udtryk
for, at skak kan spilles på mange må-
der og gennem hele livet. Mads An-
dersen er stadig junior, men opnå-
ede GM-normer både i hold-DM og
Europa Cup'en, og Jens Kristiansen
er en af verdens stærkeste seniorer
+60. Igen i år blev kun mandlige spil-
lere stemt ind på top-10, og man skal
tilbage til 2010 for at finde WIM
Oksana Vovk på en 6. plads.

Davor Palo
– Årets
Skakspiller
2013.
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12/4 - 21/4 i naturskønne omgi-
velser på hotel Comwell Sport
Rebild Bakker. Indbydelse med
alt om turneringsformer og mu-
ligheder findes bagest i bladet
side 58-59. Men som et særligt
tilbud skal opmærksomheden
henledes på skak-transport mel-
lem Aalborg og Rebild.

Nigel Short
– gæste-
træner i
Danmark.
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. Skak-auktioner

Allerød Skakklub indbyder til at
deltage i auktion i klubben torsdag
den 20. marts, og både købere og
sælgere er velkomne. Indtil en uge
før auktionen kan bøger, skakspil,
ure m.m. optages på auktionslisten
som  ved Skakbladets deadline alle-
rede havde 88 numre. Sælger mod-
tager budprisen fratrukket 10% til
klubben. Se mere om auktionen på
Allerød Skakklubs hjemmeside:

Lund Chess Academy afholder 3-4
gange om året Internet-auktioner.
Sælger kan vælge forskellige for-
mer, f.eks. ‘fast pris’ eller ‘hollandsk
auktion’. Salæret varierer afhængigt
af disse valg og går til at støtte sven-
ske skaktalenter. Se mere på auktio-
nens hjemmeside:

www. chesslund.dk

www. ask-skak.dk

www. skak.dk
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Hvid trækker og vinder!

Løsningen kan findes side 41, sidst i
landstræner Jacob Aagaards artikel i
dette nummer. Redaktionen bekla-
ger, at både teknik og agtpågivenhed
i den grad svigtede.
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Dansk Skak Unions Støtteforening,
som også kaldes DSUS, når man
ikke bruger det lange navn, har
gennem 50 år støttet internationale
skakturneringer i Danmark.

For at få gennemført en interna-
tional turnering er der brug for
mange frivillige kræfter, der ligger
vandret i månedsvis. DSUS kan
hjælpe sådanne arrangører med et
pengebeløb, som forhåbentlig får
turneringens økonomi til at spræk-
ke mindre.

Men når der skal udbetales pen-
ge, så skal der også penge ind.

DSUS har to indtægtskilder:
medlemmer, som betaler kontin-
gent, samt afkast af foreningens
kapital.

De seneste år har DSUS ikke
fået opkrævet kontingent i fuldt
omfang, da de administrative pro-
cedurer ikke har fulgt med tiden.
Opkrævninger, indmeldelser mv.
blev sendt pr. snailmail.

Generalforsamling

Indkaldelse til generalforsamling
i Dansk Skak Unions Støttefor-
ening, lørdag d. 19. april 2014
kl. 18.00 på spillestedet for DM i
skak, Hotel Comwell Rebild
Bakker.

Det er der nu rettet op på, idet
DSUS har fået en regnskabs- og
medlemsportal:

www.dsus-sup.dk/

Via denne portal kan man melde
sig ind i foreningen, og når kontin-
gent er betalt, vil man kunne se, at
man står på listen over medlem-
mer.

Portalen indeholder endvidere
foreningens regnskab, ligesom be-
styrelsen har mulighed for at sende
emails og sms’er til medlemmerne.
I den kommende tid er det tanken
at udvide portalen, så der også kan
modtages indmeldelser og betalin-
ger fra bl.a. smartphones.

Vi håber, at alle læsere af Skak-
bladet vil støtte op om DSUS –
ved at melde sig ind og betale kon-
tingent – således at DSUS også i
fremtiden kan støtte danske inter-
nationale turneringer.

Verner Christensen

Dansk Skak Unions

Støtteforening er vågnet

Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste

 års kontingent
6. Valg af:

a) Kasserer (Verner
Christensen er på valg)

b) 2 bestyrelsesmedlemmer
(Frode Benedikt Nielsen
og Per Stentebjerg
Hansen
er på valg)

c) 2 bestyrelsessuppleanter
d) 2 revisorer
e) 1 revisorsuppleant

7. Eventuelt
Finn Stuhr, fmd.

Storværk om Larsen
Ved et velbesøgt arrangement i
ØBRO' s klublokaler kort før nytår
kunne Jan Løfberg præsentere før-
ste bind af tre om Bent Larsen. De
1100 sider(!) fik gode ord med på
vejen af Peter Heine Nielsen, og bo-
gen kan købes hos Dansk Skaksalg.
Skakbladet anmelder den i nr. 2.

Aronian vandt
Tata Steel Chess
Siden november 2013 har den ar-
menske stormester Levon Aronian
rangeret som nummer to på FIDE's
verdensrangliste. Januar 2014 var
han nået op på 2812 – og det tal øgede
han yderligere med turneringssejr i
den klassiske Tata Steel Chess i
Holland. Efter to point af tre vandt

Levon
Aronian
– stor sejr
i Holland
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. han tre partier i træk, og efter et par
remiser endnu to partier, før han i
sidste runde i en lige stilling mod
van Wely overså en simpel kombi-
nation og tabte.

Slutstilling: 1. Levon Aronian, Ar-
menien (2812) 8, 2-3. Anish Giri,
Holland (2734)og Sergei Karjakin,
Rusland(2759) 6½, 4-6. Fabiano
Caruana, Italien (2782), Leinier
Dominquez, Cuba (2754) og Wesley
So, Filippinerne (2719) 6, 7. Pentala
Harikrishna, Indien 2706) 5½, 8-9.
Loek van Wely, Holland (2672) og
Hikaru Nakamura, USA (2789) 5,
10. Boris Gelfand, Israel (2777) 4½,
11-12. Richard Rapport, Ungarn
(2691) og Arkadij Naiditsch, Tysk-
land (2718) 3½. Med sejren styrkede
Aronian sin VM-kandidatur, mens
det for Nakamura koster rating.
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Magnus Carlsen

verdensmester

Ikke siden Spasskij - Fischer i 1972 havde
en skakmatch tiltrukket sig en sådan glo-
bal opmærksomhed uden for skakspiller-
nes rækker. Den havde alle arketypiske ele-
menter: vest mod øst, småstat mod stor-
magt, ung mod gammel, fortællingen om
den unge udfordrer, som skal rejse til et
fjernt land for at slå den gamle konge ihjel,
tage kronen og vinde den skønne mø.

Nyhedsdækningen var kolossal, og Nor-
ges største bank, DNB, måtte på et tids-
punkt lukke for adgang til matchen på ban-
kens netværk, som blev blokeret af ansatte,
som fulgte begivenhederne på deres com-
putere. For første gang blev Twitter en vig-
tig del af kommentatorstrømmen.

På #AnandCarlsen muntrede stormestre,
journalister og skakinteresserede sig med
analyser og kommentarer til partierne i real
time, og fra tid til anden kunne man endog
læse vise ord fra mesteren selv på Garry
Kasparov@Kasparov63.

Der var fin videodækning og gode kom-
mentatorhold. Pressekonferencen efter par-
tiet er blevet et fast indslag i både super-
turneringer og VM-matcher, og det var en
tåkrummende fryd at følge, hvorledes
journalisterne, der oftest var uden kend-
skab til skak, forsøgte sig med varianter af
danske tv-journalisters yndlingsspørgsmål:
‘Hvad føler du ved det her?’

Ordstyrer Anastasia Karlovich prøvede
at holde orden på masserne og rynkede bry-
nene, så hun lignede en blanding af en
børnehavelærerinde i Vollsmose og en ste-
wardesse i Ryanair, men så tog hun sig i
det og smilede sit fortryllende smil, der
lagde sig som balsam over forsamlingen.
Spillerne var ikke særlig meddelsomme,
men dog ikke så direkte sure som under
Anand - Gelfand i Moskva 2012.

Disse pressekonferencer fungerer godt i
turneringer, hvor spillerne skal møde en
ny modstander næste dag, taberen kan blive
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Magnus Carlsen, udfordrer

Født 30. november 1990 i Tønsberg, Norge.

Rating pr. 1. november 2013: 2870

Sekundanter: Ikke officielt oplyst.

Uofficielt Jon Ludvig Hammer (Norge) m.fl.

Kandidatturneringen, London 2013:

1. Carlsen 8½, 2. Kramnik 8½, 3. Svidler 8,

4. Aronian 8, 5. Gelfand 6½, 6. Grischuk 6½,

7. Ivanchuk 6, 8. Radjabov 4.

Ingen nederlag mod Anand siden 2010.
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 pts.

Viswanathan Anand, Indien (2775) ½ ½ ½ ½ 0 0 ½ ½ 0 ½ – – 3½

Magnus Carlsen (2870) ½ ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 1 ½ – – 6½

VM-match, Chennai 2013
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wanathan Anand, verdensmester

11. december 1969 i Madras (Chennai), Indien.

g pr. 1. november 2013: 2775

ndanter: Radoslaw Wojtaszek (Polen), Peter Leko

arn), Sandipan Chanda og Krishnan Sasikiran (Indien)

M-turnering 2007: 1. Anand, 2-3. Kramnik og Gelfand

M-match 2008: Anand - Vladimir Kramnik 6½-4½

M-match 2010: Anand - Veselin Topalov 6½-5½

M-match 2012: Anand - Boris Gelfand 8½-7½

core mod Magnus Carlsen: 6-3 og 27 remis.

nus Carlsen får overrakt VM-trofæet af

atsminister Jayalalithaa Jayaram og

-præsident Kirsan Iljumsjinov.

Foto: Cathy Rogers.
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væk, og publikum er skakkyndigt.
Under en VM-match er pressekon-
ferencen tydeligvis en pinsel for spil-
lerne. Begge er trætte, ingen af dem
vil røbe deres åbningsforberedelser,
taberen er tvunget af kontrakten til
at stille op, vinderen skal prøve ikke
at hovere, og hvordan gør man brik-
kers bevægelse på sort-hvide felter
spændende for folk, som ikke kan
reglerne?

Få har Bent Larsens evner som
entertainer, men spillerne må be-
gynde at forstå, at de ikke modtager
honorarer i millionklassen for at
sidde og mukke under pressekonfe-
rencen. På det niveau er skak også
showbiz, i hvert fald hvis honora-
rerne skal være det.

Forudsigelserne
Magnus Carlsen var klar favorit.
Han var nr. 1 på ratinglisten med
2870 point, mens Anand langsomt
var gledet ned ad listen og nu lå som
nr. 8 med 2775. De seneste år havde
Carlsen vundet en stribe supertur-
neringer, mens Anand ikke havde
haft resultater på det niveau, man
kunne forvente af en verdensmester.
Hans sidste sejr over Carlsen var i
efteråret 2010, mens Carlsen sidst
havde besejret Anand ved Tal Me-
morial i juni 2013. Og ikke bare be-
sejret, men fejet verdensmesteren af
brættet i 29 træk. Dertil kom, at
Anands titelforsvar mod Gelfand i
2012 ikke just var overbevisende.

Alligevel var der mange, og ikke
bare indere, som forudså en hård og
lige match, og her pegede de på
Anands kolossale matcherfaring og
overlegne åbningskendskab. Anand
er kendt for sit gode team, fremra-
gende forberedelser og eminente
evne til at tvinge spillet ind i stillin-
ger med maksimalt ubehag for mod-
standeren.

Mod logikeren og positionsspil-
leren Vladimir Kramnik i 2008 havde
han sejret ved at spille som Veselin
Topalov og søgt uklare og asym-
metriske stillinger med taktiske mu-
ligheder. I 2010 havde han tæmmet
taktikeren Topalov ved at spille som
Kramnik. Troen på Anands chancer

bundede vel også i et fromt ønske
om, at den rigtige Vishy, kombina-
tionsspilleren og angrebsmesteren,
ville vækkes af flere års dvale og i
sin hjemby Chennai sætte den fræk-
ke nordmand på plads.

Tidens bedste skakkommentator,
den russiske stormester Sergei Shi-
pov analyserede i tidsskriftet New
in Chess Anands muligheder. Hans
konklusion var, at der var en smal
sti til sejren for Anand. Han skulle
gribe fat om Carlsen allerede i åb-
ningen og søge stillinger, han kendte
og var tryg ved. Beholde dronnin-
gerne på brættet og søge dynami-
ske, ustabile og hurtigt skiftende stil-
linger, hvor Carlsen før havde vist
svagheder. Det så man senest mod
Svidler i sidste runde i kandidattur-
neringen, hvor Carlsen i en gunstig,
men kompliceret stilling, tabte trå-
den og partiet i tidnød.

Normalt ville det være et godt råd
at spille slutspil mod den unge mand,
men det var ikke en farbar vej for
Anand, for netop den fase spillede
Carlsen med enestående forståelse.

Sidst, men ikke mindst, skulle
Anand tro på sig selv. Han måtte
ikke være bange for Carlsen. Ver-
densmesterens mulige frygt for ud-
fordreren gik igen i mange forudsi-

gelser. Hans gamle rival Kramnik
udtalte i et interview, at Anands store
problem var, at han var bange for
Carlsen ganske som han i sin tid
havde været det for Kasparov.

Carlsens favoritværdighed viste
sig bl.a. i, at ingen syntes at mene,
han havde brug for råd. Recepten
var enkel: Spil en masse gode træk,
og spil hvert parti ud.

Carlsen ligner Fischer og Kaspa-
rov ved at lægge vægt på den fysi-
ske træning i tiden op til en turne-
ring eller match, og med sine 22 år
måtte Carlsen have fordel i lange
partier mod den 43-årige verdens-
mester.

Det største spørgsmålstegn var
nok, om Carlsen ville vandre ind i
en bombe i en af Anands åbnings-
forberedelser. Carlsens mangel på
åbningskendskab overdrives ofte,
for det er åbenlyst fra hans partier,
at han besidder en stor viden om alle
åbninger, men det er rigtigt, at han
ikke arbejder otte timer om dagen på
åbninger og skarpe varianter, hvor
han mellem træk 20 og 30 finder en
forbedring.

I stedet søger Carlsen i visheden
om sin overlegenhed en lige stilling
med kampmuligheder, hvorfra han
kan udspille sin modstander.

VM-udfordrer Magnus Carlsen hilser på verdensmester Viswanathan Anand.



�

�

�

2014 /1/9 9

Den 9. november kl. 15.00 indisk
tid indledtes matchen.

1. parti

Magnus Carlsen

Viswanathan Anand

Kongeindisk Angreb / A07

1. Sf3 d5 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. d4 c6

5. 0-0 Sf6 6. b3 0-0 7. Lb2 Lf5 8. c4

Sbd7 9. Sc3 dxc4!

Indledningen til en fin manøvre, som
mindst sikrer udligning.
10. bxc4 Sb6 11. c5 Sc4 12. Lc1 Sd5
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13. Db3

Carlsen havde planlagt 13. De1, men
efter 13... Sb4 har Hvid store pro-
blemer. Med sine egne ord på pres-
sekonferencen, så trak han i nød-
bremsen. Man spørger sig selv, om
denne åbning overhovedet var for-
beredt i Carlsens lejr.
13... Sa5 14. Da3 Sc4 15. Db3 Sa5 16.

Da3 Sc4 ½-½

1½ time varede det og ikke en impo-
nerende indledning af Carlsen. Un-
der og efter partiet virkede han ner-
vøs og berørt af situationen, mens
den scenevante Anand var mere cool.

2. parti

Viswanathan Anand

Magnus Carlsen

Caro-Kann / B19

1. e4 c6!

Caro-Kann. En stor overraskelse.
2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4. Sxe4 Lf5 5. Sg3

Lg6 6.h4 h6 7. Sf3 e6 8. Se5 Lh7 9.

Ld3 Lxd3 10. Dxd3 Sd7 11. f4 Lb4† 12.

c3 Le7 13. Ld2 Sgf6 14. 0-0-0 0-0 15.

Se4 Sxe4 16. Dxe4 Sxe5 17. fxe5 Dd5
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Her kunne Anand spille på gevinst
med 18. Dg4, hvorpå Carlsen ville
svare 18... f5 eller Kh7. Der havde
tidligere været mulighed for at skær-
pe spillet, men verdensmesteren fore-
trak at søge i sikker havn og lade
sekundanterne arbejde med varian-
ten på hviledagen.
18. Dxd5 cxd5 19. h5 b5 20. Th3 a5

21. Tf1 Tac8 22. Tg3 Kh7 23. Tgf3 Kg8

24. Tg3 Kh7 25. Tgf3 Kg8 ½-½

Set i bagkundskabens klare lys burde
Anand sikkert have spillet skarpere.
Det var i begyndelsen af matchen,
han kendte åbningen og var fysisk
på toppen. Men den gældende vis-
dom var, at Anand for enhver pris
ikke måtte tabe i begyndelsen af mat-
chen og sætte pansertoget Carlsen i
gang.

3. parti

Magnus Carlsen

Viswanathan Anand

Engelsk / A07

1. Sf3 d5 2. g3 g6 3. c4 dxc4 4. Da4†

Sc6 5. Lg2 Lg7 6. Sc3 e5 7. Dxc4 Sge7

8. 0-0 0-0 9. d3 h6 10. Ld2 Sd4 11. Sxd4

exd4 12. Se4 c6

Denne stilling ser behagelig ud for
Hvid, og alle regnede med, at nu ville
Carlsen rigtig vise sit positionelle
mesterskab og presse Anand. En plan
var at indlede et minoritetsangreb med
b4 og a4, som dog har den ulempe,
at feltet c3 svækkes. En anden var
13. Dc1 efterfulgt af b4 og Sc5.
13. Lb4?! Le6 14. Dc1 Ld5

Så stor var tiltroen til Carlsen, at på
trods at computernes vurderinger og
deres egen sunde fornuft, så varede
det nogle træk, før kommentatorer
og tilskuere på nettet indså, at Carl-
sen spillede uden plan, og at Hvid
stod dårligt.
15. a4 b6 16. Lxe7 Dxe7 17. a5 Tab8

18. Te1 Tfc8 19. axb6 axb6 20. Df4 Td8

21. h4 Kh7 22. Sd2 Le5 23. Dg4 h5 24.

Dh3 Le6 25. Dh1 c5 26. Se4 Kg7 27.

Sg5 b5!

Anand har fundet planen. Bønderne
på dronningfløjen skal frem. Carls-
ens subtile manøvrer har tabt flere
tempi og givet ham en dårlig stilling.
Dronningen på h1 og løberen på g2
er dekorative på den hypermoderne
måde, men peger ud i intetheden.
Mens Carlsen omgrupperer sine of-
ficerer sætter Anand bønderne på
dronningfløjen i gang.
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Nu kunne Carlsen slå løberen på e6
og glæde sig over de uligfarvede lø-
bere. Men Sorts b- og c-bonde mar-
cherer fremad, og snart kikker Hvid
på en sort bonde på c3, og hvad gør
man så? Blokade på de hvide felter
dømmer Hvid til passivitet, og efter
en dronningafbytning kan de sorte
tårne trænge ind over a-linjen og
sparke de hvide blokadebrikker væk.
Måske var det alligevel det bedste
forsvar for Hvid, men efter en lang
tænkepause foretrækker Carlsen ak-
tivt spil.
28. e3?! dxe3 29. Txe3 Ld4?!

Efter 29... Lxb2 bliver spillet uhyre
kompliceret, men ifølge analyser gun-
stigt for Sort. Anand foretrækker at
bevare initiativet og spille mod f2.
30. Te2 c4 31. Sxe6† fxe6 32. Le4 cxd3

33. Td2
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33... Db4?

Kasparov anførte 33... Tf8 34. Lxd3
Dd6! med trussel på g3. Efter 35.
Dg2 Txf2! 36. Txf2 Tf8 37. Tf1
Txf2! 38. Txf2 Lxf2† 39. Dxf2 Dxd3
har Sort et vundet dronningslutspil.
34. Tad1 Lxb2 35. Df3 Lf6 36. Txd3

Txd3 37. Txd3 Td8 38. Txd8 Lxd8 39.

Ld3 Dd4 40. Lxb5 Df6

Anand tilbød remis, men Carlsen af-
slog. Stillingen er selvfølgelig dødt
remis, men psykologien er vigtig.
Nok har jeg stået dårligt, men jeg er
stadig i kontrol.
41. Db7† Le7 42. Kg2 g5 43. hxg5

Dxg5 44. Lc4 h4 45. Dc7 hxg3 46.

Dxg3 e5 47. Kf3 Dxg3† 48. fxg3 Lc5

49. Ke4 Ld4 50. Kf5 Lf2 51. Kxe5 Lxg3†

½-½

Her mente mange, at Anand havde
fat i den lange ende. Carlsen virkede
nervøs og havde intet opnået med de
hvide brikker. Nu skulle den indiske
tiger prikke hul på den norske bal-
lon. Heromkring besluttede Carlsen
sig til, at det var hans kuglepen, der
bragte uheld, så den blev udskiftet.
Det hjalp.

4. parti

Viswanathan Anand

Magnus Carlsen

Spansk / C67

1. e4 e5!

‘Kære Vishy. Jeg ved godt, at du
har brugt rigtig meget tid på at for-
berede dig på Caro-Kann, men det
har jeg slet ikke lyst til.’
2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0-0 Sxe4

Den gode gamle Berlinmur. Kaspa-
rov bankede hovedet ind i den mod

Kramnik uden at bryde uigennem.
Carlsens sekundant Jon Ludvig
Hammer er ekspert i den, og Carlsen
har spillet den adskillige gange.
5. d4 Sd6 6. Lxc6 dxc6 7. dxe5 Sf5 8.

Dxd8† Kxd8 9. h3 Ld7 10. Td1 Le7 11.

Sc3 Kc8 12. Lg5 h6 13. Lxe7 Sxe7 14.

Td2 c5 15. Tad1 Le6!

Forhindrer det tematiske bondeoffer
16. e6!, som giver de hvide officerer
plads.
16. Se1 Sg6 17. Sd3 b6

Berlinerforsvaret er noget mærkeligt
noget, og man forstår godt, at Kas-
parov i sin tid blev frustreret. Første
del er ikke så svær at forstå. Hvid
opgiver løberparret for at give Sort
en dobbeltbonde og selv nyde bon-
demajoriteten på kongefløjen.  Der-
efter sørger Hvid for, at de sortfelt-
ede løbere afbyttes, så Sort ikke har
løberparret længere. Her har Anand
terrænfordel, tårndublering i d-lin-
jen, udviklingsforspring – og pro-
blemer! Hvordan går det til? Svaret
er, at Hvid ikke har indbrudsfelter,
for dem tager Sorts hvidfeltede lø-
ber sig af. Bonden på e5 er svag, og
de passive sorte tårne på a8 og h8
aktiveres med a5 og h5. Alle reg-
nede med, at Anands næste træk var
en overseelse, men det var nok sna-
rere en bevidst beslutning om at søge
aktivt spil på bekostning af en bonde.
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18. Se2?!

Nu sad alle og ventede spændt. Turde
Carlsen tage bonden? Tænkte han
på Fischers Lxh2 i første VM-parti
mod Spasskij i 1972, hvor løberen
var endt med at blive fanget og par-
tiet tabt?
18... Lxa2!

Han turde. Det viser noget om Carl-

sens viljestyrke og selvtillid, at han
efter sit usikre spil i 3. parti stoler på
sine beregninger. Hvid kan ikke fange
løberen.
19. b3 c4 20. Sdc1 cxb3 21. cxb3 Lb1!

22. f4

Temaerne i partiet begynder at tone
frem. Sort har vundet en bonde, men
Hvids officerer og bondemajoritet er
aktiveret. Hvem har ikke prøvet at
sidde med en bonde mere og en fin
løber for så blive tyranniseret af en
fribonde understøttet af en kortbe-
net springer.
22... Kb7 23. Sc3 Lf5 24. g4 Lc8 25.

Sd3 h5 26. f5 Se7 27. Sb5 hxg4?

Nogle gange kan man være alt for
dybsindig. En middelmådig spiller
havde sikkert automatisk spillet a6
og drevet den irriterende springer
væk.
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28. hxg4?

Her anbefaler Anish Giri i sin ana-
lyse i New in Chess officersofferet
28. Tc2 Sd5 29. Sb4!! Sxb4 30. Tc7†
Ka6 31. Sd6 b5 med fin kompensa-
tion. Boris Gelfand anbefalede 28.
Tc1 med fortsættelsen 28... Sd5 29.
Sc5† bxc5 30. Txd5 Lxf5 31. Tdxc5
Tac8
28... Th4?!

Carlsen har åbenbart besluttet sig til
ikke at spille a6.
29. Sf2

Truer med 30. Sd6† og forhindrer
29... a6.
29... Sc6 30. Tc2 a5 31. Tc4 g6 32.

Tdc1 Ld7 33. e6 fxe6 34. fxe6 Le8 35.

Se4!

Anand ofrer endnu en bonde og har
forskellige trusler med en springer-
skak på d6.
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Peter Heine Nielsen

kommenterer:

5. parti

Magnus Carlsen

Viswanathan Anand

Dronninggambit / D31

1. c4

Magnus Carlsen skifter førstetræk
efter i sine første hvide partier at have
fået ringe udbytte af 1. Sf3 fulgt af
g2-g3.
1... e6!?

Verdensmesteren har lagt et meget
omhygeligt åbningsrepertoire. Han
stræber efter favororitvåbnet semi-
slavisk, men uden at tillade hverken
1. c4 c6 2. d4 d5 3. Sf3 Sf6 4. e3,
som Carlsen har haft stor succes
med, eller den aktuelt populære afbyt-
ningsvariant. Havde Carlsen valgt
1. d4, ville 1... d5 2. c4 e6 give de
samme fordele og dertil undvige
nimzoindisk, som Anand tabte med
imod Carlsen i Tal Memorial 2013
(se Skakbladet nr. 5).
2. d4 d5 3. Sc3

3. Sf3 i den hensigt at besvare 3... c6
med 4. e3 gav mening, men efter 3...
Sf6!? måtte Carlsen enten tillade
semislavisk med 4. Sc3 c6 eller
overgå til katalansk med 4. g3.
3... c6 4. e4!?

Dette skarpe træk er den væsentlig-
ste ulempe ved Anands trækfølge,
men også Hvids eneste mulighed,
hvis han vil undgå semislavisk med
4. Sf3 Sf6 eller 4. e3 Sf6, som ikke
er Carlsens normalt foretrukne.
4... dxe4 5. Sxe4 Lb4† 6. Sc3!?

Det kritiske træk er helt klart 6. Ld2
Dxd4 7. Lxb4 Dxe4† med udsigt til
en interessant teoretisk duel. Men
eftersom Carlsen sædvanligvis und-
går den slags, var det en ventet afvi-
gelse, selv om han derved begræn-
ser sine chancer for at opnå åbnings-
fordel.
6... c5 7. a3

Her er det naturligvis muligt at slå
på c3 med en solid stilling, men
Anand gør ret i at spille mere ambi-
tiøst og giver ikke afkald på løber-
parret endnu.

7... La5 8. Sf3 Sf6 9. Le3 Sc6

Igen et ganske ambitiøst valg. 9...
Se4 ser positionelt fornuftigt ud, ef-
ter 10. Dc2 Sxc3 11. bxc3 cxd4
12. Sxd4 har Hvid svage dobbelt-
bønder, men en vis aktivitet med
Ld3, 0-0 etc. Sort ser dog helt okay
ud, og 9... 0-0 virker også brugbart,
og Carlsen var sikkert fortsat som i
partiet med 10. Dd3 cxd4 11. Sxd4
fulgt af 0-0-0.
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10. Dd3!?

Dette træk er meget typisk for Carl-
sens stil. Han finder en fin balance
mellem at spille provokerende, lægge
pres og stadig holde det solidt. En
sådan kombination lyder måske
umulig, men lykkes på en eller an-
den måde Carlsen igen og igen. Det
er svært at se, hvad Sort har gjort,
som retfærdiggør, at Hvid rokerer
langt uden udsigt til at kunne angribe
den sorte konge, men i stedet bare
fortsætte positionelt. De fleste ville
med Sort allerede blive optimistiske,
i hvert fald hvis de ikke sad over for
Carlsen!
10... cxd4

10... 0-0!? har også meget for sig,
men Hvid beholder en fin stilling
efter 11. 0-0-0 cxd4 12. Sxd4 De7
13. Sxc6 bxc6 14. Dd6 med lignende
spil som i partiet.
11. Sxd4 Sg4

11... Se5 ser også logisk ud, især da
det nærliggende 12. Dc2 bliver mødt
med 12... Sfg4, som efter 13. 0-0-0
Sxe3 14. fxe3 Dg5 15. Da4†? ikke
duer for Hvid, fordi 15... Ld7! 16.
Dxa5? Sd3†! vinder den hvide dron-
ning. Interessant er derimod 12.
Dd2!? Se4 13. Dc2 Sxc3 14. b4, hvor
Hvid vinder officeren tilbage og nok

34... Txg4† 36. Kf2 Tf4†?

Der er generel enighed om, at 36...
Td8 var bedre, med ideen at efter 37.
Sc5† følger 37... bxc5 38. Txg4 Se5
med trussel på Tg4 og løber b5.
Nemt nok at se i fred og ro med en
computer til hjælp, men ikke med
kongen i farezonen og få minutter
tilbage.
37. Ke3 Tf8 38. Sd4!

Fremragende spillet, og pludselig så
Carlsen ikke glad ud. Nu ender det
spændende parti remis, skønt Carl-
sen hiver de sidste tricks ud af ær-
met.
38... Sxd4 39. Txc7† Ka6 40. Kxd4

Td8† 41. Kc3 Tf3† 42. Kb2 Te3 43. Tc8

Tdd3 44. Ta8† Kb7 45. Txe8 Txe4 46.

e7 Tg3 47. Tc3 Te2† 48. Tc2 Tee3 49.

Ka2 g5 50. Td2 Te5 51. Td7† Kc6 52.

Ted8 Tge3 53. Td6† Kb7 54. T8d7†

Ka6 55. Td5 Te2† 56. Ka3 Te6 57. Td8

g4 58. Tg5 Txe7 59. Ta8† Kb7 60. Tag8

a4 61.Txg4 axb3 62.T8g7 Ka6 63.Txe7

Txe7 64. Kxb3 ½-½

Det var nok matchens bedste parti.
Efter sit svage åbningsspil rejste
Anand sig og parerede alt, hvad Carl-
sen smed mod ham. Vi ventede, at
nu startede den rigtige tvekamp mel-
lem jævnbyrdige, men i stedet kom
katastrofen for Anand, som tydelig-
vis ødelagde både hans selvtillid og
nerver.

Anand holdt balancen de fire første partier.

Foto: Cathy Rogers.
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står en smule bedre, men hvor den
sorte stilling er meget solid.
12. 0-0-0 Sxe3

Et meget nærliggende træk. 12...
Sce5 13. De2 fører ikke til noget,
men 12... Sxd4!? udligner enkelt, da
slutspillet efter 13. Lxd4 e5 14. Lc5
Dxd3 15. Txd3 b6 ser fint ud for
Sort.
13. fxe3

��������
��������
��
�����
��������
��������
	���	���
�	�����	
��������

En meget kritisk stilling. Det er for-
ståeligt, at Anand som udgangspunkt
søger efter måder at kæmpe for at
opnå fordel. Han har løberparret samt
en forpost på e5 til springeren. Men
til min overraskelse findes sådan en
mulighed vist ikke.
Det mest principielle er naturligvis
13... Se5, men 14. De4 Df6 15. Le2
Lxc3 16. Thf1 fungerer fint for Hvid.
Sort er dog helt okay efter f.eks. 16...
Dg5 17. h4 Dg3 18. bxc3 0-0 19.
Df4, men hvis nogen har initiativ er
det Hvid. Også 13. 0-0 ser logisk
ud, men 14. Sxc6 bxc6 15. Dxd8
Lxd8 16. Le2 Lg5 (eller Lb6) 17.
Lf3! Lxe3† 18. Kc2 er udmærket for
Hvid, for hvis Sort passivt forsvarer
c6-bonden, kommer det hvide tårn
til d7. En interessant udvej kunne
bestå i det kontraintuitive 13... Sxd4
14. exd4 0-0, som godt nok forbed-
rer den hvide bondestruktur, men
undgår slutspillet. Efter 15. Kb1 ser
både 15... e5 og 15... Lxc3 accepta-
belt ud for Sort, men om nogen for-
del er der selvfølgelig ikke tale.
Anand finder ingen overbevisende
måde at kæmpe om initiativet på og
søger mod et remisagtig slutspil, men
derved drejer han spillet til sin mod-
standers stærkeste side.

13... Lc7?! 14. Sxc6 bxc6 15. Dxd8†

Lxd8 16. Le2 Ke7 17. Lf3 Ld7 18. Se4

Sorts stilling bør selvfølgelig være
forsvarsdygtig, og på mere end én
måde, men det er mere bekvemt at
være Hvid her. 18... Lc7 for at stille
sig op med Tfb8, a5 og Le5 har sine
pointer, men Anand forcerer begi-
venhederne:
18... Lb6 19. c5 f5!? 20. cxb6 fxe4

21. b7

Uden dette mellemtræk ville Sort stå
fint, men nu bevarer Hvid et struk-
turelt overtag.
21... Tab8 22. Lxe4 Txb7 23. Thf1 Tb5!

Det er sandsynligvis denne plan, som
tiltalte Anand ved slutspillet. Hans
tårn kan slå sig ned på c5 eller e5, og
ved at spille a-, g- og h-bønderne
frem vil han efterhånden udligne stil-
lingen. En korrekt vurdering, men
Carlsen kan stadig med fuld ret
hævde, at det er ham, der har de prak-
tiske gevinstchancer her.
24. Tf4 g5 25. Tf3 h5 26. Tdf1 Le8

Selv om trækket ophæver forbindel-
sen mellem tårnene, dækker det vig-
tige felter og mindsker derved Hvids
fordel.
27. Lc2 Tc5 28. Tf6 h4 29. e4 a5!

Et andet nøgletræk i det sorte kon-
cept. Hvis Hvid spiller sine bønder
på dronningfløjen fremad, kan Sort
afbytte sin isolerede a-bonde.
30. Kd2 Tb5 31. b3

Carlsen gør, hvad der er muligt, og
han gør det glimrende. Små frem-
skridt i stillingen, først og fremmest
for at hindre, at presset ikke forsvin-
der helt, og tålmodige forsøg på at
gøre det så svært som muligt for
modstanderen, selv i en meget tek-
nisk stilling.
31... Lh5 32. Kc3 Tc5† 33. Kb2 Td8 34.

T1f2

Hindrer Td2 og truer så småt Th6,
så Anand er nødt til at være konkret.
34... Td4 35. Th6

Computeren angiver det smukke pro-
fylaktiske træk 35. Lb1!? som stær-
kest! Ideen er, at 35... Ld1 nu kan
besvares med 36. Tf8, hvorefter den
sorte konge begynder at føle sig ube-
kvem.
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35... Ld1!

Veltimet modspil, som næsten sik-
rer remisen.
36. Lb1 Tb5 37. Kc3 c5

37... e5!? var muligvis bedre, da 38.
Tb2 så ville være meget uheldigt pga.
38... Tc5 er mat! Anand har mulig-
vis frygtet 38. La2 Txe4 39. b4, som
truer mat indledt med Tf7†, men 39...
Tf4 40. Td2 Td4 sikrer remisen, da
Hvid ikke kan bryde igennem.
38. Tb2 e5 39. Tg6 a4

Også 39... g4 synes okay, men der
er intet galt med den direkte metode.
40. Txg5 Txb3† 41. Txb3 Lxb3 42.

Txe5† Kd6 43. Th5

Røgen har lagt sig. Hvid vandt en
bonde, men Sort har tilstrækkeligt
modspil til remis. Imidlertid fortsæt-
ter Carlsen sit fremragende spil. Med
den største tålmodighed skaber han
hele tiden små problemer for Sort,
og i den 5. spilletime bryder mod-
standen sammen.
43... Td1 44. e5† Kd5 45. Lh7
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45... Tc1†??

45... Ta1! var remistrækket. Pointen
er, at efter 46. Lg8† Kc6 47. Lxb3
Txa3 vinder Sort en vigtig bonde,
og efter 48. Kc4 Txb3 49. Th6† Kd7
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6. parti

Viswanathan Anand

Magnus Carlsen

Spansk / C65

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. d3

Ingen Berlinmur i dag, tak.
4... Lc5 5. c3 0-0 6. 0-0 Te8 7. Te1 a6

8. La4 b5 9. Lb3 d6 10. Lg5 Le6 11.

Sbd2 h6 12. Lh4 Lxb3 13. axb3 Sb8

14. h3 Sbd7 15. Sh2 De7 16. Sdf1 Lb6

17. Se3 De6 18. b4 a5 19. bxa5 Lxa5

20. Shg4 Lb6 21. Lxf6 Sxf6 22. Sxf6†

Dxf6 23. Dg4?!

De hvide manøvrer med springerne
ser rigtig spanske og sofistikerede
ud, men har ikke ført til noget. Stil-
lingen er lige, så hvorfor påtage sig
den dobbeltbonde?
23... Lxe3 24. fxe3 De7 25. Tf1 c5!

Sådan angribes dobbeltbonden.
Sorts bonde går til c4, tvinger d-bon-
den et skridt frem, så den ikke dæk-
ker e4.
26. Kh2 c4 27. d4 Txa1 28. Txa1 Db7

29. Td1 Dc6 30. Df5 exd4 31. Txd4 Te5

32. Df3 Dc7 33. Kh1 De7 34. Dg4 Kh7

35. Df4 g6 36. Kh2 Kg7 37. Df3 Te6
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38. Dg3?!

Ofrer en bonde for aktivt spil gan-
ske som i 4. parti, men unødvendigt
og for mig at se et udtryk for Anands
usikkerhed. Han vover ikke, stoler
ikke på sig selv i en lang forsvars-
kamp, skønt en objektiv vurdering
må være, at Carlsen ved korrekt
modspil ikke ville kunne trænge igen-
nem. Som Aljechin skrev, så er tek-
nik et spørgsmål om nerver.
38... Txe4 39. Dxd6 Txe3 40. Dxe7

Txe7 41. Td5 Tb7 42. Td6 f6 43. h4

Kf7? 44. h5! gxh5

Men indtil videre forsvarer Anand
sig glimrende. Det havde været bedre
for Carlsen at spille h5 og derefter
manøvre tårnet til e5. Meget har Sort
ikke, men meget plejer ikke at være
nødvendigt for Carlsen.
45. Td5 Kg6 46. Kg3 Tb6 47. Tc5 f5 48.

Kh4 Te6

Det er umuligt at komme videre, så
Carlsen ofrer en bonde for at akti-
vere sit tårn og sin konge.
49. Txb5 Te4† 50. Kh3 Kg5 51. Tb8 h4

52. Tg8† Kh5 53. Tf8 Tf4 54. Tc8 Tg4

55. Tf8 Tg3† 56. Kh2 Kg5 57. Tg8†?!

Bedre 57. Tc8. Men stillingen er sta-
dig remis, og Carlsen spiller på den
sidste mulighed. Han ofrer to bøn-
der til for at sætte f-bonden fri.
57... Kf4 58. Tc8 Ke3 59. Txc4 f4
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60. Ta4??

I tårnslutspil er f- og h-bønder nor-
malt remis. Her har Hvid ydermere
to fede bønder på dronningefløjen,
som desværre forhindrer de skak-
ker, som ville sikre remis. Det er
selvfølgelig hårdt at bebrejde ver-
densmesteren, at han ikke kan regne
en simpel variant igennem, men
Anand burde være i stand til at se
redningen: 60. b4 h3 61. gxh3 Tg6
62. Tc8 f3 63. Te8† Kf2 64 b5 Tg2†
65. Kh1 Tg1† 66. Kh2 Te1 67.
Txe1! Den hvide b-bonde løber, og
Sort må tage remis med evig skak
efter dronningforvandlingen.
60... h3 61. gxh3 Tg6 62. c4 f3 63. Ta3†

Ke2 64. b4 f2 65. Ta2† Kf3 66. Ta3†

Kf4 67. Ta8 Tg1 0-1

Et katastrofalt nederlag, og nu skulle
Anand, som ikke havde vundet over
Carlsen i tre år, vinde to partier af de
sidste seks for bare at få en omkamp.

har Hvid ingen realistiske gevinst-
forsøg. Også 45... Te1!? ser ud til at
holde remis, da 46. Lg8† Kc6 47.
Lxb3 Te3† redder Sort på lignende
måde.
46. Kb2

Nu derimod er der intet taktisk mod-
spil på 3. række, og Anand bliver
tvunget ind i et formentlig tabt tårn-
slutspil.
46... Tg1 47. Lg8† Kc6?!

Sidste chance var 47... Kd4!?, idet
Sort efter 48. Txh4† Kxe5 49. Lxb3
axb3 50. g3!? Kd5 51. Kxb3 Tf1 sta-
dig har reelle remischancer, da Hvids
konge savner en sikker havn mod de
lodrette skakker. I partiet er det bare
forbi.
48. Th6† Kd7

48... Kb5 49. Lxb3 axb3 50. Kxb3
Txg2 51. a4† Ka5 52. Txh4 Te2 53.
Kc4 Txe5 54. Th8 vinder også let
for Hvid.
49. Lxb3 axb3 50. Kxb3 Txg2 51. Txh4

Ke6 52. a4 Kxe5 53.a5 Kd6 54. Th7!

Afskærer den sorte konge.
54... Kd5 55. a6 c4† 56. Kc3 Ta2 57.

a7 Kc5 58. h4

Og Anand opgav. En meget vigtig
sejr for udfordreren, da det lykkedes
ham at påtvinge modstanderen sin
foretrukne form for skak ved at
lægge pres hele partiet igennem.
1-0

Magnus Carlsen åbner 5. parti.

Foto: Cathy Rogers.
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Pressekonferencen var mere end
sædvanligt pinlig med indiske og
norske journalister i hård konkur-
rence om at stille de mest uheldige
spørgsmål. 1. præmien gik til den
norske journalist, som ville have at
vide, hvad Anand egentlig mente, da
han svarede, han ville gøre sit bed-
ste. Anands facade, som allerede var
begyndt at krakelere, brast, og han
snerrede, at gøre sit bedste betød
gøre sit bedste, og han virkelig ikke
vidste, hvorfor journalisten ikke for-
stod engelsk.

Den indiske stormester Parimar-
jan Negi, som vandt Politiken Cup
2013, kom for skade at skrive på sin
blog: ‘Magnus showed that he has
considerably improved his skills
in Rook And Pawn Endgames
(R.A.P.E.s)’

Rape er som bekendt voldtægt, og
med de rædselsfulde massevold-
tægter i Indien, som har været frem-
trædende i medierne den senere tid,
var det ikke en specielt taktfuld mor-
somhed. Det indrømmede Negi selv
og undskyldte. Han er faktisk en
glimrende skakkommentator med et
udmærket satirisk gen, så han skal
være tilgivet, men generelt er det for-
bløffende, hvad folk mener at kunne
tillade sig på nettet. Chessbomb er
således en udmærket side til at følge
turneringer og matcher, men kom-
mentarerne på bloggen får mig ofte
til at tænke på de kryb, som misser
mod solen, når man løfter en sten.

Hviledag, og sikkert meget til-
trængt for Anand.

7. parti

Viswanathan Anand

Magnus Carlsen

Spansk/C65

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. d3 Lc5

5. Lxc6 dxc6 6. Sbd2 Lg4!?

Noget usædvanligt. Man regner jo
ikke med, at Sort vil tillade afbytning
af den hvidfeltede løber. Pointen er
bl.a., at Hvid ikke kan vinde bonden
på e5 efter h3 og g4 pga Dd4. Den
mere subtile begrundelse for 6... Lg4
er, at den hvide springer går til g3
for at jage løberen, hvor den hellere
ville til c4.
7. h3 Lh5 8. Sf1 Sd7 9. Sg3 Lxf3 10.

Dxf3 g6 11. Le3 De7 12. 0-0-0 0-0-0

13. Se2 The8 14. Kb1 b6 15. h4 Kb7

16. h5 Lxe3 17. Dxe3 Sc5 18. hxg6

hxg6 19. g3 a5

Hvid vil gerne tage h-linjen, men
Sort neutraliserer planen uden be-
svær, og partiet går langsomt i stå.
20. Th7 Th8 21. Tdh1 Txh7 22. Txh7

Df6 23. f4 Th8 24. Txh8 Dxh8 25. fxe5

Dxe5 26. Df3 f5 27. exf5 gxf5 28. c3

Se6 29. Kc2 Sg5 30. Df2 Se6 31. Df3

Sg5 32. Df2 Se6 ½-½

Det mest spændende ved partiet var
næsten, at Carlsen satte sig til bræt-
tet få sekunder før han faldt for den
nul tolerance regel, som sammen
med dresscode må være det mest tå-

belige, der er indført i skak de sene-
ste år. Utroligt, at mestrene finder
sig i det.

Hikaru Nakamura twittede, at han
begyndte at indse, at inden for skak-
historien var han den eneste, som
kunne stoppe Sauron.

8. parti

Magnus Carlsen

Viswanathan Anand

Spansk / C67

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0-0

Sxe4

Herefter kan Hvid afvikle til en sym-
metrisk stilling uden nogen gevinst-
mulighed for Sort.
5. Te1 Sd6 6. Sxe5 Le7 7. Lf1 Sxe5 8.

Txe5 0-0 9. d4 Lf6 10. Te1 Te8 11. c3

Txe1 12. Dxe1 Se8 13. Lf4 d5 14. Ld3

g6 15. Sd2 Sg7 16. De2 c6 17. Te1 Lf5

18. Lxf5 Sxf5 19. Sf3 Sg7 20. Le5 Se6

21. Lxf6 Dxf6 22. Se5 Te8 23. Sg4 Dd8

24. De5
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Her ser det ud som om Hvid har no-
get, men den følgende nydelige af-
vikling sikrer remis.
24... Sg7 25. Dxe8† Sxe8 26. Txe8†

Dxe8 27. Sf6† Kf8 28. Sxe8 Kxe8 29.

f4 f5 30. Kf2 b5 31. b4 Kf7 32. h3 h6

33. h4 h5 ½-½

Carlsen brugte i gennemsnit 30 se-
kunder pr. træk, og under pressekon-
ferencen karakteriserede han partiet
som et, hvor man ikke rigtig havde
brug for at tænke, og det passede
ham godt den dag. Det er nok ikke
så taktfuldt at sige, at i dag gad jeg
ikke rigtig tænke, så jeg nappede lige
en remis med verdensmesteren.
Anand så ikke begejstret ud.

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

www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk

SKAKHUSET

Vi køber også gerne brugte
bøger og tidsskrifter.

Spar penge – kun 45,- pr. stk!

Det kendte klub- og turnerings-
bræt i masonite 450x450 mm,
felter 50 mm.
Kan igen fås og til en meget fa-
vorabel pris. Det har også den
samme fordel som brætter i træ:
Man kan flytte et igangværende
parti uden at vælte hele stillin-
gen. Af håndteringsgrunde og
transport sælges brætterne i pak-
ker med 30 stk, vægt 20 kg.
Post Danmarks porto tillægges.
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Peter Heine Nielsen

kommenterer:

9. parti

Viswanathan Anand

Magnus Carlsen

Nimzoindisk / E25

Situationen før partiet var klar nok.
To point bagud havde verdensme-
steren et tvingende behov for sejr for
at holde matchen åben før de sidste
partier. Efter nederlagene i 5. og 6.
parti havde Anand stabiliseret med
to remiser, men tiden var ved at løbe
ud, så et alt-eller-intet forsøg var i
vente.
1. d4!?

Berlineren havde jo stået sin prøve
og kun givet minimal hvid fordel, så
det var logisk at skifte førstetræk i
bestræbelsen for et kampparti.
1... Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. f3!?

En interessant beslutning, af flere
grunde. 4. f3 er et af de skarpeste
valg mod nimzoindisk, og det fører
typisk til et komplekst midtspil sna-
rere end til åbningsfordel. Anand
forberedte det som overraskelses-
våben til VM-matchen mod Kram-
nik i Bonn 2008, og spillede adskil-
lige træningspartier med det mod ...
Magnus Carlsen. Det faktum, at de
havde deltaget i fælles trænings-
sessions i 2007, 2008 og 2010 og
spillet et stort antal træningspartier
mod hinanden var et andet inter-
essant psykologisk aspekt, som beg-
ge spillere må have haft overvejelser
om i deres forberedelser til matchen
i Chennai.
4... d5 5. a3 Lxc3†

Som Kramnik i Bonn. I nogle af
træningspartierne blev der spillet 5...
Le7, hvor Hvid efter 6. e4 dxe4 7.
fxe4 e5 8. d5 Lc5 9. Sf3 Lg4 får
centrum og løberparret, mens Sort
dominerer de sorte felter, og kam-
pen bliver spændende og kompleks.
Dette koncept blev vi i 2008 gjort
opmærksom på af Jon Ludvig Ham-
mer, nu Carlsens sekundant i VM-
matcen!
6. bxc3 c5 7. cxd5 exd5

Kramnik spillede 7... Sxd5, og det

er selvfølgelig den solide hoved-
variant. Carlsens valg giver Hvid
udsigt til et bredt centrum, som al-
mindeligvis vurderes som lovende
for Hvid.
8. e3
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8... c4!?

Et meget ambitiøst koncept. Hvid
hindres i at placere løberen på dens
naturlige felt d3, og Sort planlægger
at overføre springeren til b3. Sort
påstår, at han har en nærmest vin-
dende stilling på dronningfløjen, og
at han samtidig kan modstå Hvids
initiativ i centrum og på kongefløjen.
For eftersom 8... c4 fjerner presset
på det hvide centrum, kan Hvid uhin-
dret gå agressivt fremad.
9. Se2 Sc6 10. g4 0-0 11. Lg2 Sa5 12.

0-0 Sb3 13. Ta2

Tingene har udviklet sig logisk, mens
ingen af spillerne har forsøgt at
bremse modstanderens planer. Det
er klart, at Anand må have været til-
freds med udfaldet af åbningen, for
i stedet for en rolig og muligvis lidt
bedre stiling i berlineren, har han et
fuldskala opgør at se frem til, og
måske endda den bedste stilling.
Men ligefrem at kritisere Carlsen for
at have tilladt dette forekommer lidt
hårdt. Den unge nordmand be-
sluttede blot at fortsætte i sin sæd-
vanlige stil, uden at frygte at give
modstanderen trumfer på hånden,
bare han selv også selv får nogle.
13... b5 14. Sg3 a5 15. g5 Se8 16. e4

Sxc1!?

Dette kan synes inkonsekvent i be-
tragtning af den høje pris, Sort be-
talte for at få springeren til b3. Men
Hvid kunne overveje at sætte løbe-
ren på e3 og beholde den, hvis han

fik lov, og selv uden springeren har
Sort en meget klar plan på dronning-
fløjen.
17. Dxc1 Ta6 18. e5 Sc7 19. f4

Nogle kommentatorer har kritiseret
Anand for manglende aggressivitet i
sit spil, men f.eks. her er det jo åben-
lyst ikke retfærdigt. Der var god ræ-
son i at satse profylaktisk, stoppe
Sorts modspil, før det kommer i
gang, og spille 19. Tb2!? De7 20.
Tb1, hvorefter Hvids bondelavine er
ustoppelig. Men også her får Sort
modspil i tide med 20... Tb6 21. f4
b4, med hensigten at besvare 22. f5
med 22... g6!? Ligesom i partiet er
det let nok at foreslå lovende mulig-
heder for Hvid, men at påvise en
overbevisende vej til fordel er en helt
anden sag.
19... b4
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20. axb4

En beslutning, man sagtens kan kri-
tisere i bagklogskabens lys. Anand
går efter et direkte angreb, som er
meget tæt på at sætte mat, men hvor
Sort viser sig at have tilstrækkelige
ressourcer.
Intuitivt kan jeg godt lide 20. a4!?
for at hindre Sb5, men det ser ud til,
at den direkte metode 20. f5!? er
Hvids bedste mulighed. Sort kan
svare 20... bxc3!?, men 20... Sb5 i
stedet ligner et konsekvent svar, da
det brækker dronningfløjen op. Ef-
ter 21. axb4! (21. f6 Sxc3 22. Taf2
for at gamble alt på et angreb har
også meget for sig, men den lige vej
synes at føre til målet) 21... axb4 22.
Txa6 Lxa6 23. f6! ser jeg imidlertid
intet forsvar. Hvis Hvid får lov til
fxg7, kommer hans springer til f6
med voldsom effekt, og efter 23...
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Heromkring kom jeg vist til at sige i
radio 24/7, at spillerne ville lave
nogle træk og derefter falde hinan-
den om halsen. Anand var udmattet,
hans situation håbløs, og Carlsen
skulle jo bare have en remis. Sådan
kan man tage grueligt fejl.

10. parti

Magnus Carlsen

Viswanathan Anand

Siciliansk / B51

1. e4 c5 2. Sf3 d6

g6 24. Df4! er der den afgørende
forskel til partiet, at den sorte sprin-
ger er meget langt væk fra e8, så Sort
bliver sat mat. 24... Db6 er eneste
chance (for 24... Sxc3 25. Dh4 h5
26. Sxh5 sætter uden videre mat),
og efter 25. Dh4 h5 26. Sxh5 bxc3
kunne det se ud til, at Sort med trus-
len om 27... Dxd4 og dronningaf-
bytning igen får skabt tilstrækkeligt
modspil. Men Hvid har tid til 27.
Kh1!, hvorefter 27... Sxd4 (i den hen-
sigt at besvare 28. Sf4 med 28... Sf5
for at dække g7) 28. Sg3 Se6, og nu
det spektakulære 29. Sf5! gxf5 30.
Dh5 samt g5-g6! med afgørende
anbreb. Dette er naturligvis umuligt
at beregne ved brættet, og generelle
vurderinger får man heller ingen
hjælp af, fordi axb4 som i partiet
nogle gange fungerer og andre gange
ikke. Betyder det, at 20. f5!? vinder
for Hvid? Sandsynligvis ikke, efter-
som 20... bxc3!? er et bedre forsvar
i praksis. Sorts aktive tårn i b-linjen
forstyrrer det hvide angreb.
20... axb4 21. Txa6 Sxa6 22. f5
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22... b3!

Hvids stilling ser overvældende ud,
men bondetrækket understreger, at
Sort også har sine aktiver. Med b-
bonden så tæt på at gå i dronning vil
der altid være taktiske tricks. At
efterlade det hvide centrum urørligt
er dog stadig en modig beslutning,
og med alle officerer og de fleste
bønder placeret ideelt til et angreb
taler alt til Hvids fordel, undtagen
denne ene lille bonde på b3.
23. Df4

Anand satser på direkte matangreb.
Et godt alternativ er h4-h5 for at for-

bedre stillingen uden at slippe kon-
trollen med b-bonden. Hvids pro-
blem er ikke mangel på lovende
muligheder, men at skulle finde den
præcise metode.
23... Sc7 24. f6 g6 25. Dh4 Se8

En nøgleforsvarer er bragt i position
og hindrer den øjeblikkelige mat på
g7. Hvid er nødt til at bringe for-
stærkninger.
26. Dh6?!

Måske var 26. Se2!? objektivt bedre.
Men for det første træffer man ikke
objektive valg, når man er så tæt på
at sætte mat og desperat behøver at
vinde partiet, og for det andet stod
Sort udmærket efter 26... Le6 27. Sf4
Da5 med rettidigt modspil, f.eks.
28.Lh3 Lxh3 29. Dxh3 b2!, og
bonden redder igen Sorts
dag. Partiet ville ende remis.
26... b2 27. Tf4 b1D† 28. Sf1??

28. Lf1 gav stadig remis, og
begge spillere havde set varianten
28... Dd1 29. Th4 Dh5 30. Sxh5 gxh5
31. Txh5 Lf5 32. g6! Lxg6 33. Tg5,
hvor h4-h5 ser truende ud, men 33...
Sxf6! 34. exf6 Dxf6 klarer skærene
for Sort, hvorefter Hvid skal passe
på. Efter at have regnet på disse va-
rianter må Anand have været fru-
streret, fordi der ikke længere kunne
øjnes nogen gevinst. En smuk vari-
ant hjulpet på vej af ønsketænkning
er ofte opskriften på en grov
overseelse. Det var formentlig så-
dan, at det blev til det katastrofale
partitræk.
28... De1!

Pointen var 28... Dd1 29. Th4 Dh5
30. Txh5 gxh5 31. Se3! med truslen
Sxd5 og videre til e7, og 31... e6 32.
Lxd5! bryder afgørende igennem.
For at undgå mat må Sort ofre dron-
ningen på d5, men derefter er stil-
lingen let vundet for Hvid. Men Sorts
svartræk i partiet bragte brutalt Hvid
tilbage til realiteterne. For når den
hvide springer har forladt g3, er dia-
gonalen e1-h4 åben, og Carlsen kan
simpelt hen ofre sin ny dronning på
h4 i stedet for på h5. Anand opgav.
0-1

Af Andreas Kastberg

VM-matchen mellem Magnus Carl-
sen og Viswanathan Anand blev spil-
let i den regerende verdensmesters
hjemby, Chennai, der med sine godt
9 millioner indbyggere er Indiens
fjerdestørste. Indiske storbyer er in-
tense affærer med et menneskehav i
tilsyneladende konstant bevægelse,
massiv motoriseret trafik og et mere
eller mindre konstant bombarde-
ment af sanseindtryk. Livet udenfor
var dog ikke noget, man mærkede
meget til på det centralt placerede
og fashionable hotel Hyatt Regency,
hvor matchen blev afviklet.

På det femstjernede hotel, belig-
gende ved en af Chennais absolutte
hovedfærdselsårer, var der stille og
køligt. Hotellet var pyntet i skakkens
tegn, med store bannere af kombat-
tanterne og et stort skakspil i lob-
byen og til lejligheden opfindsomt
omdøbte rum, som f.eks. ‘Vishys
Lounge’ eller ‘Queens Desk’.

Partierne kunne følges via stor-
skærm i lobbyen, hvor et skakspil
med store brikker desuden var op-
stillet. De egentlige tilskuerpladser
var der ca. 400 af, og de var med op

Andreas Kastb

dansker VM-højdepunk

matchens intense stemning pVM
 – fr

a rin
gside
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Endelig forsøger Anand en sicilia-
ner, men som han selv havde sagt
tidligere på pressekonferencen, så
kunne Carlsen jo også lægge den
åbning død. Og det gjorde han.
3. Lb5† Sd7 4. d4 cxd4 5. Dxd4 a6 6.

Lxd7† Lxd7 7. c4 Sf6

Hvid har terræn, Sort har løberparret.
8. Lg5 e6 9. Sc3 Le7 10. 0-0 Lc6 11.

Dd3 0-0 12. Sd4 Tc8

Enten lykkes det Sort at gennemføre
b5, d5 eller til nød f5 og smadre
Hvids stilling, og man sværger på
aldrig at spille det med hvid, eller
Hvid forhindrer alle Sorts udbruds-

forsøg og strangulerer ham lang-
somt, og man sværger på aldrig at
spille det med sort. Eftersom Carl-
sen ofte sammenlignes med en boa-
slange, må åbningen passe ham godt
med Hvid. I det følgende ventede de
fleste et remistilbud, men begge spil-
lere synes besluttet på kamp eller ville
i hvert fald ikke ydmyges af et af-
slag.
13. b3 Dc7 14. Sxc6 Dxc6 15. Tac1

Dækker Sc3, vanskeliggør fremstød-
ene b5 og d5 og gør klar til de van-
lige tricks med Sd5. Derfor sætter
Sort senere kongen på f8.

en flittig gæst i danske turneringer
tilbage i firserne. Skaklivet er pri-
mært baseret på turneringsskak, og
på arrangørsiden har man stor appe-
tit på at orkestrere skakbegivenhe-
der. Der er løbende turneringer for
børn og unge, og af større begiven-
heder har man blandt andet den år-
ligt tilbagevendende Chennai Open,
ligesom de nationale mesterskaber,
Commonwealthmesterskabet og OL
for blinde og svagtseende i 2012 har
været afholdt i byen.

På trods af dette, finder man ikke
rigtig et traditionelt klubliv, som vi
kender det i Danmark. Det tætteste
man vel kommer på en skakklub er
en privat ejendom i det centrale
Chennai, hvor en aldrende skak-
mæcen har stillet en etage af sin villa
til rådighed for skakinteresserede,
hvor man kan komme og gå, som

man lyster, og få sig et spil lynskak
eller en skaksnak. De allerfleste lo-
kale skakspillere har efter sigende
været forbi huset på et eller andet
tidspunkt i deres liv.

Der er til gengæld en del såkaldte
skakakademier, hvor træning er i
fokus. En del af de lokale spillere,
både titelholdere og stærkere ama-
tører, har desuden slået sig ned som
betalte skaktrænere af såvel begyn-
dere som unge talenter.

Hyldet som idoler
At Anand er en populær sports-
udøver, der har givet skakken lokalt
et gevaldigt løft, kan der ikke her-
ske tvivl om. Men Carlsen er også
populær og beundres som verdens
bedste skakspiller. I forbindelse med
den før matchen nyligt overståede
lysfest (en årligt tilbagevendende

til 250 kr. pr. parti ganske dyre efter
indiske forhold.

En del af pladserne var, såvidt jeg
kunne se, dagligt reserveret til skole-
klasser. Spillerne sad på en scene i
en slags konferencesal, adskilt af en
glasvæg til tilskuerpladserne. Et hur-
tigt blik rundt på tilskuerpladserne
indikerede, at det primært var lokale
skakinteresserede, der fulgte mat-
chen på nært hold, men også en min-
dre gruppe af norske skakentusiaster
havde fundet vej. En af dem fortalte
mig, at han boede på hotellet og så-
ledes havde betalt en pæn sum alene
for overnatningen. ‘Men vi skulle
herud, det er jo ikke hver dag, Norge
får en verdensmester’, sagde han.
‘Men I kunne vel ikke vide det på
forhånd?’, prøvede jeg. ‘Jo da, vi
vidste, Magnus ville vinde!’, lød
svaret.

Skakken i Chennai
Der er stolte skaktraditioner i Chen-
nai. Asiens første IM, Manuel Aaron,
kommer således herfra, og mange
danskere vil måske også nikke gen-
kendende til IM Ravikumar, som var

15... h6 16. Le3 Sd7 17. Ld4 Tfd8 18.

h3 Dc7 19. Tfd1 Da5 20. Dd2 Kf8 21.

Db2 Kg8

Hvid var begyndt at lege med små
trusler mod g7, men nu undviger han
til alles overraskelse at invitere til
trækgentagelse for i stedet at vinde
terræn på dronningfløjen og gøre ud-
brudsforsøget b5 endnu sværere.
22. a4 Dh5 23. Se2 Lf6 24. Tc3 Lxd4

25. Txd4 De5 26. Dd2 Sf6 27. Te3!

Et herligt træk, som dækker e4 og 3.
række og gør klar til at svinge til d3.
Som Larsen ville sige: En multi.

erg overværede som den formentlig eneste

kterne i heksekedlen Chennai og oplevede

på tætteste hold

Fotograferne kæmper for et billede af mesteren, og trængslen er stor.

Foto: Peter Doggers.
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27... Td7 28. a5 Dg5??

En grov fejl, som kunne have afslut-
tet partiet hurtigt. Anand overså selv-
følgelig svaret, men den dyberelig-
gende grund skal måske findes i
hans nervesystem, som ikke kunne
overskue tanken om et langt og sejt
forsvar. Sort er trængt, men kunne
forsvare sig med 28... Tcd8 eller det
mere originale 28... g5.
29. e5! Se8 30. exd6??

Spillet hurtigt og sjusket og ikke et
træk, man skulle forvente i en VM-
match. Efter f.eks. 30. Sc3 og en
springermanøvre til b6 er Sort pres-

set i bund og chanceløs. Carlsen må
have overset Sorts 31. træk.
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30... Tc6 31. f4 Dd8 32. Ted3 Tcxd6

33. Txd6 Txd6 34. Txd6 Dxd6 35. Dxd6

Sxd6

I slutspillet kan kun Hvid spille på
gevinst, hvilket især skyldes Sorts
fastlagte bønder på a6 og b7 og den
hvide bondemajoritet, som konstant
kræver overvågning af den sorte
konge.
36. Kf2 Kf8 37. Ke3 Ke7 38. Kd4 Kd7

39. Kc5 Kc7 40. Sc3 Sf5 41. Se4 Se3

42. g3 f5 43. Sd6?!

Her hævder analytikerne, at 43. Sd2
var mindre risikabelt og i øvrigt
vandt.
36... g5 44. Se8† Kd7 45. Sf6† Ke7

festdag) var der således blevet frem-
stillet idolplakater af såvel Anand
som Carlsen.

De indiske medier bragte løbende
artikler op til matchen, der var højt
profileret i Anands hjemby. På ud-
valgte steder så man bannere og an-
den reklame, og på en populær strand
var der en større skakinstallation, der
blandt andet indeholdt et overdimen-
sioneret skakspil med mandshøje
brikker.

Presserummet talte vel omkring
100 journalister og fotografer, pri-
mært fra Indien, men også en norsk
delegation og lidt til. Partierne kunne
naturligvis følges live med kommen-
tarer fra presserummet og i de afgø-
rende øjeblikke var stemningen in-
tens. Ikke mindst til de pressemø-
der, der efterfulgte partierne. Her
kappedes fotografer om de bedste
billeder, hvilket affødte en voldsom
trængsel i det relativt lille lokale.

Under pressemøderne optrådte
spillerne primært ganske formelt,
uden at have megen kontakt med hin-
anden.

Hvorfor prøver han ikke?
Stemningen blandt de lokale Anand-
fans var ikke på det højeste efter 7.
rundes remis. Ikke så meget på grund
af resultatet, men mere på grund af,
at Anand ikke fik mere – eller i det
mindste ikke gik efter mere – i åb-
ningen. End ikke med de hvide brik-
ker og to tabspartier i bagagen. Hvor-

for prøver han ikke på noget? Det
var nærliggende at skyde en del af
skylden på Anands sekundanter,
mente flere lokale skakentusiaster.

En af sekundanterne, GM Sasi-
kiran, udtalte senere i et interview,
at analyseteamet havde fokuseret på
netop åbningsspillet, fordi alle jo
vidste, at Anand var eminent til slut-
spil. Jo jo, sagde de lokale skak-
spillere, Anand havde ingen proble-
mer i åbningerne i denne match. Men
åbningsoplæggene skabte omvendt
heller ingen fordele for Anand. Og
var balancerede stillinger og lange
tekniske partier måske ikke netop,
hvad Carlsen mestrede og sandsyn-
ligvis ønskede?

Ingen kan slå en computer
Bag glasruden i spillesalen sås spil-
lerne i typisk positur: Anand kon-
centret, foroverbøjet og med intenst
fokus på brættet. Carlsen ofte tilsy-
neladende mere afslappet, nærmest
henslængt i kontorstolen. I presse-
rummet gik snakken blandt de skak-
kyndige: Hvorfor valgte Anand ber-
liner-forsvaret? Burde han ikke
prøve at ruske lidt liv i partiet med
en mere aggressiv åbning?

På det efterfølgende pressemøde
slog Anand det hen med, at mod alle
sorte åbninger er der måder for Hvid
at forfladige og spille safe, hvis det
er det, han ønsker. Som en af de lo-
kale skakspillere udtrykte det bag-
efter: Anand ved godt, at Carlsen

regner som en computer. Og en com-
puter er nærmest umulig for et men-
neske at vinde over.

Anand endelig offensiv
Ved starten af 9. parti stod det na-
turligvis klart, at skulle det være for
Anand, skulle det være nu. Og tilsy-
neladende fik Anand også endelig
en vellykket åbning med tilhørende
angrebsstilling på brættet.

Omkring træk 20 var stemningen
spændt i presserummet. Var Anand
endelig på vej mod et helt point?
Carlsens stilling virkede trykket, og
så han ikke en anelse bekymret ud?
Anand tog så en længere tænke-
pause.

Den lokale GM Ramesh, som fun-
gerede som kommentator, fortalte
mig bagefter, at han var sikker på, at
Anand brugte tiden på at finde det
helt nøjagtige matangreb og vurdere,
hvordan han skulle forholde sig til
Carlsen eneste trumf: b-bonden, der
var tæt på forvandling.

Stor var overraskelsen og skuffel-
sen derfor, da Anand nogle få træk
senere spillede den tilsyneladende
planlagte grove fejl 28. Sf1 stort set
a tempo. For GM Ramesh virkede
tænkepausen i bakspejlet som parti-
ets afgørende moment. Legendari-
ske Anand, kendt for at spille hur-
tigt og præcist, tog sig en lang tæn-
kepause, hvor han var underlagt et
stort nervepres, matchstillingen og
den lovende stilling på brættet taget
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Jeg var chokeret over Carlsens spil i
denne fase. Han var ligeglad med
det unødvendige i endnu en gevinst,
med den unødvendige ydmygelse af
Anand, med risikoen for en finger-
fejl. Det var ikke bare spil på ge-
vinst, men en magtdemonstration af
skræmmende intensitet. Det drejede
sig ikke længere om Anand. Med
Jens Enevoldsens uforglemmelige
ord om Aljechin efter sejren over
Capablanca var Carlsen i gang med
at vise rakket, hvem der var deres
nye herre og mester. Han kunne her
have fortsat med 46. Sh5, men be-

sluttede at forcere og kalkulerede
sandsynligvis frem til træk 62.
46. Sg8† Kf8 47. Sxh6 gxf4 48. gxf4

Kg7 49. Sxf5† exf5 50. Kb6 Sg2 51.

Kxb7 Sxf4 52. Kxa6 Se6 53. Kb6 f4 54.

a6 f3 55. a7 f2 56. a8D f1D 57. Dd5

De1 58. Dd6 De3† 59. Ka6 Sc5† 60.

Kb5 Sxb3 61. Dc7† Kh6 62. Db6†

Dxb6† 63. Kxb6 Kh5 64. h4 Kxh4 65.

c5 Sxc5 ½-½

Magnus Carlsen var ny verdensme-
ster i skak med matchsejr 6½-3½.
Han vandt også 1½ million $ og to
ratingpoint.

Hvorfor vandt Carlsen?
Kvaliteten af spillet var skuffende.
Det skriver man selvfølgelig om alle
VM-matcher, men ingen af Carlsens
gevinster var af høj standard. VM
blev afgjort af en række grove fejl
fra Anands side, som selvfølgelig
blev fremtvunget af det pres, Carl-
sen lagde ham under, men også af
nogle specifikke problemer i Anands
sind og hans forberedelser. Med en
træt kliché, så fik han aldrig sit spil
til at fungere, og en vigtig årsag må
søges i Anands manglende tro på sig
selv. Ville han mod andre have mis-

i betragtning, og planlagde tilsyne-
ladende en variant, der lod sig nemt
afvise.

Der var bedre plads i presserum-
met til 10. parti, der skulle vise sig
at være matchens sidste. Efter 9. run-
des kollaps og en matchstilling, hvor
Carlsen blot manglede en enkelt re-
mis, var spændingen reelt afmonte-
ret. Anand forsøgte sig med sicili-
ansk, men Carlsen undveg forven-
teligt skarpe åbningsdiskussioner,
og styrede efter en solid opstilling
med et lille plus. Anand lavede en
fejl i midtspillet, men Carlsen spil-
lede ikke det stærkeste svar, og
Anand slap med skrækken og en re-
mis efter 65 træk.

‘Den bedste vandt...’
På det efterfølgende pressemøde
undskyldte Anand over for sine in-
diske skakfans, at han havde spillet
under sit vanlige niveau. Carlsen
benyttede, til de indiske journalisters
begejstring, lejligheden til at takke
for et fantastisk ophold i Indien, hvor
han havde følt sig særdeles vel mod-
taget og været veltilpas fra første
dag.

Carlsen blev spurgt, om han var
enig i, at Anand havde spillet under
niveau: ‘Måske,’ sagde han, ‘men
jeg vil godt tillade mig at tage en del
af æren for det. Anand er en skak-
legende, men jeg mener med al re-
spekt, at den bedste spiller vandt
denne match.’

Den nyslåede verdensmester vir-
kede som om, han tog det hele gan-
ske afslappet. Han tacklede situatio-
nen professionelt, uden store jubel-
scener udadtil. Eller var han træt?
I hvert fald var der på et tidspunkt
en fotograf, der råbte: ‘Smil! Carl-
sen! Må vi få et smil!’

Efterrationaliseringer
Carlsen fortalte på pressemødet, at
for ham kom et afgørende moment i
matchen tidligt. Det var i de hårdt
kæmpede remispartier i 3. og 4.
runde, at han fik troen på, at Anand
kunne overvindes.

Blandt lokale skakentusiaster var
der naturligvis en del efterrationa-
liseringer om Anands indsats. Alle
var enige om, at Carlsen er en fanta-
stisk teknisk spiller og en værdig
verdensmester, der ikke gav Anand

lov til ret meget. Man bed især
mærke i, at Anand spillede de afgø-
rende fejl efter meget kort betænk-
ningstid, uden at han i øvrigt var
presset på uret. Selv om Anand endte
med at tabe hele tre partier, havde
han bestemt sine chancer undervejs.
Var han ikke i nærheden af mere i 3.
parti? Og burde Anand ikke have
forsøgt et aggressivt opspil som i 9.
parti langt tidligere i matchen?

For Anand må de to tidlige neder-
lag have været et hårdt slag og en
understregning af Carlsens tilsyne-
ladende store force: Hvis han vil, kan
han spille partierne helt ud og spille
præcist træk efter træk, blive ved
med at presse og hugge sikkert til,
hvis modstanderen laver fejl.

Også når partiet gælder verdens-
mesterskabet i den regerende ver-
densmesters fødeby.

Andreas Kastberg

har tre gange tidligere

været i Chennai og har

gode skakvenner i

byen. På billedet

deltager han i et lokalt

arrangement med

skakundervisning og

hyggelyn. I Danmark

har han været medlem

af SK 1968 i knap 30

år, og klubkammeraten

DSU-webmaster

Thomas Vestergård

sørgede for presse-

akkreditering ved VM.

Foto: K. Viswevaran.
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set gevinstmulighederne i 3. parti?
Eller som i 5. parti have erklæret den
lige stilling efter det udmærkede
34... Td4 for tabt? Eller som i 9. parti
forceret stillingen i stedet for at
vælge en mere langsom og chance-
rig opbygning?

Anands berømmede team og åb-
ningsforberedelser fungerede ikke
på samme niveau som i tidligere
matcher. Han fik ikke noget ud af 1.
e4. og især er det bemærkelsesvær-
digt, at han ikke havde noget mod
Berlinerforsvaret i spansk, men
tværtimod drev ind i en dårlig stil-
ling i 4. parti. Carlsen havde spillet
Berlinerforsvaret før, det passede
hans stil, og hans sekundant Jon
Ludvig Hammer var en kendt eks-
pert i åbningen. I 9. parti skiftede
Anand til 1. d4 og fik en stærk an-
grebsstilling, men der var det lige-
som ret sent.

Sergei Shipov skrev i sin analyse
af matchen i New in Chess, at Anand
savnede sit gamle hold, og især
‘Kasimdzhanovs østerlandske snu-
hed og Nielsens soliditet.’ I en poli-
tisk korrekt tid er det forfriskende at
finde en racemæssig stereotyp af den
slags, men bortset fra det tvivler jeg
på den del af Shipovs analyse.
Anands team var uhyre stærkt med
den tidligere VM-kandidat Peter
Leko i spidsen. Nok er Lekos stjerne
falmet, men han er stadig en stærk
analytiker med stort åbningskend-
skab. Fejlen må stadig ligge hos
Anand, som dirigerede, hvad holdet
skulle undersøge.

Carlsens hold fungerede bedre.
Dog ville man gerne vide, hvad de
egentlig havde set i åbningen i 9.
parti, for Carlsen kan umuligt have
planlagt at gå ind i en så farlig stil-
ling. Carlsen holder stadig navnene
på sine sekundanter hemmeligt, men
alle regner med, Jon Ludvig Ham-
mer var en af dem, og desuden er
der nævnt navne som Ian Nepom-
niatchi, Pavel Eljanov og Laurent
Fressinet, alle unge og stærke spil-
lere. Det bemærkelsesværdige er, at
Carlsen ikke havde nogen af dem
med sig i Chennai, men klarede
kommunikationen via Skype. I ste-

det bestod hans team af manager,
læge, kok, bodyguard, far Henrik og
storesøster Ellen, som rejste før parti
5. Taktikken må have været, at Carl-
sen ikke som i London skulle bukke
under for presset, men isoleres fra
omverdenen og leve i en boble om-
givet af mennesker, han stolede på.
Det må siges, at det fungerede godt.
Man overser let, at der bag Magnus
Carlsen er en velsmurt maskine le-
det af hans manager Espen Agde-
stein, som både tager sig af det for-
retningsmæssige og organisatoriske.

En naturkraft
Man kunne have undt Anand en
bedre afslutning. Et brag af en match,
hvor han havde vundet nogle partier
og tvunget Carlsen til at yde sit bed-
ste. Men vi vælger jo ikke selv af-
slutningen, og Anand har haft en
strålende karriere og indskrevet sit
navn blandt skakkens udødelige.
Han har selv stået med trofæet og
set ned på sin sønderknuste modstan-
der, og nu var det så hans tur.

Garry Kasparov skrev: ‘Carlsen
is a force of nature whose time has
come and there was little Anand
could do to slow the inevitable in
Chennai.’

Sauron, en naturkraft, skakkens
Justin Bieber, et sexsymbol. Beteg-
nelserne er mange. Der er ingen tvivl
om, at Carlsens sejr er god for skak.
Det var utilfredsstillende, at verdens-
mesteren ikke var verdensranglist-
ens nr. 1, og med Carlsen har vi fået
en karismatisk ung verdensmester
med et element af noget mystisk og
uforklarligt, som fascinerer i og uden
for skakverdenen. Med Hikaru Na-
kamura i konstant fremgang har vi
også fået en amerikansk udfordrer,
som bør kunne tiltrække sponsorer i
det store land.

Carlsen har givet flere interviews
siden matchen, men det mest inter-
essante er i den norske TV-kanal
VG. Her fremtræder han modent og
reflekterende, charmerende, uhyre
selvbevidst, men også objektiv om
sig selv. Om grunden til sine egne
evner og succes svarer han, at det er
et mysterium. Nok spiller han bedre

end nogen anden, men han kan ikke
forklare hvorfor og har det i øvrigt
fint med at være et mysterium. Han
bliver bl.a. spurgt, om nogen i forti-
den kunne have besejret ham, og her
svarer han Kasparov, da han var på
toppen, og den yngre Kasparov kun-
ne også have givet ham alvorlige
problemer. Fischer på toppen min-
dede meget om ham selv: Utrolig
præcis i spillet, og helt nådesløs!
Carlsen mener stadig at have meget
mere at lære om skak. Han har set på
nogle af sine partier for et par år si-
den og synes egentlig, han dengang
vidste absurd lidt, skønt han allerede
var nr. 1 på verdensranglisten.

Udfordrerne
Så ved I det, udfordrere. Sauron har
sat sig på tronen, og han er ikke fær-
dig. Se mig og frygt! Kandidatturn-
eringen, som spilles i den romanti-
ske olieby Khanty-Mansiysk i Rus-
land 12.- 30. marts 2014 (tempera-
turen i marts svinger mellem plus
13 og minus 40) vil vise, hvem der
bliver hans første udfordrer.

Efter min mening er Vladimir
Kramnik den eneste, som lige nu kan
volde Carlsen problemer, om end
han som lykkelig ægtemand og far
er stærkt handicappet. Levon Aro-
nian kan spille positionsspil af over-
jordisk skønhed, men hans nerver
har indtil nu svigtet i de afgørende
øjeblikke. Hikaru Nakamura og
Fabiano Caruana er næppe modne
nok endnu.

Magnus Carlsen

– hvem bliver hans udfordrer?
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Af Peter Heine Nielsen

At en nordmand er verdensmester i
skak er helt utroligt. En inder, ud fra
et befolkningsgrundlag på over en
millard kan man måske forklare,
men at komme fra et land med ca.
4.5 millioner indbyggere uden syn-
derlig skakkultur og indtage skak-
verdenen med storm som Magnus
Carlsen har gjort, er en unik præsta-
tion.

Første gang jeg så ham var ved en
af de klassiske Gausdal-turneringer
og indtrykket var en ung spiller med
kæmpe teorikundskaber, der ikke
spillede specielt godt. At han  13 år
senere, med de præcist modsatte
kvaliteter, ville være verdens uden
sammenligning bedste spiller fore-
kom ikke oplagt.

Et par år senere var jeg som norsk
ungdomslandsholdstræner til en træ-
ningssamling i Oslo, og i gæstelek-
tionen for gruppen under 12-årige,
havde Carlsen meninger om alle
opgaver i det Larsen-inspirerede
tema, randbondetræk. Hans første
skakbog var Bents ‘Find planen’, og
inspirationen derfra var tydelig.

I 2005 slog han mig i et nøgle-
parti ved EM i næstsidste runde, og
det blev derfor ham og ikke mig, der
gik videre til World-Cup'en senere
på året. Dér var jeg for første gang
med ham som sekundant, og det kom
nok som en overraskelse for alle
andre end ham selv, at han ville få
sit første store gennembrud. I hvert
fald havde jeg booket billetter hjem,
så jeg kunne nå at spille Bundesliga
weekenden efter, i forventning om
et hurtigt exit.

Men som 14-årig virkede han al-
lerede klar til at kæmpe mod ver-
denseliten i skak og kvalificerede sig
som den yngste nogen sinde til
kandidatturneringen.

Her oplevede jeg for første gang
Carlsen-familiens tilgang til skak.
Sigtet var hele tiden, at positiv nys-
gerrighed var drivkraften. Jeg havde
forbud imod på nogen måde at presse
ham til at forberede sig eller give
indtryk af, at dette var en meget vig-
tig turnering. Så det blev til vældigt
megen bordtennis, tv-serien ‘Yes
minister’ – men naturligvis også
masser af skak.

Skakligt var det svært ikke at være
imponeret, han pressede Bareev til
det yderste i ottendedelsfinalen, og
gik konsekvent efter at udnytte hans
svageste side, det taktiske. Og selv
efter tabet, slog han så Lautier og
Malakhov, begge etablerede top-
navne, og blev kort før sin 15-års
fødselsdag kandidatturneringsdel-
tager.

Den lystbaserede tilgang blev
nærmest taget til det ekstreme i for-
bindelse med det første træning-
samarbejde med Garri Kasparov.
Efter et par gode sessioner i Moskva
stoppede samarbejdet, da Magnus
fik hjemmeopgaver for! For skak
skulle være sjovt, ikke pligt. Og det
er efter min opfattelse noget af det
mest fascinerende ved vores nye ver-
densmester.

Det er absolut en fejl at tro, der
ikke ligger enorme mængder af tid
brugt på skak bag nordmandens suc-
ces, og at nedtone, at kærligheden
til spillet er enorm. Men Carlsen er
på ingen måde en tidstypisk sports-
stjerne, der har trænet tennis eller
golfslag siden den tidligere barn-
dom, presset af forældre-ambitioner.

Han er en meget selvstændigt tæn-
kende verdensmester, som ikke er
nervøs for at ændre på etablerede
dogmer i skakverdenen. I en tid, hvor
VM-matcher længe har været præ-

Magnus Carlsen

• Født 30. november 1990.

• Lærte skak som 5-årig af sin far.

• 2003 International mester.

• 2004 Stormester som 13-årig.

• Fyldte 15 år under World-
Cup’en i 2005, hvor han som
den yngste nogen sinde kvalifi-
cerede sig til kandidattur-
neringen, hvor han tabte til
Levon Aronian efter lynskak-
omkamp.

• 2008 nr. 1 på verdensranglisten
listen med ‘Live-rating’.

• Januar 2010 nr. 1 på FIDE's
verdensrangliste, 19 år gammel.

• Verdensranglistens nr. 1 siden
juli 2011 og til dato.

• Den mest vindende turnerings-
spiller de seneste år. Bl.a. ...

• 2011 Bazna Kings tournament,
Grand Slam Chess Final,
Tal Memorial.

• 2012 Grand Slam Chess Final,
London Chess Classic

• 2013 Tata Steel Chess
Tournament, Kandidat-
turneringen, Sinquefield Cup.

• 2013 overgik han Kasparovs
ratingrekord og forbedrede den
siden til 2872.

• Chess Oscars 2009, 2010, 2011
og 2012.

• Årets sportsnavn i Norge og
vinder af Folkets Idrettspris flere
gange.

Skak skal være sjovt

Grundværdien for den nye verdensmester:
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... VM-MATCH: ANAND - CARLSEN

get af åbningsanalyser og store sekundanthold,
vandt han matchen med hjælp fra den jævn-
aldrende landsmand Jon Ludvig Hammer via
Skype som eneste assistance. Selv Fischer
havde et markant større skakligt støtteapparat!
Carlsen går sine egne veje, og resultaterne ta-
ler for sig selv. Ene mand relancerer han skak
i den vestlige verden i en sådan grad, at det
sagtens tåler sammenligning med 1972.

Men også som verdensmester holder han fast
i grundværdierne, nysgerrigheden til spillet,
samt at det altid skal være sjovt at spille skak!

Noter til oversigt:

1 Aljechin blev født i Rusland 1892, men
blev fransk statsborger 1925.

2 Fischer accepterede ikke match-
betingelserne, og FIDE udråbte Karpov til
verdensmester uden kamp – hvad Fischer
heller ikke anerkendte.

3 Karpov - Victor Korchnoi 6-5 + 21 remis.

4 Karpov - Victor Korchnoi 6-2 + 10 remis.

5 Garri Kasparov - Anatolij Karpov 13-11 efter
at den oprindelige match var annulleret ved
stillingen 5-3 til Karpov (+ 39 remis)

6 Kasparov - Karpov 12½-11½

7 Kasparov - Karpov 12-12

8 Kasparov - Karpov 12½-11½

9 Fischer - Spasskij 10-5 + 15 remis.

10 PCA-VM: Kasparov - Nigel Short 12½-7½

11 Karpov - Jan Timman 12½-8½

12 PCA-VM: Kasparov - Anand 10½-7½

13 Knock-out: Karpov - Kamsky 10½-7½

14 Karpov - Anand 5-3

15 Knock-out: Khalifman - Akopian 3½-2½

16 Knock-out: Anand - Shirov 3½ -½

17 BGN-VM (PCA og derpå WCC er gået ned pga.
pengemangel): Kramnik - Kasparov 8½-6½

18 Knock-out: Ponomariov - Ivanchuk 4½-2½

19 Kramnik indgår Prag-aftalen med FIDE
om genforening af VM.

20 Knock-out: Kasimdzhanov - Adams 4½-3½

21 San Luis, dobbeltrundig turnering.

22 Kramnik - Topalov 8½-7½

23 Fischer dør 17. januar 2008.

24 Mexico, dobbeltrundig turnering.

25 Anand - Kramnik 6½-4½

26 Anand - Topalov 6½-5½

27 Anand - Gelfand 8½-7½

28 Carlsen - Anand 6½-3½

FIDE

Verdensmesterskabet i skak ...

1886-1894 Wilhelm Steinitz, Østrig
1894-1921 Emanuel Lasker, Tyskland
1921-1927 José R. Capablanca, Cuba
1927-1935 Alexander Aljechin, Frankrig1

1935-1937 Max Euwe, Holland
1937-1946 Alexander Aljechin, Frankrig

1946-1948 Ingen mester.
Aljechin dør 1946,
og FIDE overtager VM.

1948-1957 Mikhail Botvinnik, USSR
1957-1958 Vasilij Smyslov, USSR
1958-1960 Mikhail Botvinnik, USSR
1960-1961 Mikhail Tal, USSR
1961-1963 Mikhail Botvinnik, USSR
1963-1969 Tigran Petrosjan, USSR
1969-1972 Boris Spasskij, USSR
1972-1975 Robert J. Fischer, USA

– splittet ...

1975 Anatolij Karpov, USSR2 Fischer
1978 Karpov3

1981 Karpov4

1985 Garri Kasparov, USSR5

1986 Kasparov6

1987 Kasparov7

1990 Kasparov8

1992 Fischer9

1993 Karpov11 Kasparov10

1995 Kasparov12

1996 Karpov13

1998 Karpov14

1999 Khalifman15

2000 Anand16 Kramnik17

2002 Ponomariov18 Kramnik19

2004 Kasimdzhanov20

2005 Topalov21

Fischer23

– og samlet igen ...

2006 Vladimir Kramnik, Rusland22

2007 Viswanathan Anand, Indien24

2008 Viswanathan Anand, Indien25

2010 Viswanathan Anand, Indien26

2012 Viswanathan Anand, Indien27

2013 Magnus Carlsen, Norge28
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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 54

Taktik

2. Hvid trækker!
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Fruen må flyttes!

5. Sort trækker!
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Gratis bonde?

8. Hvid trækker!
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Urokeret konge!

3. Sort trækker!
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Fortsæt udviklingen!

6. Hvid trækker!
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Springer med fremtid!

9. Sort trækker!
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Randspringere!

1. Hvid trækker!
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Der kan angribes!

4. Sort trækker!
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Gør fordelen større!

7. Sort trækker!
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Gevinststilling?
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Åben række (38 hold)

Plac. Hold (seedning) v u t mp brp korr.

1 Aserbajdsdjan (6) 5 4 0 14 21 212

2 Frankrig (3) 5 3 1 13 20½ 210½

3 Rusland (1) 6 1 2 13 22½ 202

4 Armenien (2) 5 3 1 13 20 195½

5 Ungarn (7) 4 4 1 12 21½ 200½

6 Georgien (14) 4 4 1 12 20 178½

7 Grækenland (15) 4 3 2 11 20½ 199½

8 Tjekkiet (9) 4 3 2 11 20½ 192½

9 Ukraine (4) 4 3 2 11 20½ 188½

10 England (5) 3 5 1 11 20 184½

11 Holland (8) 5 1 3 11 23½ 167

12 Italien (13) 4 3 2 11 19 142

13 Serbien (20) 3 4 2 10 21 173

14 Rumænien (19) 3 4 2 10 21½ 159½

15 Hviderusland (17) 4 2 3 10 18½ 155½

16 Polen (12) 3 4 2 10 19½ 154

17 Kroatien (16) 3 4 2 10 18½ 151

18 Montenegro (30) 4 2 3 10 17½ 124½

19 Spanien (11) 3 3 3 9 18 144½

20 Tyskland (10) 3 3 3 9 18 142½

21 Slovenien (22) 4 1 4 9 16½ 138

22 Polen Futures (23) 4 1 4 9 18 121½

23 Litauen (34) 4 1 4 9 19 112

24 Tyrkiet (18) 3 2 4 8 17½ 145

25 Bulgarien (21) 3 2 4 8 18 134

26 Sverige (25) 3 2 4 8 18 127½

27 Danmark (26) 3 2 4 8 18½ 115

28 Israel (29) 3 1 5 7 16½ 124

29 Island (28) 3 1 5 7 17½ 112

30 Østrig (27) 2 3 4 7 14 110½

31 Polen Goldies (24) 3 1 5 7 16 110

32 Schweiz (31) 3 1 5 7 14½ 103

33 Belgien (33) 3 1 5 7 18½ 95½

34 Finland (32) 2 2 5 6 16½ 94

35 Norge (36) 3 0 6 6 14 68½

36 Skotland (37) 1 2 6 4 13 67½

37 Makedonien (35) 2 0 7 4 14 66½

38 Wales (38) 0 0 9 0 2 13½

Kvinderækken (32 hold)

1 Ukraine (1) 7 1 1 15 24 222½

2 Rusland (2) 6 2 1 14 25 267½

3 Polen (4) 6 2 1 14 21½ 203

4 Geogien (3) 4 4 1 12 23 226

5 Armenien (6) 5 2 2 12 24 215½

29 Norge (29) 2 2 5 6 11½ 67½

31 Island (32) 0 3 6 3 12 77

32 Finland (31) 0 3 6 3 12 70½

1. Aserbajdsjan (2693)

1 GM Shakhriyar Mamedyarov (2757) 4½/8

2 GM Teimour Radjabov (2715) 4½/8

3 GM Eltaj Safarli (2653) 2½/6

4 GM Rauf Mamedov (2647) 5½/8

5 GM Gadir Guseinov (2607) 4/6

2. Frankrig

1 GM Etienne Bacrot (2749) 3½/8

2 GM Maxime Vachier-Lagrave (2742) 5½/9

3 GM Romain Edouard (2653) 5/8

4 GM Vladislav Tkachiev (2637) 5/8

5 GM Hicham Hamdouchi (2627) 1½/3

3. Rusland (2747)

1 GM Alexander Grischuk (2785) 4½/8

2 GM Peter Svidler (2752) 6½/9

3 GM Dmitry Andreikin (2710) 4½/7

4 GM Alexander Morozevich (2727) 3½/6

5 GM Evgeny Tomashevsky (2722) 3½/6

1. Ukraine (2498)

1 GM Kateryna Lagno (2542) 6/9

2 GM Anna Ushenina (2492) 6½/8

3 IM Mariya Muzychuk (2491) 6½/8

4 GM Natalia Zhukova (2466) 3/7

5 IM Inna Gaponenko (2402) 2/4

Stærke

tophold
Hold-EM i Warszawa gav

Danmark en placering

som holdets seedning.
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Europamesterskabet er den ene af
skakkens tre store klassiske turnerin-
ger for landshold: OL, Hold-VM og
Hold-EM.

Danmark har deltaget i næsten alle
olympiader siden den, der tæller som
den første, London 1927 (hvor vi
vandt sølv!). Kun undtaget Dubai
1986, som Danmark boykottede i
protest mod udelukkelsen af Israel,
og Kalmykien i 1998, hvor spiller-
utryghed ved stedet  svækkede hol-
dene så meget, at Dansk Skak Union
valgte at blive hjemme.

VM for landshold har siden 1985
været afholdt i alt ni gange, senest i
Antalya, Tyrkiet, 2013, hvor Rus-
land vandt foran Kina, Ukraine, USA
og Armenien. Hver gang med ni el-
ler ti hold, alle-mod-alle, og hver
gang uden Danmark, som endnu al-
drig har kvalificeret sig via point-
systemet ved OL og EM.

Og så altså EM for landshold, som
i november 2013 blev afviklet i
Warszawa, Polen, som det 19. euro-
pæiske holdmesterskab i rækken si-
den starten i 1957.

Modsat OL, som altid har været
spillet med 4-mands hold, og VM,

som bortset fra premiereturneringen
også konsekvent er spillet med hold
af fire spillere, var Hold-EM længe
om at forlade de store landshold. De
fire første turneringer blev spillet
med 10-mands hold, de næste fire
med 8-mands hold, derpå en enkelt
turnering med 6-mands hold, og så
endelig fra og med Debrecen, Un-
garn, 1992 med 4-mands hold.

To gange i EM-finalen
Danmark deltog ikke i de første tre
mesterskaber, men vandt i 1967 for-
gruppe 2 (spillet på Københavns
Rådhus) efter sejre over Vesttysk-
land og Irland. Uden Bent Larsen,
som det efterår var i gang med sin
historiske serie af turneringssejre i
udlandet.

Finalen i Kapfenberg, Østrig,
1970 gav Danmark en 8. plads blandt
otte hold. I de følgende turneringer,
med finaler i 1973 og 1977 lykke-
des det ikke Danmark at kvalificere
sig fra forgruppen (som i 1971 blev
spillet i Århus), og i 1980 deltog
Danmark slet ikke.

Det hidtil bedste resultat ved hold-
EM nåede Danmark i 1983 ved at nå

finalen i Plovdiv, Bulgarien, og med
et hold anført af Erling Mortensen
og Curt Hansen slutte som nr. 7.

Efter en pause genopstod turne-
ringen i det moderne format, 9 run-
der schweizer, i 1989, men uden
dansk deltagelse. Ved premieren på
4-mands hold i 1992 blev Danmark
nr. 20 af 30 deltagere, og deltog der-
efter først efter 13 års pause i Göte-
borg 2005 med en 21. plads blandt
38 hold.

I 2007 i Heraklion i Grækenland
nåede Danmark helt op på 12. plad-
sen blandt de 39 hold, bl.a. i kraft af
Peter Heine Nielsens 6½ point af 9,
som gjorde ham til topscorer på
førstebrættet.

I 2009 blev det til en 22. plads i
Novi Sad, Serbien, og i 2011 endte
Danmark lidt under seedningen på
28. plads blandt 38 hold.

Rutineret hold
Til hold-EM 2013 i Warszawa havde
landstræner Jacob Aagaard udtaget
fire rutinerede spillere, som alle
havde deltaget i turneringen tidli-
gere. Førstemanden Sune Berg Han-
sen endda alle fire gange, siden Dan-

Af Thorbjørn Rosenlund

Topseedede Rusland havde kæmpet sig frem igen efter 2. rundes sensationelle nederlag  til Tyrkiet, men tabte i 7. runde

nøgleopgøret mod Armenien 2½-1½. Med front mod kameraet er det russerne Evgeny Tomashevsky, Alexander Morozevich

og Peter Svidler mod Gabriel Sargissian, Vladimir Akopian, Sergei Movsesian og Levon Aronian

Foto: etcc2013.com
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Planlagt

løberretræte

Allan Stig Rasmussen
kommenterer:

Jeg mødte også Stefan Docx for fire
år siden til hold-EM i Novi Sad. Der
havde vi en længere teoridiskussion
på brættet, hvorefter han mere eller
mindre ofrede sig ihjel. Siden har
han vundet 100 point, mens min ud-
vikling er gået i den modsatte ret-
ning. Til gengæld var jeg Hvid denne
gang og ikke plaget af lungebetæn-
delse, så jeg var ret tilfreds. Docx
spiller dog meget forskelligt, så jeg
havde pænt travlt inden partiet.

Allan Stig Rasmussen
Danmark (2486)

Stefan Docx
Belgien (2488)

Moderne benoni / A61

1. d4 Sf6 2. c4 c5

Ikke en trækfølge han havde brugt
ret ofte, men heller ikke ligefrem
overraskende.

3. d5 e6

Moderne benoni! Forinden spillede
han altid 3... b5 i denne stilling, men
jeg havde dog nået lige at skimme
en relevant fil omkring dette også.
Hårdt arbejde betaler sig ofte.
4. Sc3 exd5 5. cxd5 d6 6. Sf3 g6 7.

Lf4!?

En moderne håndtering, anbefalet af
bl.a. Kaufman. Hvid spiller lidt mere
afventende i centum og forsøger i
stedet at begrænse Sorts aktive mu-
ligheder.
7... a6

En af pointerne med Hvids opstil-
ling er, at Da4† kan være ret irrite-
rende for Sort, hvis han i stedet for
a6 spiller spiller 7... Lg7. Sådanne
ting var min modstander dog helt
med på, faktisk fortalte han efter par-
tiet, at han havde orienteret sig om
denne åbning i tre forskellige udgi-
velser af nyere dato.
8. a4 Lg7 9. h3 0-0 10. e3 Te8 11. Sd2

Sbd7 12. Le2

12. Lxd6 vinder en bonde, men Sort
får rigeligt med kompensation efter
12... Sb6 13. Lxc5 Sfxd5

12... Se5
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13. Lh2!

For halvandet år siden, mens jeg sta-
dig boede i Århus, havde jeg Mads
Andersen og Bjørn Ochsner på be-
søg for at analysere lidt forskellige
varianter sammen. Vi var ikke vold-
somt effektive, men ‘del og hersk’
metoden med kompetente folk kan
opveje en del. Vi havde bl.a. fast-
slået, at denne trækfølge var den
mest præcise for ikke at tillade Sfd7
fulgt af f5, hvorefter et evt. f4 kan
besvares med Sf7. Mange stærke
spillere har haft denne stilling, men
kun Markus Ragger spillede tekst-

mark i 2005 igen begyndte at sende
hold til EM. Jakob Vang Glud og
Allan Stig Rasmussen havde begge
deltaget i 2009 og 2011, og Davor
Palo var før sin skakpause med i
2005. Som eneste nye spiller på hol-
det havde landstræneren udtaget den
18-årige IM Mads Andersen.

Non-playing captain
Foruden de fem var der lavet aftale
med GM Lars Schandorff, så Dan-
mark kunne stille op under ledelse
af en non-playing captain. Rappor-
terne i Skakbladet om Danmarks ni
matcher er holdkaptajnens, og han
får også ordet om sin indgang til
opgaven og om forarbejdet:

Lars Schandorff: ‘Da jeg sagde ja til
at være holdleder ved EM, var det
blandt andet for at være med til at
opbygge en ny kultur på og omkring
landsholdet. Spillerne skal være en

2
. 

ru
n

d
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del af et hold, hvor man arbejder
sammen og har det godt med hinan-
den. Selvfølgelig kan man tage in-
dividuelle hensyn, men fællesskabet
skal være der. Man spiller for Dan-
mark, ikke for sig selv.

Inden EM havde vi en 2-dages
træningssamling, hvor vi kiggede på
en masse interessante åbninger, både
fælles alle sammen og i mindre grup-
per på kryds og tværs.

Dette samarbejde fortsatte under
turneringen. Jeg forsøgte at hjælpe
alle spillerne med deres forberedel-
ser til partierne efter behov. Nogle
gange var det større åbningskom-
plekser, der skulle udarbejdes, an-
dre gange at lappe et hul i en side-
variant, tit var det nok at snakke om,
hvad hver enkelt skulle spille.

Jeg kender jo spillerne rigtig godt,
og jeg kender gamet. Det er en stor
fordel, og generelt fungerede det rig-
tig godt.’

Et spillerønske
I den endelige holdopstilling havde
holdkaptajnen valgt at lytte til spil-
lerne, idet Jakob Vang Glud gerne
ville spille så højt oppe på holdet
som muligt – ønskede at tage an-
svar, tolkede holdkaptajnen – mens
Davor Palo endnu ikke stolede på at
have genfundet landsholdsformen
og derfor gerne ville bytte bræt i
forhold til ratingen.

Hold-EM højt profileret
Blandt de store europæiske skak-
nationer er Hold-EM prioriteret
meget højt. Alle stillede i noget nær
stærkeste opstilling, og hver dag i
den ni runder lange turnering kunne
man se verdensstjerner i aktion. Og
måske endda selv møde dem ved
skakbrættet på Novotel Warszawa
Centrum, som dannede en værdig
ramme om mesterskabet.
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trækket, dog allerede tilbage i 2011.
Så sent som dagen inden mit parti
mod Docx havde en 2700-mand net-
op tilladt nævnte setup, så Sort fik
fornuftigt modspil efter 13. 0-0 Sfd7
14. Dc2 b6 15. Lg3 f5 16. b3 Df6 17.
Tac1 Tb8 18. Tfe1 Sf7 i Moiseenko
- Pantsulaia, hold-EM 2013.
13... b6

13... Sfd7 kan nu besvares med 14.
f4, der vinder en officer, og 14...
Sd3† 15. Lxd3 Txe3† 16. Le2
Txh3!? er mere tabt end computeren
umiddelbart tror.
14. 0-0 Lb7 15. f4 Sed7 16. Sc4

Siden analysesamlingen havde jeg
opdateret min fil, og sågar spillet et

spille, men alligevel et af de mere
naturlige, for at kunne dække d6 med
Ted8. Et ‘trick’ jeg havde glemt alt
om, og da heller ikke fået gemt i min
fil, var 17... b5! 18. axb5 Sb6! Ikke
nemt at finde ved brættet, og nok
især ikke, hvis man ikke er rutineret
moderne benoni spiller. Ikke desto
mindre irriterer det mig noget, at jeg
missede det under partiet, for jeg hu-
sker, at jeg havde opdaget det til-
bage ved analysesamlingen. Hvid
har dog stadig lidt fordel efter 19.
Sa5 Txe3 20. f5
18. e4

Lidt forsinket har Hvid nu alligevel
indtaget centrum, og Sort må kigge
desperat efter modspil. 18. f5!? kom
bestemt stadig i betragtning.
18... S6d7 19. Db3

Jeg brugte en del tid på det klassiske
fremstød 19. e5 dxe5 20. d6 Db8 21.
fxe5 og så både 21... Sxe5 22. Ld5
og 21... Lxe5 22. Sxe5 Sxe5 23. Ld5.
I begge tilfælde var sikker på, at det
måtte være godt for Hvid, så det
havde absolut givet mening at spille
det. Jeg troede dog, at jeg kunne få

Seedet lidt under midten i feltet
kunne Danmark ikke undgå at møde
et af af topholdene. En mulig mod-
stander var Aserbajdsdjan, nummer
to ved EM i 2011, men de fik 25-
seedede Sverige, som leverede en af
de større overraskelser i 1. runde og
holdt uafgjort 2-2. I stedet blev Dan-
marks modstander Ungarn, som vi

tabte til med hele 4-0 ved OL i
Istanbul 2012, og som ved Hold-EM
2011 tog bronze foran storhold som
Armenien, Rusland og Holland.

Lars Schandorff: ‘Taktikken var at
spille solidt og fornuftigt og med lidt
held holde 2-2. Det var selvfølgelig
lettere sagt end gjort. Ungarn har et
klassehold, men manglede det nor-
male es Peter Leko, der var med
Anand i Indien til VM-matchen.

På bræt 1 og 4 holdt konceptet.
Mads Andersen fik en fin debut på

landsholdet, og Sune Berg Hansen
viste, at der skal meget til at vælte
ham. Erdos var aldrig tæt på. Vores
to sidste folk var oppe imod Ungarns
(efter min mening) to klart bedste
spillere. Jakob Vang Glud gik posi-
tionelt galt i byen mod Almasi, gav
en bonde og kæmpede godt, men det
var op ad bakke.

Allan Stig Rasmussen var igen
oppe imod superfarlige Judit Polgar.
Hun havde slået ham i Tyrkiet, og
denne gang var han oven i købet sort.
Polgar spillede den skarpe Panov-
variant mod Caro-Kann. Hurtigt
havnede man i en typestilling med
isoleret d-bonde, hvor Hvid havde
meget aktive brikker. Det er jo dér,
Polgar er bedst. Sort forsøgte at af-
laste med Sd5, men efter Sxd5 måtte
han slå tilbage med bonden. Som
Polgar lakonisk bemærkede efter
partiet: „Efter exd5 er det envejs-
trafik!“.

1. runde: Ungarn og Polgar

Ungarn (7) - Danmark (26) 3-1

GM Viktor Erdos (2658) - GM Sune Berg Hansen (2563) ½-½

GM Zoltan Almasi (2710) - M Jakob Vang Glud (2526) 1-0

GM Judit Polgar (2689) - GM Allan Stig Rasmussen (2486) 1-0

GM Tamas Banusz (2593) - IM Mads Andersen (2499) ½-½

�

træningsparti i varianten, så jeg var
bestemt ikke utilfreds med det fore-
løbige partiforløb.
16... Dc7

Ikke just kritisk, men dog med en
skjult pointe. 16...Se4 er mere inte-
ressant, men ikke noget man spiller
uden at have haft computeren på ar-
bejde. Kan det anbefales? Frem med
maskinen og find ud af det!
17. Lf3?!

17. f5 eller 17. Dd3 er bedre alterna-
tiver.
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17... Sf8

Absolut ikke et behageligt træk at

Foto: Calle Erlandsson.

Allan Stig Rasmussen – velforberedt angreb.
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en endnu bedre udgave ved at forbe-
rede fremstøddet.
19... Tab8!

Eneste chance for aktivt spil. 19...
Ld4† 20. Kh1 f6 dør straks pga. 21.
Se2, og at spille f6 med løberen på
g7 bør kun tiltale en meget lille del
af skakfolket.
20. e5

Jeg var ved at have brugt en del tid,
hvorfor jeg besluttede mig for at for-
cere spillet. Foreløbig har vi jo kun
byttet en enkelt bonde af! Det var
dog heller ikke dumt at forberede
e5-bruddet yderligere ved at sætte
et tårn på e1.
20... dxe5 21. d6 Dc8

Efter 21... Dd8 22. Lxb7 Txb7 kan
jeg overveje at tage en kvalitet med
23. Sa5, pga. gaffel på c6.
22. Ld5!

En væsentlig pointe. Hvid retter
yderligere skyts mod et af Sorts sva-
geste punkter: f7.
22... Se6

22... Lxd5?! 23. Sxd5, og Hvid truer
alle mulige steder.

mening at kigge på. De fleste sprin-
ger vel hurtigt over den slags i et
trykt medie, så jeg vil nøjes med at
angive lidt træk til de hardcore:
a) 25. Sf6†? Sxf6 26. Dxf7† Kh8
27. d7 Sxd7 28. Dxd7 Dxd7 29. Sxd7
Tb7.
b) 25. Dc4!? b5 26. axb5 axb5 27.
Sf6†! Sxf6 28. Dxf7† Kh8 29. Ta7
med klar fordel.
c) 25. Da2 Sf5 (25... Sxe5 26.fxe5
De6 27. Se7† er igen klar fordel) 26.
Se7† Sxe7 27. Dxf7† Kh8 28. Sxd7!
Dxd7 29. Tae1 Dxd6 30. f5 Dd4†
31. Kh1, også her med klar fordel til
Hvid.
24. axb5

Man kan i hvert fald altid lige starte
med at slå, så der bliver åbnet for
tårnet.
24... axb5 25. Ta7!

Naturligt, og klart det bedste. Men
som altid er der nogle konkrete vari-
anter, særligt med så mange brikker
på brættet.
25... b4

Ikke 25... c4? 26. Dxb5.

Dagens sensation var Tyrkiets 2½-
1½ sejr over Rusland. På topbrættet
slog Dragran Slokak på 2618 ver-
densranglistens nummer 7, Alexan-
der Grischuk på 2785, mens de øv-
rige tre partier sluttede remis.

På det danske hold gav en fridag
til den solide førstemand, alders-
præsidenten Sune Berg Hansen på
42 år, plads til landsholds come-back
til 28-årige årige Davor Palo, som
efter fem års turneringspause vendte
tilbage til topskak med DM-sejr i
påsken og DM for hold. Det var der-

med et af de yngste danske lands-
hold længe, der med 2½-1½ over
Belgien bragte Danmark tilbage på
vinderkurs.

Lars Schandorff: ‘På papiret var vi
knebne favoritter. I praksis noget
større. Det var i hvert fald min op-
fattelse. Som jeg sagde til frokosten
for at peppe spillerne lidt op (her skal
man lige vide, at ved EM er det for-
budt at tilbyde remis før træk 40):
Hvis en dansker og en belgier spil-
ler, og de har en positionelt helt lige

stilling efter træk 20, så er der stor
chance for, at den ikke er lige, når
man når træk 40.

Vores bræt 3 og 4 reddede dagen.
Allan Stig Rasmussen spillede et
super-parti med hvid i Moderne
Benoni. I midtspillet fik han det te-
matiske stød e4-e5 ind i træk 20,
hvorefter alle hans brikker kom til
live. (Se partiet side 26).

Mads Andersen kom godt fra åb-
ningen, og da modstanderen noget
uoverlagt ofrede en officer, var det
bare at sige: Ja tak! (Se partiet side
29).

Jakob Vang Glud gik lidt galt i
byen og bragte for anden dag i træk
sig selv i problemer i en fin stilling.
Alligevel skulle han vel have holdt
remis. Davor Palo gjorde et fint og
solidt indtryk. Han brugte for meget
tid og tog en trækgentagelse. Han
havde stadig lidt rust, der skulle ban-
kes af.’

2. runde: Ungt dansk hold

Danmark (26) - Belgien (33) 2½-1½

IM Jakob Vang Glud (2526) - IM Bart Michiels (2506) 0-1

GM Davor Palo (2553) - IM Tanguy Ringoir (2514) ½-½

GM Allan Stig Rasmussen (2486) - IM Stefan Docx (2488) 1-0

IM Mads Andersen (2499) - IM Stef Soors (2404) 1-0

�

23. Sxe5
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23... b5

Vi havde begge undervurderet 23...
Lxd5! Det ændrer ikke ved evalu-
eringen, nemlig at Sort er på span-
den, men ikke lige så galt som i parti-
fortsættelsen, og Hvid skal spille
præcist. 24. Sxd5 (24. Dxd5 kunne
selvfølgelig også overvejes, og Hvid
holder sig ovenpå ved 24... Db7 25.
Tad1 Sf6 26. Dxb7 Txb7 og nu kun
27. Sc6!, der forhindrer Sd4. Her er
Sort dog stadig med i partiet. 24...
Sd4 er den naturlige opfølgning, og
her er der mange varianter der giver
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række, og Se6 er i overhængende
fare for at ryge af brættet.
30... Lf8

Jeg havde forventet det lidt mere kri-
tiske 30... Lh6, der truer Le3†, men
planlagt 31. Lf4. Da jeg så denne
variant, var det ikke længere svært
at tage beslutningen om at spille Ta7
og Se4 (31. Tae7 vinder dog også
nemt).
Resten behøver næppe yderligere
kommentarer.
31. Tf6 Lf5 32. g4 Lh6 33. gxf5 Le3†

34. Kg2 Lxa7 35. fxe6 Ld4 36. e7† Kh8

37. Tf7

Da vi efterfølgende havde analyse-
ret partiet, havde Docx tilstrække-
ligt med overskud til selv at pro-
klamere, at han var blevet fuldstæn-
dig smadret. En dejlig kompliment
at få efter et parti, der absolut også
var dejligt at spille!
1-0

Ny variant

succes ved EM

Mads Andersen
kommenterer:

EM for hold var min første turne-
ring med landsholdet. Det var en rig-
tig god oplevelse og spændende at
være med til. Min egen personlige
indsats blev fem point i otte partier
med fem sorte, hvoraf fire af disse
blev fransk – en åbning jeg aldrig
havde kigget på for Sort, indtil jeg
skulle møde Allan Stig Rasmusssen
i Europa Cup’en to uger tidligere.
Resultatet i de franske partier blev
3½/4, som nemt kunne være blevet
til mere. Dette følgende parti er fra
2. runde og er dermed min første sejr
for landsholdet, da jeg havde spillet
remis med ungarsk Tamas Banusz i
1. runde.

I toppen af tabellen bragte Tjekkiet
brat Tyrkiet tilbage til virkeligheden
med sejr på 3½-½, mens Frankrig
slog Ukraine 3-1 og sammen med
Tjekkiet er eneste hold med maksi-
mum.

Danmark kunne ikke overraske
mod Hvidusland og med det, der
skulle blive Mads Andersens eneste
nederlag i turneringen gav dagen kun
to danske remiser.

Lars Schandorff: ‘Hviderusland er
et ungt, spændende hold anført af de

to stærke Zhigalgo-brødre. De var
favoritter på papiret, men vi håbede
på et helt åbent opgør med masser af

god kampskak. Aftenen før matchen
sagde Sune, at han gerne ville spille
en ‘rigtig’ åbning. Sune har ellers
de seneste år mest excelleret i en
masse forskellige sidevarianter. Men
det blev en af hovedvarianterne i
nimzoindisk. Modstanderen viste
stor strategisk styrke og fik hurtigt
overtaget. De kan noget de 2700-
folk. Sune gav en bonde, men det så
ikke særlig godt ud. Heldigvis vandt
han den igen inden tidskontrollen,
og pludselig kunne stillingen holdes.

3. runde: Gik skævt efter træk 40

Danmark (26) - Hviderusland (17) 1-3

GM Sune Berg Hansen (2563) - GM Sergei Zhigalko (2694) ½-½

GM Davor Palo (2553) - GM Andrey Zhigalko (2619) ½-½

GM Allan Stig Rasmussen (2486) - GM Vitaly Teterev (2501) 0-1

IM Mads Andersen (2499) - GM Kirill Stupak (2494) 0-1

�

26. Se4!

Reelt et officersoffer. Jeg kunne sta-
dig vælge kyllingeløsningen 26. Sa4,
der givetvis også er tilstrækkelig til
at vinde, men så ingen problemer
med min hovedvariant. Efter partiet
spurgte Docx mig, om offeret var
planlagt – så jeg gætter på, at han
selv havde misset det. 26... c4 27.
Dxc4 27. Dd1? c3 er helt uklart.
27... Dxc4 28. Lxc4 Sxe5 29. fxe5 Lxe4

Dér røg den, men:
30. Tfxf7
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I bytte for officeren har Hvid fået to
forbundne fribønder, to tårne på 7.
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Danmark mod Ungarn i 1. runde – forrest Mads Andersen med hvid, og bag det

danske hold giver holdkaptajn Lars Schandorff de sidste instrukser.
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9... Sxd4 10. Sxd4 a6 11. Te1 b5!?

Kun spillet en enkelt gang før. Jeg
brød mig, af forskellige årsager, ikke
rigtig om Sorts stilling efter 11...
Lc5, som ellers var en af ideerne bag
6... Dd7. Teksttrækket er en meget
aktiv løsning for Sort, og hvis ikke
Hvid får udnyttet Sorts lidt haltende
udvikling, står Sort bare behageligt
efter åbningen.
12. Lf1?!

Virker lidt for passivt. 12. Lb3 er
noget mere aktivt, og efter 12... Lb7
må Hvid prøve at udnytte sit udvik-
lingsforspring, inden Sort får kon-
gen i sikkerhed.
12... Lb7 13. Lf4 Le7 14. c3 Td8

14... 0-0?! 15. Sf5! ville have været
et meget irriterende trick at hoppe i.
15. Le5 0-0?!

Men det er stadig ikke godt at ro-
kere! Efter et træk som 15... Dd5,
ville stillingen have været nogen-
lunde lige.
16. a3?!

Udnytter ikke min fejl. Efter 16. a4!
b4 17. cxb4 måtte jeg spille videre
med en bonde mindre med 17... Dd5

Stef Soors
Belgien (2404)

Mads Andersen
Danmark (2499)

Fransk / C07

1. e4 e6! 2. d4 d5 3. Sd2

Allan havde spillet 3. Sc3, men i alle
mine franskpartier ved hold-EM
blev der spillet 3. Sd2.
3... c5

Da åbningen er ret ny for mig, var
dette den eneste variant, jeg havde
ordentligt styr på. Efterhånden som
jeg fik spillet mere og mere fransk i
turneringen, betød dette dog også,
at mine modstandere ville kunne
regne nogenlunde med, hvad jeg
spillede.
4. exd5 Dxd5 5. Sgf3

I 5. runde mod Norge spillede Johan
Salomon 5. dxc5, hvorefter jeg ikke
kendte mere. Der fulgte 5... Lxc5 6.
Sgf3 Sf6 7. Lc4 Dc6!? Det viser sig,
at dette endda nærmest er hoved-
varianten! (Se partiet side 35).
5... cxd4 6. Lc4 Dd7!?

En relativt frisk idé. Dronningen står

Davor spillede en rimelig korrekt
remis efter at have været lidt pres-
set. Han er robust med sort.

Endnu en gang blev matchen af-
gjort på bræt 3 og 4. Efter træk 40
havde Allan fuld kontrol. Modstan-
deren kunne næsten ikke trække.
Spørgsmålet var udelukkende, om
Allan kunne bryde igennem. Mads
havde været i problemer og var en
bonde nede i noget uligefarvede lø-
bere plus tårne. Men han havde lige
fået modspil med en stærk fribonde,
og det så holdbart ud.

Efter tidskontrollen havde jeg
fulgt partierne via Internetdæknin-
gen, og da jeg kom ind i spillesalen
igen, var det ikke længere de stillin-
ger, jeg lige havde set på compute-
ren, som var på brættet. For partiene
blev vist på Nettet med 15 minutters
forsinkelse, og i den tid var det var
gået helt galt. En 2-2 match eller
måske ligefrem en heldig 2½-1½ sejr

var helt væk. Allan havde fået spil-
let sit gennembrud på en forkert
måde, og Mads skulle selvfølgelig

have afleveret endnu matchpoint,
mod England i 3. runde. 2-seedede
Armenien tabte 1-3 til Ukraine.

Lars Schandorff: ‘Utroligt at møde
klasseholdet Holland, når vi kun
havde 2 matchpoint af 6 mulige, men
det viser, hvor tæt og uforudsigelig
turneringen har været. Ligesom mod
Hviderusland var kampen meget

4. runde: Jævnbyrdig og dramatisk

Holland (8) - Danmark (26) 3-1

GM Anish Giri (2732) - GM Sune Berg Hansen (2563) ½-½

GM Ivan Sokolov (2625) - IM Jakob Vang Glud (2526) 1-0

GM Erwin L’Ami (2648) - GM Allan Stig Rasmussen (2486) 1-0

GM Robin van Kampen (2618) - IM Mads Andersen (2499) ½-½

have dækket sin fribonde. Ærgerligt!
Men det er nogle gange marginaler,
der afgør det.’

Nede som dagens match nr. 14 af 19
mødte Danmark 8. seedede Holland,
som endda havde fået sine 2 match-
point mod bundholdet Wales med
3½-½. Holland havde derudover tabt
1½-2½ til både Østrig og Israel.

Frankrig vandt 2½-1½ over Tjek-
kiet og var alene i spidsen med
8 matchpoint. Topseedede Rusland
var helt nede på 10. pladsen efter at

2
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ikke i vejen for den sortfeltede lø-
ber, som nu kan udvikles direkte til
c5 i nogle varianter.
7. 0-0 Sc6 8. Sb3 Sf6
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9. Sbxd4

Den mest primitive løsning. I 8. run-
de spillede Daniel Ebeling fra Fin-
land den klart mest teoretisk farlige
variant for Sort: 9. De2. Hvid vil
vinde d4 med et tårn (se partiet side
38). Og i 9. runde prøvede Alan
Pleasants fra Wales 9. Te1, som gav
mig en hurtig sejr. Ratingforskellen
på knap 500 havde dog helt klart en
del at sige her. (Se partiet side 39)
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(17... Lxb4 18. Lxf6 gxf6 19. Dg4†
Kh8) 18. b5, fordi 17... Lxb4 er skidt
for Sort efter 18. Lxf6 gxf6 19. Dg4†
Kh8 20. Sxe6 fxe6 21. Dxb4.
16... Tfe8?!

Giver Hvid samme mulighed som
trækket før. Igen var 16... Dd5! der-
for bedre.
17. h3?!

17. a4! b4 18. cxb4 Lxb4? 19. Lxf6
gxf6 20. Dg4† Kh8 21. Sxe6.
17... Lf8?!

Enklere var 17... Dd5!
18. Dc2?!

Og her skulle Hvid spille 18. a4! b4
19. cxb4.
18... Sd5!

Endelig forhindrer jeg Hvids trus-
sel, som ingen af os overhovedet
havde opdaget var en trussel!
19. a4

Nu kom det så alligevel, men altså
et/to/tre træk for sent!
19... f6 20. Lg3 e5

Nu er Hvids sortfeltede løber låst ude
af spillet, og jeg var godt tilfreds med
min stilling.

21. Sb3 b4 22. Sa5

Jeg syntes meget godt om Sorts stil-
ling efter 22. c4 Sc7, da begge Hvids
løbere er meget passive.
22... bxc3

Efter 22... La8 var jeg ikke så glad
for 23. c4 Sc7 24. c5 med noget, der
kunne ligne lidt initiativ til Hvid.
23. bxc3?!

Hvid burde have udnyttet mit sidste
træk med 23. Sxb7 Dxb7 24. bxc3
Tc8, hvorefter stillingen ville være
svær at spille for begge parter, men
objektivt tæt på lige spil.
23... La8

Nu står sort behageligt, hvis Hvid
ikke straks foretager sig noget.
24. Lxa6!?

Nu var 24. c4 ikke engang værd at
overveje, fordi springeren har fået
et nyt felt: 24... Sb4 og Hvids stil-
ling er fyldt med huller, mens Sorts
brikker koordinerer fremragende.
24... Da7

Dette er selvfølgelig problemet med
at tage bonden.
25. Ld3

mere jævnbyrdig og dramatisk, end
cifrene antyder.

Sune holdt endnu en gang remis
mod en rigtig superstormester. Det

så positionelt lidt kritisk ud under-
vejs, men en smart afvikling tillod
Sort at lave en fæstning, og så kunne
unge Giri bare trække frem og til-
bage og give remis efter de obliga-
toriske 40 træk.

Jakob lavede et frisk kvalitetsoffer
mod Sokolov, men fik det ikke fulgt
eksakt nok op. Det gik hurtigt den
forkerte vej.

Allan var indblandet i et rigtigt
kampparti. Efter mange forviklinger
var han nede med en kvalitet for en
bonde. Det lignede, at der var rime-
lig kompensation, men i tidnøden
røg merbonden, og så var løbet kørt.

Mads spillede også frisk til mod
unge van Kampen. I midtspillet ud-
spillede den danske junior fuldstæn-
dig hollænderen. Sorts konge kom
til at stå i et permanent matnet, og
Mads kunne have vundet på mange
måder. Desværre hoppede han i en
patfælde.

�

Nu bliver det pludselig meget skarpt.
Skal jeg tage springeren med det
samme, eller skal jeg indskyde e5-
e4 først? Jeg valgte det sidste.
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25... e4

Jeg overvejede kraftigt 25... Dxa5
26. Lxh7† Kh8 27. Dg6 Te7 28. Dh5,
og her så jeg, at Sort havde to mulig-
heder, men kunne ikke finde noget
afgørende efter nogen af dem. Jeg
var imidlertid heller ikke helt tryg
ved Sorts stilling, så jeg endte med
at spille teksttrækket ud fra den
tanke, at det nok var en smule lettere
at evaluere stillingerne dér.

�

Robin van  Kampen
Holland (2618)
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Mads Andersen
Danmark (2499)

56. Ka4?

Slutspillet efter 56. Db4 Dxb4 (56...
Dd8 57. De4!) vandt. Nu fulgte...
54... Sxg6!

... med pointen 57. fxg6 Da3†! Mads
fortsatte, men uden g-bonden var det
bare remis. Mega-ærgerligt!’

Danmark mod Hviderusland i 3. runde –

Mads Andersen har gjort sit første træk og

har rejst sig for at se åbningen på brætterne

hos Davor Palo og AllanStig Rasmussen.

Foto: Calle Erlandsson.
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a) 28... g6 var den ene mulighed, og
29. Lxg6† Kg8 30. Txe5! fxe5 31.
Lxe5 så jeg eksempelvis, men havde
ingen idé om, hvad der foregik.
Fortsættelsen kunne blive 31... Lg7
32. Lh7† Kf8 33. Df5† Sf6 34. Lxf6
Dxf5 35. Lxe7† Kxe7 36. Lxf5 Lxc3,
og det bør vel ende remis.
b) 28... g5 var den anden, f.eks. 29.
Lf5† Kg8 30. Txe5! Igen denne idé,
der er livsfarlig for Sort. 30... fxe5
31. Lxe5 Lg7 32. Lxg7 Txg7 33.
Le6† Kf8 34. Dh8† Ke7 35. Dxg7†
Kxe6, og computeren siger, at Sort
måske står minimalt bedre. På af-
stand virkede varianter som disse
dog bare som noget værre rod, og
jeg bestemte mig altså for tekst-
trækket i stedet.
26. Txe4?!

Det er svært at kritisere Hvid alt for
meget for ikke at have vurderet stil-
lingen helt godt nok. Det virker dog
til, at det er en fordel for mig, at der
bliver byttet tårne. Efter 26. Lxe4
ville jeg spille 26... Txe4 (26...
Dxa5? taber bare efter 27. Lxh7†
Kh8 28. Txe8 Txe8 29. Lg6) 27.

Dxe4 Dxa5, og jeg kunne egentlig
godt lide Sorts side. Det er imidler-
tid ikke så simpelt: 28. De6† Kh8
29. Ted1, og Hvid har helt fine chan-
cer. Sorts brikker dækker hinanden,
men Hvid har gode chancer for et
initiativ.
26... Txe4 27. Lxe4 Dxa5 28. Lxh7†

Computeren anbefaler 28. Td1, men
efter 28... g6 tænkte jeg vist bare, at
Sort var en officer foran. Maskinen
har dog ret i, at det ikke er helt let
efter 29. Db3, men ikke desto min-
dre siger den stadig, at Sort står klart
bedst.
28... Kh8 29. Df5

Efter 29. Dg6 ser vi den store pointe
med at skaffe e5-bonden af vejen:
29... Se7!, og dronningen dækker h5
fra a5, og Hvid er helt færdig.; 29.
Td1!? virkede som et lidt ube-
hageligt træk, indtil jeg fandt 29...
Se3! 30. fxe3 Txd1† 31. Dxd1 Kxh7,
og Sort har bare en officer ekstra.
29... Dc5

29... Dxc3 vandt også, men jeg havde
set, at teksttrækket holdt fast i offi-
ceren.

Storsejr over Norge sendte Danmark
op på en 29. plads, tæt på seednin-
gen, og en slags genstart i turnerin-
gen. I topmatchen var Danmarks
overmand fra åbningsrunden, Un-
garn de første til at tage matchpoint
fra Frankrig. Fire remiser. Med uaf-
gjorte matcher også mod Georgien
og Aserbajdsdjan (fire remiser), er
Ungarn et turneringens mest solide
hold.

Lars Schandorff: ‘Norge stillede
med rent ungdomslandshold. Det er

lidt tankevækkende, at et af verdens
rigeste lande med en kæmpe Carl-
sen-effekt oveni ikke har råd til at
finansiere et rigtigt herrehold. For
en gangs skyld var vi favoritter på
alle brætter. Det gav en anden form
for pres, men jeg kunne mærke på
spillerne, at de følte sig godt tilpas i
den rolle. Vi undervurderede be-
stemt ikke nordmændene, men til-
lod os alligevel at være rimelig opti-
mistiske. Det er trods alt spillere på
14-16 år, vi snakker om. Den dan-
ske spillestyrke burde slå igennem.

Og det gjorde den heldigvis.
Først færdig var Glud. Han spil-

lede et positionelt modelparti med
sort i Breyer-varianten i Spansk.
Dejligt omsider at få Glud på tavlen.

Der gik ikke lang tid, så havde
vores anden sorte vundet. Mads spil-
lede på ny fransk. Hvid svækkede
sin kongestilling ganske frivilligt
med g3, og da der lidt senere stod en
sort dronning på c6 og løber på b7
og pegede ned mod majestæten, brød
nordmanden hurtigt sammen. (Se
partiet side 35).

Sune spillede et rigtigt Sune-parti.
Med en sidevariant i engelsk fik han
modstanderen lokket ind i en uskyl-
digt udseende, men positionelt kræ-
vende stilling, hvor begge parter
skulle tænke selv fra start. Efter
dronningafbytning blev den talent-
fulde norske IM udmanøvreret, sær-
lig 23. Lb4 var et lækkert træk.  (Se
partiet side 33).

30. Te1

30. Td1 strandede igen på 30... Se3:
31. Txd8 Sxf5 32. Lxf5 Lc6, og Sort
bør vinde. På 30. Dh5 var den meget
vigtige pointe 30... Sf4! (alle andre
træk taber for Sort, men nu er dron-
ningen på c5 dækket, og der er ingen
afdækker, fordi Hvids dronning er
truet af to brikker) 31. Dxc5 (31. Dh4
g5!) 31... Se2†, og Sort vinder en
officer, da man efter 32. Kf1 har 32...
Sxg3† (skak!) fulgt af Lxc5.
30... Sxc3 31. Te5

Prøver desperat at få dronningen til
h5, men det fungerer ikke. 31. Le5
Dd5! med mattrussel og vindende
sort fordel. F.eks. 32. f3 fxe5 33. Dh5
Dd2, og dronningen kan gå imellem
på h6.
31... fxe5 32. Dh5 Se2† 33. Kh2

33. Dxe2 er selvfølgelig også håb-
løst, da Hvid ikke længere truer no-
gen afdækkerskak og samtidig
mangler et helt tårn.
33... Sxg3

Truer dronningen!
34. fxg3 De3 35. Lf5† Dh6 0-1

5. runde: Hvor var Magnus...?

Danmark (26) - Norge (36) 4-0

GM Sune Berg Hansen (2563) - IM Aryan Tari (2420) 1-0

IM Jakob Vang Glud (2526) - Lars Oskar Hauge (2301) 1-0

GM Davor Palo (2553) - FM Kristian Stuvik Holm (2281) 1-0

IM Mads Andersen (2499) - Johan Salomon (2246) 1-0
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Godt åbningsvalg

mod junior

Sune Berg Hansen
kommenterer:

EM fik et meget ujævnt forløb for
mig (og det danske hold). Jeg var
ikke uheldig med at holde remis mod
Zhigalko og Giri. Til gengæld kan
man godt ærgre sig over en misset
mat i fem mod Zagorskis, samt gode
stillinger, der ikke vandt, mod Ny-
bäck og Jones. Nederlaget til Stein-
grimsson er jeg bestemt heller ikke
tilfreds med. Det efterlader kun ét
parti at vise frem. Her var jeg meget
tilfreds med 1) at få lov at møde ta-
lentfulde Aryan Tari, inden han
bliver for god. De skal helst have
respekt, inden de får 2600. 2) At
nærmest følge drejebogen til punkt
og prikke: Damerne i kassen og ju-
nior i havnen.

Sune Berg Hansen
Danmark (2563)

Aryan Tari
Norge (2420)

Engelsk / A28

1. c4

Ved EM spillede jeg både 1. e4, 1.
d4, 1. Sf3 og altså også 1. c4 – kan
jeg så meget teori? Selvfølgelig ikke,
det er ikke gennemarbejdet, men der
er naturligvis ideer mod modstan-
dernes normale repertoire. Oftest er
valget baseret på udelukkelses-
metoden: Det dér kan jeg ikke lide,
og det dér har jeg ikke lyst til, osv.
indtil ok, så må det blive det her!
1... e5

Det plejer min talentfulde modstan-
der at spille. Men for det første vir-
ker han ikke til at have et system,
han er glad for, og for det andet er
sådan en sicilianer i forhånden et

Davor var sidste mand. Han fik et
lille pres med løberparret i nim-
zoindisk, og det blev stille og roligt
udbygget til et slutspil med en mer-
bonde. Det var dog svært at bryde
igennem, men en fejl fra modstan-
deren gjorde det pludselig krystal-
klart. Facit: 4-0!’

I toppen forsvarede Frankrig sin fø-
ring med 2½-1½ over Grækenland,
mens Rusland arbejdede sig op på 3.
pladsen med 2½-1½ over Rumæ-
nien. Ungarn fik en remis for lidt
mod Armenien og tabte 1½-2½.

For Danmark er Island altid en
vanskelig modstander, hvilket da-
gens opgør desværre bekræftede.

Lars Schandorff: ‘Island lugtede
blod, da det blev klart, at de skulle
op imod Danmark. Der er nok in-
gen, de hellere vil slå end os. Vi ville

6. runde: Vikingeskak

Island (28) - Danmark (26) 2½-1½

GM Hedinn Steingrimsson (2543) - GM Sune Berg Hansen (2563) 1-0

GM Hannes Stefansson (2539) - GM Davor Palo (2553) ½-½

IM Hjorvar St. Gretarsson (2511) - GM Allan Stig Rasmussen (2486) ½-½

GM Henrik Danielsen (2502) - IM Mads Andersen (2499) ½-½
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udmærket begyndelsespunkt for ‘hi-
storien om rutineret stormester slår
fremadstormende IM’
2. Sc3

2. g3 c6 gider jeg ikke. Det ligner et
sundt system for sort.
2... Sf6

2... Lb4 3. Sd5 Le7 var det jeg reg-
nede med som den mest sandsynlige
variant. Det må nu være godt for
Hvid. Jeg havde tænkt mig at ko-
piere et tematisk Peter Heine Niel-
sen parti.
3. Sf3 Sc6 4. e3!?

Lidt undervurderet.
4... Lb4 5. Dc2 0-0?!

5... Lxc3 6. Dxc3 De7 er den autori-
serede fortsættelse. Teorien siger
lige spil. Men jeg kan godt lide løber-
parret, og stillingen er svær at spille
for Sort.
6. Sd5 Te8 7. Df5 d6

Det var jeg glad for. 7... Le7 8. Sxe5
Sb4 ser uklart ud.
8. Sxf6† Dxf6 9. Dxf6 gxf6

Damerne i tilbage i æsken, og en
dobbeltbonde til Sort – to ting, der

Foto: etcc2013.com

Frankrig holdt sig i spidsen lige til sidste runde – her i 7. rundes uafgjort match mod

Aserbajdsjan er det Etienne Bacrot, Maxime Vachier-Lagrave og Romain Edouard.
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altid er på ønskelisten mod angrebs-
lystne talenter.
10. a3 Lc5 11. b4 Lb6 12. Lb2 a5 13.

b5 Se7

Ret beset er stillingen næsten lige.
Men kun næsten, og så er det også
en type stilling, der passer mig per-
fekt.
14. Le2 c6?!

Svækker b-linjen.
15. a4 Le6 16. 0-0 Tec8 17. Tfc1 cxb5

18. axb5 Lc5 19. Lc3 Lb6?

Sort skal ubetinget gå efter aktivitet
med 19... Lb4!
20. d3 d5 21. Sd2 Tc7 22. Kf1 Sc8?

Overser Hvids svar.

dog også gerne vinde. En sejr kunne
bringe os godt med frem. På papiret
lignede det et ultratæt opgør, og det
kom til at holde stik.

Det mest mærkelige, når man
møder Island er, at de har Henrik
Danielsen med. Det er i hvert fald
lidt kunstigt for os, der har kendt ham
helt tilbage fra juniortiden. De pro-
blemer har Mads ikke. For ham er
Danielsen bare islænding. Det hjalp
da også, at Mads havde vundet de
sidste to indbyrdes opgør. I dagens
runde fik Mads dog ingenting med

hvid i en slags kongeindisk. Daniel-
sen har skiftet sit gamle 1. f4 / 1... f5
repertoire ud med et nyt 1. g3 / 1...
g6 koncept. Partiet var lige hele ti-
den, remis uden at der skete det store.

Det gjorde Allans også, altså endte
remis. Han stod lidt trangt efter åb-
ningen, men havde et superfelt på
d5 til en officer, og det holdt balan-
cen.

På bræt 1 blev Sune til gengæld
udsat for det rene vikingeskak. Mod-
standeren blitzede trækkene afsted.
Ofrede på f7 og fik et kæmpe initia-

tiv. Imens tikkede den danske klokke
nedad. De endte i et slutspil med tårn
og to bønder mod to officerer. Det
var svært for sort, især uden tid. Sune
forsvarede det optimalt til at be-
gynde med, men missede desværre
et forsvar i 38. træk

Sune Berg Hansen
Danmark (2563)
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GM Hedinn Steingrimsson
Island (2543)

25... Lc5 26. Lxc5 Txc5 27. Sb3 Tc7

28. Sxa5

Resten er teknik, siger man så. Men
hvad er teknik? Jo, dybest set er det
kontrol, dvs. man fører partiet frem
til sit logiske resultat. Med en ren
bonde mere er det logiske resultat,
at Hvid vinder. Hvad skal man und-
gå? Modspil selvfølgelig.
28... b6 29. Sc6 Txa1 30. Txa1 f6 31.

Td1 Td7 32. Txd7 Lxd7 33. Sb4 Le6 34.

Sa6 Kf7 35. c5 bxc5 36. Sxc5 Ld5 37.

f3 e4?!

Gør Hvids arbejde lettere.
38. Kf2 Ke7 39. Sa4 Kd6 40. Kg3 Se7

41. Sc3 Lb7 42. Kf4 Ke6 43. Lc4† Kd7

44. fxe4 fxe4 45. Lf7 Sc8 46. Ld5! Lxd5

47. Sxd5 Ke6 48. b6 Sd6 49. Sc3 f5

50. Sb5 Sxb5 51. b7 Sc3 52. b8D h6

Truer mat med Se2
53. Dc8† 1-0

Fint at vi kunne klaske de norske
juniorer med maksimum. Det er i
øvrigt lidt svært at forstå, at verdens
rigeste land, som endda huser ver-
densmesteren, og som er OL-arran-
gør næste gang, ikke sender et rig-
tigt hold af sted – det er nærmest
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23. Lb4!

Fra lille fordel til stor fordel.
23... dxc4 24. dxc4 f5? 25. La3?

Vinder en bonde, men 25. c5 axb4
26. Txa8 b3 27. c6 vinder bare.

Aserbajdsjan europamester 2013 – fra højre med flaget er det Gadir Guseinov,

Rauf Mamedov og Eltaj Safarli, dernæst (med medaljer) Teimour Radjabov og

Shakhriyar Mamedyarov, og yderst til venstre præsidenten for det euroæiske

skakforbund, Silvio Danailov, Bulgarien.

Foto: etcc2013.com
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Hurtigt ind

på diagonalen

Mads Andersen
kommenterer:

Johan Salomon
Norge (2246)

Mads Andersen
Danmark (2499)

Fransk / C07

1. e4 e6! 2. d4 d5 3. Sd2 c5 4. exd5

Dxd5 5. dxc5 Lxc5 6. Sgf3 Sf6 7. Lc4

Dc6!?

Min idé var, at jeg måske kunne få
gennemført et hurtigt b7-b5.
8. De2 a6 9. 0-0 b5!? 10. Ld3 Lb7 11.

Sb3

11. a4 b4 12. Sb3 var nok mere di-
rekte.
11... Lb6 12. Le3

Nu strandede 12. a4 bare på 12...
bxa4.

Fokus på angreb

og initiativ

Allan Stig Rasmussen
kommenterer:

Jeg har i nogen tid haft fokus på an-
greb og initiativ, og særligt først-
nævnte er nu begyndt at fylde usæd-
vanlig meget i mine partier. Et af de
mest markante eksempler derpå er
følgende:

Allan Stig Rasmussen
Danmark (2486)

Mikael Agopov
Finland (2435)

Grünfeldindisk / D90

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Bg7

5. h4

38... Kc6?

Efter 38... Ld7 kan Sort sætte løbe-
ren på f5. Det bør holde.
39. Kh4 Sc7 40. f5!

... og efter dette break var det slut.
40... gxf5 41. Kxh5 Lf1 42. Td2 Se6

43. Kh6 Kb5 44. Tb2 Ld3 45. h4 f4 46.

h5 Lf5 47. Te2 Kxb4 48. Te5 Lg4 49.

Kg6 Sd4 50. Kg5 f3 51. Te4 Lxh5 52.

Txd4† Kc3 53. Kxh5 1-0

Davor kæmpede for at redde mat-
chen. Han havde vundet en bonde
og pressede med dronning og ulige-
farvede løbere. Måske var stillingen
vundet, det er svært at sige med sik-
kerhed. Den danske mester var dog
i permanent tidnød og fandt ikke rig-
tigt nogen afgørende ideer. Efter 90
træk indstillede han gevinstfor-
søgene.

Et irriterende 2½-1½ nederlag.’

De tredobbelte OL-guldvindere fra
2006, 2008 og 2012, Armenien, som
sædvanlig anført af verdensranglis-
tens nummer to, Levon Aronian, ind-
snævrede Frankrigs forspring ved at
besejre Rusland 2½-1½, mens
franskmændene kun fik 2-2 mod
Aserbajdsdjan. Sverige havde en god
dag, da de besejrede Polen Futures,
fire højtratede og ambitiøse polske
stormestre, med hele 3-1.

Danmark havde håbet at avancere
i tabellen med sejr mod Litauen, men
mere end uafgjort blev det ikke til.

Lars Schandorff: ‘Det var næsten alt,
der kunne gå galt, som gik galt i mat-
chen mod Litauen. Dermed fortsatte
billedet fra de foregående kampe
desværre. Ok, Litauen var nok no-
get stærkere end deres ratingtal.
Flere af deres spillere havde perfor-
met virkelig godt, men alligevel var
vi klare favoritter. Og alt gik vores
vej ... i starten!

Jakob fik en lille behagelig posi-
tionel fordel, og samtidig kørte Al-

pinligt. Men så er det jo godt at mar-
kere, at hvis de skal have point mod
os, så skal de have Magnus med!

7. runde: Murphys lov

Ltauen (34) - Danmark (26) 2-2

GM Darius Zagorskis (2480) - GM Sune Berg Hansen (2563) ½-½

IM Mindaugas Beinoras (2389) - IM Jakob Vang Glud (2526) 0-1

Tomas Laurusas (2409) - GM Davor Palo (2553) 1-0

FM Tautvydas Vedrickas (2305) - GM Allan Stig Rasmussen (2486) ½-½
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12... Sbd7 13. Lxb6 Dxb6 14. a4 b4

15. a5 Dc7 16. Tfe1 Sd5

Sort står helt fint, og efter at Hvid
laver et par unødvendige svækkel-
ser, går det hurtigt ned ad bakke.
17. g3?!

17. De4! gav lige spil.
17... 0-0 18. Se5 S7f6 19. Sd2 Tfe8

20. Sdf3 h6 21. Dd2 Ted8 22. De2 Se7

23. Lc4 Td6 24. b3? Sed5
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Med et stort hul på c3. Resten er let.
25. Ld3 Sc3 26. De3 Td5 27. Sc4 Dc6

28. Sb6 Te5 29. Df4 Txe1† 30. Txe1

Te8 31. Te3 Sd1 32. Te1 Dxf3 33. Dxf3

Lxf3 34. Lxa6 Sc3 35. Te3 Lc6 0-1

Ivan Sokolov, Holland

– EM-topscorer med 6½ af 7.
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5... c5

Et af de sjoveste svar!
6. dxc5 Da5?

Agopov virkede ellers til at være en
teorihund, men var oplagt overrasket
over mit åbningsvalg, og selv om han
spillede flere træk hurtigt nu, tror
jeg, han går galt i byen allerede her.
Bedre var – andre træk...!
7. cxd5 Se4

Efter 7... Sa6 ville vi have fået træk-
omstilling til partiet Nepomniacht-
chi - Vachier-Lagrave, Biel 2013.
I mine noter havde jeg angivet føl-
gende: ‘A slip of mind, or simply a
gamble by Vachier-Lagrave.’ Jeg vil
påstå, at Hvid er klart ovenpå efter
8. Ld2 Måske naivt, men jeg stoler
som regel på mine analyser, og det
ville ikke være første gang, at fransk-
manden fejlede hurtigt.
7... Sxd5?! 8. Dxd5 Lxc3† 9. Ld2
Lxd2† 10. Dxd2 kan ikke være Sorts
idé.
8. Ld2 Sxd2

8... Sxc3?! 9. Lxc3 Lxc3† 10. bxc3
Dxc3† 11. Sd2 er næppe nogen for-
bedring.

9. Dxd2 Dxc5 10. Tc1 0-0

Her stoppede varianten i min fil, og
vi gik nu over i den farlige fase, hvor
jeg selv måtte til at tænke.
11. e4

11. h5 giver formentlig bare træk-
omstilling.
11... Db6 12. h5!

Jeg tror, Hvid kan få fordel på flere
måder, men det giver unægtelig god
mening at skubbe h-bonden videre
frem, så der er angrebstemaer, og
Sort ikke kan stile efter en stilling
med uligefarvede løbere, hvor Lg7
klart ville dominere min hvidfeltede.
Samtidig ‘udvikler’ det tårnet på h1.
12... Sd7 13. hxg6 hxg6

13... fxg6? går straks galt pga. 14.
Sg5.
14. Lc4

Jeg var noget i tvivl om, hvorvidt
løberen skulle til e2 eller c4, men
det fristede at fortsætte med angrebs-
tankerne.
14... Sc5

På 14... Se5 er 15. Sxe5 Lxe5 16. d6!
knusende.

lan sin modstander helt over i åb-
ningen. De to sorte stod solidt og
fint, ja det var nærmest os, som stod
bedst i dem også.

Så skete der noget. Jakob udbyg-
gede stille og roligt sin fordel. Der
opstod et slutspil med dronning og
uligefarvede løbere og en masse
bønder til hver. Men det var danske-
ren, der havde et nærmest evigt ini-
tiativ. Til sidst brød modstanderen
planmæssigt sammen. En sikker sejr.

Problemet var, at Davor havde tabt
en bonde og stod til tab. Og at Al-
lans fordel også var røget i nogle
gevaldige komplikationer i tidnø-
den, så det nu kun ville blive remis.

Efter en helt lige åbning havde
Sune sat sig på mere og mere, og
efter træk 40 scorede han en bonde.
Hvid kunne måske have stadig have
holdt det, men Sort fik gevinststilling
og kunne i træk 67 endda have sat
forceret mat:

GM Sune Berg Hansen
Danmark (2567)

��������
��������
��������
�������
�������
��������
�������
��������

GM Darius Zargorski
Litauen (2480)

67... Kb3! 68. Kc1 og nu det smarte
68. Td3! fulgt af en løberskak og mat
på d1. Sune forsøgte også at sætte
mat:
67... Tf1† 68. Kc2 Tf2† 69. Kd1 Kd3

... men havde misset Hvids forsvar:
70. b5

Og det blev remis efter...
70... cxb5 71. Txb5 Txb2 ½-½

Uafgjort efter de stillinger, det var
næsten for meget. Men vi spillede
ikke eksakt nok i de afgørende si-
tuationer.’

�

�	������
��������
�����	��
��������
��
���
��������

��

�
��������

For en del år tilbage var der en form
for g4-revolution, og f.eks. Aronian
har virket glad for at spille det i alle
mulige stillinger. Som Lars Bo Han-
sen har påpeget, kan man nu deri-
mod tale om en h4-revolution, i stil-
linger hvor Sort har spillet g6. Mod
grünfeldindisk kan det f.eks. spilles
i både træk 3, 4 og 5 med denne træk-
følge. Det mest populære er dog at
stile mod diagramstillingen, som al-
lerede er testet i en hel stribe toppar-
tier. Igen havde jeg lavet lidt hjem-
mearbejde, og var derfor ikke helt
blank på variantens mange sjove
muligheder.

Sune Berg Hansen – solid score på

topbrættet trods misset mat.
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15. Sg5

Her står den rigtig irriterende for
Sort, for den er ikke nem at skubbe
væk, og fungerer både offensivt og
defensivt i form af hhv. at lægge pres
på f7 og dække e4.
15... Db4

Et naturligt træk, men desværre for
Sort skader det nok mere end det
gavner. Bedre var formentlig at fort-
sætte udviklingen med 15... Ld7, om
end Hvid stadig har flere spændende
fortsættelser, blandt andet mit plan-
lagte 16. Tc2 (b3, f4, Kf1 og g3 er
også alle fornuftige træk, og alle med
samme plan: sæt mat!), hvorefter
truslen Df4-h4 skal tages langt mere
seriøst, end computeren umiddelbart
tror, f.eks. 16... Tac8 17. Df4 Db4
18. Dh4, og pludselig opdager ma-
skinen, at Sort er forsvarsløs. Jeg
gætter på, at det netop var den plan,
som Agopov forsøgte at forhindre. I
bund og grund står Sort nok bare
fuldstændig til tab og har vel egent-
lig gjort det overraskende længe.
16. b3 Ld7 17. d6!?

Understreger problemet med Db4.

Endnu ondere var måske at forbe-
rede det med 17. Kf1
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17... e6

Håndledstrækket. På 17... exd6?! 18.
Kf1 har Sort intet fornuftigt mod
truslen Sd5-e7 mat! Til gengæld var
17... Se6! et noget bedre forsøg, selv
om det ligner en markant indrøm-
melse. En væsentlig pointe er, at
Hvid ikke får alverden ud af slag på
e6, men har dog det smarte 18. Sd5!
(18. Sh7! med samme pointe er gi-
vetvis endnu bedre) 18... Dxd6 19.
Sh7, der vinder en kvalitet, eftersom
f.eks. 19... Tfd8 løber ind i 20. Sdf6†

Lxf6 21. Sxf6†, og Sorts konge må
vandre mod centrum.
18. Kf1

Igen Sd5-e7 planen. Nu fører alle
veje tilsyneladende til Rom.
18... Tfd8

På 18... a5 er der 19. Df4 (truer 20.
Th8† fulgt af Dh4 og mat!) 19... Lxc3
(19... f6 20. Sd5) 20. e5 og mat i et
par stykker, mens 18... Tfe8 f.eks.
kan besvares med 19. e5! Lxe5 20.
Sxf7, og resten er ikke svært.
19. Df4 Le8 20. Th3!

Jeg ville gerne have spillet 20. e5,
men så har Sort 20... Sd3 21. Dh4
Sxe5. Det vinder godt nok stadig (i
stor stil endda), men da jeg opda-
gede teksttrækket, var beslutningen
ikke svær. Det er lidt et multitræk,
eftersom tårnet dækker Sc3, e5 truer
nu endnu mere, fordi Sd3 er forhin-
dret, og ikke mindst kan Hvid spille
Dh2 med en ødelæggende mattrus-
sel.
20... b5 21. e5

Simpelt og godt var 21. Sd5 exd5
22. Lxd5 Td7 23. Lxa8, hvorefter

Nøglematchen Frankrig - Armenien
endte 2-2 efter sejr til Aronion over
Bacrot på topbordet. Aserbajdsdjan
slog Grækenland 2½-1½, og nåede
dermed op på siden af Frankring,
begge hold med 13 matchpoint og
19 brætpoint før sidste runde.

For Danmark blev heller ikke
denne runde nogen stor succes, uaf-
gjort mod 32-seedede Finland.

Lars Schandorff: ‘Danmark fortsatte
den nordiske cyklus. Finland har
selvfølgelig Tomi Nybäck, men ham

neutraliserede Sune let på bræt 1.
Faktisk var det Sune, der længe pres-
sede, uden at der dog skete det store.
Remis.

Finnerne spiller sjældent det mest
positionelt helstøbte skak, og derfor
ligger de generelt godt til den dan-
ske teknik. Jakob blev udsat for 1. a3.
Det siges, at hans modstander har
spillet alle 20 lovlige førstetræk! Ret
hurtigt blev det dog en rimelig nor-
mal stilling. Det så i hvert fald me-
get lige ud, men pludselig kunne
Hvid starte en stor offensiv på kon-

gefløjen, som danskeren havde un-
dervurderet. Finnen fik brudt det
hele op, og angrebet skar igennem.

Allan fik en giftig forberedelse
ind, nemlig 5. h4 mod grünfeldin-
disk. Trækket er blevet spillet en del
i år, blandt andet blev Magnus Carl-
sen udsat for det i kandidatturne-
ringen, men Agopov havde tydelig-
vis ikke styr på det. (Se partiet side
35).

I det sidste parti var det unge fin-
ske talent forberedt til tænderne.
Mads fortsatte sit fransk-eventyr, og
det er jo altid farligt, når modstan-
deren har computer til sine forbere-
delser. Men Mads lancerede en ny-
hed i træk 11, og fulgte op med en
skarp, taktisk sekvens, der ti træk
senere førte til god kompensation
med to bønder for en officer. Han
kunne have fået nærmest afgørende
fordel, men tog i stedet et par bøn-
der. Remis.’ (Se partiet side 38).

8. runde: Skarpt angrebsspil

Danmark (26) - Finland (32) 2-2

GM Sune Berg Hansen (2563) - GM Tomi Nybäck (2586) ½-½

IM Jakob Vang Glud (2526) - IM Vilka Sipila (2463) 0-1

GM Allan Stig Rasmussen (2486) - IM Mikael Agopov (2435) 1-0

IM Mads Andersen (2499) - FM Daniel Ebeling (2365) ½-½
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Otte runder i konstant føring og så
nederlag i sidste runde mod Rusland
blev Frankrigs triste skæbne. Aser-
bajdsdjan vandt guld med fire re-
miser mod Armenien foran Frank-
rig og Rusland.

Danmark forbedrede sin samlede
stilling med 3½-½ over bundholdet
Wales, men sluttede ligesom de øv-
rige nordiske hold lige omkring i den
i forvejen beskedne seedning.

Lars Schandorff: ‘Modstanderen i
sidste runde blev turneringens klart

fik endnu en gang lov til at spille sin
nye yndlingsvariant i fransk, og
modstanderen virkede bestemt ikke
forberedt. I træk 17 spillede Hvid
katastrofalt Se2. Så kom Dc7, der
truede en løber på c4 og matangreb
med Dh2†. Som i et norsk TV-stu-
die under VM-matchen, hvor de for-
klarede en dobbelttrussel: ‘Nu truer
der to ting, og begge kan ikke dæk-
kes’. ‘Nemlig,’ brød studieværten
ind, ‘for i skak må man kun trække
en gang!’  (Se partiet side 39).

Holdkaptajnens
evaluering
Lars Schandorff: ‘Danmark fik i alt
8 matchpoint for tre sejre, to uaf-
gjort og fire nederlag. Placering som
nummer 27 mod seedning som num-
mer 26. Det mest irriterende er, at
vores lave seedning åbenbart er rea-
listisk. Den tid, hvor vi uden de store

Sort kun forsvarer sig med et par
stykker. Det kan næsten kun gå galt.
23... Da3 24. Tc2 Txd6 25. Sf6† Lxf6

26. exf6 Td1† 27. Ke2 opgivet.

Fedt at få lov til at spille et angrebs-
parti! – og denne gang uden at øde-
lægge det med et ‘jeg-vil-vinde-
skønhedspræmie’-dronningoffer...
1-0

... HOLD-EM 2013

9. runde: Billig slutsejr

Danmark (26) - Wales (38) 3½-½

GM Sune Berg Hansen (2563) - IM Richard S. Jones (2435) ½-½

GM Davor Palo (2553) - FM Peter Varley (2251) 1-0

GM Allan Stig Rasmussen (2486) - David Jameson (2147) 1-0

IM Mads Andersen (2499) - Allan J. Pleasants (2027) 1-0

Komplikationer

til Sorts fordel

Mads Andersen
kommenterer:

Daniel Ebeling
Finland (2365)

Mads Andersen
Danmark (2499)

Fransk / C07

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 c5 4. Sgf3

cxd4 5. exd5 Dxd5 6. Lc4 Dd7!? 7. 0-0

Sc6 8. Sb3 Sf6 9. De2!?

Hvid vil gerne vinde d4-bonden igen
med tårnet.
9... a6 10. a4 Dc7

ringeste hold. Inden matchen havde
Wales i de foregående otte runder
kun scoret sammenlagt 1½ bræt-
point. Efter kampen var de kommet
op på 2. Sune fik en lille fordel, men
modstanderen – der er IM med 2435
– forsvarede sig fint, så remis.

Davor fik heller ikke det store,
men når man har 300 mere i rating,
kommer fejlene nogen gange auto-
matisk i slutspil. Således også her.

Allan fik muret sin modstanders
løber helt inde og vandt sikkert.

Først færdig var dog Mads. Han

I mine forberedelser bestemte jeg
mig for at undgå at følge Jones -
Shimanov fra World Cup’en, som
fortsatte 10... Ld6 11. Td1 e5 12.
Sbxd4 Sxd4 13. Txd4 De7 14. Txd6!
Dxd6 15. b3 med meget indviklet
spil!.
11. Td1 e5!?

En nyhed, som jeg havde analyseret
lidt inden partiet. Hvad jeg aldrig
nogen sinde havde forventet var, at
min modstander havde analyseret
det lige så meget! Vi fortsatte begge
med at blitze vores træk af sted!
12. Sbxd4 Sxd4 13. Txd4 Lc5 14. Th4!

Der selvfølgelig mening bag træk-
kene, som alle er computerens før-
stevalg. På 14. Td1 tager Sort initia-
tivet med 14... e4! Stillingen er utro-
lig skarp.
14... Sg4 15. Kf1 f6 16. Sd2

Han tænkte to minutter over dette
træk, men jeg var næsten helt sikker
på, at det stadig måtte være hans
forberedelse.
16... Sxf2 17. Tf4!

Da dette kom a tempo, var jeg 100%
sikker!
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angrebet fortsætter, men hvorfor gå
efter en kvalitet fremfor struben? 21.
Dh2 direkte tillader 21... Txd6, og
Sort slipper relativt billigt.
21... Sd7

Nu går sort mat efter 21... bxc4 22.
Dh2, f.eks. 22... Sd3 23. Th8† Lxh8
24. Dh7† Kf8 25. Dxh8 mat!
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22. Dh2

En flashy variant var 22. Sxe6 Lxe5
23. Sd5 Dxd6 24. Dxe5 med udæk-
kelig mat.
22... Sf8 23. Sce4

Hvid angriber med 5-7 brikker (af-
hængig af hvordan man tæller), mens
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trækkene hjemmefra. I dette tilfælde
var jeg dog heldig, og min computer
havde vurderet stillingen mere præ-
cist og dybt end hans, og det viser
sig faktisk, at Hvid allerede skal til
at passe på.
20... Lg4 21. Sf3

Jeg kiggede på 21. Txg4 hxg4 22.
Dxg4 under partiet, og jeg indså
også, at Hvids modspil måske var
godt nok til remis. Computeren si-
ger, at stillingen er helt lige, så jeg
synes, vi bare skal stole på den.
21... 0-0-0 22. Tc4 Td4!

Nu står Sort klart bedst.
23. Txd4 Lxd4?

Men dette smider fordelen væk igen!
23... exd4 ville have givet et kæmpe
angreb og måske en meget hurtig
sejr. I partiet fik jeg i stedet en lille
fordel, som dog ikke var nok.
24. c3 Lxc3† 25. Kf2 Ld4† 26. Le3 Kb8

27. Lxd4 exd4 28. Te1 Td8 29. Lc2 Td6

30. Ld3 Te6 31. Dd2 Txe1 32. Dxe1 Lxf3

problemer kunne spille lige op med
skak-stormagter som England, Hol-
land og Israel er definitivt forbi. Der
er kommet en masse nye unge stærke
spillere frem i mange lande, og det
har rykket den gamle orden. Dan-
mark kunne selvfølgelig godt have
stillet med et oldboys hold med lut-
ter spillere på 40 år og op, og måske
klaret sig bedre, men det er der ikke
meget fremtid i.

Der er til gengæld masser af frem-
tid i det hold, vi havde afsted. Det
svingede godt sammen socialt, og
skakligt fik vi en del af vores forbe-

redelser ind. Det kunne være blevet
et helt andet resultat, hvis vi havde
spillet lidt mere præcist i de afgø-
rende faser i partierne.

18-årige Mads Andersen fik en fin
debut med 5 point af 8 og en lille
ratinggevinst. Det er tydeligt, at selv
om Mads er ny i landsholdssam-
menhæng, så er han hærdet af alle
de stærke turneringer, han har spil-
let, og han klarede sig fint mod de
tophold, vi mødte.

Sune Berg Hansen på første-
brættet fik 4 af 8. Han holdt stand
mod alle de stærke nationer, vi

En sidste lynsejr

med fransk

Mads Andersen
kommenterer:

Alan J. Pleasants
Wales (2027)

Mads Andersen
Danmark (2499)

Fransk / C07

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 c5 4. exd5

Dxd5 5. Sgf3 cxd4 6. Lc4 Dd7 7. 0-0

Sc6 8. Sb3 Sf6 9. Te1 a6 10. a4 Lb4

Prøver at skabe lidt forvirring i Hvids
opstilling.

mødte i starten i bedste Lars Bo
Hansen-stil. Eneste svipser var det
ærgerlige nederlag til Island, der
sågar kostede matchen. Dagen efter
kunne han være blevet matchvinder
mod Litauen, men missede desværre
en mat. Ratingmæssigt gik det lige
op.

Jakob Vang Glud gode intentioner
på andetbrættet strandede desværre
på, at han var ude af form. Det blev
til 2 point af 6 og et ratingtab på 12.
Men det skal siges, at han mødte rig-
tig stærk modstand. Belgieren f.eks.
lavede GM-norm, og Sokolov fra
Holland lavede 6½ af 7 og havde hele
stævnets højeste performance med
2941.

Davor Palo mente, at han var ude
af form. Det er jo klart efter sådan
en lang pause, men der er så meget
skak i ham, at det gav god mening at
have ham med. Jeg synes, han gjorde
det godt efter omstændighederne.

33. Kxf3 Dxh2 34. De4 Dxb2 35. De8†

Ka7 36. Dxh5 g5 37. Dg4 Dc3 38. Ke2

Dc5 39. Dd7 De5† 40. Kd1 Dc5 41.

Ke2 Dc3 42. Dd8 g4 43. Dxf6 Db2† 44.

Kd1 Da1† 45. Ke2 Da2† 46. Ke1 Dxa4

47. Kf2 Dc6 48. Dxd4† Db6 49. Dxb6†

Kxb6 50. Lf5 Kc5 51. Lc8 a5 52. Lxb7

a4 53. Lc8 Kd6 54. Lf5 a3 55. Lb1 Ke5

56. Kg3 Kd4 57. La2 Kc3 58. Kxg4 Kb2

59. Lg8 a2 60. Lxa2 Kxa2 ½-½

Ung
ar

n
Hvid

ru
sla

nd

1. Sune Berg Hansen ½ - ½ ½ 1 0 ½ ½ ½ 4 / 8
2. Jakob Vang Glud 0 0 - 0 1 - 1 0 - 2 / 6
3. Davor Palo - ½ ½ - 1 ½ 0 - 1 3½ / 6
4. Allan Stig Rasmussen 0 1 0 0 - ½ ½ 1 1 4 / 8
5. Mads Andersen ½ 1 0 ½ 1 ½ - ½ 1 5 / 8

DANMARK 1 2½ 1 1 4 1½ 2 2 3½ 18½ / 36

Belg
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Nor

ge
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Lita
ue

n
Fin
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Brætscorer:
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17... Sh3! 18. gxh3 Lxh3† 19. Ke1 h5
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Hertil havde jeg analyseret, og jeg
syntes, at det så lovende ud for Sort
med initiativet plus to bønder for en
officer. Computeren mente, at stil-
lingen var lige (hvad end det nu be-
tyder i sådan en stilling).
20. Lb3

Min modstander havde imidlertid
også dette træk med, men nu var vi
altså begge løbet tør for computer-
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Det tager lang tid at få rusten banket
af. Palo scorede 3½ af 6 og tabte et
par ratingpoint.

Allan Stig Rasmussen tabte også
et par ratingpoints, men unægtelig
på en anden måde. Han var indblan-
det i nogle drabelige kamppartier.
Det siger sig selv, at når man spiller
på den måde, og oven i købet er i
tidnød, så sker der ting og sager. Vi
havde snakket om på forhånd, at det
var vigtigt, at han gik efter sejren.
Nogen på holdet skulle jo vinde, og
ofte lignede Allan et godt bud. Hans
score blev lidt ødelagt af det dumme
tab mod Hviderusland. Facit blev 4
af 8.

Nu er Hold-EM en erfaring, og vel
hjemme igen skal vi træne og forbe-
rede os – så skal Danmark nok blive
klar til OL i Norge næste år.'

... HOLD-EM 2013

�

11. Ld2 Ld6 12. h3 0-0 13. Sbxd4 Sxd4

14. Sxd4 e5!?

Sort prøver at tage initiativet.
15. Sf3 e4 16. Sd4?!

16. Sg5! var den rigtige fortsættelse,
hvorefter Hvid står en anelse bedre.
16... Lb8!?

Sætter en fælde.
17. Se2??

Sort stod allerede behageligt, men
nu er det ovre, næsten før det var
begyndt.
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17... Dc7! 18. b3 Dh2† 19. Kf1 Lxh3

20. gxh3 Dxh3† 21. Kg1 Lh2† 22. op-

givet. 0-1

�

�

Jacob Aagaard, landstræner

i Dansk Skak Union

Fra landstræneren ..
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Hvid trækker – Hvordan forbedrer
han sin stilling mest muligt. Min ar-
tikel i Skakbladet nr. 4, 2013 om ‘de
tre spørgsmål’ omhandler denne type
spørgsmål. Et hint i diagramstillin-
gen er at kigge på sorts svagheder.

c) Kritiske øjeblikke
Dette er stillinger, som kan regnes
til bunds, og en klar konlusion kan
findes, hvis man investerer nok tid i
dem. F.eks.:
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Sort trækker – alle hans brikker er
aktive, og det er tid at gøre noget.
Dette kan kun løses ved variantbe-

Bliv bedre 

– fire kate
Af Jacob Aagaard

Der er to måder at se skak på, som
det giver mening at sammenligne:

Skak er et kompliceret spil,
hvor vi skal løse alt for svære
problemer i alt for lidt tid.

Skak er et simpelt spil, der
handler om at beslutte, hvad
vi skal spille i det næste træk.

Jeg synes, den anden model giver
mere praktisk mening. Den første
kan teoretikerne beholde for sig selv.

Hvis vi skal optimere vores be-
slutningstagen, giver det god mening
at gøre det til en så simpel proces
som muligt. En af måderne er at for-
stå lige netop, hvilken slags beslut-
ning vi har brug for at tage lige nu.

I den forbindelse kan jeg godt lide
en model med fire slags beslutnin-
ger:

a) Du ved hvad det rigtige træk er
Teori, slå tilbage, slutspil, mv., og
du kan udføre trækket efter et par
sekunder. Lad være med at spilde
din tid!

b) Nemme beslutninger
Der er måske flere muligheder, der
er ok, måske én der er bedre end
andre. Men der er ikke rigtig nogen
dybe varianter at regne på. Vi kan
også kalde dette for positionelle be-
slutninger. Som for eksempel den
her:

1

2
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til at tage beslutninger i skak

egorier

regning og hårdt arbejde ved bræt-
tet. Gætteri duer ikke. Et tip er, at
man skal tænke langsommere og
kigge efter ideer, man ikke ser med
det samme.

d) Komplekse beslutninger
Dette er oftest det, vi kalder strate-
giske beslutninger, selv om det dæk-
ker en del mere. I denne opstilling
ser jeg det som stillinger, der ikke
kan løses uden variantberegninger
eller med variantberegning alene.
For at finde de bedste træk, har vi
brug for en sammenblanding af va-
rianter og positionelle overvejelser.

��������
��������
�����	��
��������
����
��
�
�
��


�
�����
��������

Sort trækker – hvordan kan han bedst
forbedre sin stilling.

For de spillere, der ofte kommer i
tidnød, er det en god idé at kigge på
denne model og finde ud af, hvilken
slags problemer vi bruger for meget
tid på. For resten af os er det måske
værd at overveje, om vi skulle blive
bedre til at tage én slags beslutninger
bedre eller hurtigere. En gennem-

gang af vores partier vil hurtigt af-
sløre, hvilken slags beslutninger vi
har flest problemer med.

Løsninger til opgaverne:
b) Wagner - Landa

Bundesliga 2013
Sort er svag på de hvide felter. Der-
for giver det mening at bytte de hvid-
feltede løbere. 25. Sg3! Lg6 26. Ld3
Lxd3 27. Dxd3. Hvid har stor for-
del. Det lykkes ikke for Sort at løse
sine problemer. 27... Dd7 28. Tc6.
Svage hvide felter... 28...Dg4. 28...
Tc8 29.Sf5 og Hvid holder presset.
29. Tc7?! 29. Dc2! 29... Da4? 29...
Dd4!? 30. h3! Hvid vinder. 30...Tf8
31. Dg6 Dd1† 32. Kh2 Dd4 33. Sf5
Df4† 34. Kg1 Dg5 35. Se7† Kh8
36. Dxg5 1-0

c) Hawkins - Holmes
Det Skotske Mesterskab 2012

Partiet fortsatte: 30... Lxh2†? 31.
Sxh2 Df2† 32. Kh1 Sf4 33. Lxb7
Se2 34. Dxc7! Holmes havde over-
set denne mulighed. 34... Sg3+ 35.
Dxg3 Dxg3 36. Lg2 h5. Sort har sta-
dig fordel, men Hvid forsvarede sig
godt. Partiet blev remis i 55 træk.
Den rigtige løsning var at åbne for
løberen med tempogevinst. Sort vin-
der efter 30... Sc3!! med pointen, at
31. Lxc3 Lxh2+ fører til mat efter et
par skakker. Hvid skal derfor spille
31. De1, hvor Sort kan dominere.
31... Dg5! 32. Sg3 Lxg3 33. hxg3
Lxg2, og nu kan Hvid kun vælge
mellem 34. Kxg2 Dd5+ 35. Kg1 Se4
fulgt af Sg5 eller Tf3, og 34. Lxc3

Le4, hvor Sort vinder hurtigt i begge
tilfælde. Det er ikke mat, men vi har
heller ikke brug for mat for at drage
konklusioner. Beslutningen er nem
nok: Sort vinder ved ok spil herefter
– og vi skal nok finde detaljerne, når
vi kommer dertil.

d) McMichael - Shaw
Den Britiske Liga 2013

18... dxe4 19. Sxe4 c4 (19... Sxe4
20. Dxe4 f6? 21. Lc3 f5 virker ikke
pga. 22. Dc4†) 20. Tad1!, og Hvid
står ok.
18... c4!! 19. Tad1. Ideen bag Sorts
spil er illustreret i varianten 19. bxc4
dxe4 20. Sxe4 Sxe4 21. Dxe4? (21.
Lxg7 Sxg3† 22. Dxg3 Kxg7, og Sort
står lidt bedre) 21... f6! 22. Lc3 f5!
Sort vinder, da der ikke er en skak
på c4. 19... cxd3† 20. cxd3 Db7. Sort
står lidt bedre og vandt et godt parti.

Løsning til opgaven side 4
... som er en korrigeret version af
opgaven i artiklen nr. 6 (gengivet
med fejl af redaktionen):

Kacheishvili - Shankland, Philadel-
phia 2012 (variant). Hvid havde for-
kastet et dobbelt løberoffer, fordi han
nok kunne regne sig frem til dia-
gramstillingen, men ikke finde ge-
vinsten. Efter 25. Tf4! kan Sort ikke
dække sine svagheder: h7, g7 og e6.
Den direkte trussel er 26. Txf8† Lxf8
27. Dh4†, som leder til mat. Sort kan
forsøge 25... Lf5, men efter 26. Sf7†
Kg8 27. Sh6† Kg8 28. Sxf5 e6 29.
Sxg7 Dxg7 30. Th4† vinder Hvid.



Jens Kristiansen kæ

sit verdensmesters

VM  Anatoly Vaisser, Frankrig, hæver trofæet foran sølvvinder Jens Kristiansen

og turneringens chief-arbiter.

VM for seniorer:

VM-sølv

til Danm

Fotos: Pouelsten Holm Grabow.

I november var det så af sted til Kroa-
tien til senior-VM, denne gang i den
ærefulde, men forventningsmættede
position som regerende verdensme-
ster. Jo, jeg troede absolut på chan-
cen for at gentage triumfen fra 2012,
uanset at jeg siden da havde tabt en,
for mig i hvert fald, forbløffende
mængde rating. Jo, jeg var denne
gang kun seedet som nr. 10, til gen-
gæld havde jeg jo nu solide erfarin-
ger med seniorskak, tre turneringer
med tre førstepladser.

Mesterskabet blev afviklet i Opa-
tija, en halvstor turistby ved Adria-
terhavet, nærmere bestemt Istrien, et
strøg der af de lokale turistbureauer
betegnes som Kroatiens ‘Riviera’.
Dér spillede man også i 2011, hvor
jeg var for ung til at være med. Men
mange af mine seniorskakbekendte
var med, og de fortalte om gode for-
hold, der også var sådan rimeligt til
at betale. Jo, og der var da også ca.
100 flere deltagere end ved det no-
get dyre VM i Grækenland i 2012.

Nu traf det sig sådan, at jeg i okto-
ber pakkede mit hjem i Frederiks-
værk ned for opmagasinering, inden
jeg skulle flytte tilbage til Bornholm
i december. Skakbladets julequiz var
også lavet færdig, så 1. november
havde jeg ikke andet end en kuffert

og min laptop i hånden og i første
omgang kun VM at tænke på. Her-
med kunne jeg for første gang i kar-
rieren følge Botvinniks vise råd (som
han i sin ungdom lærte af Lasker):
Tag af sted i god tid, gerne en uge
før og akklimatisér dig på spille-
stedet. Så jeg tog lige små 10 dage
som afslapningsturist i Istrien op til
turneringen. Om det så hjalp? Tjae,
måske, men jeg hyggede mig i hvert
fald, selv om vejret skuffede mig lidt.
Men området er et ganske rart sted
at opholde sig, venlige mennesker
og ikke særlig dyrt.

Fra hele verden
Den 11. november væltede det så
ind med spillere fra hele 43 forskel-
lige nationer, alle kontinenter, bort-
set fra Afrika og Antarktis, repræ-
senteret. Både fra Danmark og Sve-
rige 13 deltagere, 10 fra Norge, 2
fra Island, men desværre ingen fra
Finland. Gamle venner mødtes, og
man traf nye mennesker, der så næ-
ste gang er gamle venner.

Klar ratingfavorit var Anatoly
Vaisser, Frankrig med 2523, den
eneste i feltet over 2500 og i øvrigt
seniorverdensmester fra 2010. Og
så var der GM’erne Hulak, Vasju-
kov, Kupreitjik, Suba, Balashov, Ce-

balo, alle spillere der i deres bedste
tid var tæt på verdenseliten.

Som nævnt er jeg nu rimeligt ruti-
neret seniorskakspiller og nogle tan-
ker om, hvordan spillet skulle læg-
ges an, havde jeg da gjort mig. Ikke
for det, det gik jo meget godt i 2012,
så hvad var der egentlig at rette til?
Men så måtte jeg da i hvert fald prøve
at finde lidt mere præcist frem til,
hvad det var, jeg åbenbart havde gjort
rigtigt.

Det er indlysende, at spillere i
senioralderen ikke kan spille et helt
parti med lige så meget energi som
væsentligt yngre spillere. I lange,
seje, indviklede og krævende partier
vil der nødvendigvis komme flere
fejl, hvilket selvfølgelig også gæl-
der for en selv, selv om de fleste af
modstanderne i disse turneringer sta-
dig vil være en del ældre end mig.

Derfor er det væsentligt at få fat
og kunne presse modstanderen i de
senere faser af partiet. Da de fleste
stærke seniorspillere er særdeles ru-
tinerede og dermed vidende og kom-
petente mht. skak, er der sjældent
det store at hente i åbningen og det
tidlige midtspil, men kan man bare
få en kompleks og kompliceret stil-
ling er det okay. Nej, energien skal
primært fyres af ca. i tredje spille-

Af Jens Kristiansen
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Senior-VM 2013, mænd:

1 GM Anatoly Vaisser, Frankrig (2523) 8½ / 55½

2 GM Jens Kristiansen, Danmark (2407) 8½ / 50

3 GM Krunoslav Hulak, Kroatien (2473) 8 / 52

4 GM Mihai Suba, Rumænien (2413) 8 / 50

5 GM Yuri S. Balashov, Rusland (2440) 8 / 49

6 FM Adolf Herzog, Østrig (2379) 8 / 47

7 IM Branko Rogulj, Kroatien (2420) 7½ / 52

8 IM Evgeny V. Mochalov, Hviderusland (2404) 7½ / 51

9 IM Amanmurad Kakageldyev, Turkmenistan (2384) 7½ / 48½

10 IM Herman C. Van Riemsdijk, Brasilien (2347) 7½ / 48½

11 IM Mark A. Berkovich, Israel (2357) 7½ / 47½

12 IM Josip Rukavina, Kroatien (2405) 7½ / 47

13 FM Jan Vokoun, Tjekkiet (2185) 7½ / 44½

14 FM Wolfgang Thormann, Tyskland (2271) 7½ / 44½

15 Wahlbom Magnus Sverige (2304) 7½ / 44½

16 IM Craig W. Pritchett, Skotland (2359) 7½ / 42

17 GM Evgeni Vasiukov, Rusland (2457) 7 / 49

18 Askell O. Karason, Island (2220) 7 / 46½

19 IM Nikolai M. Mishuchkov, Rusland (2367) 7 / 46½

20 IM Alexander V. Filipenko, Rusland (2288) 7 / 46

21 GM Oleg L. Chernikov, Rusland (2400) 7 / 46

22 IM Anatoli I. Shvedchikov, Rusland (2363) 7 / 45½

23 FM Jørn Sloth, Danmark (2338) 7 / 45½

24 IM Leon Piasetski, Canada (2288) 7 / 44½

25 IM Vladimir I. Karasev, Rusland (2377) 7 / 43½

26 GM Miso Cebalo, Kroatien (2415) 7 / 43

27 Jan-Olof Lind, Sverige (2238) 7 / 43

28 IM Leon Lederman, Israel (2245) 7 / 42½

31 FM Bent Sørensen, Danmark (2247) 7 / 41½

32 IM Bjørn Brinck-Claussen, Danmark (2248) 7 / 40½

55 FM Jørgen Jørgensen, Danmark (2257) 6 / 43½

83 Jens Kølbæk, Danmark (2271) 6 / 35½

91 Jens Hartung Nielsen, Danmark (2219) 5½ / 40½

98 Arne Christiansen, Danmark (2117) 5½ / 36½

121 Pouelsten Holm Grabow, Danmark (2157) 5 / 35½

136 Arne Bjørn Jørgensen, Danmark (1999) 5 / 27½

161 Steen Juul Mortensen, Danmark (1999) 4½ / 22

177 Peter Nielsen, Danmark (1769) 4 / 11½

185 Finn Andersson, Danmark (1846) 3½ / 17

11. runder. I alt 200 deltagere.

Senior-VM 2013, kvinder:

1 WFM Yelena Ankudinova, Kazakstan (2121) 7 / 33

2 GM Nona Gaprindashvili, Georgien (2312) 6½ / 31

3 WGM Tamar Khmiadashvili, Georgien (2158) 6 / 34½

4 WGM Elena Fatalibekova, Rusland (2252) 6 / 31

5 WIM Swietlana Miednikova, Rusland (2166) 6 / 30½

6 WGM Galina Strutinskaya, Rusland (2299) 6 / 27

9 runder. I alt 25 deltagere (ingen fra Norden).

time. Pres på og så kommer fejlene.
Dog, seniorskak er noget lumsk no-
get. De fleste seniorspillere har som
yngre været væsentligt bedre, også
sådan umiddelbart afspejlet i rating-
tallet. Koncentrationen kan af natur-
lige grunde ikke holdes oppe i samme
gear gennem hele turneringer som
tilforn, og der ryger hen ad vejen
flere hele og halve point end tidli-
gere. Men det betyder ikke, at en
seniorspiller ikke i enkelte partier
kan spille op til fordums styrke, bare
se på eksemplerne fra Korchnoi,
Smyslov og Lasker. En seniorspil-
lers rating vil således ikke afspejle
vedkommendes topniveau, måske
snarere omvendt, i modsætning til
unge, fremadstormende spillere.

Respekten glemt
Denne lærdom sad jeg overhørig i
starten af turneringen med nærved
katastrofale følger. 1. runde vandt
jeg planmæssigt, men i den følgende
kom jeg i alvorlige vanskeligheder
mod hollænderen Schouten, der spil-
lede nydeligt mod min hollandske
åbning. Heldigvis var han tilstræk-
kelig respektfuld til at tillade en træk-
gentagelse.

I 3. runde var jeg så med hvid oppe
imod en vis Jan Vokoun fra Tjekkiet
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på 2185, havde aldrig hørt om ham
før. Partiet startede således:

Jens Kristiansen
Danmark (2407)

Jan Vokoun
Tjekkiet  (2185)

Benoni / A43

1. d4 c5 2. d5 g6 3. e4 e5 4. f4 exf4 5.

Lxf4 d6 6. Sc3 a6 7. e5!?
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Her regnede jeg med, at partiet ville
blive meget kort. Ak ja, jeg slipper
vel aldrig af med min ungdomme-
lige, overdrevne optimisme. Min
modstander, en halvskaldet herre i
midten af 60’erne tænkte meget,
meget længe, næsten en time. Nå,
han havde vel heller noget fornuftigt
forsvar, eller hvad? Men så kom:
7... Lh6!

Og så var det min tur til at tænke
længe. Og jeg undrede mig: Kan det
virkelig være rigtigt, at så mærkeligt
et træk er en slags forsvar? Ja, det
ser det faktisk ud til, noget rigtigt
skrapt kunne jeg ikke finde. Der
kom...
8. Lg3 Se7 9. Se4 Sf5 10. Sxd6† Sxd6

11. exd6 0-0 12. Sf3 Lg4 13. Le2 Lxf3

14. Lxf3 Te8†

Og Hvid har absolut ingenting, tvært-
imod. Jo, jeg ved godt nu, at der kan
findes forstærkninger af Hvids spil
undervejs i denne sekvens, men nemt
og trivielt er det ikke, jeg magtede
det i hvert fald ikke, overdrevent
optimistisk som mit hoved i denne
sammenhæng nu var skruet sammen.
Kort efter tilbød Vokoun remis, hvil-
ket jeg selvfølgelig  – øhhøm? – af-
slog. Men han fortsatte med fint spil,
nægtede at lave fejl, og til sidst var

det mig, der overspillede og tabte.

�	�	�	�	
	�	���	�
�	�	�	
	
	���	
	

�	
	��	
	�	�	�	�
�	�	�	�
	�	�	�	�

52... Sd4† 53. Kg3 Sxc6 54. dxc6 Kxc6

55. Kf3 Te6 56. Tb2 Kc5 57. Tb5† Kd4

58. a5 c3 59. Tb6 Txb6 60. axb6 c2 61.

b7 c1D 62. b8D Dh1† 63. Kg3 h4†

Og Hvid opgav i 79. træk.  0-1

Jeg havde ikke meget fællessprog
med den i øvrigt noble og venlige
Vokoun, men senere fik Sloth både
spillet og talt med ham. I 60’erne
havde han været en lovende junior,
men så kaldte pligterne, og først nu
som pensionist havde han for alvor
taget spillet op igen. Vokoun fik i
det hele taget spillet en fin turnering,
kom ind som nr. 13, og vandt mere
end 50 ratingpoint. Jo, man skal
passe på med disse skakseniorer!
Og så lå jeg på 1½ af 3, og chan-
cerne for at genvinde VM syntes ret
så illusoriske. Selv hvis jeg nåede
frem til en ligestilling, ville min kor-
rektion selvfølgelig være dårligst af
alle. Men der var jo ikke andet at
gøre end at spille den spinkle chance,
dvs. vinde en hulens masse partier.
Og det gjorde jeg så med fem gevin-
ster i rad, mod modstandere af lang-
somt stigende styrke, og endelig i 8.
runde mod 5. seedede Rogulj og
dermed atter helt oppe på topbræt-
terne.

Spændende bekendtskab
Men lad mig først præsentere den
66-årige rumænske GM Mihai Suba,
som jeg allerede sidste år blev gan-
ske gode venner med. I 80’erne var
han nok sit lands bedste spiller, tæt
på verdensklassen før han emigre-
rede. I 2008 vandt han senior-VM.
En lille, tæt herre, noget excentrisk
og temperamentsfuld, en polyglot i

klasse med Bent Larsen, og ligesom
denne åben og altid klar til en snak
med hvem som helst om hvad som
helst, men selvfølgelig meget gerne
om skak. Lige en mand efter mit
hjerte og en af de personligheder,
der gør disse mesterskaber til en
oplevelse for alle deltagere.

I Opatija købte jeg af ham hans
forholdsvis nye bog, ‘Positional
Chess Sacrifices’, 2012 fra lands-
træner Aagaards forlag. Jeg kan godt
lide under turneringerne sådan ind
imellem at læse noget mere generelt
om skak. Har faktisk en slags prin-
cip om altid at købe og læse i en ny
skakbog under hvilken som helst
turnering. Og Subas bog er så abso-
lut Suba: Forvirret, rodet, indsigts-
fuld, sine steder genial og voldsomt
inspirerende – netop det, man har
brug for under en turnering, sådan i
passende doser. Og... når man nu
alligevel hver dag, mest efter morgen-
maden, mødtes med manden på ho-
tellets terrasse over noget kaffe og
tobak, så var der da altid i hans bog
noget at diskutere – ikke fordi vi
normalt manglede emner.

Jens Kristiansen
Danmark (2407)

Branko Rogulj
Kroatien (2420)

Grünfeldindsk / D91

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3 Lg7

5. Lg5 Se4 6. Lh4 Sxc3 7. bxc3 c5

Det er første gang, jeg spiller denne
variant, så det må nødvendigvis have
været en overraskelse for min mod-
stander. Han tænkte allerede her
længe. Det mest spillede og mest prin-
cipielle er 7... dxc4, hvor Sort hol-
der bonden på c4. Men så er der
skarpe og giftige varianter efter f.eks.
8. e3 Le6 9. Tb1, som han åbenbart
ikke skulle nyde noget af. Advarsel:
Brinck-Claussen og jeg havde om
formiddagen inden partiet nogle grun-
dige balkonanalyser af alle disse
skarpe varianter! Det, Rogulj spil-
ler, er kendt for at give Sort en pas-
siv, om end nok forsvarsduelig stil-
ling.
8. cxd5 cxd4 9. cxd4 Dxd5 10. e3 sc6

11. Le2 e5!?
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Men efter dette, tror jeg Sort kom-
mer decideret i vanskeligheder. Det
har i mange år været kendt, at efter
11... 0-0 12. 0-0 e5 13. dxe5 Da5
14. Lf6 Sxe5 15. Lxg7 Kxg7 16.
Dd4 f6 osv. presser Hvid, men Sort
bør kunne holde skansen.
12. dxe5 Da5† 13. Dd2 Dxd2† 14.

Kxd2 Sxe5

Jeg tænkte på, om han måske havde
en forstærkning klar, så som 14...
Le6!? Men efter 15. Tab1 er Sorts
stilling også meget ubehagelig.
15. Sd4 0-0 16. Tab1
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16... h6!?

Efter partiet bladrede jeg så i Subas
bog og til min forbløffelse så jeg på
side 204 en diagramstilling nøjagtig
som denne. Det var fra partiet Rad-
jabov - Shirov, 2009, der fortsatte
16... Sd7 17. Thc1 Lxd4 18. exd4
Sb6 19. Lf3 Le6 20. a4 Sc4† 21.
Kd1 Sa5 22. Tb5 Sb3, og nu det
positionelle kvalitetsoffer 23. d5!
Sxc1 24. dxe6, hvorefter Hvid stod
godt, men lod Sort slippe med re-
mis. Suba skrev, at Sort burde have
spillet 16... Sc6 17. Sxc6 bxc6 18.
Thc1 Le6 19. Lc4 Tfe8 20. Tb7 a5
‘Reaching a slightly worse position.’
Jeg er ikke ganske enig, jeg synes
Sort står ad Pommern til, især efter
21. a4!. Men så havde Suba og jeg
igen en masse at diskutere efter mor-
genmaden. Og det gjorde vi så, dog
uden at nå til hel enighed, men klo-
gere var vi måske begge blevet.
Roguljs træk er et behjertet forsøg,
men jeg tror faktisk, at sorts stilling
allerede er uden et brugbart forsvar.
Det er plat umuligt for ham på for-
nuftig måde at udvikle dronningflø-
jen.

17. Thc1 g5 18. Lg3 Td8 19. Ke1 a6

20. a4 Ld7 21. Txb7 Lxa4 22. Tcc7 Le8

23. Sf5

Jo, 23. Se6!? er fristende, men efter
23... Td5 24. e4 Ta5 er han stadig
ikke helt væltet. Jeg foretrækker at
lægge endnu mere pres, som fore-
skrevet, ikke?
23... Sd3† 24. Kf1 Lf8 25. Lh5 Sc5 26.

Sxh6† Lxh6 27. Txc5 Tac8 28. Lc7 Td2

29. Ke1 Ta2 30. Lg4 Ta8 31. Tb6 Lg7

Og så kommer Sort to bønder ned.
Han er færdig, og det har han vist
været længe.
32. Txg5 Ta1† 33. Ke2 Lb5† 34. Kf3

Te8 35. Tb8 Txb8 36. Lxb8 f6 37. Le6†

Kh7 38. Tc5 Td1 39. Lf4 Td8 40. Tc7

Kh8 41. g4 Ta8 42. Ld5 Td8 43. e4 Le8

44. Ta7 Lb5 45. h4 Lf8 46. g5 Lg7 47.

g6 f5 48. h5 1-0

Tilbage i toppen
Dermed var jeg oppe på andenplad-
sen efter GM Vaisser på suveræne
7 point af 8. I partiet mod ham i 9.
runde var jeg indstillet på at gøre det
rigtig skarpt og indviklet, det var
sådan set dér, der skulle ske noget,
hvis det ellers skulle batte. Men han
havde altså noget smart mod min
hollænder, så det var faktisk mig,
der var godt presset. Efter et par kiks
fra ham og nogle smarte ting fra mig
i kontraen, blev det dog remis.

GM Anatoly Vaisser er i øvrigt
en hyggelig og rar fyr, sådan ca. af
samme statur som Suba, lille og tæt,
måske lidt mere væver i bevægel-
serne og lidt mere kviksølvagtigt
nervøs. Han er fra Sovjetunionen,
arbejdede i mange år som univer-
sitetslærer i matematik i Novosibirsk.
Det var i hine tider sådan nærmest et
elite-universitet, så helt dum fagligt
set, kunne han ikke have været. Men
han kunne altså også blive GM som
sovjetborger i 1985, og så er man
god!

I de sidste mere end 20 år har han
boet i Frankrig, som han nu repræ-
senterer på alle leder og kanter. Ved
brættet kommer hans træk hurtigt og
nemt, men der er dog en tendens til
det overfladiske. Jeg tror godt, jeg
kan snuppe ham en dag.

Anatoly Vaisser
Frankrig (2523)

Jens Kristiansen
Danmark (2407)

Hollandsk / A80

1. d4 f5 2. Sc3 Sf6 3. Lg5 d5 4. Lxf6

exf6 5. e3 Le6 6. Sge2 Sc6 7. Sf4 Lf7 8.

Lb5 Dd7 9. a3 a6 10. La4 b5 11. Lb3

Se7 12. Sd3 Sc6 13. Df3 Td8 14. Sf4

Se7 15. a4 b4 16. Sa2 Sc6 17. De2 a5

18. c4 bxc3 19. bxc3 Tb8 20. Sc1 g6

21. 0-0 Lh6 22. Df3 Lxf4 23. Dxf4 0-0

24. Sd3 Sd8 25. Sc5 Dc6 26. Tfc1

½-½
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Det var ellers lige i de dage, hvor
Magnus vandt sit VM. Under efter-
analyserne sagde jeg til Vaisser om
slutstillingen: ‘If I was Magnus I
would have played on!’ Han smi-
lede lidt og sagde: ‘Perhaps, Jens,
but if I was Magnus, I would have
played on too!’ Jo, sikkert. Hvis jeg
møder Magnus en dag, vil jeg prøve
at spørge ham.
½-½

Dramatisk point
Vaisser holdt altså førstepladsen med
7½ point. Andenpladsen deltes nu
af Hulak, Balashov og mig. Næst-
sidste rundes toppartier blev to lang-
varige affærer med adskillige fejl fra
alle sider. Vaisser kiksede et klart
vundet tårnslutspil mod Balashov,
remis. Igen tænkte jeg og andre:
Gummiarm? Det synes jeg også tid-
ligere at have observeret, at han har
lidt tendens til, når det bliver rigtig
nervepirrende, f.eks. i mit parti mod
ham ved sidste års VM. I mit parti
mod Hulak skete så dette:
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Krunoslav Hulak
Kroatien (2473)
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Jens Kristiansen
Danmark (2407)

Jeg havde været lidt for idérig i åb-
ningen – for ikke at sige helt forkert
på vej – og blev presset tilbage, men
holdt dog skansen. Efter 56 træk var
vi endt i følgende, ret så skæve tårn-
slutspil, der vel sagtens skal ende
remis ved nogenlunde korrekt spil
af begge parter.
57. Kc3??

Uha, vi var vist begge godt møre.
Efter 57. b4 axb4 58. axb4 Txb4 59.
f7 Tf4 60. Tg6 Txf7 61. Tf6† Txf6
62. exf6 g2 63.f7 er det remis. Nu er
det tabt for mig, men det var jeg slet
ikke klar over. Det kommer til at
handle om et kapløb mellem diverse
fribønder, og det er bare enten-eller.
Ingen grund til at bruge energi på
beregninger.
57... a4! 58. b4 axb3 59. Kxb3 Tf5??

Men gaven returneres. Hvad Hul-
aks idé med 59... Tf5?? var, står ikke
ganske klart for mig. Sort vinder ef-
ter det simple 59... g2 60. a4 g1D
61. Txg1 Kxg1 62. a5 Td4. Stadig
var jeg ikke helt klar over, hvad der
foregik, men hvad gør det? Frem med
bønderne!
60. a4 g2 61. a5 g1D 62. Txg1 Kxg1

63. a6 Th5 64. Kc4 Kf2 65. f7 Th8 66.

Kc5

Ja, nu troede jeg faktisk, at jeg var
ved at vinde.
67... Tf8??

Først senere fandt jeg ud af, at Sort
her holder remis med 66... Td8! 67.
a7 Kf3 68. Kc6 Ke4 69. Kc7 Tf8!
osv..
67. a7

Men nu er den god nok. Hvid vin-
der, tæl selv efter.
1-0

Pyha, og sikke en bet for Hulak, som
dog tog det pænt. Jeg har også selv
prøvet at tabe på den måde, hvilket
jeg forsøgte at trøste ham med bag-
efter, da vi begge uden for nød noget
tiltrængt tobak. ‘Yes, Jens, that’s
life’, sagde han, men dog med et lille
smil på læben og et velfortjent sug
af cigaretten.

Det skal dog tilføjes at Hulak i
sidste runde selv fik noget af en gave.
80-årige GM Vasjukov er en over-
ordentlig frisk herre af sin alder, men
dog med lidt små problemer med
dikkeværket. Lige før runden blev
han sløj og måtte tage nogle piller.
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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 fi nde hos Dansk Skaksalg.

Yusupov besøger Danmark i September for 
at træne både klubspillere og eliten.
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7. Ld3, hvilket jeg foreholdt Suba
efter partiet. ‘No, no, Jens! That’s
only for people who does not
understand the system!’ Nånå.
7... c6 8. g4 e5

Her tænkte jeg på kreative mulighe-
der såsom 8... Da5!? 9. Dd2 Le6
eller sågar 8... b5!? Men så tænkte
jeg videre: Nej, lad da ham få lov at
spille nogle flere underlige træk. Så
jeg kørte videre, sådan nogenlunde
mainstream kongeindisk.
9. d5 cxd5 10. cxd5 Sc5 11. Sg3 Db6

12. Tb1 a5 13. Le2

Her var jeg lidt bekymret for 13.
Df3!? Sfd7 14. Lb5, men så fint
skulle det altså ikke være.
13... Ld7 14. 0-0 Kh8!?

Nå, da han nu har rokeret, skal jeg
vel lægge an til et eller andet på
kongefløjen. Men Hvids spil – og
Subas spil i det hele taget – er ret så
profylaktisk lagt an på at tage imod
Sorts stød derovre. Sort kunne også,
og måske bedre, udbygge sin stil-
ling på dronningfløjen med f.eks.
14... a4 fulgt af Da5 og b5 mv.
15. Dd2 Sg8 16. Le3 Se7 17. Kh2!?

Heller ikke den havde jeg så meget
som overvejet. Faktisk sad jeg og
var lidt bekymret over muligheden
17. b3 med den positionelle trussel
Sa4! Og når jeg nu sidder og kigger
på det, kan jeg slet ikke komme på
noget rigtig godt for Sort. Et eller
andet er der således sikkert galt ved
Sorts tidligere spil, formentlig netop
udeladelsen af a4!
17... a4 18. Ld1!? Db4 19. Lc2 b5 20.

a3

Her tog jeg en dyb indånding og en
pæn tænkepause. Sort kan helt fint
spille det normalt udseende 20... Da5.
Efter 21. Sa2 Dxd2 22. Lxd2 Sc8
fulgt af Sb6 er Sort udmærket med.
Men 20... Dc4!? er meget sjovere,
Hvid vil nødvendigvis bruge meget
tid på, om han kan udnytte den frække
sorte dronnings udsatte stilling. Men
jeg syntes nu ikke lige, jeg kunne se
hvordan, og efteranalyserne med
computerassistance har heller ikke
åbenbaret noget.
20.. Dc4!? 21. Tbc1 Tac8 22. Sce2

Sb3 23. Lxb3 Dxb3 24. g5!?

Og så kom han fem minutter for sent,
og så har man tabt efter FIDE’s
‘Zero-Tolerance’-regler, som blev
håndhævet strikt i Opatija. Person-
ligt synes jeg, den slags regelrytteri
er skandaløst, ikke mindst i en se-
niorturnering. Men Hulak fik poin-
tet og tog dermed tredjepladsen, og
det kan man jo ikke bebrejde ham.

Ligestilling før finalen
Før sidste runde delte Vaisser og jeg
førstepladsen med 8 point. Skulle det
virkelig lykkes? Vaisser skulle op
mod den ikke uefne østrigske IM’er
Herzog, der kan være en ganske gif-
tig herre, og Vaisser har det altså,
som antydet, med at ryste på hånden
i de rigtig skrappe, nervepirrende
turneringssituationer. Jeg skulle op
mod min gode ven, Mihai Suba.
Men gode venner er man ikke ved
skakbrættet!

Mihai Suba
Rumænien (2413)

Jens Kristiansen
Danmark (2407)

Kongeindisk / E71

1. c4 g6 2. d4 Lg7 3. Sc3 d6 4. e4 Sf6

5. h3 0-0 6. Lg5

Den såkaldte rumænske variant mod
kongeindisk, som Suba i mange år
har været en af forkæmperne for. Jo,
jeg havde forberedt mig lidt på det,
men da det næsten syntes lidt for
oplagt, at han skulle spille det, havde
jeg mest koncentreret mig om andre
varianter.
6... Sa6

6... c5 er nok det mest principielle,
men så spiller Suba vist nok 7. d5 e6
8. Ld3 og det kender han særdeles
godt. Nej, jeg går efter en kompleks,
mere normal kongeindisk stilling.
Bemærk at umiddelbart 6... e5 ikke
går pga. 7. dxe5 dxe5 8. Sd5!
7. Sge2

Suba er en decideret ‘mystisk’ spil-
ler, der ofte går helt sine egne veje. I
dette parti tror jeg, at jeg højst halv-
delen af gangene forudså hans næ-
ste træk, i flere tilfælde spillede han
noget, jeg end ikke havde overvejet.
Her mente jeg, at Hvid skulle spille

Igen et ‘mystisk’ træk som kom helt
bag på mig. Det er dog næppe særlig
godt. Og nu sidder jeg så her ved
skærmen, og mit skakprogram kom-
mer op med 24. Da5!, og Hvids
dronning trænger ind. Det ved jeg
faktisk ikke, hvad Sort skal gøre ved.
Et problem er 24... f5 25. Tc7!, men
det er jo også netop et computertræk,
absolut ikke nemt at se for en men-
neskespiller i tredje time af et høj-
spændt og vigtigt turneringsparti.
24... f5 25. gxf6 Lxf6 26. Txc8 Sxc8

27. Tc1 Lg5! 28. Kg2?

Suba mente bagefter, at han skulle
have spillet 28. Tc3, og påpegede
den sorte dronnings tilsyneladende
meget udsatte stilling efter 28... Lxe3
29. Txe3 Da2. Men den er altså ikke
sådan at komme til, hvilket selv mit
computerprogram giver mig ret i. Nu
derimod begynder Sort at tage over,
først med en springervandring til c4.
På nabobrættet syntes jeg ikke, Vais-
ser havde fat i ret meget, så jeg be-
gyndte sådan indvendigt at dirre
lidt... måske?
28... Lxe3 29. fxe3 Sb6 30. Tc3 Sc4

31. Dc1 Da2 32. Tc2 Tc8 33. Kh2 Db3

Og her trådte jeg lidt vande, dvs. lod
tiden gå lidt, mens jeg med et side-
blik fulgte med i Vaissers parti. Han
havde vist alligevel fået godt fat ef-
ter nogle kiksere fra Herzog.

�	�	�	��
	�	�	�	

�	���	
	
	
	���	�

	�	�	�	
�	����
��	�	��
	���	�	�

Jeg kunne få en trækgentagelse, men
et behjertet gevinstforsøg var 33...
b4! 34. axb4 Db3 35. Sf1 Dxb4 36.
Sd2 Lb5. Med bindingen i c-linjen
forekom det mig dog noget risika-
belt, og hvis Vaisser vandt, var en
gevinst under alle omstændigheder
nyttesløs, som nævnt tidligere var
min korrektion ved pointsmæssig
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ligestilling elendig. Nå, så meget ville
jeg heller ikke satse.
34. Tc3 Da2 35. Tc2 Db3 36. Tc3 Da2

½-½

Vaisser havde nu nærmest en ge-
vinststilling, Herzog var gjort fuld-
kommen hjælpeløs, bundet og stran-
guleret på kongefløjen, slut. Kort
efter tilbød Vaisser remis, hvilket
selvfølgelig blev modtaget, og
Vaisser var dermed seniorverdens-
mester for 2013, hvilket var velfor-
tjent. Han spillede bedst og mest sik-
kert af alle, og var hele vejen igen-
nem på et af de øverste brætter. At
jeg selv, efter min elendige start, al-
ligevel kunne skabe lidt spænding til
sidst, beror primært på ubændig figh-
tervilje og det deraf ofte følgende
‘held’. Mit spil var i grunden ikke
særlig godt.

En andenplads og en sølvmedalje,
der i øvrigt var lavet af en slags glas
eller plastic, blev det da til. Og det er
såmænd slet ikke så ringe endda.
Godt nok sagde Bent Larsen, at han
frabad sig lykønskninger for anden-
pladser, men nu er jeg altså heller
ikke Bent Larsen...

Verdensmesteren
Det følgende parti af Vaisser fra 3.
runde mod vores egen seniorskak-
chef er et godt eksempel på, hvordan
en verdensmester vinder mod en af

de stærke, men knap så højt ratede
konkurrenter, når han målrettet går
efter sejren.

Bent Sørensen
Danmark (2247)

Anatoly Vaisser
Frankrig (2523)

Engelsk / A04

1. Sf3 g6 2. g3 Lg7 3. Lg2 e5 4. 0-0 Sc6

5. c4 d6 6. Sc3 Sge7 7. d3 h6 8. Tb1 a5

9. a3 Le6 10. e4!

Vaisser har fintet lidt ved at vente
med rokaden, og på den måde har
han allerede i åbningen givet Bent
noget at tænke over. Efter det nor-
male håndledstræk 10. b4 ville sort
få fint spil efter 10... axb4 11. axb4
d5! 12. cxd5 Sxd5 13. Sxd5 Lxd5
14. b5 Sd4 15. Sxd4 exd4. Åbnin-
gen kalder man normalt ‘engelsk’,
men mere rigtigt er det at rubricere
den som ‘lukket siclianer med om-
vendte farver’. Spillere som Sloth og
Bent Sørensen har spillet disse sy-
stemer med hvid i årtier, og det er
ikke overraskende, at Bent her rea-
gerer helt rigtigt og forhindrer sorts
d6-d5.
10... 0-0

Efter træk som  10... Lg4!? kan Hvid
holde god kontrol over d4 med 11.
Sb5!
11. Sd5 f5 12. b4 axb4 13. axb4 fxe4!?

13... g5 kom på tale her.
14. dxe4 Dd7 15. Dd3 b5!?

Og nu strammer Vaisser den, hvil-
ket nemt kunne have bragt ham i al-
vorlige vanskeligheder. Men han
styrer herfra meget sikrere end Bent
gennem komplikationerne. Det mere
forsigtigt småborgerlige var 15... Lg4
fulgt af Sd4, og Sort står nogenlunde
sikkert, men i en ret stiv struktur uden
de store chancer for komplikationer
og jagt på gevinsten.
16. cxb5 Sa7 17. Sxe7†!?

Her angiver min computer 17. b6!
som bedre, og det skal nok være rig-
tigt. Men efter 17... Sxd5 18. bxa7
Sb6 19. Ta1 Lc4 vinder Sort en kva-
litet, og det var ved brættet ikke nemt
at vurdere, at Hvid efter 20. De3
Lxf1 21. Lxf1 har strålende kompen-
sation. Bents fortsættelse er dog fin

nok, men han havde allerede fået en
del at tænke over.
17... Dxe7 18. Le3 Dd7 19. b6 cxb6

20. Tfd1?

Og igen kan man i bagklogskabens
lys, til dels spredt af computer-
analyserne, anføre 20. Lxb6 som
bedre. Efter f.eks. 20... Sb5 21. Ta1
Dc6 22. Le3 Dc3 23. Dxc3 Sxc3
står Hvid måske stadig bedst, men
stillingen er ret så rodet.
20... Sb5
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21. Lxb6?

Og her knækker Bent så endegyldigt
for presset. Efter 21. Ta1 Txa1 22.
Txa1 d5 er Sort kommet i gang med
noget aktivt spil, men der burde
kunne dæmmes op for det. Nu hug-
ger Vaisser til.
21... Ta3!

Vinder materiale på den ene eller den
anden måde.
22. Dd2 Taxf3 23. Lxf3 Txf3 24. Ta1 Kh7

25. Tdc1 Tf8 26. Ta5 Tb8 27. Le3 Lg4

28. Dd3 Lf3 29. La7 Lxe4 30. Dxe4

Sxa7 31. Ta6 Sb5 32. Dd5 Db7 33.

Tcc6 Sc7 34. Dxd6 Sxa6 35. Dxg6†

Kh8 36. Txa6 Dxb4 37. Ta7 Db1† 38.

Dxb1 Txb1†

Det her vinder en stormester,men der
er visse tekniske vanskeligheder. Spil
nu endelig partiet til ende, for det er
instruktivt, hvordan Vaisser over-
vinder Hvids modstand med meto-
diske manøvrer. Bent prøver at bygge
et fort, men det holder ikke.
39. Kg2 Tb4 40. f3 Tb2† 41. Kh3 Tf2

42. Ta3 Te2 43. Tb3 Kh7 44. Ta3 Kg6

45. Tb3 Lf6 46. Ta3 Tf2 47. Tb3 Kf5 48.

Ta3 Le7 49. Tc3 Lb4 50. Td3 Te2 51.

Tb3 Lc5 52. Tb1 Ld4 53. Td1 Le3 54.

Ta1 Tf2 55.  f4 exf4 56. gxf4 Lxf4 57.

Th1 Kg5 58. Tg1† Kh5 0-1
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Jens Kristiansen – guld er godt, men

VM-sølv er nu heller ikke så ringe endda.
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Af Bjørn Møller Ochsner

Verdensmesterskabet for juniorer,
dvs. spillere i kategorien under 20
år, har gennem historien haft status
som en meget prestigefyldt turne-
ring, og de tidligere vindere tæller –
blandt mange andre – verdensklasse-
spillere som Anatolij Karpov, Garri
Kasparov, Viswanathan Anand og
Levon Aronian.

I en så stor turnering må det siges,
at vi herhjemme har stolte traditio-
ner med en turneringsvinder i 1984 i
form af Curt Hansen, samt Jens Ove
Fries Nielsens to på hinanden føl-
gende tredjepladser i 1977 og 1978.
Disse topplaceringer ligger dog langt

tilbage, og de seneste år har Dan-
mark, med Mads Andersens 15.
plads i 2012 som det bedste resultat,
ikke formået at blande sig i medalje-
striden.

De manglende topplaceringer skal
dog ses i lyset af, at titlen som ju-
niorverdensmester er ekstremt efter-
tragtet. Dette blev understreget i årets
udgave af turneringen, for selv om
ungdomsmesterskaberne for U8 til
U18-spillere er kommet til som en
konkurrerende turnering, ser man
stadig de største talenter og de mest
etablerede klassespillere valfarte til
Junior-VM.

Således var favoritværdigheden i
år tiltænkt filippineren Wesley So
med hele 2710 i rating, men han
meldte desværre afbud kort inden
turneringsstart. Afbuddet kom som
følge af de sikkerhedsproblemer, der
bundede i, at det tyrkiske forbund
havde placeret turneringen i Hatay-
regionen, der ligger ved grænsen til
Syrien, og som i maj var blevet ud-
sat for et terrorangreb. Situationen
blev ikke mindre hektisk af, at mange
udenrigsministerier, heriblandt de
nordiske, frarådede alle rejser til
området, og der opstod dermed stor

usikkerhed omkring turneringens
afholdelse.

Mindre end to uger inden turne-
ringsstart blev det hele så afklaret –
arrangørerne valgte at flytte turne-
ringen til det fredelige Kocaeli lige
uden for Istanbul – men i mellemti-
den havde Wesley So, Mads An-
dersen og mange andre altså meldt
afbud. De skakglade tyrkere viste
dog deres effektivitet og dygtighed
ved at få stablet et stævne på benene
trods det faktum, at turneringen var
blevet flyttet på tværs af landet med
mindre end to ugers varsel. 118 spil-
lere i den åbne gruppe og 77 i pige-
gruppen samt trænere og familie blev
installeret på et 5-stjernet hotel, og
fra turneringsstart til -slut fungerede
alt som det skulle.

Kineser favorit
I fraværet af Wesley So var kinese-
ren Yangyi Yu (2662) højestratet,
og selv om top-12 i turneringen stil-
lede op med et ratingsnit på over
2575(!), måtte Yu alligevel beteg-
nes som klar favorit. Det var oplagt
en prioritering fra Kina at sende så
stærk en spiller af sted, da det gav
kineserne muligheden for at vinde

Juniorskak

Åben række:

1 GM Yangyi Yu, Kina (2662) 11

2 GM Alexander Ipatov, Tyrkiet (2601) 10½

3 GM Santosh Gujrathi Vidit, Indien (2565) 9½

4 GM Jorge Cori, Peru (2587) 9½

5 GM S.P. Sethuraman, Indien (2553) 9

6 IM Jahongi Vakhidovr, Uzbekistan (2385) 9

7 GM Yi Wei, Kina (2551) 9

8 IM Jan-Krzysztof Duda, Polen (2534) 8½

9 IM Aleksandar Indjic, Serbien (2549) 8½

10 Yiye Wang, Kina (2258) 8½

11 GM A.R. Saleh Salem, For. Arab. Emir. (2570) 8½

12 IM Das Debashis, Indien (2489) 8½

13 IM Vladislav Kovalev, Hviderusland (2568) 8½

14 GM Samvel Ter-Sahakyan, Armenien (2575) 8½

15 IM Radoslav Dimitrov, Bulgairen (2437) 8½

16 IM Cemil Can Ali Marandi, Tyrkiet (2403) 8½

41 GM Nils Grandelius, Sverige (2576) 7

92 FM Bjørn Møller Ochsner, Danmark (2366) 5

99 FM Benjamin Arvola, Norge (2354) 5

13 runder. I alt 117 deltagere.

VM 2013

Pigerækken:

1 WGM Aleksandra Goryachkina, Rusland (2418) 10½

2 WIM Zhansaya Abdumalik, Kazakhstan (2277) 9½

3 WGM Alina Kashlinskaya, Rusland (2434) 9

4 WIM Mitra Hejazipour, Iran (2256) 9

13. runder. I alt 77 deltagere, ingen fra Norden.
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Tyrkiet valgte først 14 dage

før start at flytte turneringen

væk fra grænsen til Syrien

– det gav flere afbud som

følge af usikkerheden.

Yangyi Yu, Kina

– verdensmester

for juniorer 2013.
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deres første juniorverdensmester-
skab nogensinde.

Andenseedet var sidste års vin-
der, Alexander Ipatov (2601), og fra
start til slut var der ingen over og
ingen ved siden af duoen Yu-Ipatov.
De startede duellen om titlen fra før-
ste fløjt, og afgørelsen kom så sent
som runde 12 (turneringen var på
hele 13 runder), hvor Yu trak afgø-
rende fra.

En kinesisk verdensmester var der
ikke meget at indvende imod, for Yu
lignede en spiller, der var resten af
feltet overlegen i både positions-
forståelse og rå regnekraft. Særligt i
komplicerede stillinger bukkede
mange af hans modstandere – der
var stærke stormestre – under for
det konstante pres, som han var i
stand til at sætte dem under. Dette
skete bl.a. i 4. runde. Vi kommer ind
i partiet efter Sorts 24... Te8-e6.

A.R. Saleh Salem
For. Arab. Emirater (2570)
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Yangyi Yu
Kina (2662)

25. g3!

Et stille, men meget stærkt træk, der
er ‘only move’ for at sikre Hvid for-
del. Yu søger initiativet og vil akti-
vere sin løber via h3. Sort har kun ét
fornuftigt svar, nemlig partifortsæt-
telsen.
25... fxe4 26. Lh3 Te7 27. Txd6! Sge8

28. Td8!

Så er løberen på c8 bundet.
28... exf3 29. b5 Tb8 30. a5!

Hele planen med Hvids spil – efter
30... bxa5 31. b6!† vinder Hvid en
officer.
30... Sd7?

Ikke desto mindre var 30... axb5!
sidste udkald. Sort får to bønder for
officeren og chancer for at redde par-
tiet efter 31. b6† Kxb6 32. Txc8 Txc8
33. Lxc8.
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31. Txc8†! Kxc8 32. Sed5!!

Hvid ofrer yderligere en officer, men
Sort er helt færdig.
32... cxd5 33. Sxd5 Tg7 34. Sxb6† Kc7

35. Sxd7 Ta8 36. b6†

Yu spinder et matnet.
36... Kc6 37. Td5!

Og lige pludselig er Se5 en mat-
trussel!
37... Txa5 38. Txa5 Txd7 39. Lxd7†

Kxd7 40. Kxf3 opgivet.

Taktisk overblik i verdensklasse.
1-0

Yu sluttede turneringen med den helt
sublime score 11/13. Her skal det
tages i betragtning, at han fra runde
4 til 13 kun mødte én spiller under
2500!

Mens kineserne triumferede, blev
turneringen mere eller mindre kata-
strofal for skandinaverne. GM Nils
Grandelius (2576) var seedet 4 og
sluttede som nr. 41, mens norske
Benjamin Arvola og undertegnede
scorede 5 point, hvilket for begges
vedkommende var godt og vel halv-
delen af vores forventede score...

Om det var den hektiske optakt til
turneringen, der gjorde, at formen
ikke var optimal, eller det faktum, at
trætheden satte ind pga. meget lange
turnering, skal stå usagt, men symp-
tomatisk for turneringen var, at spil-
let grundlæggende var fornuftigt,
men krydret med nogle enkelte kata-
strofale taktiske fejl. Dette kostede
bl.a. et halvt point i 8. runde:

Burak Uysal
Tyrkiet (1920)
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Bjørn Møller Ochsner
Danmark (2366)

Sort er blevet fuldstændig kørt gen-
nem hele partiet, og hvid har haft
flere oplagte chancer for at lukke
forestillingen. Der er dog stadig af-
gørende hvid fordel i kraft af b-bon-
den efter f.eks. det simple 39. b5 Df4
(39... Ta7 40. Dc3) 40. De2 Ta7
41. g3.
39. g3?!

Overser sorts træk 40.
39... Ta7 40. Dc3??

Pludselig truer Hvid nogle giftige
skakker, men...
40... Ta1†!

Hvid må tage tårnet, og evig skak er
uundgåeligt, da damen er udækket
på a1.
½-½

Selv om det skakmæssigt var én stor
nedtur for vikingerne, var der dog
alligevel mange lyspunkter. Man ser
for tiden en stærk opblomstring af
tyrkiske talenter som følge af, at skak
er blevet sat på skoleskemaet og
nærmest gjort til en nationalsport, og
de tyrkiske arrangører virkede da
også meget motiverede og opsatte
på at skabe en god oplevelse for de
mange tyrkiske og endnu flere uden-
landske deltagere. Derudover kunne
man ikke andet end være imponeret
af den måde, hvorpå Yu tog titlen.
Fuldt fortjent, og hvis man selv
havde haft en dårlig dag, kunne man
bare kigge på hans parti for at se,
hvordan det skal gøres.

... JUNIOR-VM

www. wjcc2013.tsf.org.tr/
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v/ Steffen Pedersen

Tiden omkring jul og nytår er hvert
år travl også i skakmæssig forstand
med et væld af turneringer. Her-
hjemme i form af flere hurtigskak-
turneringer rundt omkring i landet
og den traditionelle nytårsturnering
i ØBRO.

Skaklivet ligger bestemt heller
ikke stille i det øvrige Europa, og i
Schweiz blev der afviklet turnerin-
ger i både Zürich og Basel. Begge
7-runders turneringer afviklet over
fem dage. Og begge turneringer satte
polakken Radoslaw Wojtaszek sig
eftertrykkeligt på.

Wojtaszek, der er holdkammerat
med Sune Berg Hansen og bræt 1 i
Hamburger SK i den tyske Bundes-
liga, scorede 6 af 7 i Zürich og 6½
af 7 i Basel, og med de resultater
bevæger han sig op blandt de 30
bedste i verden.

I 1. runde i Basel viste han langt
bedre forståelse i en Najdorf-Sici-
lianer og udnytter prompte et uop-
mærksomt øjeblik hos sin 300 point
lavere ratede modstander:

Dmitry Stets (2412)

Radoslaw Wojtaszek (2711)

Siciliansk / B90

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4

Sf6 5. Sc3 a6 6. Le3 e5 7. Sb3 Le6 8.

Dd2 Sbd7 9. 0-0-0

Noget oftere forsøger Hvid at gen-
nemføre g4 hurtigst muligt, altså
efter 9. f3 Le7 10. g4. Sort kan for-
hindre dette med 9... h5, hvorefter
Hvid igen kan vælge at rokere, men
10. Sd5 er et andet populært træk.

Efter 10... Lxd5 11. exd5 g6 eller
10... Sxd5 11.exd5 Lf5 kan Hvid i
begge tilfælde vælge opstillinger,
hvor han rokerer kort.
9... Le7 10. f4

Umiddelbart et betænkeligt træk, da
Sort kan erobre løberparret med 10...
Sg4 11. g3 Sxe3 12. Dxe3, men ef-
ter 13. Kb1 næste gang er Hvid klar
til at tage mere terræn med f5.
10... b5 11. Kb1 Tc8 12. f5 Lc4 13. Tg1

Hvid kan også spille mere aggres-
sivt med 13. g4!?. Bonden er i slag,
men 13... Sxg4 (13... h6 er alterna-
tivet) 14. Tg1 Sxe3 15. Dxe3 er ikke
så nemt for Sort. Spiller han 15...
g6 er kongestillingen permanent
svækket. 15... Db6 16. Dg3 Sf6 er
sikkert bedst. I Ni Hua - Vitiugov,
Sochi 2009 kom Sort i problemer
efter 17. Lxc4 Txc4 18. Sd2 Td4?!
19. De3 Dc5 20. Txg7, men 17...
bxc4 kan også spilles.
13... h5

Bedre end 13... Sb6.
14. Lxc4?!

Ikke det rigtige tidspunkt for den
afbytning. Bedre er 14. h3 h4 15.
Ld3. Hvids angreb på kongefløjen
er bremset for et øjeblik, men Sort
vil spille uden sit ene tårn, hvis han
ikke får rokeret, og når det sker, så
er Hvid klar til at åbne g-linjen.
14... bxc4 15. Sc1 Dc7 16. Tge1

Hvid gør nok rigtigt i at beholde
springeren på c1 lidt endnu, for ef-
ter 16. S1e2 Db7 17. Lg5 Tb8 18.
b3 cxb3 19. axb3 a5 kommer Sorts
angreb med større kraft.
16... Db7 17. Lg5 Tb8 18. b3 0-0 19.

Lxf6

Et forsøg på at skabe modspil på
kongefløjen med 19. S1e2 a5 20.

�

Sg3 ser ud til at gå for langsomt.
Efter 20... cxb3 21. cxb3 Tfc8 22.
Tc1 Tc4! kommer Sorts angreb
først, og han er klar til a5-a4 og Sc5.
19... Sxf6 20. Sd5 Sxd5 21. exd5?

���	���	
	�	��
��
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Kunne Hvid med det samme pla-
cere springeren på e4, så kan vi
snakke om det, men da det ikke kan
lade sig gøre, er dette en alvorlig
fejlvurdering. Hvid måtte prøve 21.
Dxd5 Dc7 22. f6 Lxf6 23. Dxd6,
selv om Sort efter 23... Da7 fortsat
har de bedste chancer.
21... Tfc8 22. Te4

22. Se2 a5! 23. Sc3 Dd7 duer ikke
rigtig for Hvid. Bonden på f5 hæn-
ger, og Sort er klar til a5-a4, der
river hele Hvids kongestilling op.
22... Dc7 23. g4?

Rigtig skidt, men efter 23. Se2 Dc5
24. Sg3 Da3 har Hvid også store
problemer. Bemærk, at han ikke kan
forsvare sig med 25. Dc1 cxb3 26.
axb3 Txb3† 27. cxb3 Txc1† 28.
Txc1 Dxb3† 29. Ka1 h4.
23... Lg5 opgivet.

Måske lidt tidligt at opgive, men det
er klart, at Hvid er uden perspekti-
ver efter 24. De2 Lxc1 25. Kxc1
cxb3 26. axb3 Txb3.
0-1

Hovedsponsor for det danske kvindelandshold
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Hold 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. r. 7. r. 8. r. 9. r. pts. mp. plac.

1 Team Nordea Skb 4½
1 0 8

5½
3

6 6
5 4

4 5
2

-
9

-
6 7

- 31 11 2

2 Nørresundby 2½
4 6

3½ 4½
8

2
9 5

4
1

3 -
3

-
7 10

- 19½ 3 8

3 SK 1968 3
6 4

3½ 2
1 7

3 2½
8

5
5 2

- -
1 0 9

- 19 2 9

4 Jetsmark
2

5½ 4½
3

3
7 6

5½ 4
1 10

5½
8

- -
9 5

- 28 9 3

5 Nordre 3½
9 10

2
6

4
1

2 4
2 3

3 -
7 8

- -
4

18½ 2 10

6 Århus/Skolerne
3

5 4½
2

4
5

2½
4 9

5
7

3 -
1 0 1

- -
8

24 7 5

7 Brønshøj 6½
8 9

7
4

5 5
3 10

5 5
6 5

-
2

- -
1

33½ 12 1

8 K41
7

1½ 2½
1 2

3½ 3
1 0 3

5½
9

4½ -
4

-
5 6

- 20½ 4 7

9 Hillerød
5

4½ 1
7 1 0

3½
2

6 3
6

3½
8 1

-
4

- -
3

21½ 4 6

10 Nordkalotten
1

3½ 6
5

4½
9 8

5 3
7

2½
4 6

-
3

- -
2

24½ 6 4

www. skak.dk

+ 'Divisionsskak'

KØBES!
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.

Tidskrift för Schack
(Finland) #3 og 6–10 1890
eller hel årgång 1890 og
extra-nr 1891.

Tidsskrift for Skak
#0 1894

Schackspelaren
årgång 1, 1932 (#1–12) samt
#1 och #5, 1933.

Norsk Sjakkblad
årg. 1906 och 1908, #4
1959, #1 1960, #1 1961
#2-3/1968 och #5/1969

Arbejderskak
årgång 1 1931, #2 1932.

Se mine ønsker på:
http://www.chesslund.com/
detail.asp?id=181&n=
Calle-Erlandssons-want-list

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige

Tel.  +46 733 264 033
callerland@gmail.com

Brønshøj styrer mod DM

Brønshøj Skakforening er blandt
XtraCon-Skakligaens mest stabile
tophold, men i sæsonen 2013-14 har
holdet overgået sig selv ved at vinde
de seks første matcher i træk og tage
en sikker føring med  33½ brætpoint
og maksimale 12 matchpoint foran
de regerende danmarksmestre, Team
Nordea Skanderborg, som i 5. runde
spillede uafgjort 4-4 med Jetsmark,
og før de sidste tre runder har 31
brætpoint og 11 matchpoint.

Før de to DM-kandidater mødes i
sidste runde den 9. marts, har Brøns-
høj det letteste program mod Nordre
og Nørresundby, mens Team Nor-
dea Skanderborg mangler Hillerød
og Århus/Skolerne. Letteste pro-
gram har dog danmarksmestrene fra
sæsonerne 2010-11 og 201-12, Jets-
mark, og det giver den nordjyske
outsiderchancer med tre store sejre.

I bunden ligger fem hold så tæt, at
det er for tidligt at spå om nedryk-
ning, men mon ikke den ene plads
afgøres i den indbyrdes match SK
1968 - Hillerød i sidste runde.

Det er naturligvis landets bedste
spillere, man finder i Skakligaen –
plus en håndfuld gode svenskere og
en enkelt spanier. Men spanieren hos
Århus/Skolerne, IM Jose Fernando
Cuenca Jimenez bor i Århus og er
almindeligt klubmedlem, og også
Jonny Hector har boet i Danmark i
mange år. Brønshøjs svenske GM,
Tiger Hillarp Persson, som i øvrigt
vandt et brag af et parti mod Jonny
Hector i 5. runde, er også trofast.
Anciennitet som Carsten Høi, der
har spillet for Brønshøj i mere end
40 år, satser han dog næppe på.

Carsten Høi,

Brønshøj

– bliver det

efter mere

end 40 år på

holdet og

bl.a. tre

andenpladser

til DM i år?

Foto
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v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Evgenia Hansen: ‘Computerspil,
matematik, skak, fodbold og klaver-
spil er eksempler på aktiviteter, hvor
tid og sted ophører med at eksistere,
og hvor glæden ved en fuldført op-
gave står i lige proportion til opgav-
ens sværhedsgrad og den investe-
rede energi.’
(‘Illusionen om fællesskab’, 2008)

Morten Mikkelsen: ‘I skak skal der
som regel mere end én lille fejl til,
for at man ikke kan redde remis,
selvom man står lidt dårligere.’

(Kristeligt Dagblad,
15. november 2013)

Thorvald Stauning: ‘Den Interesse
for Skakspil, som jeg før har sporet
i Arbejderklassen, holder sig aa-
benbart, og det er glædeligt. Skak-
spillet kalder paa Omtanken og ud-
vikler Evner, som ellers laa brak, og
derigennem er Skakforbundet med
til at udvikle Kulturlivet til Samfun-
dets Fordel.’

(Arbejderskak, marts 1942)

Jo Nesbø: ‘Mine sælgeres risiko er
min risiko. Hvis man mister alle
bønderne, er det kun et spørgsmål
om tid, før man er skakmat, Gusto.’

(‘Genfærd’, 2011)

Paolo Maurensig: ‘I et spøgelses-
tog på et parallelt spor synes to an-
dre figurer, siddende ubevægelige
over for hinanden som fordybet i et
parti skak på de høje velourklædte
sæder, at skyde uskadt gennem nat-
tens truende skygger.’

(‘Lüneburg-varianten’, 1996)

Luke McShane: ‘Det er ret ærger-
ligt at ofre materiale ved et uheld.’

(New in Chess, nr. 2, 2011)

Flemming Chr. Nielsen: ‘Lille
Christian stod udenfor og holdt var-
men med en stor cigar i munden, og
han var min helt, for engang havde
han tævet Bent Larsen i skak. Det
var foregået i bagermester Busk
Rasmussens café, hvor der var skak-
klub hver onsdag aften, og hvor de
stadig diskuterede Lille Christians
afgørende træk mod Larsen, og
hvordan Larsen slet ikke bemærkede
Lille Christians planlagte bonde-
offer på e6. De kunne også huske,
at nederlaget overhovedet ikke ge-
nerede Larsen, der grinende slog de
29 andre skakspillere i Brørup og
sagde tak for kampen til Lille Chri-
stian.’

(‘Nu er der vel ikke mere?
Erindringer’, 2013)

Max Weiss: ‘Min farbror lovede
mig en blank 20 pf. for hvert vundet
parti. Jeg spillede med stor iver og
ganske fortræffeligt, dvs. min far-
bror, en noget indskrænket natur,
spillede endnu dårligere end jeg,
således så jeg kunne have sparet en
ganske pæn sum sammen, hvis ikke
det var fordi, jeg omgående omsatte
gevinsten på øl og cigaretter.’

(Tidskrift för Schack,
nr. 11-12 1948)

Julie Hastrup: ‘Nu var der endelig
sket noget dårligt for Steffen. No-
get, Steffen ikke kunne styre eller
ordne. Steffen var skakmat.’

(‘Blodig genvej’, 2013)

Gary Lane: ‘Jeg ved, at mange klub-
spillere fra tid til anden praler med,
at de f.eks. har besejret Michael
Adams eller Nigel Short, men det er
trods alt sjældent, at nogen har be-
sejret dem, efter at de er fyldt 10 og
blevet stærke spillere.’

(Opening Lanes,
7. december 2011)

Anders Andersen.

Anders Andersen: ‘Nogle kan
spille skak hele deres liv og lærer
det aldrig. Det gælder selv højt ud-
dannede folk, mens andre eminente
skakspillere, som jeg har mødt, var
uden nogen akademisk uddannelse,
ligesom jeg selv.’

(‘Anders Andersens erindringer,
1996)

Ian Rogers: [... på spørgsmålet, om
han er Australiens svar på Anand]
‘Hvad Anand har gjort for skakken
i Indien er simpelthen fantastisk.
Hjemme er jeg selv kun blevet gen-
kendt i gaderne to eller tre gange og
i det ene af tilfældene var det af en
skakspiller fra Filippinerne.’

(Hindustan Times,
17. november 2013)

Alex Pishkin: ‘Dette var et så pas-
sivt og nyttesløst træk, at det nær-
mest ville have været bedre, hvis Sort
slet ikke at have trukket noget over-
hovedet.’

(‘Super Nezh’, 2000)

Lars-Henrik Bech Hansen: ‘Ef-
ter min mening har Magnus [Carl-
sen] genopfundet skakspillet.’

(Information,
18. november 2013)

Peter Brixtofte: ‘Og af alle vigtige
medlemmer i Venstre-gruppen var
ingen vigtigere end den psykisk og
fysisk stærke Anders Andersen –
tidligere jysk skakmester.’

(‘Hartlings arv’, 2013)
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Tag stilling!

Løsninger til taktikøvelserne side 23

1. Vincent McCambridge, USA
Ralf Lau, Vesttyskland

Ungdoms-OL U26, Chicago 1983.
24. Lxf7! med ideen 24... Dxf7 25.
Txh7†! Også 24. Txh7†! Kxh7 25.
Lxf7 vandt.

24... e4 25. Txh7†! Kxh7 26.
Dh3† Kg7. Træk ikke for hurtigt
her!
27. Ld5! og mat i få træk. 1-0

2. Alexander Shabalov
Almira Skripchenko Lautier

MK Cafe Cup, Koszalin 1999.
29. Dxg6!! fxg6 30. Ld5† Te6. For-
tvivlelse. Men 30... Kh8 31. Sf7†
Kh7 32. Sxd8 Txd8 33. Txa5 taber
også. Pas på de udækkede brikker!

31. Lxe6† Kongens flugtfelt hjæl-
per ham ikke: 31... Kf8 32. Sh7†
Ke8 33. d7† Ke7 34. Lg5†, så Sort
opgav. 1-0

3. Garri Kasparov
Anatolij Karpov

12. Linares turnering, 1994.
I partiet skete 13... a4? 14. Lc2 Ld7
med helt lige spil og sluttelig remis
efter tidskontrollen.

Efter partiet var begge verdens-
mestre chokerede over at have over-
set 13... Lxa3!! 14. Lxh6 (14. bxa3?
Dc3†) 14... Lxb2 15. Dxb2 gxh6 16.
Sgf3 a4 med Sort fordel. Men resul-
tatet blev altså... ½-½

4. Jon Kristinsson
Pia Cramling

Reykjavik 1984.
29... Lxc3! 29... g4! først var også
en god idé.

30. bxc3 Txe4! Igen var det kø-
lige 30... g4! 31. f4 Txe4! et godt
alternativ. Under alle omstændighe-
der kommer Hvid til at mangle bøn-
der.

31. Txe4 Sd2† 32. Kb2 Sxe4. 0-1

5. Zoltan Gyimesi
Ilia Smirin

Ma'alot-Tarshiha (ISR) 2008.
24... Sxc4? Han er grådig og vil se,

hvor slemt det bliver. 24... Sc8 var
det sikreste.

25. b3! Sxe3 26. Txd6 Sg4 27.
f3! Sxh2. Så er den langt borte!

28. Td8† Kg7 29. Sd7! Og poin-
ten er naturligvis mat efter Sf6.

29... Txd7. Tvunget.  Men Sort
får en hel del fribønder på konge-
fløjen. Værre var 29...h6 30. Sf6!
hxg5 31. Se8†, eller 29... f5 30.
gxf6† Kf7 31. Tf8† Ke6 32. Te8†!
Kxd7 33. f7.

30. Txd7 Sxf3 31. Txb7 Sxg5
32. Kd2 a5. 32... Sxe4† 33. Ke3
Sc3 34. Txa7 og a-bonden over-
trumfer de sorte kolleger.

33. Ke3 h5 34. b4 a4 35. Tc7.
Sort opgav. Turneringsvinderens
eneste nederlag. 1-0

6. Rasmus Svane, Hamburger SK
Rustam Kasimdzhanov,

Bundesliga 2012/13 Hamburg 2012.
Hamburger SK - OSC Baden-Baden.
43. d6! Ld8. 43... Lxd6 ville give
Hvid et behageligt valg mellem 44.
Txf6 og 44. Sxf6! i begge varianter
med vindende fordel til Hvid.

44. Sc5 Lb6. 44... Df7 45. Dg4†
Kh7 (45... Kf8 46. Th5!) 46. Tf3!

h5 47. Dc8 La5 48. d7!
45. Se6† Kf7 46. Sf8! Dg7 47.

Sd7 – og så blev det for meget for
superen, som gav op. 47... Ke6 48.
Txf6† Kxd7 49. Tf7† eller 47... Ld8
48. Dh5† Ke6 49. De8† Kxd6 50.
Dxd8. 1-0

7. Saverio Gerardi
Olga Zimina

14. Campobasso Open 2007.
41... Df1†? Det var nok for vanske-
ligt at få øje på 41... Da7†!! 42. Kh2
(42. Td4 Se2† eller 42. Dd4 Se2†
43. Txe2 Txd1†) 42... Sf1† etc.

42. Kh2 Se2. Sort får heller ikke
mere end remis efter 42... Sf5 43.
Dd8† Kh7 44. Dg5 g6! 45. Tb2!
Dxd1 (45... Txd1?! 46. Tb7†) 46.
Txb1 Dxb1 47. g4.

43. Dd8† Kf7 44. Dd7† Kg6 45.
De8† Kh6 46. Dh8† Kg6 47. De8†.
Hun må finde sig i det. 47... Kh6
48. Dh8†. Remis. ½-½

8. Magnus Carlsen
Sergej Dolmatov

Aeroflot Open, Moskva 2004.
14. Txe7!! Dxe7. 14... Kxe7? 15.
Lxf6† gxf6 16. Te1† Kd8 17. Dxf6†
Kc7 18. Te7.

15. Df4!! Dobbelttrussel. 15. Dc5
var også muligt.

15... Ld7 16. Se4 d5. Eller 16...h6
17. Lxf6 gxf6 18. Txd6 Kc8 19. Sc5.

17. Sxf6 h6 18. Lh4 g5 19. Dd4.
Efter 19... Tf8 (19... gxh4 20.

Sxd5) 20. Sxd7 Dxd7 21. Lg3 a5
22. a4 kører teenageren nok partiet
hjem. 1-0

9. Mark van der Werf
Daniele Vocaturo

73rd Tata Steel GMC, Wijk aan Zee
2011.

35... Sxc4†! Hverken konge eller
dronning står videre godt på anden
række.

36. Ke2. 36. Txc4? Db2† 37. Tc2
Txd3†! 38. Kxd3 Td5† 39. Ke2
Dxc2† 40. Ke1 Td1 mat!

36... Sd6 37. Tc2 Td5 38. Tg1?
38. Sc3 var bedste chance. Men

det sorte angreb ville fortsætte,
f.eks. 38... Sf5! 39. Sxd5 Txd5 40.
Tg1 Sxe3! 41. Kxe3 Sf4! etc.

38... Txd3!! 39. Kxd3. Efter 39.
Sxd6 fortsætter Fyrværkeriet: 39...
Txe3†! 40. Kf2 Td3 41. Se4 Dd4†
42. Kf1 Td1† 43. Ke2 Sf4 mat!

39... Sxe4† 40. Kc4 Dd7 samt vi-
dere til d3, b5 eller a4 med mat. 0-1

Tag stilling – som bog!

780 opgaver fra Tag stillings

25 år i bladet, revideret og

tjekket på computer.

I alt 280 sider med mange

fotos og ekstra diagrammer.

Bogen var planlagt til udgivelse

før jul, men blev først sendt i

trykken sidst i januar.

Bogen vil kunne købes hos

Dansk Skaksalg for 250 kr.

+ forsendelse.
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Problemskak
v/  Hans Larsen – opgaver m.v. til Skakbladet, Kongestien 16, 2830 Virum.
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Mat i 10 træk. �
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http://problemskak.dk/

Orlov og vikariat
Af helbredsgrunde har problemskak-
redaktør Hans Larsen bedt om orlov
det første halvår af 2014. Opgaver
og løsninger i nr. 1, 2 og 3 er derfor
lagt i hænderne på Steffen Slumstrup
Nielsen, som i 2013 vandt Jan Tim-
mans studieturnering (se Skakbladet
nr. 4), og som allerede med kort var-
sel trådte hjælpende til med løsnin-
ger i Skakbladet nr. 6.

Opgaveforklaring
13684.  Sort trækker først, og Hvid
sætter mat i 10. halvtræk. Sort hjæl-
per til.

Løsninger til nr. 6/2013
13675. S. Loyd. 1. Th8 Kxc2 2.
Dh7‡
13676. B. Zappas. 1. Te6! Træk-
tvang. 1... e2 2. Dg1‡. 1... Sxh1 2.
Sf5‡. Forførelser: 1. Te5/Lh7/Ld6?
dxe4!, 1. Ted8/Ke7? Sxh1!, 1. Lf7?
Se6! 1. Df1? f5!
13677. G. Bakcsi. 1. Da8. Truer 2.
Dh8†. 1... Dh2 2. Sg5. 1... Th1 2.
Sec5. 1... f6 2. Sd2. 1... dxe4 2.
Txe4†. 1... fxe6 2. Sg5. Forførelser:

�

Dansk Skakproblem Klub

�

�

� Hvid trækker og holder remis.

E. Masanek, 1962.

��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������
��������

Hjælpemat i 3 træk.

Sort trækker først, Hvid sætter mat i
6. halvtræk.

En verdensmester i problemløs-
ning, John Nunn, sagde, at hvis man
klarede denne ret svære og atypiske
hjælpemat på en halv time, fortjente
man (ja havde behov for) en times
pat (dvs. hvile) på sofaen!

Typisk klumpes de sorte brikker
sammen om den sorte konge for at
fratage den flugtfelter. Men ikke her!

�

1. Sd2? fxe6!, 1. Sg5? Dxb3!, 1.
Sc5? Txf3!
13678. F.E. Giegold. 1. Th1 cxd3 2.
Dg1 c4 3. f4.
13678. I. Krikheli. 1... Sf4 2. Ld2
Kh5 3. Lc1 Sg6 4. Le2‡.
A.S. Gurevich, 1930.
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Hvid trækker og vinder.

13679. Ved en misforståelse bragtes
en tidligere version af studien i ste-
det for diagramstillingen ovenfor,
hvor den smukke hovedvariant i løs-
ningen fører til mat: 1. b4† Ka4 2.
Sb2† Ka3 3. Sc4† Ka4 4. Lc2† Kb5
5. Sd6† Kc6 6. b5† Dxb5 7. Le4†!
Kxc5 8. Sb7‡.



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 indby-
delsen og senest 40 dage før 1. runde
meddeles til DSU’s ratingkomite v/
Leif Jensen: ratingkomite@skak.dk.

K = Koordineret turnering
H = Hurtig- og lynskak

www. skak.dk

+ 'Invitationer'

Kommende

turneringer

Viking Cup i Frederikssund H

22/2. – Frederikssund Skakklub ind-
byder hermed til den 35. Viking Cup
lørdag d. 22/2 2014 kl. 10 i Elvær-
ket, Ved Kirken 6, Frederikssund. I
Mesterklassen kan vi garantere en 1.
præmie på mindst 3000 kr.! – Be-
mærk: Deltagerne skal møde på
spillestedet til indskrivning senest
kl. 10. Første runde starter ca. kl.
10.15. – Præmieoverrækkelse ca. kl.
18.15. – Turneringsform: 7 runder.
Schweizer i Mester. Monrad i Ba-
sis. – Betænkningstid: Mester: 20
min. + 5 sek. pr. udført træk. Basis:
25 min. (uden tillæg). – Klasseind-
deling: Mesterklassen fri tilmelding,
1. klasse max. rating 1899, 2. klasse
max. rating 1699, 3. klasse max.
rating 1499. Samtidig afholdes en

særskilt juniorturnering. – Indskud,
som betales ved indskrivningen:
Hhv. 150 kr. for mesterklassen (GM/
IM gratis), 100 kr. for 1., 2., og 3.
klasse samt 20 kr. for juniorturne-
ring. Ved eftertilmelding (hvis den
accepteres) betales et ekstra gebyr
på 20 kr. – Præmier: Minimum hele
indskuddet går til præmier. I Mes-
terklassen garanteres en 1. præmie
på minimum 3000 kr. – Tilmelding:
Senest torsdag d. 20/2 til Thomas
Larsen tlf. 30 27 57 93, eller via
www.frederikssundskakklub.dk.
Oplys venligst navn, klub, rating,
telefonnummer, og ønsket klasse.
Bemærk at turneringen af pladshen-
syn er begrænset til ca. 90 deltagere.

Taastrup – Spil Når Du Vil 9 K

20/3 - 8/5. – Taastrup Skakforening
inviterer til sin niende Spil Når Du
Vil EMT som afslutning på sæso-
nen. Turneringen spilles over 7 run-
der, for at deltage i en runde skal
man møde op senest kl. 18.45 eller
have tilmeldt sig på forhånd til run-
den. Runden lægges kl. 18.45 og star-
tes kl. 19.00. – Turneringen Elo-
rates, såfremt betingelserne herfor er
til stede. – Spillested: Taastrup Med-
borgerhus, Taastrup Hovedgade 71,
2630 Taastrup. – Spilletid: 2 timer
pr. spiller. Turneringssystem: Der
spilles efter Monrad. Pga. systemet
med, at man kan komme til de run-
der, man har lyst til, kræver det et
virtuelt pointsystem for at sikre en
retfærdig rundelægning. Der bliver
tildelt virtuelle point efter rating til
alle ny indtrådte spillere i turnerin-
gen: – Ratinginterval / virtuelle point:
< 1099 / 0 pts., 1100-1299 / ½ pts.,
1300-1499 / 1 pts., 1500-1699 / 1½
pts., 1700-1899 / 2 pts., > 1900 / 2½
pts. Dernæst får man automatisk til-
delt ½ virtuelt point i de runder, hvor
man ikke spiller med. De virtuelle
point medregnes ikke ved præmie-
beregning. – Spilledatoer: 20/3,
27/3, 3/4, 10/4, 24/4, 1/5, 8/5. – Ind-
skud: 30 kr. (EMT-afgift), dog gra-
tis for medlemmer af Taastrup skak-
forening. – Præmier: Taastrup Skak-
forening har i de seneste år sponseret
med flotte pengepræmier. Der bliver
regnet med procentscore ved præ-
mieberegning og man skal mindst
spille 5 partier for at være med i
præmieberegningen. – Tilmelding:
Senest den 13/3 2014 via www.taa-

strupskakforening.dk, eller til Jan
Mose Nielsen, tlf. 22 18 61 20, email:
jan_mose@hotmail.com.

Herlev Forårs EMT 2014 K

24/3 - 2/6. – Herlev Skakklub ind-
byder hermed til 7-runders koordi-
neret turnering i klubbens lokaler, i
8-mands grupper hvis det er muligt.
Grupper som opfylder betingelserne
Elo-tates. – Turneringen afvikles over
9 mandage. Der er undervejs afsat to
mandage, hvor udsatte partier kan
afvikles, såfremt begge spillere kan
spille på de pågældende tidspunkter.
–  Bemærk den kortere betænknings-
tid (som i KSU’s holdturnering). –
Spilletidspunkter: Mandagene 24/3,
31/3, 28/4, 5/5, 12/5, 19/5 og 2/6,
alle dage kl. 19.15-23.15. Urene star-
tes præcis kl. 19.15. Udsatte partier
kan afvikles mandagene 7/4 og 26/
5, ligeledes kl. 19.15-23.15. – Be-
tænkningstid: 2 timer pr. spiller til
hele partiet. I øverste gruppe dog:
1½ time til hele partiet + 30 sekun-
der pr. udført træk. – Spillested:
‘Marielyst’, Herlev Hovedgade 172,
2730 Herlev (indgang fra J. E. Pitz-
ners Vej). Bus 350S kører lige til
døren. – Indskud: 150 kr., juniorer
og folkepensionister dog kun 100
kr. Hele indskuddet minus EMT-af-
gift går til præmier. – Tilmelding og
indskud: Telefonisk tilmelding til
Kenneth Nielsen, tlf. 44 91 30 30,
senest d. 9/3 2014. – Hurtig tilmel-
ding anbefales pga. max. 32 delta-
gere. – Indskud betales samtidig med
tilmeldingen, og senest d. 9/3, på
Herlev Skakklubs konto i Danske
Bank (Reg.nr. 1551, Kontonr.
2505753014). Husk at anføre fuldt
navn ved betalingen, f.eks. i tekst-
feltet. – Bemærk: Der må ikke ryges
i bygningen.

Køge Bugt Forår 2014 K

26/3 - 21/5. – 7 runders EMT med
mulighed for afbud til en eller flere
runder. Spilles på Solrød Gl. Skole,
Højagervænget 33, 1. sal th., 2680
Solrød Strand, med start kl. 19.00
følgende onsdage: 26/3, 2/4, 9/4,
30/4, 7/5, 14/5 og 21/5 2014. – Spil-
letid er 90 minutter til hele partiet
med tillæg på 30 sekunder fra træk
1. – Indskud er på 100 kr. og heraf
går de 70 kr. til præmier. Turnerin-
gen Elo-rates, hvis betingelserne er
opfyldt. – Tilmelding senest den 24.
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12.-21. april i Rebild Bakker

Skak for enhver smag.
Se mulighederne side 54-55.



marts 2014 via turneringens web-
portal: www.sydskak.dk/turnering/
kbf2014/, hvor der også kan fås
yderligere oplysninger om turnerin-
gen.

Hvidovre EMT 2 K

27/3 - 1/5. – Hvidovre Skakklub ind-
byder hermed til 5 runders EMT tur-
nering, som spilles i perioden fra 27.
marts til 1. maj 2014. – Der spilles
alle-mod-alle i 6-mands grupper, og
spillerne inddeles i grupper efter
dansk rating og med max. 24 delta-
gere. Alle grupper, der opfylder be-
tingelserne, vil blive Elo-ratet. – Præ-
mier: 1. præmie i hver gruppe udgør
500 kr., mens 2. præmien ligger på
100 kr. Ved ligestilling deles præ-
mierne! – Spillested: Hvidovre Skak-
klub, Bibliotekvej 60 A, 2650 Hvid-
ovre. – Program: Der spilles på føl-
gende torsdage: 1. runde 27/3, 2.
runde 3/4, 3. runde 10/4, 4. runde
24/4, og 5. runde 1/5. – Betænknings-
tid: 1 time og 30 minutter + 30 sek.
ekstra for hvert udført træk. –
Starttidspunkt: 19.00. – Fremmøde:
Det er tilladt at komme 30 min. efter

starttidspunkt ved hver runde. – Ind-
skud: 130 kr., heraf 30 kr. i EMT-
afgift til DSU. – Rygning: Uden for
klubhuset! – Tilmelding: Online-til-
melding via www.ksu.dk, eller di-
rekte pr. mail til erkandosbayhan
@hotmail.com med navn, rating,
fødselsdato og klub. – Tilmelding er
efter ‘først til mølle princippet’. – Til-
meldingsfrist: 20. marts 2014.

Holbæk Weekend K

28/3 - 30/3. – 5 runders Elo-ratet EMT
i alle-mod-alle grupper. 2 timer til 40
træk, derefter opsparet tid + ½ time.
– Sted: Sofielundskolen, Bispehøjen
2, 4300 Holbæk. Overnatningsmulig-
heder for deltagere, der kommer lang-
vejs fra. – Præmier: 100% af indskud-
det i hver gruppe; dvs. 1. pr. 700 kr.
og 2. pr. 350 kr. i grupper med 6 spil-
lere. – Indskud: 175 kr., der indbeta-
les på klubbens konto reg. nr. 1551
konto nr. 3361691. Max-1300 spil-
lere kan deltage for 100 kr. i en
gruppe, der spiller 7 runder (Monrad)
med betænkningstid 2 timer til hele
partiet. – Tilmelding: Senest 21/3, til
Ove Frank Hansen, email: ofhskak

OK og SuperBrugsen Cup 2014

4. WEEKENDTURNERING!!

Tølløse skakklub indbyder til

5 og 7 runders koordineret turnering

Spilledage: 25/4-27/4 2014 (weekenden efter påske).

Tidspunkt: Fre. 19.00-24.00, lør./søn. 10.00-15.00 & 16.00 - 21.00.

Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, herefter 30 minutter + opsparet
tid til resten. Mødetid senest 1 time efter rundens start.

Præmier: Øverste gruppe: 1. pr. 1.000 kr. + pokal, 2. pr. 500 kr.
Øvrige grupper: 1. pr. 600 kr. + pokal, 2. pr. 300 kr. I alle grupper
surprise-præmier. Konkurrence ved turneringens start – kom i god tid.

Spillested: Elverdamsskolen, Sportsvej 3, 4340 Tølløse (nyt navn,
samme sted) til venstre for Tølløse Hallen. Ca. 15 minutters gang fra
jernbanestationen. Rygning- og mobilforbud. Turneringen er Elo-
ratet. Kantine: Lækkert smørrebrød, kaffe, øl, vand, m.m.

Spilleform: Fortrinsvis 6-mands grupper, eventuelt 1 Monradgruppe.
Med max. 1300 mulighed for at spille 7 runder – spilletid i alt 3½ time.

Indskud: 150 kr. Juniorer op til 16 år 100 kr.

Tilmelding: Senest 20/4 2014 med navn, fødselsdag, rating og tlf.nr.
til Janech Hansen, tlf. 59 18 03 19, email: janech807@waoomail.dk.

Hjemmeside: www.tolloseskakklub.skysite.dk

@gmail.com, tlf. 59 43 74 54, som
også besvarer spørgsmål. Se i øvrigt:
www.HolbaekSkakklub.dk.

Nørresundby Banks
Forårsmesterskab 2014 K

3/4 - 8/5. – Nørresundby Skakklub
indbyder hermed til 5 runders EMT,
som spilles torsdage i Nørresundby
i perioden 3/4 - 8/5 2014. – Betænk-
ningstid: De tre øverste grupper: 1
time og 30 minutter til 40 træk, og
derefter 15 minutter plus opsparet tid
til resten af partiet, samt 30 sekun-
der i tillæg pr. træk fra træk 1. –
Øvrige grupper: 1 time og 30 minut-
ter til 30 træk, og derefter 30 minut-
ter plus opsparet til til resten. Der gi-
ves ikke tillægstid pr. træk. – Grup-
per, hvor betingelserne er opfyldt,
Elo-rates. – Indskud 150 kr. – Til-
melding senest 30. marts 2014 til S.
Aa. Sørensen, tlf. 51 81 64 17. – Se
mere på foraar.enpassant.dk.

Djurslandsturneringen
EMT 2014 K

3/4 - 22/5. – Grenaa Skakklub ind-
byder til den 71. udgave af Djurs-
landsturneringen. – Spilledage: 7
torsdage: 3/4, 10/4, 24/4, 1/5, 8/5,
15/5 og 22/5 med start kl. 19. Evt.
udsatte partier kan afvikles mandag
d. 28/4 eller mandag d. 19/5. Evt.
omkamp afvikles mandag d. 2/6 som
hurtigskak. – Afslutning: lynskak og
præmieuddeling d. 5/6 kl. 19.30. –
Spillested: Grenaa Idrætscenter,
Ydesvej. – Betænkningstid: 2 timer
til 40 træk, derefter ½ time + opspa-
ret tid til resten af partiet. Mødetid:
Grenaa Skakklub tillader ½ time for
sent fremmøde. – Turneringsform:
Alle-mod-alle grupper, evt. Monrad.
– Indskud: 150 kr., betales ved 1.
runde. – Præmier: Indskuddet mi-
nus EMT-afgift. – Rygning: Der er
rygeforbud i Idrætscentret. – Tilmel-
ding med navn, fødselsdag, ratingtal
og telefonnummer: senest 25/3 til As-
ger Hartelius, Ågade 9 K, 8500
Grenaa, tlf. 86 32 23 72, email:
asger.h@stofanet.dk.

Husk også ...

Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet.

Senior-DM 2014
17/2 - 23/2
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...KOMMENDE TURNERINGER

Spillested

Comwell Sport Rebild Bakker, Rebildvej 36,
9520 Skørping.
comwellsport.dk Tlf. 98 39 12 22

Der spilles i røgfri lokaler.

Transport

Comwell Sport Rebild Bakker ligger kun 10 min.
kørsel fra motorvejen og knap 3 km fra Skørping
station. Der arrangeres transport mellem spillestedet
og stationen flere gange dagligt under turneringen.

Tidsrum

Lørdag den 12. april til mandag den 21. april 2014.

Elo-rating

Alle grupper, som opfylder FIDE’s betingelser, vil
blive Elo-ratet.

Indskud

300 kr. i alle klasser undtagen landsholdsklassen.

Præmier

Præmierne vil blive offentliggjort på spillestedet og
på hjemmesiden, en del af disse vil være gavekort til
Dansk Skaksalg.

Turneringsform

Landsholdsklassen

I landsholdsklassen deltager 10 spillere, der spiller
alle-mod-alle.
Berettiget til at deltage i klassen er spillere, der er
registreret i FIDE som repræsenterende en del af
Rigsfællesskabet, og som opfylder et af nedenstå-
ende krav i nævnte rækkefølge:

1. Vinderen af landsholdsklassen 2013.
2. Vinderen af kandidatklassen 2013.
3. Spillere med et ratingtal på mindst 2500.
4. De højest ratede tilmeldte spillere med et gyldigt

kandidatresultat.
5. De højest ratede tilmeldte øvrige

mesterspillere.

Der stilles et enkeltværelse til rådighed på
Comwell Sport Rebild Bakker fra lørdag den 12.
april for alle deltagere i landsholdsklassen.

Præmier i landsholdsklassen: 1. pr. 10.000 kr.,
2. pr. 6.000 kr., 3. pr. 4.000 kr., 4. pr. 2.000 kr.

Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales med
arrangørerne senest ved tilmeldingsfristens udløb.

Kandidatklassen

Kandidatklassen spiller 7 runder FIDE-schweizer.
Start tirsdag den 15. april kl. 17.00.
I kandidatklassen deltager mindst 8 spillere.
Berettiget til at deltage i kandidatklassen er:

1. Spillere, der deltog i landsholdsklassen 2013,
men som ikke er kvalificeret til landsholdsklassen
2014.

2. De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere med et
ratingtal på mindst 2000. Spillerne må ikke være
fyldt 20 år 1. januar 2014.

3. Spillere med et gyldigt kandidatresultat.
4. Tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200.

Veteranklassen

Spilles som 5 runder FIDE-schweizer med start
torsdag den 17. april. Deltagerne skal være fyldt
60 år den 17. april 2014. Dog har alle tidligere
deltagere i klassen adgang.

Dansk Skak Union, Skørping

Skakklub og Aalborg Skakforening

indbyder unionens medlemmer til

DM og påsketurnering 2014.

www.skak-dm.dk/

Information, tilmelding, resultater, partier:
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Åben række

Der kan vælges mellem følgende turneringsformer:

Kort Påske: 5 runder FIDE-schweizer – Grupper
med højest 16 deltagere. Der spilles i to forløb.
1. forløb starter lørdag den 12. april og slutter
mandag den 14. april.
2. forløb starter torsdag den 17. april og slutter lørdag
den 19. april, her kan man også nå at deltage i DM i
lyn fredag aften.

G7: 7 runder FIDE-schweizer – Grupper med max.
32 deltagere. Start tirsdag den 15. april,

G5: 5 runder FIDE-schweizer – Grupper med max.
16 deltagere. Start torsdag den 17. april.

Vi vil i alle åbne klasser prøve at lave grupper med
max. 1300 i rating.

Betænkningstider

Betænkningstiden i landsholdsklassen og kandidat-
klassen er 100 minutter til 40 træk plus 50 minutter til
20 træk plus 15 minutter til resten af partiet. Derud-
over tillægges 30 sekunder pr. træk hele partiet
igennem.

I øvrige klasser spilles med 90 minutter til 40 træk
plus 30 minutter til resten af partiet med tillæg af 30
sekunder pr. træk hele partiet igennem.

Bemærk at ved DM kan man komme en time for
sent, før man taber på udeblivelse.

Spilletidspunkter

De anførte sluttidspunkter er omtrentlige, da spilletiden
varierer i forhold til trækantallet i partierne. Bemærk
især, at G7 typisk slutter en time før kandidatklassen.

Lynskak-DM

Fredag den 18. april kl. 19.00. Tilmelding og betaling
senest skærtorsdag kl. 18.00. Indskud: 100 kr.

Stævnefest

Påskedag, søndag den 20. april afholdes stævnefest i
restauranten på Comwell Sport Rebild Bakker.

Forplejning

Al forplejning kan købes på spillestedet og må derfor
ikke medbringes.

Indkvartering

Comwell Sport Rebild Bakker tilbyder overnatning til
favorable priser:

Enkeltværelse 650,- kr.
Dobbeltværelse 425,- kr.

Priserne er pr. person pr. nat og er inkl. morgenmad,
moms og betjening.

Der er gratis internet-opkobling via trådløst netværk.

Booking via DM’s hjemmeside.

Eller direkte til Comwell Sport Rebild Bakker:
Email: hotel.rebildbakker@comwell.dk

comwellsport.dk

Tilmelding

... online på DM-hjemmesiden:
www.skak-dm.dk/

Alternativt kan tilmelding foregå gennem egen klub til:

Bjarne Sønderstrup,
Carl Blochs Vej 27, 9000 Aalborg.
Email: bfs@stofanet.dk

Indskud sendes til Spar Nord,
reg. nr. 9037, konto 2175744587
Husk at angive:
Navn + fødselsdato + klubnavn.

Tilmeldingsfrist:
Mandag den 31. marts 2014.
Ved ledige pladser accepteres
eftertilmelding helt frem
til turneringsstart i alle klasser
undtagen landsholdsklassen.

Velkommen
til Rebild
i påsken 2014.

Landsholds- Kandidat G 5 Kort

Dato klassen G 7 Veteran Påske

Lørdag 12. april 14-20 14-19

Søndag 13. april 13-19 10-15 + 17-22

Mandag 14. april 13-19 10-15 + 17-22

Tirsdag 15. april 13-19 17-23

Onsdag 16. april 13-19 13-19

Torsdag 17. april 13-19 13-19 13-18 10-15 + 17-22

Fredag 18. april 13-19 13-19 13-18 13-18

Lørdag 19. april 13-19 13-19 13-18 10-15 + 17-22

Søndag 20. april 12-18 9-15 9-14

Mandag 21. april 9-15 9-14
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Afsender: Dansk Skak Union, Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.

Magasinpost SMP
ID-nr. 42197

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

Jan Løfberg:
LARSEN – Bind 1, 1935-1965
Luksusudgaven til alle samlere og klubber.
Indbundet, garnhæftet, helbindsbog med
smudomslag, imiteret læder, læsebånd og topsnit.
1100 sider. Udkommer i februar måned.

Introduktionspris de første to måneder: 799 kr.
Derefter vil den stige til normalprisen på 949 kr.

Judit Polgar:
Judit Polgar, vol. 1+2
De foreløbig to udkomne bind af verdens
stærkeste kvindes bestseller-serie om sin karriere.
Judit Polgar har kommenteret partieksemplerne
i bøgerne, så de kan læses som lærebøger.

Tilbud: 400 kr.

Emanuel Berg:
The French Defence, vol. 1+2
Den i Danmark meget kendte svenske stormester
Emanuel Bergs nyudkomne storværk om den
franske åbning.

Tilbud: 370 kr.

DGT 2010
Klubpris ved køb af 5 styk eller mere: 450 kr.

(Normalpris 500 kr.)

Gode skakbøger ...

Polgar Deluxe skaksæt
Nyt på markedet! Super lækkert sæt
med skakbrikker og bræt.

1600 kr.


