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Da jeg sammen med Tom Skovgaard blev valgt til FU i 2009, gav vi hinanden

hånden på, at vi ville give Dansk Skak Union fire år af vores frivillige arbejdsindsats.

Nu er det blevet til seks år, og nye kræfter må tage over.

Vi har stået i spidsen for en række nødvendige beslutninger som f.eks. udvikling af

det nye turnerings- og kartotekssystem, som nu udbygges med et holdturnerings-

modul, der kan benyttes af både hovedkredse og divisionsturneringen. Vi har fået

indført lyn- og hurtigskakrating, og  disse skal bl.a. benyttes i de landsdækkende

grandprix’er og landsstævner for ungdom, der forventes vedtaget på påskens HB-

møde som et attraktivt værktøj for den nye ledelse til at tiltrække medlemmer til DSU.

Andre store opgaver, vi har prioriteret og har fået gennemført, er den nye hjemmeside,

og den forøgede fokus på live-skak dækning. Samarbejdet med landstrænerne har

også været prioriteret og fungerer optimalt og er et godt grundlag for unionens

elitearbejde.

De danske skakspillere skal nu kigge sig om efter et nyt formandsemne, en proces

jeg som afgående formand vil holde mig helt udenfor. Jeg vil dog fortsætte mit

internationale arbejde i f.eks. FIDE's rules and tournament commission. Derudover

vil jeg forhåbentlig få tid til at spille endnu mere skak selv og måske arrangere flere

internationale turneringer.

Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke mine kolleger i FU og HB, især Tom

Skovgaard, som jo gik ind i arbejdet samtidig med mig. Uden hans store indsats var

der mange ting, der ikke var lykkedes. Endvidere vil jeg takke alle samarbejdspartnere

og sponsorer  i ind- og udland og de mange klubber og deres ledere, der i hverdagen

gør en stor indsats for dansk skak.

Lars-Henrik Bech Hansen

”

Dansk Skak Unions formand siden

april 2009, Lars-Henrik Bech Hansen,

har valgt ikke at genopstille til

påskens delegeretmøde.

Lars-Henrik Bech Hansen

takker af
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Korrektioner...

Magnus Carlsen: – Det dramati-
ske højdepunkt i VM-matchen mel-
lem Magnus Carlsen og Viswana-
than Anand var dobbeltfejlen i 6.
parti. Det fremgår af kommentarerne
side 16 i Skakbladet nr. 1, at ‘Carl-
sen forlod brættet tydeligt oprørt’,
da han straks efter at have spillet 26.
Kd2?? opdagede fadæsen.

Men på den norske realtime-vi-
deo kunne man følge, hvordan Carl-
sen satte kongen på d2, greb kugle-
pennen og skrev 'Kd' for så at stivne
i nogle sekunder, før han skrev '2'.
Her måtte han have set, at Sort bare
kunne slå e5-bonden med klar for-
del. De følgende knap 60 sekunder,
kan man hele tiden se Carlsens un-
derarm i billedfeltet langs brættet.

Verdensmesteren blev siddende,
og viste ingen tydelige tegn på at
være oprørt. Først da Anand uden at
opdage sin gyldne chance trak 26...
a4?? er Carlsen ude af billedfeltet.

Peter Heine Nielsen kommente-
rede partierne på baggrund af sine
førstehåndsindtryk som træner for
Carlsen i Sotchi, og han var så tæt
på, som reglerne for sekundanter til-
lod. Han forklarer: ‘Jeg fulgte par-
tiet via chess24.com, der tog en re-
klame-pause i samme moment, Carl-
sen havde spillet 26 Kd2?, og min
beskrivelse af episoden byggede på

den interne snak, vi havde derom i
teamet. Men den er tydeligvis fak-
tuel forkert og derfor skakjourna-
listisk en beklagelig fejl.’ Og der-
med vil de intense VM-øjeblikke
forhåbentlig kunne indskrives kor-
rekt i kommende historiebøger.

Von der Lasa: – Og så kom der for
mange træk med i telegrafpartiet
Kjøbenhavn - Christiania samme side
35. Efter en lang nats spændende
skak afsluttede det københavnske
hold partiet ved at forkynde mat i tre
træk begyndende med 43. Dg6, men
det fremgår ikke af kilderne, om
trækket blev anset for udført, når
nordmændene nu accepterede, at der
var mat. Og 43... Df6†, som blot
gør mat i to til mat i tre, blev de
tjenstgørende telegrafister i hvert
fald ikke ulejliget med.

Lady Chess 2014: – En WGM-tur-
nering, altså en turnering med
kvindestormestre i feltet og en vis
styrke. Det kunne man læse i artik-
len side 28 i Skakbladet nr. 1, men
man kunne også læse, at det var
Danmarks første WGM-turnering,
og det var det ikke.

Tilbage i 1988 arrangerede Skak-
klubben Nordkalotten årets Politi-
ken Cup som en WGM-turnering
med ti deltagere, alle-mod-alle – præ-
cis som Lady Cup, men altså 26 år
tidligere og Danmarks første i den
kategori. Turneringen blev – også
som i Lady Chess – domineret af
udenlandske titelholdere med WGM
E. Klimova, Tjekkiet, på førsteplad-
sen og WIM Nina Høiberg, som vel
har været Danmarks stærkeste kvin-
delige spiller siden 1974 og stadig
topper styrkelisten, på femtepladsen.
Tine Berg og Merete Haahr sluttede
sidst i det stærke felt, mens de talent-
fulde juniorer Christine Jensen,
Esmat Guindy, Elisabeth Micklan-
der, Eva Novrup og Tanya Stewart
forsvarede de danske farver ved su-
verænt at vinde en landskamptur-
nering for piger, Novag Cup, foran
England A, Belgien og Enland B.

I Skakbladet nr. 4, 1988, beret-
tede Nina Høiberg om Politiken Cup,
og overskriften var: ‘Danmarks før-
ste kvindelige stormesterturnering’.
Hvilket redaktionen burde have hu-
sket.

Von der Lasa: – I artiklen om den
tyske gesandt og skakmester von der
Lasa, Skakbladet nr. 1, bragte vi side
35 et foto af Handbuch des Schach-
spiels i en udgave fra 1874. På de
viste bogsider ses Rudolph von Bil-
guer, men da han døde allerede 1840,
og forløberen for det moderne foto-
grafi, daguerreotypiet, først var ved
at blive udviklet i 1830’erne, er der
sandsynligvis tale om et stik. Og i
hvert fald ikke bare om et ‘foto’, som
redaktionen i sin historieforglem-
melse skrev.

SK
AK

HISTORIE M
ED

Skakbladet

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

www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk

SKAKHUSET

Formanden for DSU opfordrede her i bladet: ‘Bevar vores skakhistorie’.

Siden 1904 har Skakbladet været en enestående kilde om alle

begivenheder. Bl.a. med Nimzowitch og Bent Larsen i hver sin epoke.

Nu har du mulighed for selv at bevare lidt af historien.

Særlig årgange fra før 1945 er blevet vanskelige at finde!

Skakhuset, der blev grundlagt 1947, har flere end 1000 årgange på

lager. Mange hele/flere årgange indbundet/uindbundet, men også

enkeltnumre fra starten. Supplér dit skakbibliotek nu!
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For de gamle

... mangler der nye

Medlemmernes mand, kartoteksfører Bjørn Laursen, har 30. april sin
sidste dag på jobbet i Dansk Skak Union. Efter 20 år med ratingregi-
strering, medlemsdata og Skakbladets ekspedition er han uden tvivl
det skakmenneske med størst kendskab til klubber og medlemmer, og
fra de mange år forinden som FU-medlem og formand for 5. hoved-
kreds vidste han desuden alt, der var værd at vide om organisationen.

Men i referatet af hovedbe-
styrelsesmødet 31. august
2014 kunne man så læse, at
Bjørn Laursen ‘efter mange
års fremragende tjeneste over-
går til pensionisttilværelsen’.

Dansk Skak Union indby-
der til et farvel-arrangement
ved DM i Svendborg, hvor
medlemmer, deltagere, skak-
spillere og venner kan møde
op og give Bjørn Laursen den
glade afslutning, han for-
tjener.

Endnu mere akut og en må-
ned tidligere kommer med-
lemmerne nok til at mærke, at
webmaster og presseansvarlig Thomas Vestergård har opsagt sin stil-
ling pr. 31. marts. På hovedbestyrelsesmødet 31. august 2014 blev det
ellers besluttet at følge forretningsudvalgets indstilling og udvide Tho-
mas Vestergårds ansættelse til også at omfatte opgaverne efter Bjørn
Laursen samt i Dansk Skaksalg ApS, men parterne havde tilsyneladende
ikke forud afstemt forventningerne, og i stedet for at kunne indgå aftale
ud fra en sekretariatlignende, knap heltids jobbeskrivelse endte Dansk
Skak Union altså med at miste en webmaster, som i sine seks år på
posten har gjort de daglige nyheder på www.skak.dk til en sikker og
levende informationskilde og den mest synlige service til medlemmerne.

Dansk Skak Union oplever problemer med at bemande posterne,
ikke kun i sin demokratiske organisationsstruktur, men også blandt
tillidsfolk og ansatte. Siden oktober 2012 har Dansk Skaksalg ApS
været ledet af Dansk Skak Unions ulønnede kasserer. I foråret 2014
blev Per Rasmussen syg og derpå sat fra bestillingen som turnerings-
leder, hvilket gav problemer helt ind i den ny sæson. Med Leif
Jensens død januar 2015 stod Dansk Skak Union uden sin Elo-
ansvarlige. Og nu altså Bjørn Laursen, som – viser det sig – gerne
havde fortsat, men som 31. oktober modtog en skriftlig opsigelse
begrundet i, at hans stilling var nedlagt. Samt Thomas Vestergård,
som agerede i den overbevisning, at Bjørn Laursen efter eget ønske
havde givet sine opgaver videre.

Der venter det ny forretningsudvalg en stor udfordring i at fastslå,
hvad Dansk Skak Unions bemandingsbehov reelt er, og derpå finde
nye folk til posterne.

Thorbjørn Rosenlund

Lørdag den 4. april kl. 18.00-19.30.

Hotel Svendborg,
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.

Der vil være en let servering.
Alle er velkomne.

RECEPTION

Bjørn
Laursen

Gibraltar Chess Festival

Med 254 deltagere i topgruppen er
Tradewise Gibraltar Chess Festival
i februar blandt europas største. GM
Hikaru Nakamura (USA) vandt med
8½ point af 10, mens GM Allan Stig
Rasmussen var bedst blandt de i alt
13 danskere med 6½ point på 46.
pladsen i Masters.

Brønshøj Lang Weekend

Åben syv runder schweizerturnering
med 46 deltagere og internationalt
islæt ved tre svenskere, heriblandt
topseedede Daniel Semcesen, feltets
eneste stormester. Bedst i det kom-
pakte program med tre dobbeltrunder
fredag den 6. til mandag den 9. fe-
bruar var dog IM Nikolaj Mikkel-
sen, Philidor, som kun afgav remis
til nr. 2, klubkammeraten IM Simon
Bekker-Jensen, der sluttede på 6
point, et halvt foran Semcesen. Med
sejren blev Nikolaj Mikkelsen sam-
tidig københavnsmester 2015.

www. gibraltarchesscongress.com

www. bsfskak.dk

Europamesterskabet

For de to danske deltagere blev EM
i Jerusalem lidt skuffende. IM Mads
Andersen nåede dog over 50% med
scoren 6 point af 11, mens GM Sune
Berg Hansen endte på 5½ point ef-
ter nederlag i de to sidste partier.
Vinder blev GM Evgeniy Najer
(Rusland) 8½ foran GM David
Navara (Tjekkiet), GM Mateusz
Bartel (Polen) og GM Denis Khis-
matullin (Rusland) med 8 point. Bed-
ste nordiske spiller i det 250 mand
store felt blev Nils Grandelius (Sve-
rige) med 7 point på 34. pladsen.

www. eicc2015.com

Nikolaj

Mikkelsen –

københavns-

mester.
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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 Brønshøj
5

4½ 4
8 6

4½
4

4 5
1 0

5
3

6½
9 2

3 7
7

43½ 14 2

2 Skanderborg
8

5½ 5
1 0 7

4½ 7½
9 5

5½ 4½
6

5
4

5
1 3

4 46½ 17 1

3 Jetsmark
9

7½ 4
6

4½
5 8

4 5½
7 1

3
10

5 5½
4

4
2

43 13 3

4 Nordkalotten
1 0

4½ 3½
5

4
8

4
1 6

5 5½
7 2

3
3

2½ 5½
9

37½ 10 5

5 Århus/Skolerne 3½
1 4

4½
3

3½
7

5½ 2½
2

3½
9 6

5
8

3 4
1 0

35 7 7

6 Nordre
7

5
3

4 3½
1 10

5½ 3
4 2

3½ 3
5

6
9 8

5½ 39 9 4

7 SK 1968 3
6 9

5½ 3½
2

2½
5 3

2½
4

2½
8

5 3½
10 1

1 29 4 9

8 Hillerød 2½
2 1

4
4

4 4
3 9

5½
10

5 3
7

5
5

2½ 
6

35½ 9 6

9 Esbjerg ½
3

2½
7

2
1 0 2

½ 2½
8 5

4½
1

1½
6

2
4

2½ 18½ 2 10

10 ØBRO 3½
4 2

3
9

6 2½
6 1

3 3
8

3
37

4 ½
5

4 32½ 5 8

Af Thorbjørn Rosenlund

Skanderborg Skakklub

– DM for hold 2015,

fra venstre

Steffen Pedersen,

Daniel Semcesen,

Rasmus Svane,

Nicolai V. Pedersen,

Mads Hansen,

Jackie Andersen,

holdleder Allan Erik

Schmidt Andersen,

Mads Boe,

Davor Palo og

Jens Kjeldsen.

DM

Foto: Thomas Vestergård.

SkanderborgDM
for hold

www. divisionsskak.dk/

Danmarksmesterskabet i holdskak
blev et opgør mellem de seneste fire
års vindere, Jetsmark, Brønshøj og
Skanderborg. To af de tre indbyrdes
matcher var placeret i den afsluttende
dobbeltrunde 7.-8. marts,  så mens
Brønshøj i 6. runde med en 5-3 sejr
havde reduceret Jetsmarks chancer,
holdt førende Skanderborg sin skæb-
ne i egne hænder og skulle blot und-
gå at tabe til de to konkurrenter. Det

blev 5-3 mod Brønshøj og 4-4 mod
Jetsmark og dermed et DM med sik-
ker margen til Brønshøj, som med
en storsejr på 7-1 over SK 1968
spurtede forbi Jetsmark.

Fra 3. til 8. runde var stillingen
mere uklar, end den behøvede at
være, idet Jetsmark, som førte efter
2. runde, fik udsat matchen med År-
hus/Skolerne, og først efter et uskønt
forløb med gensidige protester lyk-

kedes det at finde en dato og afvikle
kampen.

Skanderborg debuterede i Skak-
ligaen i 2011 og blev efter en 6. plads
mester i 2013, derpå nummer to ef-
ter Brønshøj i 2014 og nu atter me-
ster. Meget mere om divisionstur-
neringen i Skakbladet nr. 3.
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Tag stilling v/ Bent Kølvig

Løsninger side 29

Taktik

2. Hvid trækker!
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Sort truer mat i 2!

5. Sort trækker!
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Diagonalen!

8. Hvid trækker!
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Fløjangreb!

3. Hvid trækker!

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


�����
�
��������

Noget afgørende?

6. Hvid trækker!
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Klar til angreb!

9. Sort trækker!
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Fribønder!!

1. Sort trækker!
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Løbermagt!

4. Hvid trækker!
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Vindende angreb?

7. Sort trækker!
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Kvalitet under!
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bl.a. formand i Vordingborg Skak-
klub, i bestyrelsen i 2. hovedkreds
og redaktør af hovedkredsbladet, og
hans solide baggrund som revisor
og civiløkonom er kommet for-
eningslivet til gavn også uden for
skakken.

I sin første periode i forretnings-
udvalget, 1980-86, var han Dansk
Skak Union en idérig juniorleder, og
han fik endda tid til at arrangere både
DM i Næstved 1985 og en af de
fornemste stormesterturneringer i
Danmark nogen sinde, Nimzowitsch
Memorial, ligeledes i Næstved 1985.

Efter 1986 var det vistnok planen
at lade det blive ved mere lokalt skak-
arbejde, men en god skakspiller skal
altid være parat til at lægge en ny
plan, så i 90’erne stod han i spidsen
for Dansk Skak Unions turnerings-
lederuddannelse, hvor kursisterne
nød godt af hans ekspertviden på
regler og turneringssystemer.

I 2000 havde forretningsudvalget
så atter bud efter Henrik Knudsen,

FØDSELSDAG

Som blot 25-årig blev Henrik Knud-
sen headhuntet til Dansk Skak Uni-
ons forretningsudvalg, og selv for-
klarer han det gerne med, at han nok
havde været ham den unge mand,
som på klubaftenen rejste sig og åb-
nede et vindue, og som derfor blev
anset for at besidde et usædvanligt
initiativ. Humor og selvironi kombi-
neret med stor faglig generøsitet har
fulgt Henrik Knudsen i hans mange
tillidshverv i dansk skak og gør det
fortsat, nu hvor han 16. februar run-
dede 60 år.

Før landsledelsen fik øje på den
vinduesåbnende unge mand var han

Henrik

Knudsen

60 år

nu ikke som ungt talent, men som en
af landets mest erfarne skakledere.
Det gjaldt den ansvarsfulde post som
kasserer, og han kom næsten til at
stå som symbol på sammenhængs-
kraft og kontinuitet i organisationen,
for det var turbulente år i dansk skak,
og ikke færre end fire formænd nå-
ede han at arbejde sammen med som
kasserer, før han i 2008 ønskede nye
opgaver i forretningsudvalget og
meget passende tog sin sidste valg-
periode (og formand nummer fem)
med ‘organisation’ som titel.

På delegeretmødet 2010 blev Hen-
rik Knudsen udnævnt til æresmed-
lem af Dansk Skak Union, og fød-
selsdagen er en god anledning til på
vegne af hele organisationen endnu
en gang at ønske ham til lykke og
sige tak!

Thorbjørn Rosenlund

Foto: Dansk Skoleskak, Andreas Ryssov.
Foto: tr.

Skolernes Skakdag

‘Det skal være sjovt at blive klogere’ lyder
mottoet, som 12. februar samlede mere end

28.000 børn på 226 skoler til en dejlig skakdag.
Og mens der ikke kræves videnskabelige beviser

for, at skak er sjovt, kom konklusionen af en
århusiansk undersøgelse ved blandt andre

professor Michael Rosholm meget belejligt: skak
giver målbar forbedring af indlæringen i

matematik. Undervisningsminister Christine
Antorini besøgte Dalumskolen i Odense på

Skolernes Skakdag (billedet).

Bent Larsen mindet

Bent Larsen blev født 4. marts 1935,
og på 80-års dagen, fire et halvt år
efter hans død, mindedes han ved en
foredragsaften  på Københavns
Rådhus, hvor de 80 tilhørere fik
causerier af stormester Peter Heine
Nielsen og forfatteren til den store
Larsen-biografi Jan Løfberg (billedet).

Ældste danske skakklub

Aalborg Skakforening er med sine
126 år Danmarks ældste aktive
skakklub. Klubben udgav en
jubilæumsbog ved 100-året, og nu har
Bjarne Sønderstrup suppleret med en
præsentation i 252 slides, som kan
ses og downloades på:
http://aalborgskakforening.dk/4134-2/
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Dansk Skak Unions

Delegeretmøde 2015

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Regnskabet for 2014 fremlægges

4. Fastsættelse af kontingent

5. Fastsættelse af ratingafgift

6. Indkomne forslag

7. Valg af:

a. Formand (Lars-Henrik Bech Hansen er på valg)

b. Et medlem af forretningsudvalget (Tom Skovgaard er på valg)

c. Et medlem af skaknævnet (Peter Roesen er på valg)

d. Tre suppleanter til skaknævnet (Peter Enevoldsen, Frank Petersen
og Erik Mouridsen  er på valg)

e. To revisorer (Henrik Knudsen og Jakob Kaaber-Hansen er på valg)

f. En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg)

8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2016

9. Eventuelt

Stemmesedler udleveres på Hotel Svendborg samme dag mellem
kl. 13.00 og 15.00. Udlevering vil ikke finde sted efter delegeretmødets
begyndelse. Behørig legitimation skal forevises, og ikke-klubformænd skal
medbringe en underskrevet fuldmagt fra klubformanden.

På forretningsudvalgets vegne
Lars-Henrik Bech Hansen

Dansk Skak Union

afholder delegeretmøde på

Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1,

5700 Svendborg

Søndag d. 5. april 2015 kl. 15.15.

Hovedsponsor for det danske kvindelandshold
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regnskab regnskab budget budget
2014 2013 2015 2014

Indtægter
Kontingentindtægt 1.804.747,50 1.849.672,50 1.800.000 1.800.000
Ratingafgift 229.600,00 220.966,00 215.000 215.000
Tilskud DTF 144.381,00 146.068,00 140.000 145.000
Tilskud fra fonde 53.056,45 42.800,95 45.000 32.500
Sponsorindtægter 40.000,00 50.000,00 40.000 40.000
Andre indtægter 1.780,43 3.909,93 0 0

Indtægter i alt 2.273.565,38 2.313.417,38 2.240.000 2.232.500

Driftsomkostninger
Skakaktiviteter 700.631,76 660.687,47 720.900 789.900
Informationsaktiviteter 1.120.442,78 1.028.871,33 1.097.500 1.080.250
Medlemsservice 189.009,51 162.265,85 135.500 158.000
Administration og møder 281.622,48 237.134,79 260.500 262.000
Lederpleje 35.225,10 31.657,60 39.500 42.500
Vækstaktiviteter 34.950,00 72.000,00 67.000 67.000
Diverse 643,14 630,00 600 600

Driftsomkostninger i alt 2.362.524,77 2.193.247,04 2.321.500 2.400.250

Overskud / (- underskud)
før finansielle poster -88.959,39 120.170,34 -81.500 -167.750

Finansielle poster
Finansielle indtægter 38.273,32 39.961,64 10.000 15.500
Finansielle udgifter -436,39 -41.341,82 0 0

Finansielle poster i alt 37.836,93 -1.380,18 10.000 15.500

Over- / (- underskud )
efter finansielle poster -51.122,46 118.790,16 -71.500 -152.250

Resultatdisponering
Henlagt netto til særlige formål 0,00 0,00 0 0
Overført til fri egenkapital -51.122,46 118.790,16 -71.50 -152.250

Resultatdisponering i alt -51.122,46 118.790,16 -71.500 -152.250

Resultatopgørelse

Dansk Skak Unions årsregnskab
For perioden 1. januar 2014 til 31. december 2014 med budget for 2015

Antal starter i
koordinerede
turneringer
1998 - 2014
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Fordeling af udgifter

År 2013

Vækstaktiviteter
3%

Skak-
aktiviteter

30%

Informations-
aktiviteter

47%

Medlems-
service

7%

Administration
11%

Lederpleje
1%

Vækstaktiviteter
11%

Skakaktiviteter
32%

Informations-
aktiviteter

44%

Medlems-
service

4%

Administration
5%

Lederudgifter
4%

År 2000

År 2014

Vækstaktiviteter
1%

Skak-
aktiviteter

30%

Informations-
aktiviteter

47%

Medlems-
service

8%

Administration
12%

Lederpleje
1%
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regnskab regnskab
2014 2013

Aktiver
Anparter i Dansk Skak Salg ApS 161.706,77 143.903,72
Debitorer 161.961,51 272.984,59
Mellemregninger 39.284,43 63.983,43
Likvide midler 801.142,29 679.932,17
Værdipapirer 400.367,59 390.606,94

Aktiver i alt 1.556.462,59 1.551.410,85

Passiver
Kortfristet gæld 242.099,67 177.925,47

Gæld i alt 242.099,67 177.925,47

Egenkapital
Overført til næste år /
Fri egenkapital 953.013,21 1.012.135,67
Henlagt til særlige formål 361.349,71 361.349,71

Egenkapital i alt 1.314.362,92 1.373.485,38

Passiver i alt 1.556.462,59 1.551.410,85

Balance pr. 31. dec.

Regnskabet kan downloades fra
Dansk Skak Unions hjemmeside:

Årets resultat
Årets resultat er et underskud på 51.122,46
kr., som overføres til den frie egenkapital.
En fuldstændig regnskabsrapport med re-
visorernes påtegning kan downloades fra
unionens hjemmeside, hvor man også kan
finde alle specifikationer.

Kommentarer til resultatet
Resultatet er ca. 100.000 kr. bedre end
budgettet, og set i det lys finder ledelsen
resultatet tilfredsstillende. Der er i 2014
brugt 152.000 kr. på IT-udvikling herun-
der turneringssystemet.

Kommentarer
til aktiver og passiver
Anparterne i Dansk Skaksalg ApS er op-
taget til den indre værdi i Skaksalget pr.
31. december 2014. Skaksalget har i 2014
præsteret et overskud på ca. 17.000 kr.,
som bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Skaksalget planlægger i 2015 at bruge løn-
net arbejdskraft til en del funktioner, og
skaksalget begynder dermed at få løn-
udgifter. Der er lagt et budget for 2015,
der tager højde for dette, og som samtidig
vil give skaksalget et lille overskud.

Kommentarer til budget 2014
For 2015 er der lagt et budget for DSU,
der giver et underskud på 71.500 kr. Der
er blandet andet afsat 150.000 kr. til at lave
et holdturneringsmodul til turnering-
systemet.

Christiansfeld, 12. marts 2015.

René Baarup-Christensen,
Kasserer

Svend Hamanns juniorfond

2014 2013

Realkredit Danmark 19.478 28.661
Bankindestående 66.699 57.475
Mellemregning DSU -67.938 -54.938

Kapital i alt 18.239 31.198

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

www. skak.dk



Chess House GM 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. IM Alexander Donchenko, GER 2552 � 0 1 ½ 1 ½ 1 1 1 1 7

2. IM Jonathan Carlstedt, GER 2444 1 � 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 6½

3. IM Rasmus Svane, GER 2512 0 0 � 1 ½ 1 ½ 1 1 ½ 5½

4. GM Sergey Kasparov, BLR 2477 ½ ½ 0 � ½ 1 ½ ½ 1 1 5½

5. GM Miroslaw Grabarczyk, POL 2430 0 ½ ½ ½ � 1 ½ ½ 1 ½ 5

6. IM Lawrence Trent, ENG 2470 ½ ½ 0 0 0 � ½ 1 1 1 4½

7. GM Jens Kristiansen, DEN 2411 0 ½ ½ ½ ½ ½ � ½ ½ ½ 4

8. IM Igor Teplyi, DEN 2389 0 ½ 0 ½ ½ 0 ½ � 0 1 3

9. IM Andreas Hagen, DEN 2440 0 0 0 0 0 0 ½ 1 � ½ 2

10. IM Rasmus Skytte, DEN 2428 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ � 2

7.-14. februar i Aarhus, Kategori IX. Ratinggennemsnit 2455. GM-norm 6½ point.
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Af Thorbjørn Rosenlund

Nu både GM
og IM

Århusianske Chess House ikke bare
gentog sidste års GM-turnering, men
supplerede endda med en IM-turne-
ring med flere normmuligheder.
Fælles for de to grupper var farve-
rige felter med stor spredning i al-
der, erfaring og aktuelle ambitioner.

Den 17-årige dansk-tysker Ras-
mus Svane bliver uden tvivl stor-
mester, men i denne turnering slut-
tede han et point under GM-normen
efter nederlag til den et år yngre Alex-
ander Donchenko i 1. runde og i
næstsidste runde til Tysklands tredje
repræsentant i feltet, IM Jonathan
Carlstedt. Både Donchenko og Carl-
stedt opnåede GM-norm, og for den
unge turneringsvinder var det den

titel-udsløsende tredje norm inden
for få måneder (efter Baku septem-
ber 2014 og Groningen december
2014). Turneringssejren var hjemme
inden sidste runde,

Feltets alderpræsident, seniorver-
densmesteren 2012, Jens Kristian-
sen, blev bedste dansker i GM-grup-
pen med et enkelt nederlag og en for
ham atypisk serie remiser. De øv-
rige danske syntes overmatchet, og
der var ingen danske gevinstpartier
over en udlænding.

Bedre i IM-gruppen
Endnu yngre end de to juniorer i
GM-gruppen var 15-årige Martin
Percivaldi i IM-gruppen. Hillerød-

spilleren havde længe direkte kurs
mod topresultat og IM-norm, men
efter at have scoret 4½ point af 6
tabte han til kvindelandstræner Tho-
mas Schou-Moldt og også i sidste
runde til suveræne Jens Ove Fries
Nielsen. Efterhånden 53-årige lille-
bror i den esbjergensiske Fries Niel-
sen skakfamilie havde en forrygende
sæson i 2014 og har i det nye år
fortsat storspillet med delt sejr i
CXU Nytår i ØBRO, århusmester-
skab i januar med 5 point af 5 og to
points forspring i Chess House IM.

IM-gruppens to kvindelige delta-
gere, WIM'erne Karolina Olsarova,
Tjekkiet, og Ellinor Frisk, Sverige,
nåede begge scoren 3½ point, men

www. chesshouse.dk

Alexander Donchenko – turneringsvinder og ny stormester.

Foto: Thomas Vestergård

Chess House GM:
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Chess House IM 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. IM Jens Ove Fries Nielsen, DEN 2433 � ½ 1 ½ 1 1 1 1 ½ 1 7½

2. IM Nikita Meskovs, LAT 2454 ½ � 0 0 1 0 1 1 1 1 5½

3. FM Martin Percivaldi, DEN 2337 0 1 � ½ ½ 1 0 ½ ½ 1 5

4. FM Tom Petri, DEN 2359 ½ 1 ½ � 0 0 1 ½ ½ 1 5

5. IM Bjørn Ahlander, SWE 2389 0 0 ½ 1 � 0 1 1 ½ ½ 4½

6. FM Martin Bækgaard, DEN 2314 0 1 0 1 1 � 0 0 ½ 0 4½

7. Thomas Schou-Moldt, DEN 2195 0 0 ½ 0 0 1 � 0 ½ 1 3½

8. WIM Karolina Olsarova, CZE 2255 0 0 ½ ½ 0 1 1 � ½ 0 3½

9. WIM Ellinor Frisk, SWE 2262 ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½ ½ � 0 3½

10. Pelle Bank, DEN 2296 0 0 0 0 ½ 0 0 1 1 � 2½

Kategori IV. Ratinggennemsnit 2329. IM-norm 6 point. WGM-norm 5½ point.

Jens Ove Fries Nielsen
Danmark (2433)

Thomas Schou-Moldt
Danmark (2195)

Uregelmæssigt / B06

1. e4 g6 2. Lc4

Et træk for at undgå for meget teori.
2... Sf6!?

Frækt spillet.
3. e5 d5 4. Lb3 Sfd7 5. d4 c5 6. c3

For at holde centrum intakt. 6. Lxd5
e6 7. Lb3 cxd4 efterfulgt af 8... Da5†

Peger ned mod Sorts konge, men 13.
Le3 overdækker centrum.
13... Sf8?

Alt for passivt. Meget bedre var 13...
cxd4 14. cxd4 Lxg5 15. hxg5 Db4,
hvorefter Hvid skal ofre d4 og even-
tuelt e5 for at få spil på de sorte fel-
ter.
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14. Th3 Ld7 15. Tf3 Lxg5 16. Lxg5 cxd4

17. cxd4 Db5† 18. Kg1 Dxb2 19. Sc3

Hvid har fantastisk kompensation.
Sorts sorte felter er kronisk svage.
19... Sxd4 20. Tb1!

20. Dxd4 Dxa1† 21. Kh2 Sh7 22.
Le7!? var en anden spændende mu-
lighed.
20... Dxc2 21. Dxd4 Sh7 22. Lh6

Låser sorts konge fast i centrum.
Mere simpelt var måske 22. Txb7!
Sxg5 23. hxg5 Tf8 24. Db4
22... g5 23. hxg5

23. Txb7!
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meget uens, idet Olsarova hentede
2½ point sine sidste tre partier, mens
Frisk tabte i slutrunderne efter syv
remiser i træk.

Jens Ove Fries Nielsen

kommenterer:

var Thomas’ variant, men 7. Le4!
cxd4 8. Dxd4 Da5† 9. Ld2 Dxe5
10.  Lc3! Dxd4 11. Lxd4 virker til at
være noget bedre for Hvid.
6... e6?!

Bedre var 6... cxd4 7.  cxd4 Sb6
med overgang til en variant inden
for Aljechins forsvar.
7. h4

Hidsigt spillet. Andre muligheder var
7. Sf3 og 7. Se2.
7... Da5 8. Ld2 Db6 9. Lc1 Sc6

På 9... Da5 havde jeg spillet 10. Sd2
10. Sf3 Da5 11. Kf1 h5?!

Giver feltet g5 væk. 11... h6!?
12. Sg5

Lige voldsomt nok. 12. g3 efterfulgt
af 13. Kg2 er meget behageligt for
Hvid.
12... Le7 13. Lc2

Jens Ove Fries Nielsen – suveræn vinder. Martin Percivaldi – kurs mod IM-styrke.
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Tata Steel Chess:
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23... Tc8 24. Df4 f6

Desperation.
25. Tc1 Dg6 26. exf6 Kf7
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27. Dd6

Klapjagten på den sorte konge går
ind.
27.Thd8 28. De7† Kg8 29. f7† Kh8 30.

Dd6 Sf8 31. De5† Kh7 32. Tf6 Dd3 33.

Lxf8 Txf8 34. Th6 mat! 1-0

KØBES!
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.

Tidsskrift för Schack
#9/1902;  #3/1926
og #5/1928.

Schackspelaren
#1-12/1932; #1 og #5/1933.

Arbejderskak
#1—2 og #4/1931;  #2 1932.

Norsk Sjakkblad
1906, 1908
#4/1959;  #1/1960;
#1/1961; #2—5/1968
#5/1969.

Deutsche Schachzeitung
1846, 1856, 1858,
1859, 1876.

Tjek mine ønsker på
http://bit.ly/calleschack

Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige

Tel.  +46 733 264 033
callerland@gmail.com

Af Thorbjørn Rosenlund

Tata Steel Chess i den lille holland-
ske kystby Wijk aan Zee er på én
gang en af verdens stærkeste turne-
ringer og den største folkelige skak-
festival. Dertil har turneringen en hi-
storie, der går tilbage til den spæde
start i 1938 i nabobyen Beverwijk,
hvor de første års Højovsturnering
blev domineret af hollændere, indtil
ambitionerne voksede og man havde
vindere som Olafsson, Portisch,
Spasskij og Bent Larsen (både 1960
og 1961). Fra 1968 flyttede Høj-
ovnsturneringen til Wijk aan Zee, og
dér har den været siden, i årene 2000-
2010 som Corus-turneringen. og fra
2011 med sit nuværende sponsor-
navn, Tata Steel.

Mere end 1300 skakspillere ved brætterne i Tata Steel Chess –  langs den ene endevæg

14 top-stormestre, og fordelt i salen øvrige mestre og amatører skulder ved skulder.

Challengers blev vundet af 15-årige Wei Yi, Kina, og den enlige danske deltager i festivalen,

Michael Marshall, Odysseus, vandt gruppe 4B i Dagvierkampen med 2 point af 3.

Foto: Michael Marshall

I fjor vandt Levon Aronian, som
dengang lignede en naturlig udfor-
drer til Magnus Carlsen og hans
VM-titel. Verdensmesteren deltog
ganske vist ikke, men i 2012 havde
Aronian vundet foran Carlsen, så
selv om placeringerne i 2013 var
byttet om til nordmandens fordel, var
der forventninger om et nyt opgør
mellem de to i 2015-udgaven.

Store forventninger var der også
til den ny andenmand på verdens-
ranglisten, den kun 22-årige Fabiano
Caruana med statsborgerskab i USA
foruden Italien, som han repræsen-
terer i FIDE-sammenhæng. Caruana
vandt Sinquefield Cup i august sid-
ste år hele tre point foran Carlsen og

Verdens nr. 1 mo
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 Tata Steel Chess - Wijk aan Zee 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 pts.

1. Magnus Carlsen, NOR (9) 2862 � ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 0 1 1 ½ 1 1 9

2. Maxime Vachier-Lagrave, FRA (3) 2757 ½ � 1 ½ 1 0 1 ½ ½ ½ 1 1 ½ ½ 8½

3. Anish Giri, NED (6) 2784 ½ 0  � 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 8½

4. Wesley So, USA (7) 2762 ½ ½ 0 � ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ 1 1 1 8½

5. Ding Liren, CHN (4) 2732 ½ 0 0 ½ � ½ 0 1 1 1 1 1 1 1 8½

6. Vassily Ivanchuk, UKR (2) 2715 ½ 1 ½ 0 ½  � ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 7½

7. Fabiano Caruana, ITA (11) 2820 0 0 ½ ½ 1 ½  � ½ 0 ½ ½ 1 1 1 7

8. Teimour Radjabov, AZE (1) 2734 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ � 1 ½ ½ 1 ½ 0 6

9. Radoslaw Wojtaszek, POL (8) 2744 1 ½ ½ ½ 0 ½ 1 0  � ½ ½ 0 ½ 0 5½

10. Levon Aronian, ARM (10) 2797 0 ½ ½ 0 0 ½ ½ ½ ½  � ½ ½ ½ 1 5½

11. Hou Yifan, CHN (12) 2673 0 0 ½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½  � ½ 0 1 5

12. Ivan Saric, CRO (5) 2666 ½ 0 0 0 0 ½ 0 0 1 ½ ½ � ½ 1 4½

13. Loek Van Wely, NED (14) 2667 0 ½ 0 0 0 0 0 ½ ½ ½ 1 ½ � ½ 4

14. Baadur Jobava, GEO (13) 2727 0 ½ 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 ½ � 3

9.-25. januar 2015. Kategori 20. Ratinggennemsnit 2746. Lodtrækningsnummer i parentes.

Fabiano Caruana
Italien (2820)

Magnus Carlsen
Norge (2862)

Siciliansk / B31

1. e4

Før partiet havde begge spillere sco-
ret 3 point af 5, men på meget for-
skellig måde. Magnus havde haft en
ujævn start fulgt af to gevinster, mens
Caruana havde lagt ud med 2½ af 3
blot for – ligesom Carlsen – at kon-
statere, at det ikke er en god idé at
spille hollandsk mod Wojtascek.
Men uanset stillingen i point er et
opgør mellem verdensranglistens
nummer et og to altid interessant.
1... c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5!?

Man er lige ved at sige, at dette har
været hovedvarianten siden VM-
matchen Anand - Gelfand i 2012,
men i et tidligere parti mod Carlsen
har Caruana spillet 3. d4 og opnået
en lovende stilling efter 3. d4 cxd4
4. Sxd4 g6 5. c4 Sf6 6. Sc3 d6 7

f3!?, om end det sluttede remis efter
et spændende forløb.
3... g6

Gelfand spillede konsekvent 3... e6,
men siden VM-matchen har han tabt
med det til Caruana, og Sort har det
åbningsteoretisk svært i varianten.
4. Lxc6 dxc6 5. d3 Lg7 6. h3 Sf6 7. Sc3

b6 8. Le3
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8... e5?!

Andre træk som 8... Sd7 og 8... 0-0
er bedre. Carlsens idé er positionelt
sund, men har et taktisk problem.
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Peter Heine Nielsen

kommenterer:

brillerede i deres indbyrdes møde,
så måske kunne han gøre det igen.

Men Magnus Carlsen besejrede
begge konkurrenter og vandt turne-
ringen. Starten var ikke overbevi-
sende, to remiser og nederlag til
Anands polske sekundant Radoslaw
Wojtascek, men derefter vandt Carl-
sen seks partier i træk. Tættest på
ham i slutstillingen kom fire unge
spillere, som han skal vænne sig til
at se som mulige VM-udfordrere:
Maxime Vachier-Lagrave (24 år),
Anish Giri (20 år), Wesley So (21
år og Ding Liren (22 år).

Men turneringens vigtigste parti
var dog nok stadig Caruana - Carl-
sen i 6. runde.

www. tatasteelchess.com/

od nr. 2
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... TATA STEEL CHESS 2015

hxg4 Lxg4 21. La5 Lxf3 22. gxf3
Dg5† 23. Kf1 Sg3† 24. Ke1! når at
flygte i tide) 19. Tb7 Df6, og selv
om Hvid har invaderet 7. række, sy-
nes det sorte modspil tilstrækkeligt.
F.eks. 20. hxg4 Lxg4 21. Sh2 (21.
Kf1 Sg3†!) 21... Le6, og i den kom-
plicerede stilling har Sort nok de bed-
ste praktiske chancer. Det samme i
partiet efter:
17... g5 18. Sa4

Sorts dronniongfløj kollapser, og
Caruana har arrangeret det, så han
kan vinde tid ved at slå på c5 med
dronningen, eftersom Sort jo ikke
kan bytte damer. Alligevel er Sorts
initiativ stærkt, for selv fra c5 er den
hvide dronning afskåret fra det, som
efter Carlsens vurdering er vigtigst i
stillingen: den sårbare hvide konge.
18... g4 19. hxg4

19. Dxc5 Df6 var trækomstilling.
19... Lxg4 20. Dxc5 Df6
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Partiets kritiske stilling. Det er fri-
stende for Hvid at forsøge at redde
kongen over til dronningfløjen. Til
det formål ser 21. Tfb1 mest logisk
ud, da det direkte angreb 21... Lxf3
22. gxf3 Dg6† 23. Kf1 Sg3† 24.
Ke1! ingen vegne kommer. Men 21...
Dg6!? giver flere chancer, f.eks. 22.
Kf1 Sg3†! 23. Ke1 (eller 23. fxg3
fxg3, og Sorts angreb blivet for
stærkt), og nu er 23... Sxe4 24. Dc4†
Le6 25. Dxe4 Lf5 26. Dc4† Le6 en
computervariant med remis. Men
endnu mere dramatisk er 23... Dh5!?
24. Lb4 Dh1† 25. Kd2 Dxg2 26.
Sxe5 Lxe5 27. Dxe5 Dxf2† 28. Kc3
Se2† 29. Kc4, hvor den hvide konge
måske er kommet i sikkerhed – eller
måske er i vanskeligheder efter 29...
c5!? Under alle omstændigheder her-
lig skak.
21. Sh2 f3!?

Meget direkte, men også 21... Dg6
fortjente opmærksomhed, med ideen
at fortsætte a la kongeindisk med 22.
f3 Lh3 23. Tf2 Tf7 fulgt af Lf8 og
Tg7. Hvid kan forsøge at kaste grus
i maskineriet med 24. Lc3, men så
kan Sort fortsætte roligt med 24...
Te8 før omgrupperingen, og igen
forekommer den komplekse stilling
mest behagelig for Sort. Også 21...
Dh4 i den hensigt at trække tårnet
med i angrebet via f6 kom i betragt-
ning.
22. Sxg4 Dg6

9. 0-0?!

9. Sxe5! Sxe4 10. Df3! med poin-
ten, at Sort ikke kan spille 10... Sd6,
fordi b7-b6 fjernede dæknngen af
c6. Caruana tænkte et stykke tid, før
han rokerede, og måske regnede han
på varianten 10... f5 11. Lf4 De7 12.
dxe4 Lxe5 13. 0-0-0 0-0 14. Lxe5
Dxe5 15. exf5 Lxf5 16. Dxc6 Df4†,
hvor man kunne tro, at Sort vinder
bonden tilbage med fornuftigt spil.
Men Hvid har 17. Td2!, som dæk-
ker f2, og Sort kan ikke udnytte bin-
dingen i d-linjen.
9... 0-0 10. a3 De7 11. Db1!?

Caruana tager sin rolle som nærme-
ste udfordrer til Magnus Carlsens
topplacering på verdensranglisten al-
vorligt og spiller meget ambitiøst.
Bondefremstøddet til b4 sætter godt
nok den sorte dronningfløj under
pres, men dronningen kommer langt
væk fra sin egen konge.
11... Sh5 12. b4 f5!?

Et interessant og principielt træk.
Maskinerne er glade for 12... Sf4
for at følge efter med g6-g5. Også
en udmærket idé, men Hvid kan
kæmpe om initiativet med 13. bxc5
bxc5 14. Lxf4!? exf4 15. e5!? med
spændende stilling.
13. bxc5 f4 14. Ld2 bxc5

Den sorte strategi er risikabel, me-
get lig kongeindisk. Dobbeltbonden
i c-linjen er ikke bare svag, men må-
ske ligefrem umulig at forsvare.
F.eks. ser 15. Sa4 problematisk ud,
da 15... g5 tillader 16. Sxc5!? Dxc5
17. Lb4 fulgt af Lxf8 og Sxg5 med
godt spil for Hvid. Men Sort kan
ignorere det med 16... g4! (i stedet
for 16... Sxc5) 17. hxg4 Lxg4 18.
Sh2 Lc8! (for at hindre Db7) giver
Sort et meget lovende angreb.
15. Db3† Le6 16. Da4

Caruana finder et interessant kon-
cept, hvor han forstyrrer den sorte
dronningfløj og vinder tid. For mens
Sort kunne ofre bonden på c5, er c6-
bonden vigtig, da den hvide sprin-
ger ikke må få adgang til d5.
16... Tac8 17. Da5

Også 17. Da6!? ser logisk ud. 17...
g5 18. Tfb1 g4 (18... Tc7 er for lang-
somt, da Hvid efter 19. Sa4 g4 20.

Magnus Carlsen mod  Radoslaw Wojtaszek i 3. runde – verdensmesteren

tabte partiet, men reagerede ved at vinde de næste seks på stribe.
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Forsøger Hvid nu at holde mer-
officeren med 23. Se3, vinder 23...
Sf4! omgående for Sort.
Men Caruana demonstrerer ulempen
med 21... f3, nemlig at den hvide
dronning nu kan nå hjem og deltage
i forsvaret.
23. De7! fxg2
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24. Tfb1?!

Ser logisk ud, da trækket muliggør
et senere 24. Tb7. Imidlertid var 24.
Tfe1!? stærkere, da Hvid efter 24...
Dxg4 25. Dg5 Dxg5 26. Lxg5 Sf4
nu kan spille 27. Te3!? med solidt
forsvar og balanceret stilling. Sort
kunne dog i stedet for dronningaf-
bytningen forsøge 25... Dh3 26.
Dxg2 De6 med ideer som Tf6-g6 og
Kh8 + Tg8 og angreb i g-linjen.
Vurderingen er typisk for partiet:
Uklart, men chancerigt for Sort.
24... Dxg4 25. Dg5 De2

Her var 25... Dh3? meget mindre
effektivt, pga. 26. Dxg2 De6 27.
Tb7!, og Sort er i vanskeligheder.
Men kun i kraft af en variant, det er
næsten umuligt at finde ved brættet:
27... Tf6 28. Sc5! Dd6 29. Kh1!
Dxc5 30. Tg1 Df8 31. Dg4.
26. De3 Dg4 27. Dg5 Dxg5!?

Turneringstaktisk ville en remis med
Sort mod Caruana ikke være et dår-
ligt resultat, men selv om Hvid i fort-
sættelsen kan forsvare sig, har Sort
initiativet også uden dronningerne.
28. Lxg5 Sf4 29. Lxf4?

Tabstrækket. Caruana burde for-
svare sig med 29. Kh2!?, hvor Mag-
nus havde set 29... Lf6 30. Lh6 Lg7
med trækgentagelse. Sort kunne i
stedet gøre gevinstforsøg med 29...
h6 30. Lh4 h5, men 31. f3!? for at

stille løberen på f2 er godt nok for
Hvid.
29... exf4 30. Kxg2 f3† 31. Kf1
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31... Tf4!!

Enkelt og fremragende. Demonstre-
rer at 29. Lxf4? ikke var et fornuftigt
kvalitetsoffer, men en afgørende
overseelse.
Den hvide konge er fanget. Pointen
er, at 32. Ke1 Td8! 33. Kd2 33...
Txe4 34. Sc3 strander på 34... Lh6†!
og mat i få træk. Caruana brugte re-
sten af sin betænkningstid, og gjorde
de restende træk på tillægssekun-
derne. Stillingen er tabt.
32. c3 Td8!

Igen finder Magnus dræbertrækket.
Hvis nu 33. Td1 sætter 33... Th4 34.
Ke1 Lh6 mat.
33. d4 Lh6

Tilstrækkeligt til gevinst, og Mag-

nus havde allerede set 35... c5. Men
33... Lxd4!! havde været en mere
elegant afslutning på partiet, efter-
som 34. cxd4 Th4 35. Kg1 (eller 35.
Ke1 Txd4) 35... Kh8! er direkte mat.
34. Ke1 Txe4† 35. Kd1
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35... c5!

Uden dette træk var gevinsten ikke
så enkel, men da Hvid efter 36. Sxc5
Te2 ikke længere kan spille Tb2, ta-
ber han endnu en bonde, før Sort
alligevel trænger ind på 2. række.
36. Kc2 cxd4 37. Kd3 Te2 38. c4 Txf2

39. Td1?!

39. Tb2 var sidste chance, men 39...
Txb2 40. Sxb2 Tb8 er klart vundet
for Sort.
39... Te2

Nu følger Te3† samt d4-d3, og fri-
bønderne afgør. Caruana gav op.
0-1

Gør et godt træk: Benyt Bedre til skak
– Danmarks eneste fysiske skakbutik

Ved du, at der er en skakbutik på Hostrupsvej 8, Frederiksberg
(nær metroen)? Se sortimentet på www.bedretilskak.dk og kig
forbi i butikkens åbningstid eller ring til Henrik på 23 26 64 25.

Der er over 600 nye og antikvariske bøger, og du får 15 % rabat
ved køb af tre. Tjek også udvalget af brikker, brætter, præmier,
computerprogrammer, turneringsmateriale og merchandise (ka-
sketter, krus, slips, T-shirts og vin).

”Butikken har helt bogstaveligt givet os det
udstillingsvindue, som dansk skak har savnet.”
(Skakbladet)



hele med sejre over henholdsvis
Bacrot og Aronian, men også til
Caruana, som efter remis i konkur-
renternes partier stadig var tæt på at
vinde over  Baramidze og nå op.

Omkampen mellem Carlsen og
Naiditsch blev en oplevelse for det
talstærke publikum, som fulgte par-
tierne i Kulturhaus Baden-Baden.
Hurtigskak og lynskak endte uaf-
gjort, og først helt ude i armageddon-
partiet  blev det hele afgjort til ver-
densmesteren fordel. Afslutningen
er kommenteret af Magnus Carlsens
træner, Peter Heine Nielsen,

18 2015 /2/66

GRENKE Chesss Classic 2015 1 2 3 4 5 6 7 8 pts.

1. Magnus Carlsen, NOR 2865 � 0 1 ½ ½ ½ 1 1 4½

2. Arkadij Naiditsch, GER 2706 1 � ½ ½ ½ ½ ½ 1 4½

3. Michael Adams, ENG 2738 0 ½ � ½ ½ ½ 1 1 4

4. Fabiano Caruana, ITA 2811 ½ ½ ½ � 1 ½ ½ ½ 4

5. Levon Aronian, ARM 2777 ½ ½ ½ 0 � ½ 1 ½ 3½

6. Etienne Bacrot, FRA 2711 ½ ½ ½ ½ ½ � ½ ½ 3½

7. Viswanathan Anand, IND 2797 0 ½ 0 ½ 0 ½ � 1 2½

8. David Baramidze, GER 2594 0 0 0 ½ ½ ½ 0 � 1½

2.-9. februar i Baden-Baden, Tyskland. Kategori 21. Ratinggennemsnit 2752.

Omkamp Carlsen - Naiditsch: Hurtigskak 1-1, lynskak 1-1, armageddon-parti 1-0.

Carlsen vandt til sidst

Da Magnus Carlsen tabte i sidste
runde af kandidatturneringen 2013,
var der kommentatorer, der note-
rede, at nordmanden var sårbar un-
der pres. Men i Grenke Chess Clas-
sic i Baden-Baden blev han sat  un-
der ekstremt pres, før han med top-
præstationer alligevel kunne hjem-
tage sin 23. sejr i en superturnering.

Arrangørerne havde sikret ver-
densmesteren skarp konkurrence af
nogle af de højest ratede spillere, men
manden, der for alvor udfordrede
Carlsen var den lokale helt Arkadij
Naiditsch, der var kommet med i
Grenke Chess Classics ved at vinde
en kvalifikationsturnering i 2014.

De første to runder forløb nogen-
lunde som forventet med mange re-
miser og en gevinst til Carlsen over
Adams, men føringen holdt kun til
3. runde, da Naiditsch profiterede af
Carlsens risikable gevinstforsøg og
tog hele pointet. Igen i 4. runde vandt
Naiditsch, nu over Baramidze, men
Carlsen viste stærk psyke ved at be-
sejre sin VM-modstander Anand i
et kompliceret parti.

Med sejr over Baramidze i 5. run-
de nåede Carlsen a point med Nai-
ditsch, og da 7. runde var spillet til
ende stod de fortsat lige. Der havde
ellers været chancer ikke kun til Carl-
sen og Naiditsch for at afgøre det www. grenkechessclassic.de/

Af Ian Rogers

Foto: Cathy Rogers

Michael Adams. Fabiano Caruana. Arkadij Naiditsch.
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Grenke. Og sandt er det, at modern
defence mod Giri og Naiditsch og
hollandsk mod Wojtaszek fungerede
skidt med to tab og blot en enkelt
remis. Men Magnus besluttede ikke
at lade sig påvirke af statistikker og
gav det endnu en chance.
2. g3 Sf6 3. Lg2 e6

Mod Anands sekundant, Wojtaszek,
valgte Carlsen i Tata Steel Chess
Leningrad-varianten, men her går han
i stedet efter en stonewall.
4. c4 c6!?

En vigtig trækfølge. I Anands tidli-
gere partier mod stonewall mere end
ti år tilbage udviklede han altid og
med succes sin springer til h3, men
først når Sort havde lagt sig fast på
stonewall-opstillingen med trækket
d7-d5.
5. Sf3 d5 6. 0-0 Ld6 7. b3 De7 8. Se5!?
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Også spillet af van Wely mod Carl-
sen i Wijk aan Zee 2012. Ideen er at
forebygge b7-b6, men Magnus spil-
lede det alligevel! Efter 8... b6 9. cxd5
cxd5 10. Sc4! måtte Sort afgive den
sortfeltede løber. Der fulgte 10... Sc6
11. Sxd6† Dxd6 12. a4 Dd7 13. La3
Kf7, og som så ofte i stonewall er
det ikke så slemt for Sort, men på
den anden side heller ikke helt lige.
8... 0-0 9. Sd2 a5

9... b6 blev spillet to gange i mat-
chen van Wely - Moissenko,  World
Cup 2012. Efter 10. cxd5 exd5 op-
nåede Sort en lovende stilling, men
remis, og anden gang undveg Sort
eventuelle hvide forbedringer og spil-
lede 10... cxd5, men tabte derefter et
parti, hvor Hvid havde alt spillet.
10. Lb2 Sbd7

Standardtrækket. Simen Agdestein

har spillet 10... Ta7, som ved første
blik virker meget underligt, men poin-
ten er, at 10... b6 11. cxd5 cxd5 12.
Sdc4! udnytter, at tårnet på a8 hæn-
ger. Efter 11. Dc2 kan Sort nu spille
11... b6 12. Tfc1 Lb7 med accepta-
bel stilling.
11. Dc2 a4

Sorts stilling er solid, eneste problem
er stonewall-løberen på c8. Bonde-
fremstøddet til a4 giver valget mel-
lem at slå på b3 eller at gå videre til
a3. I partiet Gunina - Cmilyte, 2011,
besluttede Hvid at frigøre retræte-
feltet a1 til løberen og spillede 12.
Tab1. Viktorija tabte partiet, men hun
havde lige spil undervejs.
12. Sdf3

Det grådige 12. bxa4!? foreslås af
computerne, og på et spørgsmål ef-
ter partiet svarede Magnus, at det be-
stemt ikke er så fjollet, som det ser
ud. Merbonden er måske kun mid-
lertidig, men dronningfløjen, hvor
Hvid har overtaget, bliver åbnet. Sort
kan hævde, at Hvids bondestruktur
(feltet c4 bl.a.) er svækket, men det
er ikke let at bevise.
12... Se4 13. e3

Teknisk set en nyhed, men sundt og
naturligt. Akopian har spillet 13. Sd3,
men det har den ulempe, at Sort kan
spille b7-b6 og udvikle løberen.
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13... a3!?

Eller måske ‘?!’. Bedømmelsen er
meget svær. For det ene synspunkt
kan siges, at Sort ophæver spændin-
gen lovlig hurtigt og får en svag
bonde på a3. Heroverfor kan påstås,
at Sort får en sund struktur og en
stærk bonde på a3. Med eller uden
a4-a3 kan computeren godt lide træk-
ket g7-g5, ikke som et vildt angrebs-

Viswanathan Anand
Indien (2797)

Magnus Carlsen
Norge (2865)

Hollandsk / A90

Efter 3. runde lå de to deltagere i
sidste års VM-match nede på 50%,
og ingen af dem kunne være tilfredse
med udbyttet af partierne. Anand
havde været meget tæt på gevinst mod
Naiditsch i 2. runde, og mod samme
modstander havde Carlsen runden
efter meget kreativt, men også risi-
kabelt, ofret officer for to bønder og
tabt efter at have presset for hårdt i
gevinstforsøgene.
Så mens man kunne se deres ind-
byrdes møde som en fortsættelse af
VM-opgøret, gjorde turneringssitua-
tionen det anderledes. Begge spil-
lere behøvede en gevinst for at kom-
pensere for missede muligheder, og
begge syntes rede til at sænke para-
derne og opsøge åben fight.
1. d4!?

I 2008, da Anand succesfuldt  for-
svarede sin nyvundne krone mod
Kramnik, blev 1. d4 set som en over-
raskelse. Og som modigt, da det
lagde op til spil på udfordrerens hjem-
mebane. I dag skal man næsten have
fat i en af Anands ældre partisam-
linger for at huske, at han af naturen
var 1. e4 spiller
1... f5!?

I de norske medier var der stort fo-
kus på verdensmesterens åbnings-
eksperimenter i Tata Steel Chess og

4
. 
r
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d

e

Peter Heine Nielsen

kommenterer:

Magnus Carlsen.
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forsøg, men som led i kampen om
feltet e5. Magnus var inde på lig-
nende overvejelser, men besluttede
at vente med at kaste bønderne på
kongefløjen fremad.
14. Lc3 Sxe5 15. Sxe5
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15... Ld7

15... Lxe5?! ser naturligt ud: Den
stærke springer forsvinder, og bon-
destrukturen kan angribes, f.eks. 16.
dxe5 b5 (men 16... Sxc3?! 17. Dxc3
b5 18. cxd5 cxd5 19. Tfc1 er godt
for Hvid) 17. cxd5 cxd5 18. Ld4?!
La6 19. Tfc1. Umiddelbart ser det
godt ud for Hvid, og 19... Tfc8 20.
Dd3 giver da også stor fordel, men
19... b4!? 20. Lxe4 fxe4 21. Lc5 Df7
22. Lxf8 Txf8 bringer ham i alvor-
lige vanskeligheder trods kvalitets-
gevinsten. F.eks. 23. Dd2 Df3 24.
De1 h5! med truslen at rykke videre
til h3 med bonden. Så hvorfor spil-
lede Carlsen ikke sådan? Fordi han
havde set, at løberen ikke skulle til
d4: Efter 18. Tfc1! b4 19. Le1 står
Hvid bedst.
16. Sxd7!?

En meget interessant beslutning. Ved
pressemødet efter partiet fortalte Carl-
sen – til stor begejstring for kom-
mentator Nigel Short – at ideen blev
introduceret af Salo Flohr i hans parti
mod Goldberg i 1949! John Watson
diskuterede dette parti i en af sine
fremragende bøger om moderne spil-
forståelse, og når frem til, at selv om
det ser mærkeligt ud at afbytte den
stærke springer på e5 for den ‘dår-
lige løber’, kan springeren senere
blive byttet af og er derfor kun en
midlertidig fordel, mens løberparret
kan vise sig af blivende værdi.
16... Dxd7 17. c5 Lc7 18. b4

Stillingen er afklaret, om end den sta-
dig er svær at spille. Med Flohrs ar-
gument kan man slå på c3, men det
giver også god mening at lukke
dronningfløjen med 18... b5!?, da 19.
cxb6 e.p. Ld6!? fulgt af 20... Tfb8
ser fornuftigt ud for Sort, der kan
lægge pres på b4-bonden. Men det
træk, Carlsen vælger, er også både
godt og logisk. Eftersom Hvid øn-
sker at drive springeren på e4 tilbage
med f2-f3, kan g3 miste dækning og
blive et angrebsmål.
18... h5!? 19. Le1

Hvid kunne med 19. b5!? ignorere
det sorte fremstød, men efter 19...
h4!? betyder svækkelsen af g3, at
springeren er konsolideret på e4.
Anands reaktion virker mere i pagt
med Flohrs idé end computerfor-
slagene er det.
19... e5

Også 19... h4!? kom naturligvis på
tale. 20. f3 Sf6 21. gxh4!? ville være
konsekvent efter 19. Le1, og endda
lidt i stil med 12. bxa4!? Men Sort
synes at have fin strukturel kompen-
sation efter 21... f4! 22. Lh3 (eller
22. exf4 Sh5!) 22... fxe3 23. Lg3
Sh5!
20. dxe5

20. f3 Sf6 21. b5!? er endnu et com-
puterforslag med sund fornuft. En
åben b-linje kan skabe modspil. Nu
derimod overtager Sort initiativet.
20... Lxe5 21. Td1 De6 22. f3 Sf6 23.

Lh3 g6 24. e4

Underminerer Sorts centrum, og var
det ikke for bonden på a3, havde det
været strategisk afgørende.
24... dxe4 25. fxe4
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25... Lb2!

Den store forskel! Sort får en farlig
fribonde, der tvinger Hvid til at satse
alt på kongeangreb. Sort kunne i ste-
det holde sammen på stilingen med
25... Sg4 26. exf5 Txf5 27. Txf5
gxf5, Men Carlsen stoler på, at han
kan overleve angrebet.
26. exf5 Dxa2 27. Lf2

Truslen 27... Ld4† kunne også pare-
res med 27. Tf2, og selv om 27...
Tad8! formentlig er godt for Sort, er
det ikke let at beregne varianter som
28. Txd8 Txd8 29. Lc3 Sd5!? 30. f6
Kf7 31. Le6† Kxe6 32. Dxg6 Da1†
33. Kg2 Se3† 34. Kh3 Lxc3 35. f7†
Lf6! ved brættet.
27... g5 28. Tfe1

Sort har stabiliseret kongefløjen, da
Lf2 i modsætning til Tf2 ikke truede
Lf1, men nu truer det, og med et tårn
på vej til e6 er det ved første blik slet
ikke indlysende, hvem der står bedst.
28... Df7 29. Te6 Sg4!

Da nu bonde-f5 ikke længere kan
dækkes, er Hvids stilling på randen
af sammenbrud, og han må kaste alt
ind i angrebet.
30. Lxg4 hxg4 31.Tg6† Kh7
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32. Td7??

En grov fejl i tidnød giver partiet en
brat afslutning. Med 32. Te6! ville
Hvid stadig være fint med. Pointen
er, at  32... Dxf5 tillader 33. Td7†!,
der fremtvinger evig skak. Og 32...
Lf6 33. Txf6! Dxf6 34. Td7† Tf7
35. Ld4 Dxd4† 36. Txd4 a2 37. Td1
a1D 38. Txa1 Txa1† 39. Kg2 leder
til et remisslutspil med dronning mod
to tårne. Sorts eneste chance for at
spille på gevinst er 32... Tfe8! 33.
Ted6! Kg8!, hvor Hvid dog har gode
remischancer efter 34. Ld4 Lxd4†

... GRENKE CHESS CLASSIC
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35. T6xd4 a2 36. Ta1. Nu derimod
er det forbi.
32... Dxd7! 33. f6
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Den sorte konge er fanget. Truslen
er Tg7†, og 33... Kh8?? 34. Th6† er
mat. Men Sort har en elegant res-
source, et dronningoffer:
33... Dd1†! 34. Dxd1 Kxg6

De to tårne for dronningen kunne
være et fair bytte, men a-bonden kan
ikke stoppes. Hvids sidste håb er evig
skak.
35. Dd3† Kh6 36. h4 gxh3

Og Anand opgav.
0-1

Afgørelsens sene time
Armageddon-partiet kom først i gang
ca. kl. 23.30, men den meget lange
skakdag kunne være blevet endnu
længere, hvis Caruana havde udnyt-
tet sine chancer mod Baramidze.
Reglementet dikterede nemlig en
dobbeltrundig hurtigskak-omkamp,
og med tre deltagere var spillet sik-
kert fortsat til efter kl. 01. Man kunne
næsten høre et suk af lettelse, da om-
kampen blev begrænset til to spil-
lere.

I timerne forud så det ellers ud til,
at Magnus ville vinde sidsterunde-
partiet mod Bacrot, og så havde sa-
gen været klar uden omkamp. Men
franskmanden udnyttede Carlsens
unøjagtigheder, og endelig kl. 22.10
kunne omkampen mellem Naiditsch
og Carlsen begynde.

Magnus vandt 1. hurtigparti, og
da han opnåede en dominerende stil-
ling i 2. parti, så det ud til, at en
begivenhedsrig dag var omme. Men
tyskeren kæmpede sig tilbage og

vandt, og da to lynpartier endte re-
mis, skulle det hele afgøres i et
armageddon-parti: Carlsen 6 minut-
ter med hvid og krav om gevinst,
Naiditsch 5 minutter og turnerings-
vinder ved remis. Reglementet fore-
skrev 2 sekunders tillægstid, men
Carlsen ønskede at spille partiet
uden, og sådan blev det.

Arkadij Naiditsch
Tyskland (2706)
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Magnus Carlsen
Norge (2865)

Alle var efterhånden godt trætte, især
spillerne. I diagrammet har Naiditch
netop spillet 14... Lc8-e6, og om han
bare havde sat en bonde i slag eller
stillet en snedig fælde var ikke så
oplagt på dette tidspunkt af dagen.
15. Dxa6 Dc7!?

Pointen. Truslen er Lc4 med kva-
litetsgevinst, og spiller Hvid sprin-
geren til enten d5 eller b5, taber han
bonden på c2. Med en heldig dose-
ring af rødvin og skakforståelse, var

Nigel Short sikker på sagen i kom-
mentatorrummet: Hvid vinder ved at
ofre kvaliteten.
16. De2! Lc4 17. Df3 Lxf1 18. Lxf1

Sort vandt kvaliteten, men står ræd-
somt positionelt. Den nærliggende
plan er Lg5xf6, fulgt af Sd5, men
også b3, Lb2 samt Ld3 ville være
næsten håbløst for Sort, fordi hans
bondestruktur har huller på d5 og
b5, som ikke kan repareres. Naiditch
beslutter, at aktivitet er påkrævet,
men det fungerer ikke.
18... d5 19. exd5 e4 20. Df5 Tbd8 21.

Lf4 Dc5 22. Td1 Db4 23. Le5 Lc5 24.

Lxf6 gxf6 25. Sxe4 Dxb2 26. Ld3 Tfe8

27. Sxf6† Kf8 28. Sxh7† Ke7 29. Te1†

Kd6 30. Df4† Kxd5 31. Sf6† Kc6 32.

Sxe8

Naiditsch opgav, og endelig få mi-
nutter før midnat kom denne meget
lange skakdag til ende .
1-0

Magnus Carlsen

– siden VM-sejren 2013:

Zurich Chess Challenge 1

Caxias de Sul (x 2) 1 / 1

VM hurtig- / lynskak 1 / 1

Norway Chess 2

OL i Tromsø (6 pts./9)

Sinquefield Cup 2

VM-match Sochi 1

Tata Steel Chess 1

Grenke Chess Classic 1

Plac.

2
0
1
4

2
0
1
5

Skakuret stilles til det altafgørende armageddon-parti mellem Carlsen og Naiditsch.
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Ungdomsskak

Albert M. Møller
Danmark (1212)

Lion Grone
Tyskland (1151)

Fransk / B30

1. e4 e6 2. Sf3 c5 3. Lc4 Sc6 4. 0-0 Sf6

5. Te1 a6 6. a4 Le7 7. c3 d5 8. exd5

exd5 9. Lb3 0-0 10. d4 cxd4 11. Sxd4

Sxd4 12. Dxd4 Le6 13. Lg5 h6 14. Lh4

Tc8 15. Sd2 Te8 16. Lc2 Sg4 17. Lxe7

Txe7

Forrest fra venstre: Caterina Wul Micalizio (C/2½), Elisabeth Mechlenburg Møller (C/4½),

Silas Tram Lux (C/3), Filip Boe Olsen (A/3), Thomas Søndergaard Thybo (B/4), Christian

Emil Frambøl (B/4), Albert Mechlenburg Møller (C/7) og Johan Hardlei (A/3).

I midten fra venstre: Landstræner Mads Boe, Tiziano Wul Micalizio (B/2½), Ellen Kakulidis

(A/2½),  Jesper Søndergaard Thybo (A/4), Freja Vangsgaard (A/1½) og Sophus

Mechlenburg Møller (A/3½).

Bagest fra venstre: Bjarke Vangsgaard (A/3), Kasper Skaarup (A/2) og Rasmus

Thøgersen (A/3½)
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18. Txe6!

Vinder to lette officerer for et tårn.
Txe6 19. Dxg4 De7 20. Sf3 Te8 21. Ld3

a5 22. Tf1 b6 23. Lb5 Td8 24. Sd4!

Det er instruktivt, hvordan feltet d4
konsekvent udnyttes til at skabe sam-
arbejde mellem officererne.
24... Te4 25. Dg3 Tc8 26. Sf5 De5 27.

Sxh6† Kh7 28. Dxe5 Txe5 29. Sxf7 Te7

30. Sg5† Kh6 31. Sf3 Tf8 32. Sd4!

Og igen med fuld kontrol.
32... g5 33. g4 Te4 34. f3 Te5 35. Kf2

Kg6 36. Kg3 Th8 37. Sf5 Txf5 38. Ld3

1-0

Nordisk mesterskab

i skoleskak

Tre medaljer til Danmark

Stort dansk hold

i Bad Zwischenahn

– og 7-årig gruppevinder

Seksten danske ungdomsspillere
havde sammen med landstræner
Mads Boe og syv andre voksne ta-
get turen til Bad Zwischenahn i
Tyskland for at deltage i NordWest-
Cup. Turneringen kombinerer hyg-
geligt skaksamvær med effektiv træ-
ning og har fået sin faste plads i
ungdomsskakkens program.

Yngste danske deltager, syvårige
Albert Mechlenburg Møller fra
Frem Skakklub på Fyn, imponerede
ved at vinde alle sine syv partier og
tage en suveræn førsteplads i grup-
pen for spillere under 1500 i rating.
Albert har spillet turnering  sammen
med sine tre søskende Sophus, Be-
nedicte og Elisabeth siden han var
fire år. Han er helt bidt af skak og
trænes af Yann le Besq i Frem samt
af sin syv år ældre og meget stærke
storebror Sophus.
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Det følgende parti er en af hans syv
sejre i NordWest-Cup.

NordWest-Cup havde i alt 338 del-
tagere fordelt med 189 i A-gruppen,
88 i B-gruppen og 61 i C-gruppen.

Ungdomsspillere i Bad Zwischenahn
(gruppe/point) 

Det var Færøernes tur til at arran-
gere NM i skoleskak efter at turne-
ringen i 2014 blev spillet Billund.
Hver af de seks nordiske deltager-
lande stillede med ti deltagere, og
danskerne havde kvalificeret sig via
DM i skoleskak i november.

På hjemmebanen i fjor blev Dan-
mark nummer to i nationskonkur-
rencen, og i år gik holdet så helt til
tops ved at sammenlagt at score 2½
point mere end Norge.

1. Danmark 36½
2. Norge 34
3. Sverige 33
4. Island 33
5. Finland 27
6. Færøerne 16½

Individuelt var Danmark også godt
med: guld til Jonas Bjerre, Skander-
borg, i E-gruppen, sølv til Filip Boe
Olsen, Viby, i D-gruppen og bronze
til Sophus Mechlenburg Møller,
Frem, i C-gruppen.

Albert

Mechlenburg

Møller

med pokal.

Foto: Jens Frambøl.
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Mat i 2 træk.
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Jonas Bjerre
Danmark (2216)
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Afras Mansoor
Norge (1599)

NM-deltagere på Færøerne
(gruppe/point) 

Forrest fra venstre: Nienke van den Brink (E/3½), Jonas Bjerre (E/5), Filip Boe Olsen

(D/5), Nicolai Kistrup (D/3), holdleder Mads Boe,

Bagest fra venstre: Jesper Thybo (B/3½), Mikkel Manosri Jacobsen (B/3), Sophus

Mechlenburg Møller (C/4), Rasmus Thøgersen (A/3½), Viktor Haarmark Nielsen (A/3),

Bjarke Hautop Kristensen (C/3)

28... Sd5 29. Sf2 f5

Nu er den hvide springer lukket inde
bag hans egne bønder, mens den
sorte springer har frit spil.
30. a3 a5 31. Sd1 Ta7 32. g3 Tba8 33.

Kg2 Kf6 34. Kh1 b4 35. a4 bxc3 36.

Sxc3 Sxc3 37. bxc3

Springerafbytningen skaffede Sort et
vundet tårnslutspil.
27... Tb7 38. Taa2 Tab8 39. Kg2 Tb3

40. Tec2 Tb1 41. h4 T8b3 42. Kf2 Td1

43. Tab2 Ta1 44. Ta2 Txc3 45. Txa1

Txc2† 46. Kf1 Tb2 47. Tc1 Tb4 48. Ta1

Ke7 49. Ke2 Kd6 50. Kf2 Kd5 51. Kg2

c3 52. Tc1 Kc4 53. Kh3 Kd3 54. Txc3†

Kxc3 0-1

Mesterskab og pokaler

– fra venstre Filip Boe Olsen,

nordensmester Jonas Bjerre

og Sophus

Mechlenburg Møller.

Jonas Bjerre vandt sine fire
første partier og styrede
derefter mesterskabet i
havn med to remiser. Fra
diagramstillingen i 4. runde
er han sikkerheden selv:

�

Foto: Anne Bjerre.

Foto: Anne Bjerre.
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Problemskak – mystiske tårntræk

Af Steffen Slumstrup Nielsen

Klubkammeraternes hån lader ikke
vente længe på sig, hvis du overser
en mat i to træk i et parti. Det er bare
ikke en chance, man må lade gå fra
sig som klubspiller. Men i problem-
skak er det alt andet end en forms-
sag at finde løsningen til en mat-i-
to-opgave. De partiskakspillere, der
deltager i det årlige DM i Problem-
skakløsning, vil kunne skrive under
på, at de to timer til 18 mat-i-to-op-
gaver skrider alt for hurtigt frem.

Hvorfor er det da så svært? Sva-
ret er forførelser. Det har intet med
romantiske tilnærmelser mellem køn-
nene at gøre, men er derimod fagter-
men for de fejlforsøg, som gode
opgavekomponister bygger ind i
deres opgaver. Mat-i-to-opgaver har
pr. definition kun én løsning, men
næsten altid en eller flere forførel-
ser, altså næsten-løsninger. En for-
førelse er med andre ord et hvidt
nøgletræk, som ville føre til mat i to
træk, hvis det ikke var for præcist ét
sort forsvar.

William Meredith
Dubuque Chess Journal 1886
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Mat i to træk.

Forførelsens kunst var kendt alle-

Mat i to træk – hvor svært ka

rede i 1800-tallet. I William Mere-
diths opgave er Sort i træktvang. El-
ler rettere, Hvid er i trækpligt, fordi
han står over for opgaven at finde
det træk, der opretholder Sorts træk-
tvang. Kun ét træk lever op til kra-
vet.
1. Dh5!

Varianterne: 1... gxh5 2. Sf5‡, 1...
Kxe3 2. Lc5‡, 1... Sf2 Dh8‡ og 1...
Se5 2. Lc5‡. Opgaven indeholder
intet mindre end 24 forførelser,
hvoraf vi her kun nævner de mest
interessante: 1. Df5? Kxe3!, 1. Lc7?/
1. Lb8? Sxb4!, 1. Sd1? Sc2!, 1. b5?
Se5! 1. c5? Se5!, 1. Kf6? Sxb4!

Michael Lipton
2. pr., British Chess Problem
Society 1966
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Mat i to træk.

Nogle forførelser er direkte rettet
mod at få problemskak-kendere til at
hoppe i med begge ben. I Liptons
opgave vil den garvede løser hurtigt
se de to interessante skæringspunkter
på d4 og e5. 1. Le5? ville f.eks. være
et naturligt førstetræk, da der opstil-
les to mattrusler, som Sort hverken
kan dække ved at slå med løberen
eller tårnet på e5. På samme vis kan

Hvid opstille dobbelttrusler ved at
placere en af sine officerer på d4.
Løseren skal med andre ord træffe
sit valg mellem fire fristende No-
votny-træk. I tre af tilfældene har Sort
imidlertid et forsvar, der dækker
begge matter. Løsning:
1. Ld4!

Med trusler på g7 og d8.
Forførelser: 1. Le5? Sxh7! 1. Sd4?
Te7! 1. Td4? Te6!

Vladimir Nabokov
Speak, Memory 1947
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Mat i to træk.

Vladimir Nabokov er den russisk-
amerikanske forfatter bag romanen
Lolita, den kontroversielle erotiske
fortælling om en voksen mands be-
sættelse af sin 12-årige steddatter.
Hans interesse for problemskak af-
stedkom skakromanen Forsvaret
samt i alt 19 opgaver af god kvalitet.
Opgaven herover blev udgivet i hans
selvbiografiske værk Speak, Me-
mory (Sig frem, Erindring) og er
endnu et godt eksempel på en forfø-
relse, der er specielt rettet mod ken-
dere af problemskak.
Som løser kan du være uheldig at
finde løsningen...
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n det være?

Andreï A. Khachaturov
2. pr., Die Schwalbe 2012
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Mat i to træk.

Dette moderne eksempel byder på
en forførelse, som selv de bedste af
os kunne falde i. Løsningen:
1. Lf3!

Nøgletrækket truer 2. De2‡. Der er
to tematiske varianter:
1... Kxf3 2. Lh4‡;

1... Lxf3 2. Sd5‡

Forførelsen: 1. Df1? Truer 2. Df3‡
1... Kxe4 2. Sg8; 1... Lxe4 2. Lf4‡,
men 1... Lf2!
Som løser er det stort set tilfældigt,
om man falder over løsningen eller
forførelsen først. Ser man først de
to flotte varianter efter 1. Df1?, vil
man (for) hurtigt forføres til at tro, at
man har fundet nøglen.
Det ekstra fine ved opgaven er den
gennemførte analogi mellem løsnin-
gen og forførelsen. Der er to så-
kaldte batterier i spil. Te8/Se7 og
Th3/Lg3. Efter både nøglen og for-
førelsen kan Hvids hvidfeltede lø-
ber slås af både sort konge og Lc6.
De to sorte svartræk besvares hen-
holdsvis af a) en hvid dobbeltskak
og b) en hvid afdækkerskak, hvor

1. Lc2!

... lynhurtigt. Trækket bringer Sort i
træktvang. Varianterne: 1... c5/1...
d5 2. Tf5‡. Og 1... d5 2. Dc7 1..,
dxe6 2. Dc5‡. Det er alt sammen
meget nydeligt, men du går glip af
Nabokovs djævelske hensigt med
opgaven, nemlig at forføre dig til
førstetrækket 1. b8S? Det bemær-
kelsesværdige ved det træk er, at det
tillader hele tre forskellige afdækker-
skakker fra bonde-d7. Sort er i træk-
tvang, så lad os se de flotte varian-
ter: 1... d6† 2. Sd7‡, 1... d5† 2. Dc7‡
og 1... dxe6† 2. Sf7‡. Eneste pro-
blem med springerforvandlingen er
det lille træk 1... c2!, der gendriver
den skønne tanke.
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det bagvedstående tårn samtidig
afskærmes fra Th8’s indgriben. En
mesterlig konstruktion.

Milan Velimirovic
1. pr., Die Schwalbes
151. tematurnering, 1972

	�������
��������
��������
��������
��������
��������
�����
�
��������
Mat i to træk.

Det afsluttende muntre eksempel
stammer fra serberen Milan Velimi-
rovic. Her tiltrækkes blikket af bøn-
derne på c2, d2 og e2 og deres mod-
parter på fjerde række. Hvilken skal
skubbes frem? Vi prøver 1. c3?, men
Sort forsvarer sig med 1... d3! Så 1.
d3?, Men Sort blokerer løberens dia-
gonal med 1... e3! Vi er nået frem til
1. e3?, der truer på d4. 1... d3? be-
svares nu af 2. Dc3‡. Men 1... c3!
lader tårnet på a4 dække d4, og gen-
driver foretagendet. Bemærk, at
angrebstrækkene til c3, d3 og e3 og
Sorts svar til de samme felter udgør
en lille cyklus.
Løsningen? Den må vi heller ikke
glemme i forførelsernes vold.
1. Sxh4!

Truer 2. Dxg3‡. Og nu besvares
Sorts tre forsvar således: 1... c3 2.
Tf5‡, 1... d3 2. Dc3‡ og 1... e3 2.
Sf3‡. Herudover 1... Txa3 2. Kxc4‡.

Vladimir Nabokov skrev skakromanen

Forsvaret i 1930, og 70 år senere blev

den filmatiseret med John Turturro som

skakmesteren Aleksandr Ivanovich Luzhin

og Emily Watson som hans hustru.
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Senior-DM 2015:

Unge ældre

Senior-DM i Randers var mit come-
back til seriøs turneringsskak og min
første 7-runders koordinerede tur-
nering siden Fynsmesterskabet til-
bage i 1991! Jeg har dog trænet me-
get de seneste   år, fordi mine børn
efterhånden er 16 og 19 år gamle og
jeg har fået mere fritid efter mange
gode år på arbejdsmarkedet.

Hvis man vil holde sig frisk som
50+'er skal man motionere meget og
bruge hjernen meget, og til det sid-
ste formål er seniorskak ligesom
bridge perfekt og nyttigt tidsfordriv!
Aldersopdelingen blandet seniorerne
i 50+ og 65+, som i DM-sammen-
hæng havde premiere i år, er jeg ved

Randers skabte en smuk ramme om det første DM for seniorer

spillet i de nye internationale aldersklasser 50+ og 65+.

Per Stentebjerg-Hansen og Jørn Sloth tog de to DM-titler.

at forstå og anerkende, fordi folk i
50'erne er i en anden periode af de-
res liv end folk i 60'erne.

Forskellige livsfaser
Vi lever i et samfund hvor mange på
arbejdsmarkedet er hårdt presset af
deadlines og høje effektivitetskrav,
og mange i 50'erne er jo på arbejds-
markedet, men der er også mange,
som har mere fritid, og når de stær-
keste spillere får øjnene op for den
hygge og de gode forhold, som vi
har til seniorturneringerne, vil der
komme mange flere deltagere!

Når de stærkeste 50+'ere kommer
til, vil opdelingen være naturlig, fordi
de yngre kan løbe med alle præmi-
erne fra 65+'erne, som er i en livs-
fase, hvor fritiden ofte nydes efter et
langt og ofte slidsomt arbejdsliv. Det
skal nævnes at jeg blot er nr. 44  på
den nyeste 50+ liste, som er offent-
liggjort på top-100 på DSU's hjem-
meside.

Tårnslutspil gjorde nytte
I Frem Skakklub har jeg i denne
sæson trænet nogle af klubbens ta-
lentfulde juniorer. Efterårets tema har
været slutspil baseret på Dvoretski,
og især tårnslutspil. Pudsigt var det,
at fem af mine partier i Randers endte
i tårnslutspil!

Mine nok vigtigste sejre tog jeg i
3. runde mod den senere nummer
to, Jan Christensen fra Århus, og i
6. runde mod topseedede Søren
Brautsch, Haderslev. Turnerings-
formen med ét parti om dagen pas-
ser mig fint, fordi det er muligt at
forberede sig mellem partierne. Mod
Jan Christensen spillede jeg en
bivariant i slavisk som udvikler sig
til en grünfeldinder, hvor a6 ikke er
førstevalget. Jan plejer at spille
skarpe varianter, men han undlod
dette, selv om han fik chancen i træk
14, og jeg kom ind i et positionelt
klart fordelagtigt tårnslutspil uden at
være presset taktisk.

Søren Brautsch, som før næstsid-
ste runde var et point efter mig, spil-
ler gerne Tschigorins forsvar, og i
partiet kunne han have udlignet i
midtspillet. Men da han forsømte
chancen, fik jeg et meget fordelag-
tigt slutspil og kunne endda have
vundet hurtigere.

Turneringen forløb i en god at-
mosfære mellem mange gamle og
nye bekendte, og der er god grund
til at rose arrangørerne. Spillestedet
i Helligåndshuset var flot og cen-
tralt, og under hele turneringen blev
vi serviceret med gratis vand, te og
kaffe, samt en fin kantine og en for-
træffelig stævnemiddag.

Af Per Stentebjerg-Hansen

Danmarksmestre

for seniorer

Til de første syv turneringer om DM
i seniorskak var alderskravet 60 år,
og der blev kåret én mester, bortset
fra i 2010, hvor DM-titlen blev delt.

2008: Bjørn Brinck-Claussen
2009: Jørn Sloth
2010: Jørn Sloth og Bo Jacobsen
2011: Bent Sørensen
2012: Poul Erik Nielsen
2013: Jens Hartung Nielsen
2014: Jørn Sloth
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Klassen 50+

1. Per Stentebjerg-Hansen, Frem (2195) 6

2. Jan Schleicher Christensen, Nordre (2189) 5

3. Claus Rossen, Viborg (2092) 4½

4. John Bauneborg Nielsen, Nørresundby (2090) 4½

5. Søren Brautsch, Haderslev (2230) 4½

Ratingpræmier:

1700-1999: Benny Grønhøj, Aars Nibe (1943) 4

1100-1699: Ove Matras, Fåborg (1681) 4

I alt 16 deltagere.

www. skak.dk/

Sort er nu godt med igen. Dagen ef-
ter kom Jan med følgende variant:
14. Lxf6 Lxf6 15. Sc6 Dd7 16. exd5
Sxd5 17. Se5 med lille hvid fordel.
15. a3?! Tc8 16. De2 dxe4! 17. Sxe4

Lxe4 18. Sxe4  Dxe4 19. Dxe4 Dd5 20.

De2  Sc4 21. a4(=)
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21... g5!

Udråbstegn dels for at afslå tilbud
om remis, og fordi Sort har +1,0 her.
22. Sxc4 Dxc4 23. Dxc4 Txc4 24. Le5

Td8 25. b3 Tb4 26. axb5 axb5 27. Tdc1

Lxe5 28. dxe5 Txb3 29. Ta7 Tf3!

Dækker f7 og angriber f2.
30. Kg2 Tf5 31. g4 Tf4 32. h3 Tb8 33.

Tcc7 b4 34. Tab7 Td8 35. Td7 Ta8 36.

Ta7 Tc8 37. Tac7 Txc7!

Skulle være spillet, da chancen kom
første gang. Læg mærke til konge-
manøvren nu.
38. Txc7 Kf8 39. Tb7 Ke8 40. f3 Kd8

41. Kg3 Kc8 42. Tb5 Kc7 43. h4 Kc6

44. Tb8 Kd5 45. hxg5 hxg5 46. Tg8 b3!

47. opgivet.

Fribonden koster tårnet.
0-1

Jan Christensen
Nordre (2189)

Per Stentebjerg-Hansen
Frem (2195)

Slavisk / D15

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 a6

5. g3 g6

5... dxc4 med kompliceret spil er det
mest almindelige, og Fritz 13 siger
nu +0,8.
6. cxd5 cxd5 7. Lg2  Lg7 8. 0-0 0-0

9. Se5 e6

Måske er standardopstillingen med
Sc6 bedre!
10. Dc2!?  Sbd7!? 11. Td1 b5 12. e4

Sb6?!

12... Lb7 burde spilles.
13. Lg5 h6 14. Lf4?! Lb7
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Klassen 65+

1. Jørn Sloth, Nordre (2310) 5½

2. Jørgen Jørgensen, Nørresundby (2167) 5

3. Jens Kølbæk, Nørresundby (2197) 5

4. Svend Aage Madsen, Randers (2000) 4½

5. Per Holst, Nordre (2020) 4½

Ratingpræmier:

1800-1999: Jan Bauner, K41 (1973) 4½

1700-1799: Kurt Pedersen, Aalborg (1727) 3½

1600-1699: Carl Evald Nielsen, enkeltmedlem (1629) 3

1200-1599: Kjeld Ehlers, Vejlby-Risskov (1384) 2½

I alt 34 deltagere.

Per Stentebjerg-Hansen danmarksmester for 50+.

I baggrunden den tilfredse seniorchef Bent Sørensen.

Jørn Sloth danmarksmester for 65+.

Titlen føjer sig til de tre i den tidligere 60+ klasse..

Fotos: Claus Andersen
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MINDEORD

Ole E. Pedersen

Den 27.j anuar 2015 var en sorgens dag i Midtfyns Skakklub. Vores
kasserer Ole Pedersen døde 69 år gammel, efter længere tids sygdom.

Midtfyns Skakklub blev stiftet i 1958, men Ole kom først til
klubben i starten af 70’erne. I 1974 blev Ole valgt til kasserer i
klubben, og den post nåede han at bestride i 40 år, uafbrudt. Det er
en bedrift, som vi i Midtfyns Skakklub altid vil være ham dybt
taknemlig for.

Ole var en meget glad og venlig person. Han havde det bedst, når
han kunne hygge om vores medlemmer i klubben.

Når vi ankom på en klubaften, så var kaffen lavet, brikkerne sat
frem, osv. Når vi havde vores juleafslutninger i klubben, havde Ole
altid hjemmelavede æbleskiver med, samt syltetøj og sukker.

Ole var en god skakspiller men deltog sjældent i diverse turnerin-
ger. Hans store interesse var klubmiljøet samt den årlige holdtur-
nering.

For os spillere i Midtfyns Skakklub bliver det et stort savn ikke at
have Ole iblandt os mere. Æret være hans minde.

Formand Kurt Fransen

Per Stentebjerg-Hansen
Frem (2195)

Søren Brautsch
Haderslev (2230)

Tschigorins forsvar / D00

1. d4 d5 2. c4 Sc6 3. e3 Sf6 4. c4 e6

4... dxc4 5. Sc3 Sd5 er fint for Sort.
5. Sc3 Ld6 6. Lg5 dxc4 7. Lxc4 h6 8.

Lh4 0-0 9. Sf3 Le7

10. 0-0 Sd5 11. Lg3 Sxc3 12. bxc3
Ld6 13. e4 Lxg3 14. hxg3 De7
15. e5 b6 16. Ld3 Lb7 17. Lc2 Tad8

18. Dd3 g6 19. De3 Kg7 20. Sh2 h5 21.

Df4 Th8

Måske 21... f6!?
22. Sf3 Sb8 23. a4?!

Hvid skulle spille Sg5.
23... a5 24. Tfd1 Sbd7 25. Td2 Thf8

25... Lxf3! 26. gxf3 h4! er udmær-
ket for Sort.
26. Sg5 Ld5 27. Ld3 c5 28. Lb5 cxd4

29. cxd4 f6 30. exf6† Sxf6 31. Tc2 Sd7

Både 31... Se4 32. Tc7! og 31... Sg4
32. Dc7 er godt for Hvid.
32. De3 Tf5 33. f4 Sf6(=)

Med remistilbud, som jeg afslog,
fordi jeg var glad for stillingen.
34. Tac1 Dd6? 35. Tc7 Kg8
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36. Sf7! Sg4 37. Sxd6?

Med en halv time på klokken spil-
lede jeg for hurtigt. 37. Dd3 Txf7
Dxg6 vinder omgående, og hvis
dronningen flytter slår jeg hans tårn
med klar gevinststilling på grund af
de aktive tårne. Slutspillet er dog
også rigtig godt, men gevinsten skal
findes, og det tager næsten 30 træk
mere.
37... Sxe3 38. Sxf5 Sxf5 39. Ta7 Sxd4

... SENIOR-DM 2015

40. Tcc7 Sf5 41. Ld3 Lb3 42. Lxf5 gxf5

43. Tg7† Kh8 44. Th7†?

44. Tgb7 er bedre!
44... Kg8 45. Tag7† Kf8 46. Tb7 Kg8

47. Txh5?

Stadig Thc7, fordi 7. række er det
bedste.
47... Lxb3 48. Txb6 Td1† 49. Kf2 Ld7

50. Ke2 Td5 51. Ke3 a4 52. Th1 Kf8 53.

Tb7 Ke7 54. Th7† Kd8 55. Ta7 Td1 56.

Kf2 Td4 57. Tg7 Td5 58. g4 fxg4 59.

Kg3 Td3† 60. Kh4 Td4 61. g3 Td1 62.

Kg5 Td5† 63. Kxg4 e5† 64. f5 e4 65.

Kf4!

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

Både tårnet og løberen er overbela-
stet efter 65... Txf5 66. Kxe4. Sort
opgav.
1-0
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‘Rigtige’ seniorer
I Skakbladet kaldte Jørn Sloth DM
2014  for det ‘sidste rigtige senior-
DM’ med henvisning til den kom-
mende opsplitning af 60+ klassen i
50+ og 65+. Sloth har deltaget i Se-
nior-DM siden 2008, bortset fra
2012 og 2013, og med sejren i det
‘mest rigtige senior-DM’ topper han
nu listen med i alt fire DM-titler.

I Randers sluttede han en serie på
fire sejre i træk med denne kombina-
tion (efter 24... e3-e2 25. Td3):

Jørn Sloth
Nordre (2310)
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Bent Sørensen
Nørresundby (2181)

25... Sg4!! 26. fxg4 Lxd4† 27. Txd4

Dc5! 28. Txc5 e1D mat! 0-1
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Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 7.

1. Svetozar Gligoric
Bruno Parma

Jugoslaviens-mesterskabet, Vrbas
1982. Sort må ikke med 22... Dxa1?
lade sin kæmpeløber i stikken: 23.
Dxf3 De5 (23... Sf6? 24. Lxh6) 24.
Le3, og Hvid vinder. Det er Hvids
kæmpeløber, der skal væk, men 22...
Txf7 23. Lxf7 Dxf7 giver kun lige
spil. Derfor:

22... Txd5! 23. exd5 Txf7 24.
Lb2. Slet ikke 24. De8† Kh7 25.
Le3? Dg6.

24... Dg6! Nu var det sejeste 25.
De8†!? Kh7 26. Te3. Men så er 26...
Sf4! med afgørende fordel endnu
bedre end dronningskakkerne.

25. Tec1 Tf4! 26. Ke1. Eller 26.
Le5 Dg2† 27. Ke1 Te4!

26... Te4 27. Kd2 Txe3 28. fxe3
Dg2† 29. Kc3 Dxh2. 0-1.

2. Jonathan Braüner
Bo Brandstrup

Quick weekend XII - Basis 1,
Taastrup 2010. 39. Te8†! medfører
mat i yderligere to træk! 39... Kf6
40. Dd8†. 1-0

3. Jens Holm Nielsen
Andreas Lund Ertbjerg

Politiken Cup, København 2005.
Hvid har grund til at være forsigtig.
Den afgørende fejl, 26. Se6??, var
så fristende, at røde lamper burde
have blinket. Balancen kunne være
holdt med 26. Tac1! eller med 26.
Tae1! Straffen for det optimistiske
springertræk kom omgående:

26... Txe6!! Eller straks med træk-
ombytning 26... Sf3†!! 27. gxf3
Dg3† etc.

27. dxe6 Sf3†! 28. gxf3 Dg3† 29.
Kh1 Dxh3† 30. Kg1 Txf3 og
uparérbar mat.

31. Le3 Dg4†. 0-1

4. Daniel Campora
Dirk Paulsen

Dortmund, 1981. 32. Sh7†! Kg8
33. Te7! Smart diagonalspærring!

33... Kh8. 33... Le8 34. Sf6† Kf8

(34... Kh8 35. Dg5) 35. Txg7! Kxg7
36. Dg5† Kf7 37. Lg6† Ke7 38.
Lxe8: Hvid vinder.

34. Dg5 Kg8 35. Sf6† Kf8 36.
Sd7† Kg8 37. Sf6† Kf8 38. Sd7†
Kg8 39. Dxh6! Ikke springer-
skakken for tredje gang!

39... Lxd5† 40. cxd5 Dxe7 41.
Dh7† Kf7 42. Lg6 mat! 1-0

5. Gilles Miralles
Jaan Ehlvest

Junior-europamesterskabet, Gronin-
gen 1982. (Ehlvest blev mester foran
Curt Hansen).

Det obligate gennembrud med
35... g5! var godt nok, f.eks. 36. Lc4
Lxc4 37. Txc4 gxf4 38. Da2 (38.
Txc7 Dh2†! 39. Kxh2 fxe3†) 38...
Tf7! 39. Txc7 Lxc7 40. Txc7 Taf8
41. exf4 Dxf4 42. Txf7 Txf7 43. d5
Dc1† 44. Kh2 f4 etc.

Men hurtigere var det ubarmhjer-
tige 35... Lxf4!! 36. Kg1. Eller 36.
exf4 e3! 37. Lf3 exd2 (37... Lxf3 38.
Da2†) 38. Lxd5† Kh8, og krudtet
er brugt op.

36... Dh2† 37. Kf1 Lg3 38. Lc4
Lxc4† 39. Txc4 f4. 0-1

6. Nina Sirotkina
Elena Titova Boric

Sovjetmesterskabet for juniorpiger,
Daugavpils 1979. De fleste hvide
fortsættelser giver vindende fordel.
Men en af dem vinder direkte:

18. Lh6! Tf7. 18... gxh6 19.
Lxh7† Kh8 20. Dxh6 plus mat i få
træk.

19. Te8† Vinder enkelt for Hvid.
En anden løsning var 19. Lxh7† Kf8
20. Txf7† Kxf7 21. Lg5! Computer-
træk! 21... Le6 22. f3 Dh5 23. Df4†
Ke8 24. Dxd6 Dxg5 25. Te1, osv.

19... Tf8 20. Lxh7† Kxh7 21.
Txf8 gxh6 22. Te1 Dg5 23. Dxg5.
Endnu stærkere 23. f4! Dg4 24.
Te7†.

24... hxg5 24. Tee8. 1-0

7. Alexander Morozevitj
Rafael Leitao

FIDE World Cup, Tromsø 2013.
Med 35... Lf6? forspildte brasili-

aneren sin gyldne chance: 35...
Sg3†!! 36. hxg3 (36. Kg1 Le3†) 36...
Dh6† 37. Kg1 Le3† 38. Tf2 Lxf2†
39. Kxf2 Df6† 40. Df4 Dxa1: Kva-
litet over!

Efter fejlen og yderligere 18 træk
lykkedes det Moro at vinde partiet
og gå videre i turneringen. 1-0

8. Kim Pilgaard
Ole Alkærsig

16. Copenhagen Open, Rødovre
1994. 22. Txh8†! 22. Sf5?! var, om
end fristende, mindre godt.

22... Kxh8 23. Lf6†?! Upræcist!
23. Th1†! var det rette med to flotte
rømningstræk ved Hvids løbere i
varianterne:

a) 23... Kg7 24. Sf5† gxf5 25.
Ld8!!

b) 23... Kg8 24. Ld1!! Sxf3 (24...
Tac8 25. Dh2!) 25. Lxf3 Tab8 26.
Lxd5 Dxd5 27. Dh2 Dxd4 28. Dh7†
Kf8 og nu 29. Lh6†! (eller 29. Tf1!!)
29... Ke7 30. Te1† Kd8 31. Txe8†
Kxe8 32. Dg8† Kd7 33. Dxb8 og
vinder.

23... Sxf6 24. Dh6† Kg8 25. Th1
Sh7 26. Dxh7†. 26. Sf5? gxf5 27.
gxf5 b3!! virker ikke for Hvid.

26... Kf8 27. f4 Dd5. 27... Tac8
28. Td1! Dc5 29. g5! fastholder ini-
tiativet, f.eks. 29... Ke7 30. fxe5 30.
dxe5 (31... Dxe5 31. Tf1!) 31. Sf5†!
gxf5 32. Lh5 Tf8 33. Dxf5 etc.

28. fxe5 Dxd4. Her er der alter-
nativet 28... dxe5 29. Dh6† Ke7 30.
Sf5†!! gxf5 31. Td1 De6 32. Dg5†
Df6 33. Td7†!

29. Dh8†. 29. Tf1! først.
29... Ke7 30. Df6† Kd7 31. e6†.

1-0

9. Isam Ortiz Suarez
Maxime Vachier-Lagrave

FIDE World Cup 2013, Tromsø
2013. 43... g4!! Takket være even-
tualskakken på e5 kan lemmingerne
nu komme myldrende!

44. Tf7. 44. Tc7 Se5! 45. Kd1
d3! 44... gxf3† 45. Ke1. 45. Kxf3
e2! 45... Se5. 45... f2†!! 46. Ke2
Sb4! 46. Txf4 Tc6! 47. Kd1 e2†
48. Kd2 Tc1. 0-1
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Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2).
Priser (ekskl. moms):
Standard: kr. 2,00 / mm
Anden opsætning: kr. 4,00 / mm
Alle arrangører kan gratis lægge
indbydelser på Dansk Skak Unions
hjemmeside www.skak.dk.

Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).

Elo-rating:
FIDE administrerer Elo-rating i tre
kategorier, både koordineret EMT,
hurtigskak og lynskak kan rates.
Ønskes en turnering eller en gruppe
Elo-ratet af FIDE, skal det fremgå af
indbydelsen og senest 14 dage (for
normgivende turneringer dog 40
dage) før 1. runde meddeles til
DSU’s ratingkomité på email:
ratingkomite@skak.dk.

K = Koordineret turnering
H = Hurtigskak
L = Lynskak
E = Elo-ratet turnering

www. skak.dk

+ 'Indbydelser'

Kommende

turneringer

OK og SuperBrugsen Cup KE

17/4 - 19/4. – Husk at tilmelde dig til
skak i Tølløse, med central beliggen-
hed på Midtsjælland. – Tølløse Skak-
klub indbyder til 5 og 7 runders
weekendturnering 17/4 - 19/4 2015.
– Flotte kontante præmier + pokal til
gruppevinderne. Spillested: Elver-
damsskolen Sportsvej 3, Tølløse. –
Fortrinsvis 6-mands grupper. Med
under 1300 i rating mulighed for at
spille 7 runder, spilletid i alt 3 timer.
– Indskud: 175 kr., juniorer op til 20

almindelig kantinedrift serverer vi
lørdag Johns pizzaslices a 30 kr. og
søndag ‘Ullas kyllingegryde’ a 50
kr. – Tilmelding senest d. 20. april
kan ske via Varde Skakklubs hjem-
meside (vardeskakklub.dk), DSU’s
turneringssystem eller til John Cal-
lesen, john@callesen.org, tlf. 61 70
70 87.

Assens Forår 2015 KE

27/4 - 15/6. – Assens kalder til 7
runder. Assens Skakklub indbyder
til 7 runders EMT, Elo-rates om
muligt. – Mandagene 27. april og 4.,
11., 18. maj samt 1., 8., 15. juni 2015.
– Tilmelding til 64 71 57 47 eller
24 61 55 82 senest 24. april, eller
mail: icbj@c.dk. – Se hele indbydel-
sen på Assens Skakklubs hjemme-
side: www.assensskakklub.dk.

Femmeren 2015 KE

4/5 - 8/6. – Syddjurs Skakklub invi-
terer til koordineret, Elo-ratet tur-
nering, i Cafeen på Rosengården,
Tingvej 22, 8543 Hornslet. – Der
spilles kl. 19.00 den 4/5, 11/5, 18/5,
1/6 og 8/6. Max. 30 min. for sent
fremmøde. – Indskud: 150 kr. – Præ-
mier: 1. plads, 500 kr. 2. plads 200
kr. – Tilmelding senest den 27/4 til
Willy Møller Nielsen, tlf 86 99 24 61,
email: willymn@gmail.com, eller på
skak.dk.

Kronborgturneringen 2015 KE

14/5 - 17/5. – Helsingør Skakklub
indbyder til 7-runders EMT turne-
ring i dagene: 14/5 (Kristi Himmel-
fartsdag) kl.10.00-15.00 og 15.30-
20.30, 15/5 kl. 18.00-23.00, 16/5
kl. 10.00-15.00 og 15.30-20.30,
17/5 kl. 10.00-15.00 og 15.30-20.30.
– Spillested: Borupgaardskolen,
Smakkesvej 2, 3000 Helsingør. –
Betænkningstid: 40 træk på 2 timer,
derefter ½ time til resten af partiet.
Samlet spilletid 5 timer. – Elo-rates
hvis muligt. – Turneringsform: For-
trinsvis 8-mands grupper. – Indskud:
Mesterspillere 170 kr. Juniorer under
16 år 100 kr. Øvrige 150 kr. – Præ-

år 125 kr. – Tilmelding senest 10/4
2015 til Fredderik Janech Wesley
Hansen på tlf. 59 18 03 19, email:
janech807@waoomail.dk, eller via
DSU’s turneringssystem på dsu.dk.
– Se Tølløse Skakklubs hjemmeside:
www.tolloseskakklub.skysite.dk og
hele indbydelsen i Skakbladet nr. 1.

Himmerlands-
mesterskabet 2015 KE

20/4 - 27/5. – Aars Skakklub indby-
der hermed til 7 runders EMT om
Himmerlandsmesterskabet. 8-mands
grupper tilstræbes. Elo-rating, om
muligt. – Spillested: Erhvervssko-
lerne, Aars. – Spilledage: 20/4, 22/4,
27/4, 4/5, 11/5, 18/5, 27/5. Lyntur-
nering og præmieuddeling 1/6. – Be-
tænkningstid: 2 timer til 40 træk, ½
time + evt. opsparet tid til resten af
partiet. – Alle runder starter kl. 19.00.
– Indskud: M-kl: 160 kr., basisklas-
ser: 120 kr. Juniorer u/l8 og pensio-
nister 100 kr. – Opkræves første
spilleaften. Præmier: M-kl: l. pr.
1500 kr., basisklasser: l. pr. 600 kr.
– Tilmelding: Senest tirsdag d. 14/4
til Henning Larsen, Løvsangervej 6,
9600 Aars. Tlf. 98 62 36 72.

Varde Weekend KE

24/4 - 26/4. – 5 runders EMT, så
vidt muligt i 6-mands grupper. Dansk
rating og Elo-rating efter gældende
bestemmelser. – Betænkningstid: 2
timer til 40 træk, derpå opsparet tid
+ ½ time. – Spilletidspunkter: Fre-
dag kl. 18-23, lørdag og søndag kl.
10-15 og 16-21. – Sted: Gammel
Handelsskole, Slotsgade 17, 6800
Varde. – Overnatning kan bestilles
hos Hotel Varde, Tømrervej 18.
Dobbeltværelse 700 kr. (+ opredning
a 150 kr.), eller på bed and breakfast
ca. 250 kr. pr. nat. – Indskud: 150
kr. – Præmier: 1. præmie 500 kr., 2.
præmie 300 kr. I en evt. Monrad-
gruppe også en 3. præmie på 150 kr.
Ved ligestilling deles præmierne. –
Desuden er der en ekstrapræmie på
300 kr. til spilleren med den største
ratingfremgang. – Kantine: Ud over

Danmarksmesterskabet 2015 spilles 28. marts - 6. april
i Svendborg. – Tilmelding er mulig indtil 2 timer før
turneringsstart, og der indbydes til grupper med start så
sent som 2. april. – Se indbydelsen i Skakbladet nr. 1.
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Allerød Knock Out 2015

Allerød Skakklub indbyder til 8 runders
hurtigskak (H) lørdag den 9. maj 2015.

Spillested: Skovensvej 4, 3450 Allerød (5 minutter fra stationen).
Velassorteret kantine forefindes på spillestedet.

Spilletid: Kl. 10.00 - ca. 19.30 (indskrivning senest 9.30).

Turneringsform: Deltagerne inddeles efter rating. De 16 højest
ratede spiller en dobbeltrundig knock out-turnering. Det samme
gælder nr. 17-32 i ratingorden, nr. 33-48 etc. Spillere, der slås ud af
knock out-grupperne, indgår efterfølgende i en schweizergruppe.
Afhængigt af deltagerantallet spilles nederste gruppe eventuelt som
schweizer.

Betænkningstid: Alle partier spilles med 25 minutter pr. spiller.
Ved uafgjort match i knock out-grupperne, findes en afgørelse i
et lynparti (Armageddon-regler).

Præmier: Fire præmier i knock out-grupperne samt i øverste
schweizergruppe. Garanteret 1. præmie på 2.000 kr. i øverste
K.O.-gruppe og 1.000 kr. den anden K.O.-gruppe. I øvrige grupper
går 100 % af indskuddet til præmier.

Indskud: 125 kr., som betales før 1. runde.

Tilmelding: Senest den 7. maj på www.ask-skak.dk
eller www.skakturnering.dk.

Yderligere oplysninger: Lars Johansen, tlf. 25 16 07 77,
email: spurvevang@youmail.dk. Eller Jakob Werner, tlf. 24 89 56
60, email: jw@telegraph.dk

Sponsor:

Advokatfirmaet Birger Hagstrøm,
Blegdamsvej 114, 2100 Kbh. Ø.

Vel mødt til en traditionsrig turnering i Allerød Skakklubs nye, flotte
lokaler, der byder på optimale spilleforhold!

Husk også ...

Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet.

DM 2015 i Svendborg
28/3 - 6/4

Herlev Forårs EMT
30/3 - 8/6

Nørresundby Banks Forårs-M
9/4 - 7/5

mier: 1 pr. 2000 kr. i Mester 1. 100%
af indskud går til præmier. – Tilmel-
ding: Senest d. 8. maj til Steffen
Michael Kristensen, tlf. 28 99 02 49,
email: smkmaestro@gmail.com, el-
ler på skakturnering.dk. – Betaling:
Til Helsingør Skakklub v/ Mariann
Petersen, Horsensvej 23, 3000 Hel-
singør. Bankkonto 5357 0311584.
– Velassorteret kantine på spille-
stedet. Turneringen afvikles i ikke-
ryger lokaler.

v/ Henrik Mortensen

Skakspillerne

sagde ...

Vladimir Nabokov: ‘I løbet af mine
tredive år i eksil viede jeg en for-
bløffende mængde tid til at udar-
bejde skakopgaver. En bestemt stil-
ling på brættet beskrives, og opga-
ven der skal løses går ud på at gøre
sort mat i et bestemt antal træk, sæd-
vanligvis to eller tre. Det er en
smuk, kompleks og ufrugtbar
kunst, der kun står i forbindelse
med spillets sædvanlige form i det
omfang, som for eksempel en
kugles egenskaber anvendes både
af en jonglør, der sammensætter et
nyt nummer, og en tennisspiller,
der vinder en turnering. De fleste
skakspillere, både amatører og me-
stre, er i virkeligheden kun lettere
interesseret i disse stærkt speciali-
serede, fantasirige, elegante gåder
og ville, skønt de kan påskønne en
lumsk opgave, blive aldeles forvir-
rede, hvis de blev opfordret til at
udarbejde en.’

(‘Min europæiske ungdom’,
1969)

Aron Nimzowitsch: ‘Det er latter-
ligt at præsentere en roman uden
psykologi, og jeg mener, at det er
lige så latterligt at ville skrive en
lærebog i skakstrategi uden at for-
dybe sig i de medvirkende brikkers
væsen.’

(‘Mit system’, 1977)

Karl Sønderstrup: ‘Efterhånden
som man kom til at kende Alfred
Christensen, fandt man ud af, at
når han fortalte historier, skulle
man ikke lægge noget til. Det var
gjort. Men morsomt var det allige-
vel.’

(‘Aalborg Skakforening
i 100 år’, 1989)

Landsholdsklassen lukkede dog for for tilmelding allerede
16. marts, og blandt deltagerne er Curt Hansen, som gør
comeback efter en længere skakpause og vandt det
seneste af sine seks mesterskaber tilbage i 2000.



O
nl

in
e-

bu
tik

w
w
w
.s
k
a
k
s
a
lg
.d
k

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

Magasinpost SMP
ID-nr. 42197

Internet www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk • Telefontid torsdag kl. 14.00-18.00 • Tlf. 25 38 40 64

Gode skaktilbud ...
Vassilios Kotronias on the King's Indian

Mar del Plata I
Dette er den anden bog i den græske storme-
ster Vassilios Kotronias serie om kongeindisk,
og den først bog om den berømte Mar del Plata
variant, der opstår efter 1. d4 Sf6 2. c4 g6
3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. Sf3 0–0 6. Le2 e5 7. 0–0
Sc6 8. d5 Se7 9. Se1 og leder til meget kompli-
cerede stillinger. Kotronias giver i bogen et godt
repertoire for Sort med en masse originale ideer
og analyser. 210 kr.

Vassilios Kotronias on the King's Indian

Mar del Plata II
Dette er den tredje bog i den græske stormester
Vassilios Kotronias serie om kongeindisk, og
den anden bog om den berømte Mar del Plata
variant. I denne bog behandles alle alternativer
til hovedvarianten 9. Se1, som blev dækket af
Mar del Plata I. Fokus er rettet på trækkene
9. b4 og 9. Sd2, men Kotronias kommer også
ind på andre muligheder. 210 kr.

Køb begge Mar del Plata-bøgerne samlet for 400 kr.

DGT 3000 – det nye turneringsur
Det nye DGT skakur. Nyt større display, der viser sekunder helt fra start.
25 forudindstillede tidsindstillinger og plads til at gemme yderlige 5 selvvalgte
indstillinger. Uret virker sammen med alle DGT’s elektroniske brætter
til livesending. DGT 3000 er det mest avancerede skakur til dato.
700 kr. – Hvis man køber 5 eller flere ure falder prisen til 650 kr. pr. stk.

Staunton SN brikker + træbræt
Klassiske skakbrikker med vægt og filt.
Kongehøjde: 96 mm. Kongefod: 36 mm.
Kongevægt: 50 g.
Skakbræt i mahogni og ahorn med
notation. Brætstørrelse: 480 mm,
feltstørrelse 50 mm.
Samlet pris 330 kr.


