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Nye ansigter
i Dansk Skak Union
Efter påskens værdige farvel og fortjente tak for indsatsen igennem seks år til Lars-Henrik
Bech Hansen og Tom Skovgaard er det tiden for et nyt forretningsudvalg at tage over.
Med Poul Jacobsen som ny formand varetager FU’erne følgende hovedansvarsområder:
René Baarup-Christensen styrer fortsat økonomi og kartotek, Aage Olsen overtager sekretærposten, nyvalgte Tom Petri Petersen overtager bl.a. bredde- og divisionsskakken, mens ligeledes
nyvalgte Peter Willer Svendsen skal håndtere hele ungdoms-området.
Første presserende opgave var ansættelse af afløsere for henholdsvis Bjørn Laursen, Leif Jensen
og Thomas Hauge Vestergaard. Nyheder og presseservice leveres fremover af Palle Skov, som
foruden at være aktiv medlem af Hillerød Skakklub er professionel journalist. Som webmaster
ansættes Claus Marcussen, som er formand for Fredericia Skakforening og professionel
programmør. Arbejdet med medlemskartotek og ratingregistreringer, både dansk og Elo-rating,
er med de nye IT-systemer så tæt på fuldt automatiserede, at opgaverne har kunnet fordeles på
henholdsvis Unionens kasserer og Per Rasmussen, som foruden at være formand i 8. hovedkreds nu også er DSU’s Rating Officer.
FU håber, at der med Skaksalgets ansættelse af Ole Knudsen fra Ålborg Skakforening som
daglig leder igen kan komme en periode med ro og fremgang for forretningen. Medlemmerne
skal igen opleve Skaksalget som ‘deres egen butik’ og forhåbentlig støtte op omkring den.
Det er vigtigt, at vi har sådan et servicetilbud her i landet.
Mange flere nye ansigter skal være velkomne! Medlemskredsen skal forøges gennem tiltag på
mange fronter. Rekrutteringsindsatsen, især blandt unge, vil fortsat have stor opmærksomhed,
men også fastholdelse kommer fremover i fokus. Vi skal gøre skakken så attraktiv, at ingen
melder sig ud, uanset om de har været med i få måneder, eller det er et nærmest livslangt forhold,
der kommer under overvejelse.
En ny tænketank med Tim Bjerre i spidsen skal analysere muligheder og behov, samt lytte til
medlemmerne og opsamle gode ideer fra alle. De bedste skal fremmes og afprøves i tæt samarbejde med hovedbestyrelsen og alle de aktive klubledere, der vil være med til at yde en indsats.
Vi skal være åbne for nytænkning og i fællesskab give det en chance.
Alle ønskes en god sommer.
Poul Jacobsen
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Korrektioner...

Ny i forretningsudvalget

Senior-DM: – Åbningstrækkene i
partiet Per Stentebjerg-Hansen - Søren Brautsch, som de kom på brættet i 6. runde af senior-DM i Randers (Skakbladet nr. 2, side 28) var:
1. d4 d5 2. Lf4 Sc6 3. e3 Sf6 4. c4 e6.
I bladet var der opstået fejl ved redigering af kommentarer og parti, både
i træk to og ved markering af partitrækkene 10-14 som kommentarer.

På delegeretmødet i påsken blev Tom Petri
Petersen valgt til Dansk Skak Unions forretningsudvalg for en to-årig periode. Han er 41
år og formand for Århus Nordre, men også
involveret i Chess House og turneringerne
dér. Han er uddannet skakdommer og har som
spiller en aktuel IM-norm i Skakligaen.
I FU bliver ansvarsområdet ‘organisation’.

Tom Petri Petersen

Ny i forretningsudvalget

Jens Ove Fries Nielsen: – Kreativitet og forrygende resultater, som
var det hans anden ungdom. Men den
yngste af de fire Esbjerg-brødre, som
senest vandt IM-gruppen i Chess
House (Skakbladet nr. 2, side 12) er
ikke 53 år gammel mere, men fyldte
faktisk 55 i februar.
Peter Willer Svendsen

Valget af DSU-formand fra FU's egne rækker
betød, at en et-årig post blev ledig, og til den
blev foreslået og valgt Peter Willer Svendsen.
Han er netop fyldt 50 år, har stor erfaring som
turneringsleder (og som deltager!) og har
været medlem af Hillerød Skakklub siden
1980, hvor han har været juniortræner i 20 år.
I FU bliver ansvarsområdet ‘ungdom’.

Sondex Cup Kolding
Fem runder på tre dage17.-19. april
i Kolding. Alle-mod-alle i 22 grupper a seks spillere og dermed blandt
landets største turneringer. GMgruppen blev vundet af Jakob Vang
Glud, Philidor, med 3½ point, foran
Bjørn Møller Ochsner, Jetsmark, og
Nikolaj Mikkelsen, Philidor, begge
3 point.

Ny nyhedsredaktør

Palle Skov

Dansk Skak Union har ansat Palle Skov som
nyhedsredaktør på unionens netportal skak.dk.
Han er 55 år, journalist, og har arbejdet for
DR og Ritzaus Bureau (bl.a. med stofområdet
skak). Også Skakbladet har haft glæde af hans
pen. Han har spillet skak siden 9-års alderen,
og er i dag atter medlem af Hillerød Skakklub
efter afstikkere til Vojens og Centrum Esbjerg.

www. skakklubbenspringeren.dk

Ny webmaster

CCC i Ballerup
BMS Skak har gjort sin Copenhagen
Chess Challenge til en populær tradition. 9 runder på fem dage 29. april
- 3. maj havde fristet 83 deltagere.
Med sejr i sidste runde passerede
klubbens dansk-islænding GM Henrik Danielsen konkurrenterne og
blev vinder på 7 point og bedre korrektion end IM Thorsten Michael
Haub, Tyskland.

Claus Marcussen

Ny Rating Officer

www.copenhagenchesschallenge.dk/

TAK
Jeg vil gerne takke alle, der
gjorde afskedsreceptionen for
mig til en mindeværdig dag.
Bjørn Laursen
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Som ansvarlig for vedligeholdelsen af
netportalen skak.dk har Dansk Skak Union
ansat Claus Marcussen. Han er 53 år og har
siden 1990 arbejdet som programmør både
som ansat (bl.a. hos KMD) og selvstændig
konsulent. Siden 2012 har han været formand
for Fredericia Skakklub og er initiativtageren
til de internationale turneringer i byen.

Per Rasmussen

Som ansvarlig for rating af danske turneringsresultater har FU udpeget Per Rasmussen.
Han er 57 år, og har alle FIDE's relevante
certificeringer, bl.a. IA (International Arbiter)
og IO (International Organizer). Listen over
tillidshverv i Dansk Skak Union er også lang:
Formand for 8. HK samt klubberne Ølstykke
og Bornholm, divisionsturneringsleder m.m.

Foto: tr.

Ny HK
Sydjysk
Hovedkreds er
navnet på den
ny HK, som
16. maj blev
vedtaget som
fusion af 4.
HK og 5. HK.
Karl Posselt
Den hidtidige
formand i 4. HK, Karl Posselt blev
den ny HK's første formand.

Ny leder
af Dansk Skaksalg

... og Bjørn Laursen

www.skaksalg.dk

Online-butik

Dansk Skaksalg ApS har fra 1. juni ansat Ole
Knudsen som ny daglig leder. Han er 58 år,
medlem af Aalborg Skakforening og har spillet
skak siden barndommen. Han har både været i
det private erhvervsliv, bl.a. som driftschef i
Bon-Bon Land, samt i et idrætsforbund under
DIF som udviklingskonsulent. Og med
Ole Knudsen
hovedfag i historie favner han ganske bredt.
Sammen med hustruen Doris Præstekær, der er lærer, har han startet
skoleskak i Løkken, og også i Skaksalget vil de være et team.

‘Uundværlig’ er han blevet kaldt, men
4. april var det alligevel sidste dag med
officielle skakpligter for Dansk Skak
Unions enmands-sekretariat, æresmedlem
Bjørn Laursen. Massivt rykind af skakvenner fra hele landet gjorde afskedsreceptionen ved DM til en glad dag, og
på armen bar han oldebarnet Villads,
et lille nyt ansigt i dansk skak.

Boris Avruk

Tigran Petrosian:

Grandmaster Repertoire 1A
- The Catalan

Python Strategy

Avrukh er tilbage med en udvidet,
opdateret og moderniseret 1.d4-bog,
der primært omhandler katalansk,
som er en Avrukh-specialitet.
Bogen tager udgangspunkt i stillingen efter 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3, og koncentrerer sig
mest om katalansk, der opstår efter 3... d5, men
omhandler også Bogo-indisk efter 3... Lb4†, og
Benoni efter 3... c5. 200 kr.

Tigran Petrosian er
en af kæmperne i
skakhistorien. Alle
er enige om, at han var et geni udi
strategi, forsvar og ofre, og hans
kommenterede partier rummer både
ydre glans og dyb skakforståelse. Som Garry Kasparov
sagde: ‘Mine partier med den 9. verdensmester
udvidede min skakforståelse. Havde det ikke været
for disse to nederlag, ville jeg muligvis ikke have nået
toppen i skak.’ 225 kr.

Dirk Jan ten Geuzendam:

Finding Bobby Fischer
Dirk Jan ten Geuzendams
fascinerende møde med Bobby
Fischer, enhver journalists drøm, er
det værdige højdepunkt i denne
enestående samling af interviews,
som først blev offentliggjort i New in
Chess mellem 1986 og 1992.
Fyldt med anekdoter og personlige betragtninger
samler disse interviews skakmestre fra fortid og nutid.
Mød legender som Botvinnik, Gligoric, Portisch,
Spassky og Karpov, og moderne stjerner som
Kasparov, Anand, Kramnik og Judit Polgar. 225 kr.

Sarhan Guliev:

Winning Chess Manoeuvres
Når en stormester finder en vindende strategisk idé, er det sjældent
ved et tilfælde. Han ved, hvordan og
hvor man skal lede, fordi han har
studeret partier af andre stormestre.
Efter at have studeret denne bog vil
amatørspillere kunne finde vindende strategiske ideer
hurtigere og oftere. De vil ikke finde dem ved et
tilfælde eller ved at satse på generelle principper,
men fordi de har opbygget et stort lager af ideer
fra mesterpraksis. 200 kr.

Internet www.skaksalg.dk • Email sales@skaksalg.dk • Telefontid tirsdag kl. 10-12 og 20-22 • Tlf. 61 13 64 60

Fotos: Thomas Vestergård.

Sune Berg Hansen dan

Curt Hansen var nærme
– og flot DM-turnering i

Hansen
Curt Hansen mod Sune Berg Hansen i sidste runde – afgjorde DM.

Af Sune Berg Hansen
Tilmeldingsfristen til landsholdsklassen var kun tre uger før rundestart. Det var jeg personligt glad for,
da langtidsplanlægning er en luksus,
jeg håber engang at indlemme i mit
liv. Så jeg tilmeldte mig to dage før
udløb af fristen. På det tidspunkt var
der ikke ret mange tilmeldte! – kun
tilbagevendte Curt Hansen og Allan
Stig Rasmussen af seriøse konkurrenter til DM-titlen – mens man forgæves spejdede efter spillere som

DM Helsingør 2015
1. Sune Berg Hansen, Helsingør
2. Jens Ove Fries Nielsen, Viborg
3. Allan Stig Rasmussen, Jetsmark
4. Igor Teplyi, Nordre
5. Kassa Korley, ØBRO
6. Simon Bekker-Jensen, Philidor
7. Jens Kristiansen, Bornholm
8. Mikkel Antonsen, Næstved
9. Curt Hansen, Philidor
10. Jacob Carstensen,Brønshøj
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blive oppe til midnat og se, hvem
der meldte sig, men jeg regnede med
i hvert fald et par stormestre. Stor
var overraskelsen, da jeg om morgenen så, at klassen ville markant
svagere end forventet.

Mads Andersen, Lars Schandorff,
Nikolaj Mikkelsen, Jakob Vang
Glud, Davor Palo, Jacob Aagaard og
Peter Heine Nielsen. Det var forventet, at en del af dem ville melde sig,
men traditionelt er der altid en del
lurepassen op til tilmeldingsfristens
udløb – faktisk tarveligt over for
dem, der ikke er sikre på at komme
med – fy skam jer.
På selve dagen for tilmeldingsslut
var jeg så træt, at jeg ikke orkede at
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Hotel Svendborg ligger lige midt i
byen og viste sig at være fremragende på alle måder. Mit forkendskab til Svendborg var begrænset,
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marksmester for 7. gang

este konkurrent
Svendborg satte deltagerrekord
www. skak-dm.dk/

er skaknavnet
Feltet – efter rating...
men jeg var vist ikke den eneste, som
tabte mit hjerte en smule til det, borgmesteren kaldte verdens mindste
storby. Arrangørteamet med Niels
Højgaard og den nye DSU-formand,
han hedder Poul, i spidsen ydede en
fremragende indsats, og stævnet forløb glat og godt på trods af deltagerrekord. At man har små grupper, som
starter løbende under hele turneringen er i øvrigt en rigtig god ting, som
skaber mere liv – klart genvalg.
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Curt Hansen
Vendte tilbage
efter otte års
pause. Han har
spillet på Philidors hold og vundet alle partierne,
men modstanden i landsholdsklassen er af en anden kaliber, så han
var den helt stor joker. Rusten
eller stadig verdensklasse?

Sune Berg
Hansen
Spillede ikke
ret meget i 2014
og havde et nærmest katastrofalt dårligt EM (5½ af
11 og bye bye til en masse rating) i
bagagen. Men sådan et felt med en
masse IM’ere plejer at være guf.
Spillet i form?

8 9

Hotel Svendborg tilbød fine faciliteter til skak-DM. Landsholdsklassen spillede på et
podie langs bagvæggen, og de fem partier kunne følges på et biograflærred.
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... DM I SVENDBORG 2015

Kongen vender tilbage

Forsvarende
mester – plejer
at spille godt
ved DM. Men resultaterne siden sidste DM har været meget ustabile.
Kan han finde formen?

Jens
Kristiansen
Farlig, men har
næppe kondi til
at vinde så hård
en turnering. Vistnok den tredjeældste deltager nogensinde.

Simon
Bekker-Jensen
En mand på vej
frem. Har stormesterstyrke,
når det kører, men de seneste resultater ligner dårlig form.

Mikkel
Antonsen
Scorer som
regel omkring
50% ved DM.
På en god dag kan han drille alle.

1. runde:
Igor Teplyi
Var selv overrasket over at
være med.
Debutant og
sikkert glad for de point, som kommer.

Kassa Korley
Dansk/amerikaner som
vandt kandidatklassen 2014.
Han studerer i USA og havde faktisk ikke råd til at deltage (rejse og
ophold), men så samlede de danske
skakvenner ind, og han kunne være
med alligevel. En farlig opportunist,
der både vinder og tabe mange partier.

Jacob
Carstensen
Havde bestilt
ferie! Men da
der kun var to
minutter tilbage af tilmeldingsfristen
blev fristelsen for stor. Er netop udnævnt til IM inden turneringen.

Berg Hansen – Carstensen
Fries Nielsen – C. Hansen
Rasmussen – Antonsen
Teplyi – Kristiansen
Korley – Bekker-Jensen

Jens Ove Fries Nielsen
Viborg (2457)

Curt Hansen
Philidor (2625)

Tapir-åbning / D00
1. d4 Sf6 2. Sc3 d5 3. a3
Døbt Tapir af den altid kreative dyreven Jens Ove. Trækket er slet ikke
så tumpet, som det måske ser ud.
Hvid forhindrer Lb4 og kan i mange
tilfælde få en Ragozin-agtig opstilling i forhånden (e3, dxc5, Ld3 og
e4). Man kan tillade sig meget med
Hvid, men 3. a3 giver næppe fordel.
3... e6 4. Lg5 c5 5. e3 h6 6. Lf4 a6 7.
Sf3 Sbd7!?
Curt vil forhindre Ragozin-tingene
ved at kunne slå igen med springeren på c5.

Jens Ove
Fries Nielsen
Feltets farligste
spiller! Men
også så kreativ,
at det nogle gange bliver for meget.
På en god dag kan han slå hvem som
helst.

8
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1-0
0-1
½-½
½-½
1-0

Der blev startet hårdt ud med kamp
over hele linjen. Sådan har det faktisk været længe i landsholdsklassen,
og umiddelbart virker det ikke, som
om der er brug for nye regler (f.eks.
Sofia-reglerne med forbud mod remis før træk 40) for at få mere kamp.
Den største opmærksomhed samlede
sig naturligt omkring Curt Hansens
comeback til seriøs skak. Rundens
overskrift er fra et dobbeltopslag i
den lokale avis.
Det gik over al forventning. Jens
Ove Fries Nielsens tapir-åbning blev
spist af en sulten tiger. Det var meget instruktivt:
1. runde

Allan Stig
Rasmussen

Direktør Tom Pelle,
DM-spillestedet
Hotel Svendborg,
forestod lodtrækningen i
landsholdsklassen.

8. Le2 b5 9. 0-0 Lb7 10. Se5 Le7 11.
Lg3 0-0 12.f4
Hvid har fået en slags stonewall.
12... Tc8

 ^
  
   
   
   
   
 








^
   
  
   
   
   
 
 

21... Lg5! 22. Lf4 Lxg4! 23. Dxg4 Lxf4
24. Txf4 Dxc2
Bonde vundet, og resten er teknik.
25. Sb6 Db3 26. Te1 Te6 27. Sd7 Tfe8
28. h4 Tg6 29. Df3 Dxb2 30. g4 f6 31.
Sc5 Dc3 32. Td1 Dc2 33. Sd3 b3 34.
Sb4 Dc4 35. Sd3 Dc2 36. Sb4 Dc4 37.
Sd3 a5 0-1
Curt som man husker ham: Logik
og brute force beregninger går op i
en højere enhed, og en chanceløs
Hvid bliver pillet helt fra hinanden.
Jens Ove er ikke den eneste dansker,
som har prøvet at tabe til Curt på
den måde...

Svendborgs borgmester, Lars Erik Hornemann, udførte turneringens første træk i
partiet Jens Ove Fries Nielsen - Curt Hansen. Efter instruks blev det 1. d4, men da
Hvids tredje træk, a2-a3, blev vist på de elektroniske brætter, var det en
nærliggende tanke, at det stadig var borgmesteren, der spillede.

Giv aldrig noget væk
Meanwhile fik undertegnede også en
god start. Jeg mødte ferie-aflysende
Jacob Carstensen. Han er ret teoristærk og spiller et væld af åbninger.
Det lykkedes ikke at gætte åbningen,
men det gik nu alligevel.
Hvis jeg skal prøve at forklare forskellen mellem stormesterskak og
IM-skak – okay, sådan kan man ikke
sætte det op for det er naturligvis
flydende, så måske er det bedre at
sige en ca. 2550 kontra 2400.
Mange 2400-spillere tænker: ‘Ja
okay, det var ikke meningen, men
det er nok ikke så slemt...’ Sådan
tænker 2550-folk aldrig! Man skal
ikke give nogen som helst indrømmelser, hvis det kan undgås. Eller
som de siger i filmen 300: ‘Give
them nothing but take from them...
everything!’
Når jeg ser på de partier, jeg vandt
ved DM, så er det meget typisk at i
flere af dem tænkte min modstander
‘det går nok, og det er nok ikke så
slemt’ – den tanke bør lyde som en
alarmklokke... for det er kimen til
tab.

1. runde

13. f5?
En strategisk fejl. Curt forklarede
efterfølgende, at f5-f4 (eller i det her
tilfælde f4-f5) ofte er forkert i stonewall-strukturer (dér lærte jeg noget!).
13... exf5 14. Txf5 b4!
Erobrer feltet e4.
15. axb4 cxb4 16. Sa4 Se4 17. Sxd7
Dxd7 18. Lg4 Dc6 19. Tf3 Tce8 20. Le5
Lc8 21. Tf1

Sune Berg Hansen
(2576)

Jacob Carstensen
(2370)

Slavisk / D45
1. d4 d5 2. Sf3
Er jeg bange for Albins modgambit?
Aner det ikke, men det ser vist sådan ud.
2... Sf6 3. c4 c6 4. Sc3 e6
Semislavisk.
5. e3 Sbd7 6. Le2!?
Sådan har Nikolic spillet mod mig.
Det er ikke noget særligt, men giver
den type uafklaret midtspil, jeg gerne
vil have mod en, jeg skal vinde over.
6... dxc4
6... Ld6 ser mere logisk ud.
7. a4(!)
Ideen er jo ikke at gå over i en regulær meraner.
7... Lb4?!
Hvids pointe er 7... Ld6 8. Sd2. 7...c5
ser dog mere naturligt ud.
8. 0-0 De7 9. Lxc4 0-0 10. Dc2 e5 11.
La2!
Et vigtigt profylaktisk træk. Jeg ken2015 /3/89
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  ^
   
   
   
   
   
 

 
12. h3(!)
Svært at forklare, men tro mig, det
er godt! Nu er Sort i en slags træktvang.
12... h6?
Overser fuldstændig Hvids svar.
13. Sh4!
Den kan gå til f5 og g6!
13... Sd5 14. Sf5 Df6 15. Lb1!
En bonde er ikke nok.
15... g6 16. Sxh6† Kh7 17. Se4 De7

  ^ 
   
   
   
   
   
 

 
18. Sf5!
Inden turneringen (og også inden det
fejslagne EM i Jerusalem) besluttede
jeg, at tiden er kommet til at spille
mere aggressivt.
18... Sb4?
Taber uden kamp. Sort er nødt til at
gå planken ud. Efter 18... gxf5 19.
Sxd6 Dxd6 20. Dxf5† Kg7 er det
stadig muligt at gå fejl. Min plan var
21. Dh7† Kf6 22. dxe5† Sxe5 23. f4,
som computeren heldigvis bekræfter er godt (men var ikke helt sikker
under partiet).
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19. Sxe7! Sxc2 20. Sxc8 Sxa1 21.
Scxd6 Sb3 22. La2 Sxc1 23. Txc1 exd4
24. exd4 f5 25. Sg5† Kh6 26. Sgf7†
Kg7 27. Te1 1-0
Runden bød også på en gevinst til
debutanten Kassa Korley over Simon Bekker-Jensen. Igor Teplyi
mod Jens Kristiansen var en relativt
korrekt remis. Derudover måtte Allan Stig Rasmussen se en meget lovende stilling (med to plusbønder)
blive forvandlet til et halvt point mod
en heroisk kæmpende Mikkel Antonsen.

Guld ruster ikke
2. runde:
Berg Hansen – Fries Nielsen
C. Hansen – Rasmussen
Antonsen – Teplyi
Kristiansen – Korley
Carstensen – Bekker-Jensen

½-½
1-0
½-½
½-½
½-½

Åbningen var noget skidt for Curt
mod GM-kollega Allan Stig Rasmussen, men da det blev alvor, viste
Curt igen klassen og fik vendt en
ulden stilling til et hvirvlende kongeangreb. På det her tidspunkt var der
intet, som tydede på, at otte års pause
koster noget – guld ruster ikke!
2. runde

der den her type stillinger godt, så
det var ikke svært.
11... Ld6

Curt Hansen
Philidor (2625)

Allan Stig Rasmussen
Jetsmark (2532)

Engelsk / A25
1. c4
Curt har altid haft engelsk på repertoiret.
1... e5 2. Sc3 Sc6 3. g3 Lc5
Et godt system, som Allan kender
indgående.
4. Lg2 a6 5. e3 d6 6. Sge2 La7 7. Tb1
h5!?
Giver fin mening med springeren på
e2, hvor den er langt fra g5.
8. h4 Sf6 9. b4 0-0 10. d3 Sg4
Sort står allerede en smule bedre.
11. b5 axb5 12. cxb5 Se7 13. d4 Lf5
14. Tb3 Le6 15. Ta3 Dc8 16. 0-0 Td8
17. f3 Sf6 18. Kh2 c6 19. e4 d5?!
19... Lc4! ser godt ud. Til nu har Curt

været på hælene, men herfra er det
den ‘gamle’ – eller er det ‘nye’? –
Curt som spiller.

^ 
   
   
  
  
  
   


20. Lg5! dxe4 21. Lxf6 gxf6 22. Sxe4
Lxd4?
Sort burde begynde at tænke defensivt med 22... Kg7!
23. Txa8 Dxa8 24. Sxf6† Kf8 25. Dc1!
Nøgletrækket. Hvid truer mat. Resten er en ren massakre.
25... Sf5 26. Sxd4 Txd4 27. bxc6 bxc6
28. Dc5† Se7 29. Dxe5


   
   
   
   
 ^  
  
   
  

Den slags redder man sig ikke ud af
mod danmarkshistoriens bedste variantberegner.
29... Sf5 30. Sd5 Kg8 31. Sf6† Kf8 32.
Tb1 Td8 33. Dc5† Kg7 34. Sxh5† Kh6
35. Dc1† 1-0
Dermed var Curt alene i spidsen, og
han lignede allerede en storfavorit
til at vinde sit 7. DM.
Undertegnede skuffede med en
hurtig remis med Jens Ove Fries
Nielsen. Det var ikke planen, men
åbningen var helt forkert, og så valgte jeg tøseudgangen. Jens Kristiansen - Kassa Korley blev en kampremis, og det samme kan siges om
Mikkel Antonsen mod Igor Teplyi.

Jens Ove anser ikke den slags
kvalitetsofre for et offer. Det er de
heller ikke.
16... e5 17. Dd2 exd4 18. Se2 h5 19.
gxh6 Dh4 20. Tg1 Lc8 21. Kb1 Kh7 22.
Dxd4 Dxh6 23. Sf4 Lxg4 24. Txg4 g5
25. Tg3 Tg8

Det kan man til gengæld ikke skrive om Simon Bekker-Jensen mod Jacob Carstensen. Simon kludrede i en
teknisk totalt vundet stilling, så det
kun blev remis. Allerede her stod det
klart, at hverken Carstensen eller
Jensen var i form.

Den fede dame var hæs
3. runde:
Fries Nielsen – Carstensen
1-0
Rasmussen – Berg Hansen ½-½
Teplyi – C. Hansen
½-½
Korley – Antonsen
½-½
Bekker-Jensen – Kristiansen 0-1

Curt Hansen gik direkte ind i en giftig variant og svævede hele partiet i
overhængende tabsfare mod Igor
Teplyi. Spøjst nok var det samme
variant, Davor Palo tabte med, da
han gjorde comeback og vandt DM
– noget Curt må have misset. Men
Curt er ikke sådan at vælte, og Teplyi
blev nervøs og ‘kom til at tilbyde
remis’, hvilket naturligvis blev modtaget.
Undertegnede sejlede også rundt
i tovene mod Allan Stig. Men igen
fik Allan ikke lukket sækken, og så
blev det remis. Allan har nu 1 point
– noget der nemt kunne have været
2½-3 stykker!
Jens Ove kom tilbage på 50% med
en slags nyhed mod Najdorf (advarsel: Han er en trænet kreatør, og amatører vil næppe få samme resultater
med den her slags ideer).

3. runde

Forsvarende danmarksmester, Allan Stig Rasmussen, kunne ikke fastholde en lille
åbningsfordel mod Curt Hansen og blev sat bagud i kampen om endnu en titel.

Jens Ove Fries Nielsen
Viborg (2457)

Jacob Carstensen
Brønshøj (2366)

  ^ 
   
   
   
 
 
  
 
 
26. Th3 gxf4 27. Txh6† Kxh6 28. Df6†
Kh5 29. Df5† Tg5 30. Dh7 mat! 1-0

Siciliansk / B90
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 Sf6 4. Sc3
cxd4 5. Sxd4 a6 6. Dd2?!
Vel en slags nyhed? Det kan naturligvis ikke være godt, men det er
kreativt! JOFN forbereder b3.
6... g6?!
En drageopstilling er næppe helt
forkert. Men hvorfor har Sort ikke
bare fordel efter 6... e6 eller 6... e5?
7. b3 Lg7 8. Lb2 0-0 9. 0-0-0 b5 10. f3
Lb7 11. g4 Sbd7
Sort har spillet pæne træk, men stillingen er ikke normal.
12. g5! Sh5 13. Lh3
Så er Sort allerede i vanskeligheder.
Lg4 er på vej.
13... Sc5 14. Lg4 Sf4 15. Dxf4 Lxd4

  ^
   
   
   
  
 
  

 
16. Txd4!

Simon Bekker Jensens trængsler
fortsatte også, og han fik rockerbank
som Hvid af Jens Kristiansen. Mikkel Antonsen havde fat i Kassa
Korley uden at få snøret sækken.

Hansen vinder
4. runde:
Berg Hansen – Teplyi
Fries Nielsen – Rasmussen
Antonsen – Bekker-Jensen
C. Hansen – Korley
Carstensen – Kristiansen

1-0
½-½
1-0
1-0
½-½

Curt vandt et fint parti mod Kassa
Korley, som ikke kunne følge med i
den sidste time. Undertegnede vandt
også, og det gik udover Igor Teplyi,
som heller ikke kunne følge helt med
op mod tidskontrollen. Jens Ove
mod Allan var en vild gang kampskak, der kunne være gået til begge
sider.
Simons fortrædeligheder fortsatte
mod Mikkel Antonsen, som fandt
noget smart i det tidlige midtspil.
Staunton Gambitten mellem Jacob
Carstensen og Jens Kristiansen endte
remis efter vild og underholdende
kamp – hollandsk er i øjeblikket den
førende kampåbning.
Bonusinformation: Det er nu ble2015 /3/91
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Uden edderkoppesans
5. runde:
Rasmussen – Carstensen
Teplyi – Fries Nielsen
Korley – Berg Hansen
Bekker-Jensen – C. Hansen
Kristiansen – Antonsen

1-0
½-½
0-1
½-½
½-½

Simon Bekker fik stoppet blødningen med remis mod Curt. Det lignede en stilling, hvor Curt kunne
sætte stormesterturboen til, men
pludselig tog man remis. Jens Ove
tabte en bonde mod Teplyi og stod
til tab. Men i typisk Jens Ove stil fik
han alligevel fusket sig til en halv.
Allan vandt (endelig) over Jacob
Carstensen, der slet ikke forstod åbningen og lynhurtigt stod til tab. Jens
Kristiansen spillede en remisvariant
mod Mikkel Antonsen, og det var
turneringens hurtigste parti – 40
minutter og så var alle brikkerne i
kassen.

Sune Berg Hansen
Helsingør (2576)



   
   
   
  
   
   
   
Kassa Korley
ØBRO (2424)

Sort trækker!
Jeg vandt over Kassa Korley. Ovenikøbet i en kongegambit. Kassa er et
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fint nyt bekendtskab i landsholdsklasse sammenhæng. Han spiller
elegant aggressiv skak og er farlig.
Men han mangler farefornemmelse
(edderkoppesans) og han taber alt
for tit ‘lige pludselig’. Det havde jeg
luret, så jeg spillede lidt mere fældeorienteret, end jeg plejer.
I diagramstillingen har Hvid netop
dummet sig med 22. Sd3-f2??
22... Sxd4!
Ups, nu vinder Sort mindst en bonde.
23. cxd4 Tc2† 24. Ke3 Lg2† 25. Kd3
Txe1 26. Txe1 Txf2 27. Te8† Kf7 28.
Te7† Kg6 29. Txa7 Lxh3 30. b4 Lxg4
31. a4 Ta2 32. Kc3 Le2 33. Lc7 Lb5
34. Kb3 Lc4† 35. Kc3 Ta3† 36. Kc2
Lb3† 0-1
Dermed var 2 x Hansen alene i spidsen med +3.

Et hak på en dødsliste
6. runde:
Berg Hansen – Bekker-Jensen ½-½
Fries Nielsen – Korley
0-1
Rasmussen – Teplyi
1-0
C. Hansen – Kristiansen
0-1
Carstensen – Antonsen
0-1

En vild runde, som vendte op og ned
på det hele. Det største chok var, at

Curt Hansen tabte verdensmesterduellen med hvid til Jens Kristiansen! Jens spillede juletræsvarianten
i hollandsk. Hvid stod bedst, men
omkring træk 38 fik Jens pludselig
gang i sit kreative og farlige spil, og
så måtte Curt indkassere sin første
bolle i otte år!
6. runde

vet tid til at afsløre noget vigtigt:
Hansen er verdens bedste skaknavn
og har været det længe! Et hold (fire
spillere) af Hansen’er vil uden diskussion være storfavorit til at være
OL for navnelandshold. Curt, Lars
Bo, Undertegnede og Erick fra Canada er favoritter mod f.eks. Ivanov,
Kasparov (de mangler to), Georgiev
eller Nikolic.

Curt Hansen
Philidor (2625)

Jens Kristiansen
Bornholm (2412)

Hollandsk / A87
1. d4 f5 2. g3 Sf6 3. Lg2 g6 4. Sf3 Lg7
5. 0-0 0-0 6. c4 d6 7. Sc3 e6
Juletræsvarianten.
8. a4 a5 9. b3 Sc6 10. La3 Se4 11.
Dd3 Sxc3 12. Dxc3 Df6 13. Tad1 g5
14. e3 Te8 15. Se1 e5 16. Ld5† Kh8
17. dxe5 dxe5 18. Lb2 Sb4 19. Sd3 De7
20. Lg2 e4 21. Dxg7† Dxg7 22. Lxg7†
Kxg7 23. Sxb4 axb4
Det slutspil bør Hvid vel ikke tabe?
Selv om det selvfølgelig er irriterende med bønderne på løberens
farve på damefløjen.
24. Td4 Le6 25. f3 exf3 26. Lxf3 c6 27.
Kf2 Kf6 28. h4 h6 29. hxg5† hxg5 30.
Th1 Ta5 31. Th7 Te7 32. Th8 Te5 33.
Tf8† Kg7 34. Tfd8 Lf7 35. Td3 Lg6 36.
T8d6 Kf7 37. T6d4?!

Kassa Korley – gjorde det
godt i sin DM-debut, men
savnede farefornemelse
mod Sune Berg Hansen..

Men i næste afsnit, som kom allerede dagen efter, blev der igen ryddet op i den mulige tronfølge.

Jens Kristiansen
– feltets ældste deltager
imponerede ved som den
eneste at besejre
Curt Hansen.

Kontraangreb og kludren
7. runde
Teplyi – Carstensen
½-½
Korley – Rasmussen
1-0
Bekker-Jensen – Fries Nielsen ½-½
Kristiansen – Berg Hansen
½-½
Antonsen – C. Hansen
0-1

7. runde

Mikkel spillede sin chance og gik
hårdt efter Curt. Det kan man godt
slå sig på, og Curt viste sine forrygende kontraangrebsevner. Det er
lige til en lærebog.

37. Ld1! var mere sikkert.
37... T5e6 38. Td6


 
^
  
   
  
 
   
   








37... f4!
Så har Hvid pludselig problemer.
39. Txe6 fxg3†! 40. Kxg3 Lxd3 41. Td6?
Og nu taber det. Hvid skulle finde
41. Txe7† Kxe7 42. a5! for at klare
frisag.
41... Lc2 42. Lh5† Kg7 43. Ld1 Lf5?!
I kommentatorrummet mente Per
Andreasen og uglerne, at tårnslutspillet vinder nemt.
44. Kf2 Td7 45. Td4 Kf6 46. a5 Ke5 47.
Lg4?
Computeren kan stadig holde remis
med 47. Lc2!
47... Lxg4 48. Txg4 Td2† 49. Kf3 Kf5
50. Td4 Tb2 51. Td7?

51. c5!, og Hvid har stadig gode
remischancer.
51... g4† 52. Kg3 Txb3 53. Txb7 Txe3†
54. Kg2 Ta3 55. Txb4 Txa5 56. Tb6 Tc5
57. Tb4 Ke4 58. Kg3 Tg5 59. Tb6 Tg6
60. Tb1 Kd4 61. Tc1 c5 62. Tc2 Kd3
63. Tc1 Tg8 64. Kg2 g3 65. Kg1 g2 0-1
Jens bekendtgjorde efterfølgende, at
Curt har været på hans ‘dødsliste’
(spillere man gerne vil slå) i mere
end 30 år.
Jeg selv kunne ikke huske de forberedte varianter og kom hurtigt i problemer mod Simon Bekker. Han
fandt dog ikke det bedste, og da vi
tog remis, havde jeg faktisk fordel,
men det var jeg for rystet til at se.
Allan vandt igen og er nu pludselig lidt med igen. Han fik løberpar
mod Teplyi og kørte det sikkert i hus.
Mikkel meldte sig ind i topstriden
med en sejr over Carstensen, som
satte en officer i slag. Jens Ove mod
Korley var noget rod, som Sort pludselig vandt med et stærkt angreb.
Stilling med tre runder igen:
1. S.B. Hansen 4½, 2-4. J. Kristiansen, M. Antonsen og C. Hansen 4.
Pludselig var Antonsen og Kristiansen også med i Game of Thrones.

Mikkel Antonsen
Næstved (2470)

Curt Hansen
Philidor (2625)

Dronninggambit / D41
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c5
Semiklassisk Tarrasch. Curt vandt
tidligere med hvid mod Korley. Her
viser han, at han også kan spille varianten med sort.
5. cxd5 Sxd5 6. e4 Sxc3 7. bxc3 cxd4
8. cxd4 Lb4† 9. Ld2 Lxd2† 10. Dxd2
0-0 11. Lc4 b6 12. 0-0 Lb7 13. Tfe1
Sd7 14. a4 Tc8 15. Ld3 a5!
Et smart koncept. Sort ved, han får
en svag bonde på dronningfløjen,
men på den her måde får Hvid også
en. Feltet b5 er svært at bruge til
noget.
16. Tab1 h6 17. Df4 Tc3 18. Ted1 De7
19. h4 Tfc8 20. Lb5 Sf6 21. Te1 Dc7
22. Se5 Td8 23. Tbd1




   
   
  
 ^  
  
  






^



23... Lc6!!
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Jeg brugte et nyt koncept mod afbytningsvarianten i dronninggambit
mod Jens Kristiansen. Det var et,
som min græske sekundant Nikos
Ntirlis havde foreslået, og det fungerede glimrende, for jeg fik hurtigt
et let initiativ. Det udviklede sig til
vindende angreb, og så begyndte jeg
ellers at spille baglæns, og selv om
jeg vandt en bonde, blev det kun remis. Ikke ret godt, og jeg tænkte faktisk, at det var den DM-titel, som
røg dér.
Simon mod Jens Ove var et typisk ‘jorden kalder Jens Ove parti’.
Det sluttede remis efter et forløb, der

er svært at forklare med logik. Kassa
fik ram på Allan i et meget langt
parti, som lignede remis det meste
af vejen. Teplyi mod Carstensen blev
remis uden den store dramatik. Samme aften fik Carstensen lidt oprejsning ved at vinde DM i lyn.
Så var stillingen igen med 2 x Hansen i spidsen med +3. Curts program
var bedst med først sort mod Carstensen og så hvid i det indbyrdes
parti.

Med hiv og tårnsving
8. runde:
Berg Hansen – Antonsen
1-0
Fries Nielsen – Kristiansen
1-0
Rasmussen – Bekker-Jensen 1-0
Teplyi – Korley
1-0
Carstensen – C. Hansen
½-½

Curt kunne ikke blæse Carstensen
omkuld, og det endte remis. Ved EM
havde jeg set en ny idé mod Ragozin,
og den viste sig særdeles effektiv
mod Antonsen.
8. runde

Sådan, nu er Hvids dronningfløj
svag, Sort har c-linjen, og der bliver
ikke noget kongeangreb.
24. Lxc6 Txc6 25. Tc1 Tc3 26. Tcd1 Se8
27. d5!
Mikkel spiller aktivt.
27... exd5 28. exd5?
Instruktiv fejl. Hvid skal bytte et tårn
her med 28. Txd5.
28... Sf6 29. d6 Txd6 30. Sg4 Txd1 31.
Sxf6† gxf6 32. Dg4† Kf8 33. Dxd1?
Så er det endegyldigt tabt.
33... Dc5 34. Dd2 Kg7 35. Df4 h5! 36.
Te8 Tc1† 37. Kh2 Tc4 38. Dd2 Txh4†
39. Kg1 Dd4 40. Dxd4 Txd4 41. Tb8
Tb4 42. Kh2 f5 43. g3 h4 44. f4 hxg3†
45. Kxg3 Kf6 46. Tc8 Ke6 47. Tc6† Kd5
48. Tf6 Ke4 0-1

Sune Berg Hansen
Helsingør (2576)

Mikkel Antonsen
Næstved (2470)

Dronninggambit / D38
1. d4 Sf6 2. Sf3 d5
Jeg havde regnet med Grünfeldindisk.

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 (kasketter, krus,
slips, T-shirts og vin).

”Butikken har helt bogstaveligt givet os det
udstillingsvindue, som dansk skak har savnet.”
(Skakbladet)
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3. c4 e6 4. Sc3 Lb4
Ragozin, der er mægtig populært på
øverste plan.
5. cxd5
Nikos havde sendt mig filer med to
andre varianter, men jeg var blevet
inspireret af et parti, jeg så ved EM.
5... exd5 6. Lf4!?
Man plejer at gå til g5. Eljanov
brugte trækket til at vinde et fint parti
mod Saric i Jerusalem.
6... c5
I et lynparti tre uger efter DM spillede Saric 6... Sbd7 fulgt af c6 i et
internetlynparti mod mig.
7. g3!?
Hvids idé.
7... Se4 8. Tc1 Sc6
Hvids elegante pointe er 8... Da5 9.
Lg2!! Sxc3 10. bxc3 Lxc3† 11. Ld2
Lxd2† 12. Dxd2 Dxd2† 13. Kxd2 c4
14. Se5!, og man får bonden igen
med renter.
9. Lg2 g5?
Mikkel tænkte rigtig længe. Hvids
spil ser langsomt ud, og det er forståeligt, Sort vil forsøge at straffe
det. Dertil kommer, at Mikkel tidligere har haft succes med at spille
meget direkte mod mig. Men trækket duer bare slet ikke.
10. Le3 c4
En indrømmelse af at noget er galt.
11. h4!
Hvid bliver ambitiøs og øjner en
hurtig knockout.
11... f6 12. Sd2 Sxc3 13. bxc3 La3 14.
Tb1 0-0 15. hxg5 fxg5

  ^
   
   
   
   
   
  
 

Aljechin er en af de spillere, der var
særlig god til at aktivere sine tårne.
I moderne skak er det især Miladi-

To seksdobbelte danmarksmestre hilser før partiet, som gjaldt den syvende DM-titel.
Curt Hansen skulle vinde, Sune Berg Hansen holde remis. Og remis blev det.

novic og Mamedyarov, der på forunderlig vis kan blæse liv i tunge
klodser. Her har Hvid to åbne linjer
– så nu skal deres virke maksimeres.
16. Tb5! Le6 17. Th6! Dd7 18. Db1!
Så er alle de tunge med, og Sort er
helt færdig. Der er svagheder på h7,
g5, d5 og b7! 18. Txe6 var naturligvis også godt, men når der er flere
valgmuligheder, som ser lige gode
ud, så tager jeg altid den, der involverer flest af mine brikker.
18... Sd8 19. Lxd5 Tf7 20. Le4 Le7 21.
Lxh7† Kf8 22. Lg6 Tg7 23. Th8† Tg8
24. Txg8† Kxg8 25. Lf5 a6 26. Lxe6†
Dxe6 27. Te5 1-0
Kassa Korley havde muligheden for
at komme med frem, men han løb
ind i en veloplagt Teplyi, der bookede sin første gevinst i landsholdsklassen.
Samtidig tabte Jens Kristiansen en
god stilling til Jens Ove, og så var
der dømt ren finale i sidste runde. I
et elegant parti uden betydning for
titelkampen vandt Allan over Simon
Bekker.

Syv titler hjemme!
9. runde:
Korley – Carstensen
Bekker-Jensen – Teplyi
Kristiansen – Rasmussen
Antonsen – Fries Nielsen
C. Hansen – Berg Hansen

1-0
1-0
½-½
½-½
½-½

Som det sikkert er flere læsere bekendt, er det hverken Curt, Peter,
Bent eller disse linjers forfatter, som
har flest DM-titler. Det er Erik Andersen, som vandt intet mindre end
tolv gange(!) i 20’erne og 30’erne.
Den bliver ikke let at slå, men der
var dog én, som ville komme tættere
på efter sidste runde, hvor det allerede stod klart, at danmarksmester
2015 ville blive en Hansen.
Både Curt og undertegnede er indehaver af seks titler, ligesom Bent
Larsen, der jo desværre ikke vinder
flere. Men hvem skulle have nummer syv? Det startede lovende for
Curt, som fik snydt mig i åbningen
og opnåede en lille men klar positionsfordel.
Jeg har kendt Curt længe og ved,
at den måde, man normalt taber til

ham på (og det har jeg prøvet en del
gange), er ved at blive regnet i smadder. Curt regner langt og præcist og
spiller meget logisk. Men han spiller ofte også meget direkte og er
derfor ikke den værste, man kan stå
solidt, men lidt dårligere imod.
Anyway så er der jo ikke andet at
gøre end at bide tænderne sammen
og lade være med at svække sig eller sætte noget i slag. Heldigvis fandt
Curt ikke det bedste, og pludselig
var der en trækgentagelse! Dermed
havde jeg vundet min syvende titel.
Simon fik pyntet på en katastrofal
turnering med en sejr over Teplyi.
Jens Kristiansen og Allan spillede
remis i en ordentlig gang sømandsskak – vi vugger båden, indtil én
falder overbord – det var der ingen,
som gjorde (for alvor), så det sluttede remis. Korley sluttede af med
en fin gevinst mod en lidt modløs
lyndanmarksmester. Antonsen mod
Jens Ove blev også remis efter en
smule drama.
De tilfredse: Sune, Jens K. og
Kassa. De mellemfornøjede: Curt,
Jens Ove, Mikkel og Igor. De utilfredse: Allan, Simon og Jacob.

En vinder har medvind
Var jeg heldig? Det er man næsten
altid, når man vinder DM. Undervejs stod jeg dårligt tre gange uden
at tabe, så med lidt uheld (eller mere
punch i handsken hos mine modstandere!) var den ikke gået. Jeg synes
ikke, spillet var helt oppe på topniveau, men heldigvis klasser over
den jammerdal, jeg leverede ved
EM.
Svendborg var et meget behageligt bekendtskab, og det er bestemt
planen at gå efter titel nummer otte
næste år, hvor de gæve fynboer har
fået genvalg.
Curt er sikkert ærgerlig over ikke
at vinde, men er nok glad for, at han
helt klart stadig er en meget stærk
stormester, som nemt holder et
ratingtal over 2600. Vi er mange, der
håber, at det her er startskuddet til
meget mere skak fra verdens bedste
Hansen.
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kom man frem til denne stilling, hvor
Sort netop har spillet 48... Ta4-a5.
Her fandt Sandra noget, som afgør
direkte.
49. Sc6! Txd5† 50. Ke4 1-0
Sort bliver mat.

Sandra de Blecourt
Dalsberg – sikker
vinder af kvinde-DM.På
nabobrættet er det
nummer to, Marie
Frank-Nielsen, og bag
dem følger
landstræner Thomas
Schou Moldt partierne.

DM for
kvinder
I år var der også en ren kvindeklasse
ved DM. Man skal ikke have spillet
skak ret længe, før man opdager, at
det er en meget mandsdomineret fritidssyssel. Derfor er noget positiv
særbehandling helt i orden – det vil
være en stor gevinst for alle, hvis
flere kvinder spiller skak.
Det var første gang siden 1985,
man havde en mesterskabsklasse for
kvinder i påsketurneringen, og en
ting stak lidt i øjnene: Forskellen
mellem top og bund var simpelthen
for stor, og det gik lidt ud over niveauet. Ratingfavoritten Sandra de
Blecourt Dalsberg startede med en
remis, men gjorde derefter rent bord
og var helt klart et niveau over de
øvrige deltagere.

Miriam Frida Olsen
BMS Skak (2012)

   
   
   
^  
   
  
   

  
Sandra de Blecourt
Dalsberg
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Sandras værste konkurrent var Miriam Olsen. I det indbyrdes opgør

WFM Sandra de Blecourt Dalsberg, Seksløberen (2105) 6½
WFM Marie Frank-Nielsen, Philidor (1887) 5
Ellen Kakulidis, Aalborg Skakforening af 1889 (1763) 5
Miriam Frida Olsen, BMS Skak (2012) 4½
Margarita Baliuniene, Skakklubben Evans (1949) 4
Freja Vangsgård, Vejlby-Risskov Skakklub (1792) 4
Ellen Fredericia Nilssen, Skakforeningen ØBRO (1700) 4
Elisabeth Mechlenburg Møller, Frem Skakklub (1201) 3
Caterina Wul Micalizio, Springeren Kolding (1100) 3
Kirsten Lund, Fåborg Skakklub (1338) 2
Henriette Lund, Fåborg Skakklub (1030) 1
Lene Wul, Springeren Kolding (1000) 0
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Miriam Olsen
BMS Skak (2012)

Margarita Baliuniene
Evans (1949)

Siciliansk / B34
1. e4 c5 2. Sf3 g6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sc6 5. Sc3 Lg7 6. Sb3 d6 7. Le2 Sf6 8.
0-0 0-0 9. Lg5 Le6 10. Kh1 a5 11. a4
h6 12. Lh4 Se5 13. Sd4 Lc4 14. f4 Lxe2
15. Dxe2 Sc6 16. Sdb5 Tc8 17. Tad1
De8 18. Sd5 Sxd5 19. exd5 g5 20. dxc6
gxh4 21. cxb7 Tb8 22. Tfe1 Dc6 23. c3
Txb7 24. Dg4 f5 25. Dxh4 Tf6 26. Dh5
Dc4 27. Df3 Dc8 28. Dd5† Kh7 29. Te2
Lf8 30. Tde1 Tb6 31. Sd4 Dc5

Seksløberen (2105)

Kvinderækken, 12 deltagere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

3. runde

Marie Frank-Nielsen spillede en
udmærket turnering (tabte kun til
suveræne Sandra) og blev fortjent
nummer to. Miriam blev skuffende
kun nummer fire, men til gengæld
vandt hun den ene af de to skønhedspræmier fra Fyns Amts Avis. Ved
DM 2014 vandt hun skønhedspræmien for det bedste parti uden for
landsholdsklassen, så det er ved at
være en specialitet. I år var den ene
præmie øremærket kvinde-DM:



^  ^ 
  
   
   
 

  













32. Txe7†! Kh8 33. Da8 Txb2 34. Te8
d5 35. Se6 Dxc3 36. Txf8† Txf8 37.
Dxf8† Kh7 38. Df7† Kh8 39. De8† Kh7
40. Df7† Kh8 41. Df8† Kh7 42. Sg5†!!
Så havde Miriam tid til at finde matten. Lækkert angreb.
1-0

Kandidatklassen

7. runde

Så er vi fremme ved en meget stærk
kandidatklasse. Den blev som altid
spændende. Flere spillere førte undervejs, deriblandt Tim Jaksland
(danmarksmester i poker!), Martin
Haubro, Jakob Aabling-Thomsen og
Bjørn Møller Ochsner. Da krudtrøgen var lettet, stod Bjørn Møller
Ochsner tilbage som eneste mand
med 5 point. Han var ratingfavorit
og spillede også det bedste skak.
Undervejs slog han hårde konkurrenter som Tim Jaksland og Jakob
Aabling i alt-eller-intet opgør. Bjørn
har en god forståelse og regner godt
og skal nok blive et interessant
bekendtskab i næste års landsholdsklasse, dertil kommer, at ratingtallet allerede er over 2400. Eneste klare svaghed er et lidt stort og ujævnt
tidsforbrug – men okay, Alexander
Gristjuk lider af det samme, og han
har været nummer tre i verden...
Vi skal se de stærke nerver og det
gode overblik i action i den afgørende sidste runde:

Tim Jaksland
Hillerød (2277)

Bjørn Møller Ochsner
Jetsmark (2363)

Reti-system / A09
1. Sf3 d5 2. c4 d4 3. b4 f6
Det mest principielle mod Reti.
4. e3 e5 5. c5 a5 6. Sxe5!?
Tim spiller sin chance.
6... fxe5 7. Dh5† Kd7 8. Df5† Ke7
Ambitiøst.
9. Dxe5† Le6 10. Lc4 Dd7 11. b5 c6

Foto: tr.

12. Sa3 Kf7 13. exd4 Le7 14. Tb1?!
Lf6! 15. Dxe6†?!
Det virker mere chancerigt at beholde damerne på brættet.
15... Dxe6† 16. Lxe6† Kxe6 17. Sc4
Se7 18. 0-0 Kf7 19. Te1! Td8 20. Sd6†
Kf8
Herfra spiller Sort virkelig stærkt.
21. d3?! cxb5 22. Sxb5


 ^  
   
   
   
   
  
  
  

22... Td7!
Så har Sort endelig kontrol. Hvid har
tre bønder for officeren, men de er
svage, og resten er spil til et mål.
23. Lf4 Sbc6 24. Ld6 Kf7! 25. Te4 Sf5
26. d5 Sb4 27. g4 Sh4 28. Sc7? Tc8!
29. a3 Sf3† 30. Kg2 Sd2 31. Tbxb4
axb4 32. Txb4 Tcxc7 33. Lxc7 Txc7 34.
d4 Td7 35. d6 Ke6 36. Tb2 Sc4 37.
Te2† Kd5 38. f4 Sa5 39. g5 Lxd4 40.
Te7 Kc6 41. f5 Txe7 42. dxe7 Kd7 0-1
De fleste af de rigtig mange deltagere udtrykte begejstring for forholdene (bl.a. fri kaffe til alle) og den
hyggelige by, så der er basis for at få
endnu en deltagerrekord (ved et
hotelstævne) igen næste år.

Bjørn Møller Ochsner – Den ny
landsholdsspiller er 20 år gammel
og har siden 2012 spillet for Skakligaens yngste hold, Jetsmark. Han
er født ind i en skakfamilie, lærte
reglerne som 4-årig og deltog i
koleskakturneringer, før han selv
kom i skole. Han var 9 år, da han
spillede sin første rigtige EMT, dengang som medlem af Skolernes
Skakklub i hjembyen Århus.
Som skoleskakspiller blev han
danmarksmester 2004 og nordensmester 2010, og i DSU-regi er hans
bedste resultater juniordanmarksmesterskabet 2014 samt andenpladser ved hurtigskak-DM 2014 og i
ØBRO Nytår 2012. Og så selvfølgelig sejren i kandidatklassen, som
understreger den hurtigt øgede spillestyrke i hans sabbatår frem til
universitetsstarten i september. De
næste fem år kommer skakken igen
på deltid, men mon ikke kurven alligevel fortsætter opad.

Foto: Tavs Bjerre.

Kandidatklassen, i alt 26 deltagere:

Sophus Mechlenburg Møller
blev bedst placerede junior i
kandidatklassen og dermed
danmarksmester for juniorer.

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

FM Bjørn Møller Ochsner, Jetsmark Skakklub (2363) 5½
FM Jakob Aabling-Thomsen, Brønshøj Skakforening (2333) 5
FM Martin Haubro, BMS Skak (2308) 5
FM Martin Matthiesen, Skakklubben af 1968 (2282) 5
Kristoffer Dyrgård, Frem Skaklub (2256) 4½
Jens Kølbæk, Nørresundby Skakklub (2208) 4½
Kristian Seegert, Skanderborg Skakklub (2180) 4½
FM Tim Jaksland, Hillerød Skakklub (2277) 4
Sophus Mechlenburg Møller, Frem Skakklub (2051) 4
Filip Boe Olsen, Viby Skakklub (2062) 3½
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Foto: tr.

Filip Boe Olsen – flot angrebsparti.

Skønhedspræmie

2. runde

Mens den ene af de to skønhedspræmier fra Fyns Amts Avis kunne
vindes af deltagere i kvinderækken,
var den anden dedikeret til juniorerne i kandidatklassen. Begge vinderpartier blev udvalgt af DM-stævnets kommentator gennem 16 år, Per
Andreasen. Præmien for det mest
seværdige parti spillet af en junior
tildelte han 12-årige Filip Boe Olsen, som trods næstlaveste rating i
gruppen respektløst angreb og ofrede sig til sejr.

18. e6!
Brækker Sorts kongefløj op, åbner
for tårnet på f1 og endda for løberen
på h2.
18... fxe6 19. fxg6 h6 20. Tf7 Te7 21.
Taf1 Lc6 22. Txe7 Dxe7 23. Tf7 Dg5
24. Lf4 Dh5 25. Sf3 Le8

  
  
  
   
   
   
 

  
26. Txg7†! Kxg7 27. Le5†
Løberen lod sig frivilligt indemure,
men vender nu tilbage i triumf. Efter 27... Kg8 28. g7 må Sort give
damen for at undgå den endnu større
katastrofe efter 29. Lh7†.
1-0

Filip Boe Olsen
Viby Skakklub (2062)

Mads Hansen
Skanderborg Skakklub (2273)

Dronningbondespil / A46
1. d4 Sf6 2. Sf3 c5 3. c3 e6 4. Lf4 b6 5.
e3 Lb7 6. Sbd2 Le7 7. h3 d5 8. Ld3
0-0 9. 0-0 Sbd7 10. Se5 Te8 11. Lh2
Sxe5 12. dxe5 Sd7 13. c4 Lf8 14. Dc2
g6 15. f4 Sb8?
En meget langsom manøvre. Mere
naturligt var det at bremse f4-f5 ved
at lægge pres på e5-bonden med 15...
Lg7.
16. cxd5 exd5 17. f5 Lg7
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Pouelsten Holm Grabow - Jan Bauner
– Hvid vandt parti og dermed turnering.

Veteranklassen
Med højest rating og en række gode
resultater i internationale seniorturneringer var Pouelsten Holm Grabow klar favorit i veteranklassen ved
DM. Den værdighed levede han op
til ved at vinde alle fem partier. Turneringen giver dog ingen DM-titel,
den skal man til senior-DM efter.
Slutstilling: 1. Pouelsten Holm
Grabow, Evans (2143) 5, 2. Jan Bauner, K41 (1984) 4, 3. Kaare Vissing
Andersen, GSF-Caïssa (2080) 4.
Gruppen havde 25 deltagere.

Lyn-DM
Vinder af Lyn-DM blev Jacob Carstensen,Brønshøj Skakfroening, efter at have holdt den nødvendige
remis i et armageddon-parti mod
Andreas Wiwe, Jetsmark. I semifinalen var Jacob Carstensen bedst
mod Rasmus Skytte, Århus/Skolerne, mens Andreas Wiwe slog
Arne Matthiesen, SK 1968.

Parlyn
Vinderholdet blev SK 68 (Martin
Mathiesen, Lars René Andersen).
Der deltog i alt deltog 17 par.

Niels Højgård
– tilfreds
DM-arrangør.

DM Svendborg 2015
... havde i alt 260 deltagere fordelt
i 14 grupper. DM i lynskak og parskak er ikke medtalt i statistikken,
men ‘Kort Påske’ med fem runder
fordelt over tre dage både først og
sidst i påsken indgår i tallene fra og
med introduktionen i 2013.
Statistikkens startår er ikke tilfældigt valgt, idet DM siden 2004 har
været afholdt på hoteller og kongrescentre, hvor deltagerne har haft
bedre spilleforhold end på tidligere
tiders skoler – men også større udgifter til opholdet.
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Køge
Køge
Aalborg
Aalborg
Silkeborg
Silkeborg
Hillerød
Odense
Helsingør
Helsingør
Rebild
Svendborg

www. skak-dm.dk/

244
208
195
216
189
190
198
174
195
196
194
260

delt.
delt.
delt.
delt.
delt.
delt.
delt.
delt.
delt.
delt.
delt.
delt.

Taktik

Tag stilling
1. Sort trækker!
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v/ Bent Kølvig

2. Hvid trækker!

  ^
   
   
   
   
  
  

 

3. Hvid trækker!
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Binding!

Hvem angriber?

Forpostspringer!

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!

 
  
   
  
   
  
  

  



Løsninger side 61
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Duer offeret?

Truet tårn!

Hvad skal løberen?

7. Sort trækker!

8. Hvid trækker!

9. Hvid trækker!

^ 
  
  
   
  
   
  
   


Red officeren!

  
  
   
   
   
   
   
  

Løber i slag!

  
   
   
  
 
   
   
 

Springerafbytning eller... ?
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Danmarksmester
i holdskak 2014-15:

www. skak.dk
+ 'Divisionsskak'

Team Nordea
Skanderborg
Af Steffen Pedersen
heller ingen udskiftninger til denne
sæson. Blot en smule rokering på
selve opstillingen. De var i sagens
natur et seriøst bud på endnu en titel.

Efter en lidt kaotisk start med udskiftning på turneringslederposten
og problemer på DSU’s holdturneringsmodul, der gjorde de sædvanlige indmeldinger af styrkelister
til en udfordring, blev sæsonen
2014/15 som planlagt skudt i gang i
sidste weekend af oktober.
Inden da er det altid interessant at
notere sig de udskiftninger, der måtte
være sket på de forskellige hold. Sidste års mestre fra Brønshøj har haft
mere eller mindre de samme folk på
holdet de sidste ti år, og der var da

titelholdere. Dertil kom, at Mads
Hansen, der i mange år har været et
solidt førstebræt i Skakklubben
Frem, kom til som en betydelig forstærkning i bunden af holdet, hvilket gjorde det langt mindre sårbart
ved afbud. Et problem som klubben
gennem flere år har måttet slås med.
Jetsmark, der stiller med divisionsturneringens yngste mandskab
havde dog også et par trumfer klar.
De stærke islændinge, Hannes Stefansson (GM) og Gudmundur Kjartansson (IM) var opstillet på hen-

Forstærket hold
Men at sidste års sølvvinder, Team
Nordea Skanderborg, måtte anses
for den største favorit, kan der dog
næppe være tvivl om. Med tilgang
af dansk/tyske Rasmus Svane i toppen af holdet kunne man i stærkeste
opstilling mønstre et hold med lutter

XtraCon-Skakligaen
Hold
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Brønshøj
Team
Skanderborg
NordeaSkb
Jetsmark
Nordkalotten

8
9

Nordre
SK 1968
Hillerød
Esbjerg
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Fotos: Thomas Vestergård.

Team Nordea Skanderborg – Fra venstre Steffen Pedersen 6 af 9, Daniel Semcesen 5 af 7, Rasmus Svane 6½ af 7, Nicolai V.
Pedersen 6 af 9, Mads Hansen 5½ af 9, Jackie Andersen 3 af 6, holdleder Allan Erik Schmidt Andersen, Mads Boe 3½ af 5, Davor
Palo 3½ af 5 og Jens Kjeldsen 0 af 2. Team Nordea Skanderborg anvendte i løbet af sæsonen yderligere fire spillere: Mads Andersen
scorede 3½ af 7 på topbrættet, men måtte melde afbud til slutrunderne pga. EM i Israel, Jan Pedresen 1 af 1, John Arni Nilssen 1
af 2, Kristian Seegert ½ af 1 og Jan Rode Pedersen 1½ af 2.

De første tendenser
Efter den indledende dobbeltrunde
var det selvfølgelig alt for tidligt at
udlede noget. Team Nordea Skanderborg vandt som ventet begge
kampe over Hillerød og ØBRO,
komfortabelt men ikke prangende.
Jetsmark udraderede Esbjerg, der
med blot et halvt point fik en ikke
særlig venlig velkomst til Skakligaen.
Brønshøj vandt knebent over Århus/Skolerne men måtte så nøjes
med uafgjort mod Hillerød. De
regerende mestre var i starten af sæsonen involveret i flere tætte kampe
og fik først i de afsluttende runder
for alvor gang i pointmaskinen.
Thorbjørn Bromann skulle dog
vise sig at blive et sikkert holdepunkt.
Som bræt 5 på holdet må han også
forventes at lave mange point, men
der skal noget specielt til at vinde de
første otte partier, som han gjorde.
Meget ærgerligt lykkedes det ham

ikke at lave 9/9, da han i sidste runde
måtte nøjes med remis mod Poul
Rewitz fra SK 1968.
Bromann viste klasse ved at vinde
over Jan Sørensen i 1. runde. Måske
ikke verdens bedste parti og heller
ikke fuldt overbevisende, men et
meget godt eksempel på den praktiske tilgang, han har:
1. runde

holdsvis bræt 1 og 3, men hvad var
nu det med at Allan Stig Rasmussen
var opstillet som reserve? Det samme
var Bjarke Jensen, der sidste år leverede et superresultat i ligaen.
Begrebet reserve i divisionsturneringssammenhæng har jeg aldrig
forstået. Det skaber mere forvirring
end gavn. I praksis viste det sig i
Jetsmarks tilfælde også helt malplaceret, for Allan og Bjarke spillede
henholdsvis syv og otte kampe,
mens de to islændinge kun spillede
hver to og Christian Kyndel Pedersen på bræt 4 slet ingen.
På forhånd ville det være en overraskelse af de mindre sandsynlige,
hvis Esbjerg ikke tog billetten retur
til 1. division. Vestjyderne havde på
papiret ligaens klart svageste hold,
men hvem der ville følge dem ned
lignede et meget åbent spørgsmål.
Kun Nordkalotten og Århus/Skolerne måtte man formode ville klare
frisag med sikkerhed.

Thorbjørn Bromann
Brønshøj (2438)

Jan Sørensen
Århus/Skolerne (2431)

Dronningbondespil / A46
1. d4 e6 2. Sf3 Sf6 3. Lg5 c5 4. e3 h6 5.
Lh4 b6 6. Sbd2 Le7 7. Ld3 Sc6 8. c3
cxd4 9. exd4 Lb7 10. 0-0 0-0 11. Te1
Sd5
Ideen med at bytte de sortfeltede løbere er fornuftig, og dette er spillet
flere gange. Jeg kan dog bedre lide
11... Sh5, der sikrer, at Hvid ikke
beholder løberen. Efter 12. Lxe7
2015 /3/101
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Sxe7 står Sort fint, og 12. Lg3 Sxg3
13. hxg3 d6 ser også solidt ud.
12. Lg3 a6
12... f5 er mere aggressivt, men
svækker også, og nu har Hvid ekstra god kontrol med e5, da Sort sjældent vil kunne spille d7-d6.
13. a4 d6 14. Lb1 Dd7 15. Dc2 g6 16.
La2 Tfe8 17. Te2 Lf8 18. Tae1 Sa5 19.
Se4 Kg7 20. Dc1?!
20. b4 Sc6 21. Dd3 virker umiddelbart mere naturligt, men Sort står stadig solidt og fint.
20... Tac8 21. Da1
I en optimal verden får Hvid nu lov
til at spille b4, c4, d5 osv., men så
nemt er det selvfølgelig ikke. Det skal
dog bemærkes, at Sort ikke her eller
i foregående træk kunne slå på a4,
da d6 så hænger.


 
  
   
   
   
   
 
   

21... Le7 22. Sed2?!
Holder stædigt fast på ideen om at
skulle have ryddet hele den lange
diagonal, men nu hænger a4 reelt,
og skulle Hvid nå frem til at åbne
diagonalen til en skak, så pareres den
jo nemt med Lf6.
22... Dxa4 23. b3 Dd7 24. c4 Sb4
Det kunne være logisk at sætte springeren tilbage på f6 for at holde den
lange diagonal åben, men her har
Thorbjørn formentlig allerede planlagt 24... Sf6 25. d5! exd5 26. Lh4
g5 27. Sxg5 hxg5 28. Lxg5 med et
farligt angreb. F.eks. efter 28... Df5
29. f4!
25. Lb1 Lf6 26. Da3 Sac6
For os, der er glade for løberparret,
er det så unaturligt, men 26... Lxf3!
27. Sxf3 og først herefter 27... Sac6
(måske endda 27... Sbc6!?) var endnu
stærkere, da det fjerner et sæt offi-
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Skanderborg mod Jetsmark i sidste runde – forrest Davor Palo hvid mod Allan Stig
Rasmussen, og bag dem Rasmus Svane, Daniel Semcesen og Nicolai V. Pedersen for
Skanderborg, og Bjørn Ochsner, Bjarke Jensen, og Andreas Wiwe for Jetsmark.
Stående bag Jetsmark følger holdleder Jakob Rathlev slagets gang.

cerer – Sort har jo vundet en bonde –
og gør klar til at blokere centrum med
d6-d5.
27. Se4 Le7 28. d5!?
Smider mere brænde på bålet for ikke
at give Sort ro.
28... exd5 29. cxd5 Sxd5 30. Db2†
Kg8!
30... Kh7 var ikke mere sikkert. Hvid
spiller nok h4-h5.
31. Dd2
31. h4 besvares her bedst med 31...
Se5!, og 32. Lxe5 dxe5 33. Sxe5
De6 synes slet ikke klart. Bemærk
dog, at med Sorts konge på h7 ville
34. Sxg6! være helt afgørende.
31... Sf6?!
Igen var 31... Se5! det rigtige forsvar.
32. Dxh6 Sxe4 33. Lxe4 Lf8 34. Dh4
Le7??
Med håb om trækgentagelse. Men
en alvorlig taktisk overseelse. Efter
34... Lg7! er Sort fint med.


  
   
   
   
  
 

  
35. Lxc6!

Vinder en officer – og partiet.
35... Lxh4 36. Lxd7 Txe2 37. Txe2 Lxf3
38. Lxc8 Lxe2 39. Lxh4 a5 40. Ld8 Ld1
41. Lxb6 1-0

Den udsatte kamp
Stor dramatik skulle vise sig omkring 3. rundes opgør mellem Jetsmark og Århus/Skolerne. Jetsmark
søgte kampen udsat, da deres nummer otte i startopstillingen, Jesper
Thybo Søndergaard, var forhindret,
idet han var udtaget til at spille for
Danmark ved ungdoms-OL for under 16-årige i Györ i Ungarn. Et
noget tyndt grundlag mente de fleste, men som den slags gennem
mange år har været kutyme, så fik
Jetsmark bevilget udsættelsen.
Langt større problem blev det derimod at finde en ny spilledag. Da
klubberne ikke selv kunne nå til enighed om en dato, blev kampen fastsat
til den 4. januar, men efter anke fra
Jetsmark umiddelbart inden jul og
medhold fra turneringskomiteen,
måtte denne flyttes endnu en gang.
På Facebook florerede en heftig
debat, der havde tendens til at udvikle sig i en ond tone, omkring Jetsmarks egentlig motiver (flere af deres stærkeste spillere var samtidigt
forhindret) og Århus/Skolernes
manglende samarbejdsvilje.
Nu endte kampen med at blive flyttet helt hen til den 1. marts, weekenden inden den afsluttende dobbeltrunde, hvilket på ingen måde var

Beslutsom guldjagt
At Team Nordea Skanderborg mente
sin jagt på endnu en DM-titel alvorligt, så man i dobbeltrunden straks i
det nye år. Det er formentlig kun
Helsinge i deres velmagtsdage, der
har kunnet matche en gennemsnitsrating på 2437, og klubben viste da
også format ved at gentage Jetsmarks
nedsabling af Esbjerg fra 1. runde
og følge op med en storsejr (5½2½) over Århus/Skolerne.
Samtidig stillede Jetsmark med et
overraskende svagt hold, men præsterede alligevel godt med 4-4 mod
Hillerød og 5½-2½ over SK 1968.
6. runde faldt ud til Skanderborgs
fordel, trods en svag præstation, der

Thorbjørn Bromann – 8½ point af 9.

kun rakte til 4½ point mod Nordre,
der derimod viste sig som sæsonens
helt store overraskelse. Brønshøj
vandt nemlig over Jetsmark, og de
regerende danmarksmestre kom dermed lidt i gang. En reel trussel til
DM-titlen syntes de dog ikke at
være.
Nu vi er inde på overraskelser, så
fik Esbjerg i bunden af rækken lidt
kærkommen oprejsning, da de helt
uventet besejrede Århus/Skolerne
4½-3½. De fik en fantastisk start
med følgende lynsejr på bræt 6:
6. runde

optimalt. Den sene afvikling var med
til at skævvride hele sæsonen og gav
de to klubber fordele i forhold til
deres konkurrenter (man kunne afvente flere runders resultater og dermed spekulere i, hvor kraftigt der
skulle satses i den udsatte kamp), og
det er vel nok det største problem.
Generelt bør udsatte kampe efter min
mening kun forekomme i absolutte
særtilfælde, der kunne være vejrforhold ved vintertid, der gør det umuligt at komme frem og lignende.

Kresten Skytte Hagen
Århus/Skolerne (2159)

Michael Maarup
Esbjerg (2125)

Dronninggambit / D32
1. Sf3 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 d5 4. d4 c5 5.
cxd5 exd5 6. Lg5 cxd4 7. Lxf6 Dxf6 8.
Sxd5 Dd8 9. Dxd4 Sc6
For den ofrede bonde får Sort hurtig
udvikling og aktivt spil. Måske skal
Hvids dame nu stå på d2 eller d3
fulgt af 0-0-0.
10. De4† Le6 11. Sc3 Db6 12. 0-0-0
Le7
Fornuftigt. 12... Tc8 virker også tiltrækkende, men måske kan Hvid så
spille 13. Sg5!?. 13... Sb4 14. Sxe6
Sxa2† 15. Kc2 fører ikke til noget,
da Sort ikke har bedre end 15...
Dxe6.
13. e3 Dc5
Objektivt set er 13... Tc8 eller 13...
0-0 nok bedre, men dronningtrækket
giver på flere måder meget god mening. Det forhindrer Lc4 og har også
Lf5 i tankerne.
14. a3?
Et skidt træk på flere måder. Mest
fordi det svækker Hvids kongestilling alvorligt. Det var nødvendigt
at søge forenklinger, og det kunne
gøres med 14. Sd4! Lxa2 15. Sxc6
(hvis man ikke lige ser computertrækket 15. La6!, der måske endda
er til Hvids fordel) 15... bxc6 16.
Dd4! Dxd4 17. Txd4 Le6 18. Lc4,
og Hvid holder balancen.
14... Da5 15. Sb5?! 0-0 16. Ld3 g6 17.
b4??

Et par halvdårlige træk bliver fulgt
op med total panik. Efter 17. Sfd4
spiller Hvid stadig med i partiet, selv
om det ser farligt ud på dronningfløjen. Det næste, der stripper den
hvide konge fuldstændig, kræver
selvfølgelig ikke megen betænkning
fra Sorts side.
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17... Sxb4! 18. axb4 Lxb4 19. Sfd4
Tac8† 20. Lc2 Da1 mat! 0-1

Top og bund
Jetsmark vandt den udsatte kamp
over Århus/Skolerne, og dermed var
Team Nordea Skanderborgs forspring inden den afsluttende dobbeltrunde på 4 point. Der ventede
indbyrdes kampe mod Brønshøj og
Jetsmark, men meget skulle gå galt,
hvis ikke Skanderborgs anden DMtitel kom i hus.
I bunden af rækken så både Nordre og Hillerød relativt sikre ud, og
ingen forventede vel, at Århus/Skolerne skulle kunne komme i nedrykningsfare, så hvem der skulle tage
billetten ned sammen med Esbjerg,
så ud til at blive en duel mellem SK
1968 og ØBRO.

Afslutningen
I bundkampen gik SK 1968 ind med
de bedste kort, inden de to sidste
runder, men århusianerne tabte først
det indbyrdes opgør mod ØBRO,
og så var placeringerne pludselig
byttet rundt. Da SK 1968 derudover
tabte kæmpestort i sidste runde til
Brønshøj, så må landets største klub
en tur ned i 1. division.
I toppen vandt Team Nordea Skanderborg 5-3 over Brønshøj, men følte
man alligevel en anelse spænding,
2015 /3/103
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da Jetsmark var i gang med at pulverisere Nordkalotten? Nordjyderne
førte 5½-½, inden de tabte de sidste
to partier. Dermed fik Jetsmark kun
hentet et halvt point ind på Skanderborg, og kravet for Jetsmark var en
6-2 sejr i den altafgørende finale i
sidste runde. Det var der næppe
mange, der troede muligt.
Rigtig spændende nåede det heller aldrig at blive, men Jetsmark spillede sin chance og kunne med lidt
medvind fra nord have vundet matchen knebent. Bjørn Møller Ochsner
havde nemlig undervejs bonde mere
og god stilling mod Rasmus Svane,
men tillod afvikling til remis.
Med vinden drejet i syd kunne
Team Nordea Skanderborg dog lige
så godt have vundet, idet Mads Hansen på 8. brættet havde fordel mod
Alexander Rosenkilde, men så syner og tabte.
Holdene fulgtes ad til 1-1, 2-2,
3-3, og 4-4, og med Nicolai V. Pedersens udmærkede sejr over Andreas Wiwe blev det sidste håb om
en 6-2 sejr slukket.

Sølv til Brønshøj
I den afsluttende runde vandt Brønshøj hele 7-1 over SK 1968, og sidste års danmarksmestre gik dermed
forbi Jetsmark og vandt sølv, mens
SK 1968, Danmarks medlemsrigeste
skakklub, må en tur ned i 1. division
sammen med Esbjerg, hvis skæbne
reelt var beseglet længe før slutweekenden.

8. runde

... DIVISIONSTURNERINGEN

Tiger Hillarp Persson
Brønshøj (2555)

Rasmus Svane
Team Nordea Skb. (2506)

Larsen-åbning / A01
1. b3 Sf6 2. Lb2 d5 3. e3 c6 4. Le2 e6
5. f4 c5
Man skulle vel mene, at Sort kunne
have gjort dette lidt mere præcist.
6. Sf3 Le7 7. 0-0 0-0 8. Se5 Sfd7
Denne stilling er for eksempel opstået nogle gange, men med Sort i
trækket!
9. d4 Sc6 10. Sd2 Db6 11. Sef3?
Et lidt mystisk træk. Hvorfor er det
ikke den anden springer, der skal
dertil?
11... cxd4 12. exd4 Ld6 13. g3 e5!
Herefter er Hvid allerede i problemer.
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14. fxe5 Sdxe5 15. Sxe5?
Hvid må prøve 15. c4!, der fører til
uklare forviklinger efter 15... Lh3 16.
c5 Lxc5 17. dxc5 Dxc5† 18. Kh1
15... dxc4 besvares stærkt med 16.
Kh1!, og så kommer den hvide springer til c4.
15... Sxd4!
Tiger må have overset dette. Det følgende forsøg på at komplicere tingene fungerer ikke.
16. Txf7 Txf7
16... Lxe5 17. Txf8† Kxf8 18. Kh1
Sxe2 19. Lxe5 Lg4 var også godt.
17. Sxf7 Sxe2† 18. Kg2 De3!

  
   
   
   
   
  
 

 
19. Sxd6
Eller 19. Sf3 Lh3† 20. Kxh3 Dxf3
21. Sxd6 Td8!, og hvis nu 22. Sxb7,
så 22... Tf8.
19... Lg4 20. De1 Tf8 21. h3 Tf2†

Skanderborgs topscorer
Rasmus Svane, som er dansk født,
men bor i Lübeck, scorede imponerende 6½/7 for Team Nordea
Skanderborg, og at han har stormesterstyrke, er der ikke tvivl om.
Ratingtallet på over 2500 har han
allerede, men GM-normerne er hidtil udeblevet. Den første kom dog
kort efter Skakligaens afslutning, da
han i den meget stærke Aeroflot
Open scorede 4½/9 mod et ratinggennemsnit på over 2600.
På topbrættet i den meget vigtige
match mod Brønshøj demonstrerede
han sin store taktiske slagkraft.
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Skanderborg mod Brønshøj – Rasmus Svane vinder med sort over Tiger Hillarp Persson,
og på bord to er det Daniel Semcesen mod Carsten Høi.

Jonny Hector
Nordkalotten (2488)

Mads Andersen
Team Nordea Skb. (2485)

Dronningbondespil / D01

Jonny Hector og Stellan Brynell –
Nordkalottens svenske stormestre.

Computerens 21... Tf1! er et af de
mere avancerede magnetofre! Vi kan
hurtigt afvise 22. Sxf1 og 22. Kxf1,
og på 22. Dxf1 følger 22... Lxh3†!
23. Kh1 Sxg3†.
22. Dxf2 Lxh3† 23. Kxh3 Dxf2
Materielt set er Hvid okay, men brikkerne koordinerer slet ikke. Resten
af partiet bliver aldrig rigtig spændende, selv om Rasmus flere gange
kunne have gjort det nemmere for
sig selv.
24. Le5 De3 25. S2c4 dxc4 26. Sxc4
De4 27. a4 Df5† 28. Kg2 Dxc2 29. Kf3
Dd3† 30. Se3 Sc3 31. Lxc3 Dxc3 32.
Tb1 Kf7 33. b4 Dc6† 34. Ke2 Dxa4 35.
Tf1† Ke6 36. Tf4 Db5† 37. Kf3 Dh5†
38. Kf2 Dg6 39. Kf3 Dd3 40. Tg4 g6 41.
Th4 h5 42. Te4† Kf6 43. Tf4† Ke5 44.
g4 h4 45. g5 h3 46. Th4 h2 47. Txh2
De4† 48. Ke2 0-1

Populære svenskere
Svenske stormestre er populære aktører i den danske Skakliga. Efter
Brønshøjs sejr sidste år gav klubben
Tiger Hillarp Persson en stor del af
æren. En anden svensk stormester,
Jonny Hector, har i mange år boet i
Danmark og været en pointsluger på
Nordkalottens førstebræt – i sæsonen 2009-2010 scorede han utrolige
9 af 9 i XtraCon-Skakligaen.
Hector er elsket for sin kompromisløse stil. Det hører mere til reglen end undtagelsen, at han forærer

1. d4 d5 2. Sc3 Sf6 3. Lg5 c5 4. Lxf6
gxf6 5. e3 Sc6 6. Dh5 e6 7. Sf3
Sådan har Hector spillet et par gange.
Han lader det stå åbent, hvilken side
han vil rokere til.
7... Ld7
7... cxd4 8. exd4 Db6 9. 0-0-0 Ld7
ser umiddelbart også tilforladeligt
ud, men det er lidt irriterende for
Sort, at han ikke kan få rokeret.
8. Lb5 cxd4 9. exd4 Sb4
Efter 9... a6 10. Lxc6 Lxc6 havde
Hector nok også rokeret kort.
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10. 0-0!?
10. Lxd7† Dxd7 11. Tc1 0-0-0 12.
0-0 Kb8 13. a3 Sc6 var fint for Sort
i Fier - Wojtaszek, Tromsø 2013. Her
er Sort kommet i sikkerhed med kongen.
10... Lxb5 11. Sxb5 Dd7 12. a4 a6 13.
Sa3
Efter a7-a6 er det ikke så attraktivt
for Sort at rokere langt, da Hvid
måske kommer busende med c3, b4,
b5. Men der hænger jo også en
bonde på a4.
13... Tc8 14. Se1 Dxa4
Risikabelt, men jeg vil også helst
have Hvid efter 14... Lg7 15. c3 Sc6
16. Sd3.
15. c3 Sc6 16. Sd3 Sd8 17. Tfe1 Lxa3?

Den løber er ikke rar at undvære,
men Mads’ håb er selvfølgelig, at et
sæt officerer mindre vil lette forsvaret. 17... Le7 18. Sf4 Dd7 19. Dh6
ser også behageligt ud for Hvid.
18. Txa3 Dc2
Også efter 18... Db5 19. Te3 fulgt af
Ta1 og Tae1 står Hvid klart bedst.
19. Df3 Tg8 20. De3 f5 21. Tc1 f4 22.
Df3!
Der var heller ikke noget i vejen med
22. Sxf4, men Hvid har god tid til at
samle f-bonden op.
22... Dd2 23. Taa1 Sc6 24. Te1 Dc2
25. Te2 Db3 26. Dxf4 Db5 27. Te3 Se7
28. Tae1 a5 29. Se5
Eller 29. Tf3 Tf8 30. Txe6!
29... Tf8 30. Sg4 Sg8 31. Dd6 Dc6
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32. Txe6† fxe6 33. Txe6† Kf7 34. Se5†
Kg7 35. Sxc6 1-0

Udforberedt!
Det hører til sjældenhederne, at
landstræner Lars Schandorff taber
en åbningsduel, men Rasmus Skytte
havde ligget syg umiddelbart inden
dobbeltrunden, og så var der god tid
til at finde noget giftigt:
8. runde

7. runde

bønder væk i åbningen, men selv om
Hectors åbningsspil så langtfra er
mainstream, er der dybde i ideerne.
Her er det Skanderborgs Mads Andersen, der får det at føle:

Rasmus Skytte
Århus/Skolerne (2425)

Lars Schandorff
Hillerød (2527)

Slavisk / D47
1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. c4 c6 4. Sc3 e6 5.
e3 Sbd7 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 b5 8. Ld3
Lb7 9. e4 b4 10. Sa4 c5 11. e5 Sd5 12.
0-0 cxd4 13. Sxd4 Sxe5 14. Lb5† Sd7
15. Te1 Tc8 16. b3!?
En lang teoretisk variant. Her spiller
Hvid normalt 16. Dh5, men det har
Lars selvfølgelig styr på.
2015 /3/105
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25... Lf8 26. Lxe5 Txa2 27. Lb2 Dc7 28.
De4 Lg7 29. Db1 Df4 30. Tf1 Lxb2 31.
Dxa2 Le5 32. g3 Dg4 33. Dc2 Kg7 34.
Sc5 Sf6 35. Dc4 1-0
I matchen mellem Århus/Skolerne og Hillerød lykkedes det Rasmus Skytte med hvid
at fange landstræner Lars Schandorff i en skarp åbningsvariant.
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16... a6?!
Ser naturligt ud, men det har en taktisk ulempe. Også efter det andet
naturlige træk, 16... Le7, skal Sort
passe på: 17. Txe6! 0-0 (17... fxe6
18. Sxe6 Da5 19. Sxg7† Kf8 20.
Lxd7 vinder direkte for Hvid) 18.
Sc6 Lxc6 19. Txc6 Sc7 20. Lf1 Se5
21. Dxd8 Tfxd8 22. Tc2, og Hvid
stod marginalt bedre i Riazantsev Ragger, Plovdiv EM 2012.
17. Lxa6! Lxa6?
Sorts bedste chance er formentlig
17... Sc3 18. Sxc3 Lxa6 19. Sxe6
fxe6 20. Txe6† Kf7 21. Txa6 Sf6
22. Txf6† Dxf6 23. Se4 Td8 24. De2
Df5, men trods en kvalitet mindre
bevarer Hvid en del initiativ.
18. Sxe6 fxe6 19. Dh5† g6 20. Dxd5
e5
Heller ikke efter 20... Sc5 21. De5
Sxa4 22. bxa4 Lb7 23. Dxh8 Dd5
24. f3 Tc2 25. Df6 når Sort at få nok
modspil.
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21. De6† Le7 22. Dxa6 0-0 23. De6†
Hvid kan måske gøre det endnu mere
præcist heromkring. F.eks. 23. Td1
fulgt af Le3 og Tac1, men Rasmus
holder det enkelt, og Sort er reelt
uden modspil.
23... Tf7 24. Lb2 Tc2 25. Tad1

Tre IM-normer
Inden sidste runde havde Kåre Kristensen (Nordkalotten), Tom Petri
Petersen (Nordre) og Jacob Carstensen (Brønshøj) alle mulighed for at
lave IM-norm, og sørme om det ikke
lykkedes for alle tre. For Jacob
Carstensens vedkommende udløste
det samtidig IM-titlen, da det var
hans tredje norm. For Kåre var det

Team Nordea
Skanderborg
Med sine ca. 60 medlemmer er Skanderborg Skakklub en af landets større
og kan glæde sig over et godt og
aktivt klubliv. Med gode sponsorer
i ryggen – deriblandt Nordea, der
har lagt navn til klubbens hold i
skakligaen, Team Nordea Skanderborg – er det lykkedes at tiltrække
mange stærke spillere. Derudover
har klubben et hold i 2. division og
to hold i 6. hovedkreds’ holdturnering.
Det er anden gang på tre år, at klubben vinder det danske mesterskab.
De senere år har man satset på at
skabe et mere konstant hold med en
fast stamme af spillere, og det er
lykkedes. Det har givet et bedre sammenhold, der gør det så meget mere
motiverende at spille på et tophold.

A
m
o

Formand: Anders Haarup
Email: formand@skanderborgskakklu

Spillested: Sundhedscentret, Sygehu
8660 Skanderborg
Klubaften: Tirsdag (sept. - maj) kl.
Medlemstal: 58
... heraf 18 pensionister, 2 børn og 4
www. skanderborgskakklub.dk

norm nummer to inden for en uge,
da han netop hjemvendt fra hold-EM
for seniorer havde en helt frisk norm
med i bagagen.
Kåres parti var hurtigt afsluttet, da
han blot behøvede et halvt point, og
Ove Weiss Hartvig var fredeligt indstillet. Både Jacob og Tom måtte dog
ud i lange kamppartier. Jacob vandt
et langt teknisk slutspil med en bonde mere mod Niels Bindzus, mens
Tom, der også havde vundet en
bonde, nød godt af, at Tim Jaksland
blev lidt for overmodig i tidnøden.

Vi kommer ind, hvor Hvid lige har
spillet 38. Sg2-f4:

Tim Jaksland
Hillerød (2277)




   
   
   
  
   
   












Tom Petri Petersen
Nordre (2334)

38... Lxf4? 39. Lxf4 Sxd4 40. Db4!
Så er der ballade på de sorte felter.
40... Sc2
40... Sc6 var selvfølgelig bedre, men
efter 41. Df8 falder h6.
41. Df8 Dd7 42. Le5
Nu er det derimod mat.
1-0

Tom Petri
Petersen
– IM-normen
kom i hus

Foto: tr.

Curt Hansen i bidrog med 7 point af 7 til
Philidors lige så suveræne oprykning og
sejr i 1. division gruppe 1.

Philidor
i ligaen
Af Thorbjørn Rosenlund

Den svenske stormester Daniel
Semcesen er eneste ægte udlænding
på holdet, men som bosiddende i
Malmø har han spillet massevis af
turneringer i Danmark og har en tæt
tilknytning til det danske skakliv.

Med otte sikre sejre og uafgjort
mod Jetsmark i sidste runde kan
Team Nordea Skanderborg være
stolt af indsatsen i XtraConSkakligaen – og af danmarksmesterskabet
til klubben.

Ligaen

1

Team Nordea
Skanderborg

nders Haarup
med sølvbowle
g spilllere.

2

1
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– i Skakligaens
første elleve år
1.div.
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ub.dk
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juniorer.

Med den utrolige score 53 point af
56 mulige strøg fænomenet Philidor
gennem 1. division og er nu klar til
Skakligaen efter to sæsoner i divisionsturneringen som ren formalitet. Stiller Philidor hold på samme
niveau til næste, er de storfavoritter
til at vinde det danske mesterskab.
Ifølge klubbens styrkeliste kan de
endda disponere over spillere, der
yderligere kan forstærke holdet i forhold til de 11 navne, som var til brætterne i år. Den engelske GM Michael Adams på 2758 i rating topper
listen, men ligesom den tyske GM
Jan Gustafsson på 2636 blev de sparet. GM Gawain Jones, England, var
med sine 2664 højest ratede aktive
spiller i årets Skakliga, og ikke overraskende tog han 3 point af 3. Som
nr. 4, 5 og 6 hos Philidor ses de tre
svenske stormestre Nils Grandelius
(5½ af 6), Emanuel Berg (4 af 4) og
Hans Tikkanen (1 af 1), og først som
nr. 7 en dansker, GM Jakob Vang
2015 /3/107
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Glud (6 af 7). Mest opmærksomhed
fik dog listens nr. 8, GM Curt Hansen som ikke havde spillet turneringsskak siden 2007. Den tidligere
verdensmester for juniorer og seksdobbelte danmarksmester gjorde rent
bord med 7 af 7.

Ligaen

Philidors resultater
– i Skakligaens
første elleve år
1.div.

1

 ^
  
   
   
   
   
   

 


Erik André Andersen
kommenterer:

2.div.

Spillested: Skakforeningen ØBRO.
Klubaften: Ingen.
Medlemstal: 18
... fordelt på 18 sen., 0 jun./børn.
Hjemmeside: Ingen.
Skakbladet havde opfordret Philidor
til at fortælle om sig selv og sit projekt, men uden respons.

1. division, gr. 1

De øvrige hold i rækken var reduceret til statister, og nr. 2, K41 1, scorede kun lidt mere end det halve af
Philidor. For den tidligere Skakligaklub BMS blev det en trist sæson.
Begge klubbens hold i 1. division
gruppe 1 rykkede ned.

Hold

1. r.

1 Næstved

5

4 BMS 1
5 Tåstrup
6 BMS 2
7 Philidor
8 K41 1
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17. b5
Isolerer min d-bonde og fører til
bondegevinst.
17... Ld8 18. bxa6 Lxa6 19. Sxd5 c5
20. dxc5 Sxc5 21. Sxc5 Txc5 22. Txc5
bxc5
Muligvis er 22... Dxc5 bedre, f.eks.
med hensigten 23. Tc1 Da5. Hvid
får ikke en fribonde på a-linjen, og
Sort har løberparret, som måske kan
omveksles til uligefarvede løbere
med lidt bedre remischancer end i
partiet.
23. Tc1 Lb7 24. Sf6† Dxf6 25. Lxb7
Med afgørende fordel. Og Curts teknik fejler ikke noget.
25... Le7 26. Kg2 Db6 27. Ld5 Td8 28.
e4 Lf6 29. Dc2 Ld4 30. Tb1 Da6 31.
Tb7 Tf8
Eller 31... Txd5 32. Tb8†. Jeg kunne
og burde have opgivet, men da det
var en holdkamp, blev jeg siddende
lidt endnu.
32. a4 h5 33. h4 g6 34. Dc4 Dxc4 35.
Lxc4 Kg7 36. a5 Kf6 37. a6 Ke5 38. a7
Ta8 39. Te7† opgivet. 1-0

Erik André Andersen
Frederiksberg (2089)

1. c4 e6 2. Sc3 Sf6 3. Sf3 d5 4. d4 Le7
5. Lg5 0-0 6. e3 h6 7. Lxf6 Lxf6 8. Dd2
b6
Jeg tror, at 8... c6 er bedre.
9. Tc1 Lb7 10. cxd5 exd5 11. g3 Sd7
Her var jeg i vildrede. Skulle jeg
spille det aktive c7-c5 fulgt af Sc6,
og efter Lg2 spille La6? Det ville
sandsynligvis ende med et uklart
bondeoffer.
12. Lg2 Tc8 13. 0-0 a6 14. Se1!
Indtil dette træk var jeg ikke utilfreds
med min stilling, men det stærke 14.
Se1!, som jeg ikke havde forudset,
kuldkaster mine planer. Bonden på
d5 er truet og vil yderligere blive
angrebet med Sd3-f4. Sort bør nok
spille c7-c6, men da kommer e3-e4
med stor positionsfordel til Hvid.
14... Sb8.
For at undgå at spille c7-c6.
15. Sd3 Dd6 16. b4 Sd7

Formand: Marie Frank-Nielsen
Email: mariefrank86@gmail.com

3 K41 2

Philidor (2623)

Dronninggambit / D55

Philidor

2 Frederiksberg

Curt Hansen
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Bov Skakklub
Formand: Verner Schrøder
Email: sekra@bbsyd.dk
Spillested: Aktivitetshuset,
Jernbanegade 14, 6330 Padborg.
Klubaften: Mandag kl. 19.30
(juniorer dog fra 18.30).
Medlemstal: 35
... heraf 5 juniorer og 5 seniorer,
Desuden juniorafdeling med 16
potentielle medlemmer
www. bovskakklub.dk
Fra venstre Andreas Schütte, Peter
Hertel, Kai Reinecker, Thore Prien,
Svend Erik Kramer, Harald Klawitter,
Giso Jahncke, Frank Schwarz
og Artur Kevorkov.

Bov i ligaen – en drøm vi ikke havde
Af Svend Erik Kramer
Bov Skakklubs primære mål for
denne sæson var at etablere sig fast i
1. division, og oprykningen til landets fineste række var således en
drøm, vi ikke havde. Vi var nyoprykkede og huskede alt for godt sæsonen 2011-12, hvor vi stod i samme
situation, og hvor overmod blev be-

Hold

1. division, gr. 2
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Klubben består fortrinsvis af lokale spillere fra begge sider af den
dansk-tyske grænse. Danskere, sydslesvigere, tyskere og indvandrere,
samlet set en broget skare af mange
nationaliteter!
Med hensyn til mere historie og
indragelsen af Flensborg som inter-
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4 SK 1968 2
5 Aalborg 1

talt dyrt med en hurtig returbillet til
2. division.
Bov Skakklub er en fusion af
klubberne i Kruså og Padborg og
fylder i november måned 90 år. Klubben var i maj 1927 en af syv medstiftere af 4. HK, som når dette læses nok er fusioneret med 5. HK.
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med stort pres på klubben til følge.
Havde Unionen haft viljen til at
hjælpe os, havde man sagtens kunne
finde de ‘manglende’ terminer, enten ved at starte holdturneringen ½
måned før eller forlænge holdturneringen med ½ måned, sværere er det
såmænd ikke.
Men vi spiller den kommende sæson i ligaen, og tager den så derfra!

Sæsonens forløb
Vi startede sæsonen med tre sejre,
5-3 over SK 1968 2, 6½-1½ mod
Herning og 5-3 mod Evans. Så nemt,
som det ser ud her bagefter, var det
bestemt ikke. Især var vi meget heldige med den store sejr over Herning, hvor virkelig alle marginaler
og mere til var på vor side. Herning
viste sig jo også at være stærkere
end som så og blev endda nr. 4 i
slutstillingen. Men efter tre runder
var vi således i spidsen for 1. division med et par point ned til Viborg
og Frem.
I 4. runde skulle vi i topkamp møde
Frem i Odense, en kamp vi burde
have vundet. Med 6 remis og en sejr
til hver blev resultatet dog 4-4, men
vi sjuskede nok en smal sejr væk.
Men dejligt at se alle disse unge
mennesker hos Frem, og det at man
havde givet dem chancen på førsteholdet, fornemt.
I 5. rundes hjemmekamp mod
Aalborg, spillede vi en forfærdelig
ringe kamp og kom hurtigt bagud,
men igen var marginalerne og heldet
helt på vor side, vi vandt ganske ufortjent med 5½-2½ og øgede føringen
ned til Viborg på 2. pladsen til 2½
point. Viborg var næste modstander
og vel også på forhånd gruppens
favorit, men igen var marginalerne
med os. Frank Schwarz vandt uventet, men sikkert på bræt 1 over Jens
Ove Fries Nielsen. Ved stillingen
2½-2½ manglede tre partier, et hvor
vi havde fordel, to hvor Viborg
havde. Vores mand vandt, Viborgs
to fordele, begge med merbonde i
tårnslutspil, blev remis, så 4½-3½
til os. Dermed var oprykningen reelt
sikret, vi havde et forspring før sidste runde på 3½ point og skulle godt

nok møde de stærke veteraner fra
Nørresundby, men i praksis er det
svært at hente fire point i en kamp.
Vi tog hurtigt tre remiser på fire af
topbrætterne mod Nørresundby og
vandt en forholdsvis nem sejr på
5-3.
Vi skal først se Frank Schwarz
vigtige sejr over Jens Ove Fries Nielsen, dernæst en minature fra sidste
runde.

Frank Schwarz
kommenterer:

6. runde

esseområde, henvises til Skakbladet
2014/3.
Men i Sydslesvig fandtes der, da
der gik hedest for sig, hele seks danske skakklubber, bedst kendt er nok
Dansk Skakklub Flensborg stiftet i
1946 af legendariske Børge Borgå,
senere skoleskakkens fader i Danmark. Borgå har fortalt mig, at han
satte en beskeden annonce i Flensborg Avis om opstart af en dansk
skakklub i byen og ikke troede, der
kom flere, end han kunne håndtere i
sin private stue, men interessen var
enorm! Folk stod i kø ude på gaden,
de var vistnok ikke alle danskere eller skakinteresserede, men de danske foreninger havde i 1946 i Flensborg visse særrettigheder, bl.a. med
ture til indkøb i Danmark.
I dag er der kun en lille dansk klub
tilbage syd for grænsen, nemlig
Dansk Skakklub i Oversø-Frørup,
15 km syd for Flensborg. Når man
betænker, at 20-25 pct. af indbyggerne i Flensborg er danske eller
dansksindede sydslesvigere, ligger
der et pænt stort marked lige uden
for vores dør, og fra vore lokaler i
Padborg er der kun 7 km til Flensborgs centrum. Det har givet os nogle
fordele, men bestemt også ulemper
eller udfordringer om man vil. En af
fordelene for medlemmerne er, at de
kan spille både i den danske og tyske holdturnering, udfordringen i
den forbindelse er jo så, når der sker
sammenfald af terminer.
Vort arbejde hen over den dansktyske grænse er gennem tiden blevet
rost og honoreret fra mange sider, af
medier, politikere og store firmaer
som A.P. Møller, Danfoss, Nordea
og Sydbank har støttet op om dette
grænseoverskridende arbejde, ja sågar EU stillede midler til rådighed
for et skaksamarbejde hen over grænsen. Men med Dansk Skak Unions
totalt ændrede adfærd med tilrettelæggelsen af de kommende divisionsterminer er dette arbejde vanskeliggjort. Den nære fremtid ser
ikke for lys ud for klubben, idet de
nye drastiske ændringer i divisionsterminerne giver for mange sammenfald med den tyske holdturnering

Jens Ove Fries Nielsen
Viborg (2433)

Frank Schwarz
Bov (2236)

Tapir-åbning / A45
1. d4 Sf6 2. Sc3 e6 3. a3 d5 4. Lf4 Ld6
5. Lg5 h6 6. Lh4
Nåh ja, dette kunne vel ikke være
meningen.
6... a6 7. e3 c5 8. Sf3 Sc6 9. Ld3 b6
Mere fleksibelt end b7-b5, som jeg
syntes var for forpligtende.
10. 0-0 Lb7 11. e4!? Le7!?
Jeg ville naturligvis undgå komplikationer og holde stillingen lukket.
12. e5 Sd7 13. Lg3 g5
Truer med g4, og d-bonden går tabt.
14. Sd2?
Vil spille Dh5 og dernæst gennemføre f4, men er nok for meget at
ville på en gang.
14... c4?!
For ængsteligt. Bedre 14... Sxd4,
mens jeg af gode grunde ikke fandt
14... cxd4!? 15. Sxd5 exd5 16. e6
fxe6 17. Dh5† Kf8 18. f4 særlig tillokende.
15. Sxc4 dxc4 16. Lxc4 h5!
Forhindrer muligheden Dh5 og truer
h4 med yderligere materialegevinst.
17. h3
Nok nødvendigt.
17... b5 18. Le2
18. La2 er nok bedre, da der så hele
tiden truer forskelligt på e6.
18... h4 19. Lh2 Sb6 20. Lf3 Sa5 21.
Se4 Ld5 22. Te1 Tc8 23. Lh5 Sa4 24.
Tb1?
Det har Hvid ikke tid til.

24... Sc4 25. Df3 Txh5 26. Dxh5 Lxe4
27. Txe4 Sd2 28. Td1 Sxe4 29. d5

 
  
   
  
   
   
 
  


29... Sxf2
29... Sxb2 var enklere.
30. Kxf2 Db6†
Og her 30... Txc2† 31. Kf3 Sxb2
32. Td4 Tc3† 33. Ke2 Db6 34. Dg4
Tc2† 35. Kf1 exd5.
31. Kf3 Sxb2 32. Dh8† Lf8 33. Lg1 Db7
34. Td4 exd5 35. Df6 Tc3† 36. Kg4
Dd7† 37. Kh5 Tc6 38. Df3 Th6† 39.
Kxg5 De7† 40. Kf4 Tg6 41. Txd5 Dg5†
42. Ke4 Dxg2 43. Dxg2 Txg2 44. Le3
Txc2 45. Kf5 Le7 46. Lf4 Sc4 0-1

  ^ 
   
   
   
   
  
  

  

Svend Erik Kramer

22... De8 23. Te1 Ld3 24. Dd5 er
uklart, men Sort står næppe dårligere.
23. Dg8†
Ups – 23... Txg8 24. Sf7 mat! Kvalt
mat, en stor overseelse.
1-0

Artur Kevorkov
Bov (2204)

John Nielsen
Nørresundby (2154)

Siciliansk / B31
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 g6 4. 0-0 Lg7
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5. c3 Db6!?
Teorien siger 5... Sf6 6. d4 (6. e5
Sd5 7. d4 cxd4 8. cxd4 0-0 9. Sc3
Sc7) 6... cxd4 7. cxd4 Sxe4 8. d5
Sd6 9. Ld3 Sb4 med lige spil.
6. La4 e5 7. d3 Sge7 8. Sa3 0-0 9. Sc4
Dc7 10. Lb3 b5 11. Se3 Lb7 12. Sg4 c4
13. dxc4 bxc4 14. Lxc4 Sa5 15. Ld5?!
Næppe det bedste. 15. Ld3 d5 16.
exd5 Lxd5 17. Te1 med hvid fordel.
15... Sxd5 16. exd5 e4 17. d6 Dd8 18.
Sfe5 f6 19. b4!?
19. Sh6† Lxh6 20. Lxh6 fxe5 21.
Lxf8 Dxf8 22. Da4 giver kun lige
spil.
19... fxe5 20. bxa5 Kh8 21. Db3 La6
22. Sh6 Lxf1??

Foto: tr.

Meget at fejre i Brønshøj – klubben
fyldte 80 år, andetholdet rykkede op i
1. division og Jacob Carstensen er
udnævnt til IM. Her viser han sit
afgørende sidsterundeparti (se side 33)
ved klubbens reception 8. maj.

Brønshøjs
andethold
i 1. division
Af Esben Christensen
I flere år har Brønshøj Skakforenings
andethold spillet med i toppen af 2.
division gruppe 1, og efter et langt
tilløb lykkedes det i den netop afsluttede sæson at vinde rækken og
dermed sikre oprykning til 1. division.
Rækken har været utrolig tæt i år
og alle hold så før sæsonen i princippet ud til at kunne være kandidater til både oprykning og nedrykningspladserne. Det har været en
dejlig forandring fra forrige sæson,
hvor både op- og nedrykning syntes
afgjort allerede, da vi så styrkelisterne.
Før sidste runde, var vi hele 2½
brætpoint foran nr. 2 og burde i det
mindste ikke længere kunne rykke
ned.
2015 /3/111
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til, at Oksana Vovk kunne blive topscorer, hvilket hænger sammen med
at ingen spillede alle syv runder. Til
gengæld var der heller ingen af de
14 spillere, som faldt igennem. Den
dårligste individuelle score var et
halvt point under 50%, og det var i
sidste ende afgørende. Dvs. andetholdets succes skyldes i høj grad
hjælp fra det stærke tredjehold, der i
tre ud af de syv runder udgjorde
mindst halvdelen af andetholdet.
Oprykning giver ofte tilgang af
nye spillere og kan dermed medføre
skuffelse hos eksisterende spillere,
der risikerer at miste deres faste
plads på holdet. Blandt årsagerne til,
at Brønshøj gennem mange år gradvist er blevet styrket i den øverste
halvdel af styrkelisten, er, at klubben satser på løbende at have tilbud,
som er attraktive for alle medlemmer uanset spillestyrke og ambitionsniveau, men også at de fleste
trods en eventuel skuffelse over at
blive skubbet ud af et hold af nye
medlemmer accepterer, at vi stiller
de stærkeste hold, og at vi glæder
os, når det går holdene godt.
Et par spillere på tredjeholdet var i
1990’erne med til at spille førsteholdet op gennem rækkerne og spillede så sent som omkring årtusindskiftet endnu på førsteholdet med
gode resultater i den bedste række.
Disse spillere er fortsat habile skakspillere og de første til at melde sig
klar til holdkampe, lynturneringer
m.v. Ånden fra disse kulturbærere

Foto: tr.

Brønshøjs oprykkere – syv af i alt fjorten spillere, bagest fra venstre Asger Paaske,
Søren Holm Jensen, Klaus Yssing Jørgensen og Rune Egede Andersen, forrest Jacob
Carstensen, Steen Brustrup Petersen og klubbens formand Carsten Petersen.

ste runde, som lige akkurat var tilstrækkeligt til at sikre oprykningen
med den for en oprykker usædvanligt lave samlede score på 31½ point.
Selv om vi på en god dag har kunnet matche de bedste topbrætter i
rækken, så er det klubbens bredde,
der har båret os frem til oprykning.
Primært pga. afbud på førsteholdet
har vi i løbet af året brugt ikke mindre end 14 spillere. Resultatet er det
noget usædvanlige for et oprykkerhold, at 3½ point var tilstrækkeligt

2. division, gr. 1

Som andethold til et hold i Skakligaen med flere i udlandet bosatte
spillere har vi ofte måttet afgive en
del spillere til førsteholdet i de runder, hvor der er overlap mellem Skakligaen og de øvrige divisioner. Sidste runde overlappede ikke med
Skakligaen, og vi kunne stille i noget nær stærkeste opstilling. Selv om
det var lidt for spændende undervejs, og vi ikke helt levede op til det
forventede, så lykkedes det til sidst
at skrabe de 3½ point sammen i sid-
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Brønshøj 2's
resultater

Brønshøj Skakforening

1.div.

Formand: Carsten Petersen
Email: b.s.f@post.tele.dk

– i Skakligaens
første elleve år
2.div.
2
5

4

1

Klubaften: Torsdag kl. 19.00
(Juniortræning kl. 16.30-18)

3

Medlemstal: 57
... heraf 8 juniorer/børn og 9 seniorer.

er helt afgørende for, at vi fortsat
kan tage mod nye stærke spillere og
samtidig bevare den gode stemning
i klubben.
Til næste år skal man formentlig
have ca. 2100 i rating for at komme
på andetholdet, hvilket betyder, at vi,
der i så fald næste år skriver tredjeholdsspiller på visitkortet, kan glæde
os over, at det er mindst lige så hyggeligt på tredjeholdet, at man fortsat
bliver inviteret til 2./3.-holds julefrokosten, der er en af årets største sociale begivenheder i klubben, og at
man formentlig også får flere holdkampe mod bedre modstandere, da
man får syv kampe på et topbræt i
Mesterrækken, plus et antal runder
som reserve i 1. division, som man
kan bruge i kampen for at spille sig
på andetholdet det følgende år.
I den kommende sæson skal andetholdet for første gang prøve kræfter
med 1. division, hvilket umiddelbart
kan ligne en hård opgave. Men det
ser ikke ud til, at rækken får en klar
favorit og da vi har fået en gave i
form af, at der i den kommende sæson ikke er overlap mellem Skakligaen og de øvrige divisioner, så kan
det på papiret lige så godt blive os
som et af de andre hold, der ender
med at vinde rækken.
Oprykning til Skakligaen bliver
det dog forhåbentlig ikke til, da det
kun er muligt, hvis førsteholdet
skulle gå hen og rykke ned.

2014-15

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2006-07

2005-06

2007-08

7

8
2004-05

2

Spillested: Frederikssundsvej 118 A,
2700 Brønshøj.

www. bsfskak.dk

Sidste runde, sidste parti. Brønshøj behøver pointet for at sikre slutsejren i gruppen, og Jacob Carstensen til sin tredje og afgørende IMnorm. Hvid har netop spillet 73. Ke3f4? for at kunne angribe f6-bonden,
hvis Sort slår igennem på h5. Kommentarerne er af Jacob Carstensen.

Jacob Carstensen
Brønshøj 2 (2329)






















   
  
  
   
   
Nikolai Skousen
ØBRO (2155)

73... Kd4!
Jeg konkluderede korrekt, at det var
remis at tage bonden. Fik dog brugt
noget i stil med 7 minutter af mine
sidste 7½. Overraskende nok er resten af partiet præcist spillet!
74. Sc2† Kc3 75. Se3 Kd2 76. Lg4
Heller ikke 76. Sd5 Lxd5 77. exd5
Kxd1 78. d6 Kc2 79. Ke4 Se8 80.
d7 Sd6† 81. Kd5 Sb7 82. Kc6 Sd8†
83. Kc7 Sf7 redder Hvid.
76... Lxb3 77. Sd5 Lxd5 78. exd5 Se8

79. Lf5
Efter 79. Kf5 b3 80. Kg6 Sd6 kan
løberen ikke stoppe b-bonden.
79... Sd6
Sort har fuld kontrol, og partiet er
reelt slut.
80. Lb1 b3 81. Kf3 b2 82. La2 Kd3 83.
Kf4 Kd4 84. Kf3 Sb5
Som jeg måtte høre på bagefter, så
var det ultrasafe: 84... Ke5 85. Ke3
Sb5 86. Kd3 Sa3 og vinder.
85. Kf4 Kc5
85... Sc3 86. d6 Sxa2 87. d7 Sc3 88.
d8D† Sd5† (med skak og let gevinst).
86. Kf5 Sc3 87. Ke6 Sxa2 88. d6 b1D
89. d7 De4† 0-1

IM-titlen...
Jacob Carstensen blev udnævnt til
International Mester ved FIDE's
presidential board meeting 26.-29.
april. Præstationen i divisionsturneringen med 7½ point af 10 var høj
nok, men der var lidt usikkerhed,
fordi 2½ point var hentet i 2. division, som derfor af FIDE skulle godkendes som del af et ‘nationalt mesterskab’. De to første IM-normer
tog han Reykjavik Open 2011 og
Politiken Cup 2012, og ratingkravet
på 2400 opfyldte han første gang i
sommeren 2011. Jacob Carstensen
er født i 1977 og dermed blandt de
ældste nyudnævnte IM'ere.
2015 /3/113
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... DIVISIONSTURNERINGEN
Foto: tr.

Holbæk i
1. division
efter 29 år
Det hele hang på to partier i
sidste runde for klubbens
bedste hold i 2. division.

Af Preben Dalberg
I den nyligt afsluttede holdturneringssæson vandt Holbæk Skakklub
2. division gruppe 2 og rykker dermed op i den næstbedste række. Det
er lidt bemærkelsesværdigt, fordi det
kun én gang tidligere i DSU’s landsdækkende holdturnerings 50-årige
historie er lykkedes for Holbæk
Skakklub at avancere så højt.
Første gang var i 1986, hvor det
lykkedes at vinde vores gruppe i
daværende 3. division og rykke op.
Opholdet i den næstbedste række
blev af kort varighed – i 1987 blev
resultatet en 7. plads og dermed nedrykning.
Det tog altså 29 år inden vi kunne
gentage første del af historien. Kun
enkelte spillere fra dengang er stadig at finde i klubben (vores nuværende formand Ove Frank Hansen
spillede 5.-6. bræt og Henrik Stockflet var med som reserve et par
gange). Vi er selvfølgelig glade og
stolte over resultatet i år. Og vi ved
godt, at alle – måske bortset fra enkelte spillere og den ikke skakspillende del af deres familier – forventer, at vi næste år også gentager
anden del af historien , om end næppe
fra en meriterende 7. plads. Vi får
se.
I de fleste af de forløbne 29 sæsoner siden sidst har Holbæk Skakklub ellers ikke gjort meget væsen
af sig – op genem 90’erne og første
del af 0’erne har vi tilbragt lige så
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meget tid i mesterrækken som i 3.
division. Hvilket ikke er specielt
prangende for, hvad der hele tiden
medlemsmæssigt har været en pæn
stor klub.
I de seneste år har vi dog haft en
stigende resultatkurve: Nummer 3 i
2012, nummer 2 i 2013 og nummer
2 i 2014 kun et mulehår fra oprykningen. Da vi forud for 2014-2015
sæsonen ydermere fik tilgang af flere
stærke spillere var optimismen stor
ved sæsonstart.
En optimisme, som hurtigt viste
sig at være uden hold i virkeligheden. Allerede i 2. runde tabte vi til
Sydøstfyn, en af de formodet værste konkurrenter, og det meste af
sæsonen tilbragte vi på en 3.-4.
plads.
Kun en storsejr i næstsidste runde
mod et på dagen stærkt svækket
Sorø-hold bragte os frem på førstepladsen inden sidste runde med et
points forspring foran Sydøstfyn
Det blev en uhyre spændende afslutning på turneringen. Det hele kom
til afhænge af to partier: 6. bræt mellem Sydøstfyn og Sorø, som er en
omskiftelig affære, men som ender i
et spændende løberslutspil, der går
Sydøstfyns vej. Det betød, at nu
skulle vores 1. bræt vinde – remis
ville give ligestilling med hensyn til
bræt- og matchpoint, men på grund
af resultatet af den indbyrdes match
ville førstepladsen gå til Sydøstfyn.
Det endte sådan her (med kommentarer af vinderen):

Ivan N. Andersen
Holbæk (2123)






















  
   
  
   

  
Sophus M. Møller
Frem 2 (2030)

43. Sb1
Overraskede mig. Skal jeg nu spille
Le1†, Lf3 eller Lf1? Alt giver fordel, men der skal stadig tænkes.
43... Lf1 44. Sbc3 Le1 45. Kc5 Ke6
Her misser jeg 45... b4! Efter 46.
Sd5† Ke6 må han flytte Se2, og g3
ryger. I øvrigt havde også 45... h5!
været stærkt. Jeg bevarer dog fordel
også efter 45... Ke6.
46. b4 h5?
Jeg ser ikke hans næste træk. Der
skal spilles 46... Kd7 med klar fordel. Nu bliver d-bonden stærk.
47. Kc6
Jeg havde kun set på Kb6. Nu følte
jeg, at min gevinststilling smuldrede.
Hvordan stoppe den d-bonde?
47... Lxe2
Ak, så opgav jeg mit tema, men ikke
helt betids. 47... Ke7 48. Kc7 Lxe2
var en forbedring.
48. Sxe2 Lxb4 49. d5† Ke7 50. Sd4
Le1??
Nu er det mig til at lave et vanvittigt
træk, men jeg så spøgelser og turde
ikke spille det helt nødvendige 50...
Kf6.
51. d6† Kf6
Nu var jeg så godt som tvunget til
det.
52. d7 La5
Øv, jeg nåede ikke Lxg3.
53. Kb7 h4
Også maskinens bedste bud på modspil. Men stillingen er tabt. 54. gxh4
g3

Ligaen

Holbæk Skakklub

Holbæks
resultater

1.div.

Formand: Ove Frank Hansen
Email: ofhskak@gmail.com

– i Skakligaens
første elleve år

Spillested: Sofielundskolen,
Bispehøjen 2, 4300 Holbæk
Medlemstal: 44
... samt juniorskak på Holbæk Bibliotek
1. sept. - 1. juni.

2. division, gr. 2

Ivan N.
Andersen
– her i en
match mod
Ringsted.

1. r.

1 Holbæk 1

6

8
3
2

6 Sydøstfyn
7 Holbæk 2
8 Svendborg

7

7½

3 Køge

5 Frem 2

2. r.

5

2 Læseforeningen

6

3½
3

4

3½

2
2

8

4
1
8

3. r.

4. r.

2

3

5

5½
1

4½

4

½

6

2

0

6
1

1

2½
5
8

4

5

2½
7

5½

3
7

6½
6

1½
4

4

4

5½

4½
4

7

4
3

4½

8

5. r.

1

4½

4
6
2

6

1½
5

5

2

1

3½

4
6
7

4

7. r.

7½

5½
7

4

3
2½

8

5

3

5

5½
5½

3½
4

2014-15

2011-12

2010-11

Pts.

8

½
7

3½

4

En enorm kollektiv forløsning. Skakspillets muse, den søde lille Caissa
må have ment, at 29 års arbejde var
nok for vores vedkommende. Men
historien slutter selvfølgelig ikke her.
Den nye sæson begynder om kun
nogle få måneder. Omverdenens forventninger til os har jeg allerede refereret ovenfor, men som sagt får vi
se. Jeg kan ikke udtrykke det bedre
end en af mine holdkammerater har
gjort: Det bliver sindssygt spændende.

1

3

6½
3½

4

4½

5

66. f6 De4†
Og Sophus gav hånd.
0-1

6. r.
8

2009-10

2008-09

7

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

Hold

4 Sorø

7

8

55... g2 56. Sf3 Kg6!
Eller b4 først. Men det er pludselig
mig, der har chancer
57. d8D??
Hvid går planken ud og vælger selvmordet. Han kunne have fortsat kampen med tilbagetoget 57. Kb7 b4 58.
Kxa5 Ld8.
57... Lxd8 58. Kxd8 a5
Nu er det bare vundet, Sorts fribønder kan ikke stoppes. Jeg fornemmede også følelsen af triumf fra
alle de omgivende Holbækspillere...
59. Ke7 b4 60. Ke6 a4 61. h5† Kxh5
62. Kxf5 b3 63. axb3 axb3 64. Ke6 b2
65. f5 b1D
Jeg fumlede lidt efter at få en dronning anbragt på feltet, men Sophus
var gentleman nok til at sætte den på
plads.

55. Kc8?
Men her kikser Hvid, og stillingen
er igen åben. Han indser ikke, at han
først skal slå på a6, før han vinder
min løber for sin bonde. Efter 55.
Kxa6 kan jeg prøve 55... Lc7 56.
Kb7 Ld8 57. Kc8 g2 58. Se2 Ke7,
men så vinder 59. h5.

2

5

www. holbaekskakklub.dk
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2013-14

3

2012-13

2.div.

Klubaften: Tirsdag kl. 19.00.

2

4

3
5

4½

11
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32½

10

4

35½

11

3

5

7 

2½

20

3

6

6
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11

2

2½

18

0
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2½

24½

5

5

2

3

37½
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2
1
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... DIVISIONSTURNERINGEN
Foto: tr.

Haderslev
atter oppe
i 1. division

Haderslev – Fredericia i 5. runde

Sønderjyderne har prøvet
det meste før – og er som
altid optimister.
Foto: Jesper Kjærgaard Jensen.

Af Kai Bjørnskov

Forrest Kai Bjørnskov mod Hans Ulrich Christensen og bag dem er det Jan Garbrecht
og Søren Brautsch (til venstre), samt Jens Chr. Hansen, Søren Rix og Carsten Bank Friis.

I de 52 år, jeg har spillet på klubbens førstehold, har vi prøvet alt fra
mesterrækken til 1. division. Vi har
mest spillet i 3. division, men vi rykkede op i 2. division i 1964/65, men
kun for året efter at rykke ned igen
efter smertelige møder med de store
jyske klubber. Vi var ikke modne
til at spille lige op med disse klubber
endnu.
Men allerede i 1969-70 rykkede
vi op efter en solid indsats, og denne
gang lykkedes det os at beholde
placeringen. I 71/72 blev vi endda
nr. 3. Men igen måtte vi ned i 3.division, hvor vi pænt blev gennem halvfjerdserne, gennemgående i toppen.
Endelig lykkedes det i 1981/82
igen at rykke op – og forblive oppe,
skønt vi blev flyttet til østkredsen
i 2. division! Men ak – allerede i 83/
84 måtte vi trods en 5. plads atter
ned i 3. division som følge af storebæltsordningen.
Det var ret hårdt, og der gik nogle
år, før vi igen kom op. I 84/85 og
85/86 var vi lige ved, men det skete
først i 87/88, hvor oprykningen hang
på et sindsoprivende slutspil, hvor
jeg havde dronning mod to tårne
mod Per Stentebjerg, som efter 35
dronningskakker måtte give remis!
Efter endnu en tur i elevatoren var
vi i 91/92 igen oppe i 2. division.
Og så skete miraklet: Vi rykkede op
i 1. division! Holdet bestod af HansHenrik Vognsen og mig samt seks
tidligere skoleskakspillere. Arbejdet

med skoleskak gennem 70’erne og
80’erne havde ikke været forgæves!
Vi blev naturligvis udnævnt til
prügelknabe, men bed hårdt fra os
og overlod sidstepladsen til ØBRO
efter en storsejr i næstsidste runde.
I 2003-04 rykkede vi direkte i 1.
division. Det var nu, fordi skakligaen
blev indført! Det blev til en ynkelig
sidsteplads, og de næste tre år befandt vi os i toppen af 2. division for
så i 2008-09 mod alle odds at blive
sendt ud af divisionsturneringen.
Efter denne chokerende oplevelse
og en sæson i mesterrækken – hvor
vi i alt afgav 2½ point – var vi igen
fast oprykningskandidat i 2. division, men hele tiden var der hold,
som var en tand skarpere.
Men i 2014/15 fik vi tilgang af
Jesper Kjærgaard Jensen, og holdet
var som helhed bedre indstillet på at
kæmpe. I 1. runde mødte vi oprykningsfavoritterne fra Springeren og
tilføjede dem et overraskende nederlag på 2½-5½. Begge vore topbrætter, Søren Brautsch og Jesper
Kjærgaard Jensen, vandt. Søren viste sin taktiske slagfærdighed mod
Attila Gergazc, og Jesper tog sig af
Kaj Rosell.
Resten af turneringen var en tæt
kamp mod Springeren, der formåede at vinde større sejre end os. I 2.
runde nøjedes vi dog begge med at
vinde 5½-2½ over henholdsvis Bov
og Tønder, men i 3. runde tog Springeren et ordentligt hop med 7-1 over
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Evans III. Vi var dog endnu bedre
kørende med 6-2 over Evans 2, som
havde været i spidsen indtil nu, og
forventningerne steg!
I 4. runde halede Springeren igen
ind på os, da de slog Bov 6½-1½,
mens vi kun kunne score 6 mod
Tønder, og i 5. runde tog Springeren 5½ fra Skanderborg, mens vi
skuffede med 5-3 over Fredericia.
Pointforskellen var nu skrumpet til
1 point, men vi havde dog det letteste program tilbage.
I 6. runde gjorde Springeren os
kunststykket efter og slog Evans 2
med 6-2, men også vi havde tur i den
med 5½-2½ over Skanderborg, som
hermed var hægtet helt af topkampen.
Igen var vore topbrætter stærkt spillende. På førstebrættet skete:

Kristian Seegert
Skanderborg (2192)



 
   
   
   
   
  
 

 
Søren Brautsch
Haderslev (2230)

Afvikling!

Ligaen

Haderslev Skakklub

Haderslevs
resultater

1.div.

Formand: Gert Jöhnk
Email: gcjo@bbsyd.dk

– i Skakligaens
første elleve år

Spillested: VUC SYD,
Christian d. X's vej 39, 6100 Haderslev

8

2.div.

Klubaften: Mandag kl. 19.15.
... og undervisning 18.45-19.15

3

3

4

Medlemstal: 30
... heraf 4 juniorer og 3 seniorer.

6. runde

Jan Rode Pedersen
Skanderborg 2 (2218)

Jesper Kjærgaard Jensen
Haderslev (2108)

2. division, gr. 3

1. r.

2. r.

5

7

7½
5

7

5

6



3

8

½
3
2
4

2

7½

8
1

6

1
5

1

4

2½

1

3
7

2

2

1½

6

7

4½

3

5

1½

2

3½

3

5

4½

4½
6

8

4

6
2
3
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2011-12

2010-11
5

½
2
7

6
7

8

7½

1

4

Pts.

4

5½
3½

4

5½
3

5½

5

3½
8

2
2½

2

5

7. r.

3

1

2

5
6

4

2½
4

6½

6½

6. r.

6

8

7

5. r.

5
6

1½

4

3

6

2

2½
3

6½

2½

5½

3

3

2009-10

2008-09
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4. r.

7

½

2½

5

5½

5½
6

1

5 Evans 3

3. r.

8

5½

4 Tønder

8 Bov 2



Vi var optimistiske før sidste runde,
hvor vi skulle møde bundproppen

3 Haderslev

7 Fredericia

^

35... Lb2 36. Lxb2 Df3† 37. Kh2 Txb2
38. T2e3 Df6 0-1

2 Skanderborg 2

6 Springeren

2006-07



   
  
 
  

   


1 Evans 2

2005-06

2004-05



Og på andetbrættet:

Hold

4

fra Evans III, mens Springeren
skulle have solide Fredericia. Men
hvilken afslutning: Vi vandt planmæssigt 6-2 efter at have fået fuldt
udbytte af et par kritiske stillinger,
men Fredericia gjorde ikke meget
væsen af sig og tabte 6½-1½ til
Springeren, der nåede a point med
os.
Kun to matchpoint mere gav os
dog førstepladsen, som blev skabt i
1. runde og aldrig forladt. Sejren blev
især skabt ved en stor indsats af vore
topbrætter, hvor Søren og Jesper
hver scorede 5½ og jeg 6 point af 7
mulige, men også af en stabil holdindsats, hvor ingen scorede under
50%.
Nu glæder vi os til næste år og er
som sædvanlig optimistiske i vurderingen af vore chancer.

30. Db2 bxc4 31. bxc4 Tb8 32. Dc1 Tb3
33. a4 Tdb8 34. Dc2 La3 35. T1e2

Skandinavisk / B01
1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. Sc3 Da5 4. d4
Sf6 5. Lc4 c6 6. Sf3 Lg4 7. h3 Dh5 8.
Le2 e6 9. Tg1 Lxf3 10. Lxf3 Da5 11. Kf1
Sbd7 12. De2 Le7 13. g3 Sb6 14. Kg2
Td8 15. Td1 Lb4 16. Se4 Sxe4 17. Lxe4
Sd5 18. a3 Le7 19. c4 Sf6 20. Lf3 0-0
21. Ld2 Df5 22. Lc3 Ld6 23. Td3 Tc8
24. Te1 Tfe8 25. Te3 h5 26. Le4 Sxe4
27. Txe4 b5 28. b3 a6 29. Dd2 Ted8

4

7

www. haderslev-skakklub.dk

32. Txd7† Kxd7 33. Lb5† Ke7 34. Lxe8
Kxe8 35. Kd4 Kd7 36. Ke5 Kc6 37. Kxf5
h6 38. Kg6 Kb5 39. Kxh6 a5 40. Kxg5
Ka4 41. h4 Kxa3 42. h5 1-0

1

2

3

1

mp. plac.
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39½
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5
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Ligaen

Skives
resultater

Foto: tr.

1.div.

Skive Skakklub
– oprykning
på bredden

– i Skakligaens
første elleve år
2.div.

1
4
6

2. division, gr. 4

1. r.

1 Randers

4

3 Jetsmark 2

1

7 Aalborg 2
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3

3. r.
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5
6

5

8

7
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4

4½
2

5
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4½

8

2. r.

5

3
6

6 Viby

8 Thy
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4 Holstebro
5 Silkeborg

6
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2½
7
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2

5

3½

1

6
6

3

2

1

3½

3

4

4

2

6

1

2

4½

2½
2½

7

5

5

3

3

3
½

8
7
1

2014-15

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

Silkeborg (2029)

Stilling efter Sorts 28... h5xg4. Hvid
har her det afgørende 29. dxe6! Txd2
30. exf7† Kh7 31. f8S†! Torben
havde set det, men i tidnøden stolede
han ikke på sin beregning.
29. Tf4? Dg3† 30. Kf1 Dh3† 31. Dg2?!
Dc3 32. Td1 Dc2 33. Te1 Txd5 34.
Dxg4 Dd3† 35. Kg1? Dd2 36. Tf1??
Lb8 37. opgivet, 0-1
7. r.

6
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Torben Bødskov Andersen
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2008-09

2007-08

2006-07

Per Nielsen

sejre og 15½ point. Pænt uden at
være prangende, og Silkeborg lå nu
nummer 1.
6. runde bød på udekamp mod
Jetsmark 2 i skolernes vinterferie,
og igen smilede lykkens gudinde til
os. Jetsmark, som i optimal besætning var et af rækkens bedste hold,
var svært afbudsramt, og vi fik 5½
point med til Skive. Samtidig måtte
Silkeborg nøjes med 4-4 i Aalborg.
Dermed førte Skive med et enkelt
point foran Silkeborg før sidste runde, der bød på ny medvind. Vi kom
ellers elendigt fra start i vores egen
kamp mod Randers, men Silkeborg
kiksede et par oplagte gevinststillinger mod Jetsmark 2 og endte med
at tabe 3½-4½, og så kunne vi køre
oprykningen hjem med et par remiser til sidst, selv om det betød nederlag på 3½-4½ mod Randers.
Et eksempel på sæsonens medvind fra den vigtige kamp mod Silkeborg:

Hold

2 Skive

2005-06

2004-05

Af Per Nielsen

2009-10

8

8

Det lå ikke just i kortene, at Skive
skulle løbe med oprykningen fra 2.
division, gruppe 4. Ganske vist var
det de to foregående sæsoner blevet
til pæne placeringer som henholdsvis
nr. 4 og 3, men kort før sæsonstart
valgte klubbens højestratede, Jesper
Søndergaard Thybo, at tage imod et
tilbud om at spille ligaskak for Jetsmark. Dermed lignede det for Skive
endnu en sæson som blød mellemvare og med Silkeborg som klar
oprykningsfavorit.
Vi kom imidlertid flyvende fra
start, da vi vandt en på papiret helt
lige match mod Viby med 6½-1½.
Dernæst gjaldt det mødet med Silkeborg. Det lignede undervejs den
frygtede røvfuld, men på forunderlig vis fik vi vendt to tabsstilinger til
gevinst, så vi nøjedes med at tabe
3½-4½.
I januar mødte vi rækkens tre formodede bundhold, Thy, Holstebro
og Aalborg 2, hvilket indbragte tre

3

5
2

6

Med øje på fremtiden er det en
stor gevinst for Skive at være nær
nabo til Vestfjendsskolen i Vridsted,
hvor skoleskakken med Morten Sørensen som primus motor har kronede dage og for andet år i træk er
blevet kåret til Årets Skakskole ved
Landsfinalen i Skolernes Skakdag.
Talenterne myldrer frem og sætter
allerede deres positive præg også på
klublivet i Skive.
Fra matchen mod Aalborg 2, bræt 7:

Jørn Hviid
kommenterer:

5. runde

2014/15-sæsonen var Skives niende
optræden i divisionsturneringen, og
historisk har divisionsskak været en
svær størrelse for klubben. Første
forsøg var i 1990/91, hvor det ligesom ved tre senere lejligheder blev
til en sidsteplads. 2012/13 var første sæson, hvor det med en fjerdeplads blev til en slutplacering i den
bedste halvdel.
Skive er en klub med cirka 45
medlemmer. Klubben er blevet samlingspunkt for skakspillere fra et stort
område og nyder også organisatorisk stor glæde af folk fra nu nedlagte klubber som Vinderup, Nord
& Østsalling og Struer. Formand er
Frode Meldgaard, som tidligere var
en stor drivkraft i Vinderup Skakklub.
Klubbens værdier er masser af
aktivitet, blandt andet baseret på tre
årlige klubturneringer og seks hold i
holdturneringen, og hyggeligt, socialt samvær. Vægten ligger klart på
bredden, men den nye udfordring i
1. division kalder alligevel på intern
diskussion om, hvorvidt man skal
forsøge at forstærke holdet forud for
næste sæsons holdturnering, der
sportsligt ellers ligner en meget stor
mundfuld.

Kasper Antonisen
Aalborg 2 (1710)

Jørn Hviid
Skive (1898)

Uregelmæssigt / A43
1. d4 c5 2. Sf3?! cxd4 3. Sxd4 e5 4.
Sb3 d5 5. e3 Le6 6. c4 Sf6 7. Sc3 Lb4
8. cxd5,Sxd5 9. Ld2 Sxc3
Her håber jeg egentlig bare, at c-bonden bliver svag og kan erobres.
10. Lxc3 Lxc3† 11. bxc3 Dc7 12. Lb5†
Sd7 13. Dc2?!
Personligt bryder jeg mig ikke om at
dække den mindste brik med den største. I stedet13. 0-0! Dxc3? 14. Dd6!

Foto: Henrik Nyby.

13... Tc8 14. Tc1 0-0 15. 0-0 Sc5 16.
Tfd1 Sc4 17. Lxc4 Dxc4 16. Tfd1 a6?!
17. Le2 b5?! 18. Lf3 Sa4! 19. Ld5
Måske bedre 19. c4 Dxc4 20. Dxc4
Txc4 21. Td6 Sc3. Sjovt nok virker
det bedst at give c-bonden.
19... De7 20. c4? Lxd5! 21. Txd5
Txc4?! 22. Df5
Kasper prøver at spille aktivt men
mangler et lufthul til kongen.
22... Txc1† 23. Sxc1






^
   
   
 
   
   
  
   

23... Db4!
Et dejligt træk at finde, og nu spiller
stillingen sig selv. Truer De1 mat!.
24. Td1 Sc3! 25. Tf1 Db2!
Nu taber 26. Dxe5 damen efter 26...
Se2†, og ellers ryger a2.
26. Sd3 Dc2!
Binding på springer og dame, og nu
truer 27... Td8.
27. Dd7 e4! 28. Sb4 Se2†! 29. Kh1
Dc4!
Truer springeren på b4 og ikke
mindst Sg3†.
30. Tb1 Sc3! 0-1

Skive Skakklub
Formand: Frode Meldgaard
Email: frodemeldgaard@hotmail.com
Spillested: Skivehus Skole,
Rosenbakken, 7800 Skive
Klubaften: Tirsdag kl. 19.00
Skive Skakklubs oprykkere – fra venstre Henrik Smedemark, Flemming Kamstrup,
Rasmus Thøgersen, Frode Meldgaard, Claus Støvring, Erling Møller Nielsen, Michael
Glibstrup, Lars Schøning, Jørn Hviid og Per Nielsen. 10 af de 11 spillere, som bidrog til
oprykningen, Lars B. Agger var fraværende.

Medlemstal: 44
... heraf 6 juniorer og 9 seniorer.
www. ssk.mira.dk
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Holdskakken
flytter noget
I Middelfart Skakklub får
spillerne mere i rating – og
kage efter holdsejr.
Af Jacob Kloch
Hvis man er i tvivl om, at holdskakken flytter noget, så er Middelfarts debutsæson i Fynsserien et
godt bevis på, at det gør den. Især
ratingmæssigt.
Middelfart var i den nu overståede sæson oprykker til Fynsserien,
som er det fynske svar på mesterrækken. Som en lille klub og uden
mesterspillere på holdkortet lignede
det på forhånd en lang sæson med
mange nederlag.
Men kan man flytte spillere, som
ikke er specielt turneringsaktive og
ikke er en gruppe fremadstormende
juniorspillere, men garvede spillere,
som måske trænger til at få udvidet
repertoiret? Det var klubbens udfordring.
Så inden første holdkamp havde
klubben besøg af FM Mads Boe.
Fordelen ved at få en spiller udefra
er, ud over styrken, at blive inspireret i forskellige åbninger og faldgruber. Husk at vi ikke lærer på
samme måde alle sammen eller har
samme spillestil.

Sæsonstarten blev klart tabt 6-2
til Læseforeningen II. Her valgte
bestyrelsen straks det modsvar at
udlove god kage ved sejr i holdskakken. Det er noget skakspillere
kan forstå!
Klubaftenen efter hver holdkamp
plejer vi at gennemgå alle partierne.
Det er altid dejligt for de sejrende at
vise deres sejre, men det gælder for
alle partier, at der er plads til bedre
træk i løbet af kampen, og dem får
man måske ikke øje på alene. Har
man nye og urutinerede folk, er det
også godt at få dem til at vise partiet,
for her får de mulighed for undervisning i deres eget parti.
Til gennemgang af partierne bruger vi en udenbys spiller. Hvorfor
det? Jo, for hader garvede skakspillere noget, så er det, at deres egne
klubkammerater påpeger, at det måske var dårligt spil (enten af spilleren selv eller modstanderen) i partiet. En stærkere spiller udefra kan
nemmere slippe af sted med at give
råd og forslag. Og selv om vi måske
ikke vil indrømme det på klubaftenen,
så sidder det i baghovedet. og refleksionen kommer senere. Så vi kan
kun anbefale gennemgang af partierne.
Tilbage til kagen. I 2. runde mødte
Middelfart Nyborg og sendte dem
hjem med et 5½-2½ nederlag, som
ugen efter udløste skaksejrs-kagen
på billedet.

Sejrs-kagen
i Middelfart
Skakklub.

Middelfart Skakklub
Modtog DSU's Initiativpris 2014
Formand: Jacob Kloch
Email: middelfartskakklub@gmail.com
Spillested: Østergades Forsamlingshus,
Østergade 33, 5500 Middelfart
Klubaften: Mandag
Medlemstal: 15
www. middelfartskakklub.dk/
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Resten af sæsonen skal ikke remses op her, men blot opsummeres
til, at Middelfart endte med 24 point
og overlevelse i Fynsserien. Men
bag dette gemmer sig noget større.
Middelfart præsterede over forventet i alle kampene og endte med
en samlet score over forventet på hele
7,88 point. Der blev brugt 12 spillere ud af klubbens i alt 15 medlemmer, så det blev ikke et lukket hold,
men klubbens hold.
Holdet blev styrket med 320 ratingpoint. Ratingfremgangen fordeler sig hos spillerne fra en fremgang
på 117 point til en tilbagegang på 50
point. Da sæsonen startede havde
førstebrættet 1775 i rating og ottendebrættet 1380. Når sæsonen starter
til oktober vil alle pladserne på holdet være forstærket.
Så holdskakken flytter noget.
Undervisning bør ikke være forbeholdt store og stærke klubber – vi
andre skal også forny os. Selv om
Middelfart, når holdskakken begynder igen mandag efter efterårsferien,
altså stadig ikke har en mesterspiller
i front, så vil modstanderne nok have
respekt for os.
Middelfarts opdring til alle klubber er at fejre jeres sejre. Vi glemmer det for ofte, men hvorfor skal
det være så kedeligt? Sæsonens første sejr i holdskakken kan f.eks. udløse en gang chokolade. Det skal jo
ikke være rating det hele!

9. runde

Peter Heine Nielsen
Baden baden (2654)

Matthias Bluebaum
Werder Bremen (2530)

Slavisk / D10

Foto: Cathy Rogers.

Peter Heine Nielsen – tysk holdmester
med Baden-Baden for 10. år i træk.

Baden-Baden
atter mester
Topskak med drama, men
også hygge i Bundesligaen.
Af Peter Heine Nielsen
Professionel skakspiller er ikke noget, man beslutter sig for at være,
men noget man opdager, man er.
Skak har man altid spillet hele tiden,
og at det så bliver ens levevej er noget, der nærmest bare sker. Tilsvarende er det at holde op igen. Før
Bundesliga-weekenden 31/1 - 1/2
havde jeg ikke spillet et eneste ratet
parti i et år bortset fra en enkelt uge,
og seks holdkampe i løbet af et år er
ikke blot markant mindre end nogen
sinde tidligere i mit liv, men også
langt under et typisk medlem af
Dansk Skak Union.
Derfor var det med en vis bekymring, jeg satte mig til brættet. For nok
er skak langt mere vidensbaseret end
andre sportsgrene, og derfor er det i
høj grad muligt ved erfaring at
kompensere for manglende træning,
men følelsen af rust var alligevel markant.

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sc3
Min unge modstander var for mig et
ubeskrevet blad, selv om han nylig
har opnået stormestertitlen. Han spiller altid slavisk, og mine forberedelser lå en del træk længere fremme
end ved træk 3. Jeg havde overvejelser om, hvad der var den mindst risikable trækfølge i forhold til at minimere muligheden for tidlige afvigelser, men da han altid endte i de samme
anti-meranere, vurderede jeg det uden
betydning.
3... dxc4!?
Spillet efter et par minutters betænkningstid – og til min store irritation.
Varianten anses for lidt tvivlsom,
men ganske skarp. Og jeg tænkte
tanken, at sådan ville jeg selv for 20
år siden have spillet mod en aldrende
stormester.... Jeg har naturligvis set
på 3... dxc4 for både Anand og Carlsen, men forskellen på perspektivet
som sekundant og spiller er markant.
4. e4
Carlsen vandt med 4. e3 over Nakamura i Saint Louis sidste år, så jeg
formodede, at min modstander netop
var forberedt på den variant.
4... b5 5. a4 b4 6. Sb1 La6

  ^
   
   
   
  
   
  

 
7. Dc2!?
Et træk jeg så på i en Anand-træningslejr år tilbage. Dengang en nyhed, men nu spillet flere gange, først
af Onichuk i 2010. Ideen er, at nok
ofrer man en bonde eller to, men Hvid
får udviklingsforspring, og begge

Sorts bønder på b4 og c6 er svage.
Erindrer jeg korrekt, var jeg vist den
eneste på træningslejren, der var imponeret.
7... Dxd4
Logisk og konsekvent, men 7...
Sf6!? ser ud til at være ekspert-svaret. Pointen er, at 8. e5 b3! generer,
og at efter 8. Sd2 e6 9. Lxc4 Lxc4
10. Dxc4 er 10... c5! 11. dxc5 Sbd7
glimrende modspil for Sort. Men en
god ting ved, at ingen af de andre
Anand-hjælpere kunne lide trækket,
var, at de derfor ikke har spillet det,
og at man derfor ikke kunne gætte,
at det var en del af mit repertoire.
8. Sf3 Dd6 9. Sbd2!?
Fortsætter stilen. Udviklingsforspring er det væsentligste i forhold
til, om det er en bonde eller to, jeg er
bagud med. 9 Lxc4 er spilbart, men
det er fristende at prøve at udnytte
hans dronnings udsatte stilling på d6.
9... c3!?
Konsekvent. Efter 9... e6 kan jeg slå
igen med springeren på c4, enten direkte eller efter afbytning af løbere.
Nu derimod er 10. bxc3 Lxf1 mindre elegant.
10. Sc4 Dc7
10... Lxc4?! 11. Lxc4 cxb2 12. Lxb2
er selvfølgelig konsekvent, men trods
to bønder mere, er Sort ifølge computerne allerede fortabt. Han får ikke
færdiggjort sin udvikling, og det
hvide angreb spiller nærmest sig
selv: Rokade, tårnene i de åbne linjer, hvorefter man ofrer sig igennem.
11. bxc3 e6
Sort har nu blot én merbonde, men
den vigtigste forskel fra før er, at
hans stilling er langt sværere at
storme direkte. Computeren foreslår
subtile træk som 12. Ld2 eller Tb1,
men jeg vælger det mest direkte.
12. g3 Lxc4
Som forventet, idet jeg troede, at truslen 13. Lf4 tvang ham til at reagere,
men det ser ud til, at 12... Sf6!? 13.
Lf4 Db7 er ganske spilbart for Sort.
13. Lxc4 Sd7
Forsigtigt og realistisk. 13... Sf6 14.
0-0 bxc3 anså jeg under partiet for
konsekvent. Efter 15. Dxc3 Sxe4 16.
Dc2 Sf6 17. Sg5 vinder mit angreb
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dog stort set omgående. Ofre på e6
eller f7 ligger i luften, og Hvid er alt
for langt foran i udvikling. Jeg mener, at det var Botvinik, der sagde, at
han gerne nøjedes med én merbonde
– for der skulle jo dog kun vindes ét
parti! Og pointen er klar. Her handler det for Sort om at konsolidere sig
og overleve i stedet for at jagte yderligere materiale.
14. 0-0 Sgf6 15. Td1!?
Som i træk 12 kan man nærmest
kalde min spillestil lidt naiv. Jeg opstiller igen truslen Lf4, men den er
så åbenlys, at modstanderen naturligvis reagerer. Bluebaum tænkte her
længe, og hans træk kom som en
stor overraskelse. Muligheden 15...
bxc3 anså jeg for risikabel, dels. pga.
16. Dxc3, hvor jeg analogt med tidligere har rigelig kompensation, også
for to bønder, skulle han vove at slå
på e4, men også 16. a5!? virkede
lovende. Hvad jeg forventede var
15... a5!? Jeg havde regnet mig frem
til, at 16. cxb4!? axb4 17. e5 Sd5 18.
Lxd5 exd5 19. Txd5 b3 20. Dc3 Lb4
nok vandt en kvalitet for Sort, men
at 21. Dxb4 cxd5 22. La3 ville give
mig afgørende angreb, hvilket computerne verificerer.
15... b3 16. Lxb3 Lc5

  ^
   
   
   
  
   
  

 
Lettelsen over at have fået den ofrede bonde tilbage blev afløst af skepsis, for umiddelbart syntes jeg, hans
stilling pludselig gav masser af mening. Den forekom ret solid, og bondestillingen kunne virke i hans favør
på den måde, at c5-feltet var til rådighed for hans løber eller på sigt
for en springer. Men så indså jeg, at
det alt sammen var det rene sludder.
Hvid står strategisk tæt på gevinst.
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Løberparret er naturligvis en markant
faktor, ikke direkte, men som det
underliggende potentiale, der gør, at
Hvids springer på d4 er så dominerende. Fordrives den som i partiet,
åbner det diagonalen på a2-g8, men
at tolerere en springer, der trykker
imod c6, samt eventuelle ofre på e6
er ej heller attraktivt. Min pludselige
begejstring for stillingen gjorde, at
jeg sjuskede med trækfølgen. Med
17. a5!? får jeg samme stilling som i
partiet, men uden at give Sort ekstramuligheden 17... a5!? Og da 17... e5
18. Sg5 0-0 19. Da2! er knusende,
kan Sort ikke undgå trækomstilling
til partiet.
17. Sd4 0-0 18. a5!
Det er svært at definere præcist hvorfor, men a-bondens fremrykning er
en markant forbedring af den hvide
stilling. Trækket åbner for muligheden La4, men mere abstrakt er det
ideerne med at spille bonden til a6,
evt. bryde ind på b7 med et tårn, eller trusler om at vinde bonden på a7
og dermed få en farlig fribonde, der
er relevante. Et tema jeg holder meget af, analogt med mine partier mod
Lars Schandorff fra DM 2008 eller
Vugar Gashimov fra World-Cup
2011.
18... e5?!
Objektivt tvivlsomt, men meget forståeligt. Fremfor at tolerere springeren på d4 prøver han at løse den gordiske knude i ét hug, men prisen er,
at løberen på b3 nu pludselig spiller
markant med, samt også at f5 bestemt ikke er noget dårligt felt til min
springer.
19. Sf5 Sg4 20. Tf1?!
Begyndende nervøsitet. Før denne
runde var stillingen i ligaen den, at
vi førte med maksimumpoint, to
matchpoint foran vores modstander
fra Werder Bremen. Og vi havde
vundet de seneste 39 Bundesligamatcher i træk, oftest med god margin. Et år konstaterede jeg, at om jeg
havde tabt samtlige mine partier, havde det ikke ændret udfaldet af en eneste af matcherne! Den slags fører til
sorgløshed, og jeg var bestemt ikke
videre bekymret, da jeg ofrede et par

bønder i åbningen, men et kig rundt
på de andre partier fik mig til at forstå, at nu var det faktisk alvor. Nisipeanu stod til tab imod Nybäck, og
alle de andre partier gik i retning af
remis. At sige, at hele sæsonen hang
på mit parti, er i overkanten, for med
tab ville vi trods alt have gode chancer for at få en omkamp. Men en sejr
ville reelt sikre os vort 10. mesterskab på stribe. Måske derfor fravalgte jeg det ellers nærliggende og
stærkere 20. Kg2! Pointen er, at Sort
ikke kan slå på f2 med løberen, da
h3 da vinder en officer, samt at 20...
Sxf2 21. Tf1 Sg4 22. Dd2! giver et
knusende angreb. Reelt har jeg derfor nærmest et tempo mindre i partiet, men Hvids fordel er af en sådan
art, at tid ikke er specielt afgørende,
hvorfor jeg beholder klar fordel. 20.
Kg2! g6 (20... Sxf2 21. Tf1 Sg4 22.
Dd2) 21. h3 Sxf2 22. Sh6† Kg7 23.
Tf1.
20... g6

  ^
   
   
   
  
   
  

 
21. h3!?
Det simple 21. Sh6† Sxh6 22. Lxh6
Tfd8 23. a6!? var bestemt også lovende, men jeg ønskede at undgå
afbytninger, og noget reelt bondeoffer er mit træk ikke, da jeg efter
21... gxf5 22. hxg4 fxg4 23. Kg2
har fantastisk kompensation for bonden. Hans kongestilling er svag, og
jeg får hurtigt afgørende angreb i hlinjen.
21... Sgf6 22. Sh6† Kg7 23. Kg2 Le7
24. Lc4 Sc5 25. f3
Efter lidt komplikationer er vi vendt
tilbage til værdierne nævnt ved 17.
træk. Løberparret er nu en tydelig
magtfaktor, og a-bondens rolle begynder at fremstå klarere.

^   
  
   
   
 
  
  

  
Nu kommer et træk, jeg er stolt af.
Jeg ville så gerne have mit angreb til
at slå direkte igennem, men hverken
34. g5 f5 eller 34. De6 Dd8 kunne
jeg få til fungere. Jeg læste engang,
at Karpovs træk var som fodspor i
sandet. Han så aldrig bagud, men
forholdt sig kun til netop den konkrete stilling på brættet og var derfor
ikke flov over at indrømme, at en
plan var slået fejl.
34. Thh1!
Min positionelle fordel på dronningfløjen er tæt på vindende. Afbytningen af et sæt tårne i b-linjen kombineret med trykket på a7 er det meget svært at forsvare sig imod.
34... Sb5 35. De6 Dd6?!
35... Td6 36. Dc4 deplacerer ganske
vist det sorte tårn en anelse, men uanset er han henvist til passivt forsvar.

De resterende partier gik som forudset, og vi reddede præcist 4-4!
Mesterskabet kom ikke senere i fare,
endda kunne vi fejre det allerede inden sidste runde, fordi Werder Bremen satte yderligere point til. Ti mesterskaber i træk til Baden Baden.
Vi har et glimrende sammenhold,
og f.eks. Anand lægger ikke skjul
på, at han holder af weekenderne,
dels for at spille, men bestemt også
for de sociale aspekter. De fleste af
os har været med hele vejen, flere
endda fra lavere rækker.
Fredag før hver dobbeltrunde er
der fællesspisning med højt humør.
Før Werder Bremen matchen nævnte
en af Baden Badens spillere, at
modstanderholdet var vældig udspekuleret. Og der skete faktisk det,
at Werder Bremen fløj en spiller ind
kun til søndagsmatchen mod os for
at forvirre vore forberedelser i for-
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1. OSG Baden-Baden
2. Werder Bremen
3. SV 1930 Hockenheim
4. SK Schwäbisch Hall
5. SG Trier
6. SG Solingen
7. SK Turm Emsdetten
8. USV TU Dresden
9. SC Eppingen
10. Hamburger SK
11. SC Hansa Dortmund
12. SV Mülheim Nord
13. SF Berlin 1903
14. SF Katernberg
15. FC Bayern München
16. SSC Rostock 07

Br

Bundesligaen
2014-2015

t

hold til den holdopstilling, de havde
brugt dagen inden.
Det ironiske svar fra en anden af
mine holdkammerater illustrerer, at
vi naturligvis godt er klar over, hvad
vores primære force er: ‘Vi har også
en udspekuleret strategi: Vi henter
otte meget højt ratede spillere ind til
hver kamp. Det lader til at fungere!’
Heldigvis ændrer det ikke på, at
vi – som forhåbentlig alle andre skakhold – har det enormt hyggeligt sammen og glæder os til næste gang, vi
ses.

at

Dronningafbytning kunne umiddelbart virke tillokkende for den forsvarende part, men a7-bondens svaghed
bliver blot endnu mere følelig i slutspillet.
36. Dxd6 Lxd6
Efter 36... Sxd6 37. Tab1 bryder jeg
ind i b-linjen.
37. Lxb5!
Det afgørende stød. Nok afgives
løberparret, men den sorte stilling
fanges i ubalance.
37... cxb5
Også 37... Txb5 38. Thd1 er håbløst
pga. bindingen i d-linjen samt a7’s
svaghed.
38. Thd1 Tbd8
I den gensidige tidsnød frygtede jeg
38... Tc8, men tårnslutspillet efter 39.
Lxa7! Txa7 40. Txd6 Txc3 41. Ta5!
er håbløst, da 41... b4 42. Tb5 vinder i kraft af det taktiske motiv Tb7,
og spiller Sort ikke 41... b4, men
dækker bonden med tårnet, kan jeg
blot slå på f6 med nemt vundet stilling.
39. Tab1 b4 40. cxb4 Lb8 41. Txd7
Txd7 42. Tc1 Kg7 43. b5
Og her opgav Bluebaum. Hvid vinder enkelt på flere måder.
1-0

M

25... Sb7 26. a6 Sd6 27. Le2
27. La2 var også relevant, men partitrækket afslører, at jeg tænker mere
over potentialet i bonden på a6 end
trykket mod f7!
27... Tab8 28. Sg4 Sxg4 29. hxg4 Tfd8
30. Th1 Lf8 31. Le3
Jeg brugte en del tid på at få offeret
31. Lg5 f6 32. Txh7†? Kxh7 33.
Lxf6 til at fungere. Typisk håbbaseret
tankegang. Sort har flere gode svar,
enklest 33... Lg7. Som ofte er løsningen at kombinere angreb på begge
fløje, og nu peger min løber mod
svækkelsen på a7, såvel som den
fortsat er orienteret i retning af kongefløjen.
31... f6 32. Th2
Et matangreb i h-linjen virkede oplagt.
32... Td7 33. Da2 Kh8

29
26
21
21
18
17
17
16
15
14
13
12
10
8
2
1

85½
75½
70
69½
64
63½
59½
63½
58
62
60
62½
57
47
32½
30

Bundesligaen er verdens stærkeste
skakliga, og spækket med internationale topnavne. OSG Baden-Baden, som
nu blev mester for 10. år i træk, havde
Anand, Aronian, Svidler og Adams på
de øverste pladser i startopstilingen.
Tilsammen spillede de fire dog kun 12
partier (og scorede 8½ point), mens
Bacrot (8½ af 15), Shirov (8 af 10) og
Naiditsch (12 af 15) trak det store
læs på topbrætterne. Peter Heine Nielsen scorede 3 point i sine 4 partier, og
Bundesligaens to øvrige danskere,
Sune Berg Hansen og Mads Andersen, scorede hhv. 3½/6 for Hamburger SK og 6½/12 for SG Solingen.

www. schachbundesliga.de
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Fotos: Cathy Rogers.

EM Israel 2015:

Lærte mere
end rigeligt
Sune Berg Hansen og Mads Andersen
i stærkt selskab blandt 250 deltagere
ved EM i Jerusalem.

Evgeniy Najer, Rusland – europamester 2015.

Af Sune Berg Hansen
Da Landstræneren spurgte, om jeg
monstro skulle være interesseret i at
spille det individuelle EM i Israel,
fangede han mig på det gale ben. Det
har jeg egentlig altid haft lyst til, og
efter et hårdt år tænkte jeg også, at
jeg trængte til lidt ferie fra et stressende arbejde.
Sådan skulle jeg nu ikke have
tænkt! Jeg skulle have tænkt: Jeg er
rusten og mangler i den grad ordentlige åbninger – er det lige ved EM –
hvor det vrimler med godt forberedte
stormestre, der skal gøres comeback? Mads Andersen blev også lokket med, og det er sikkert en god
ting, for man kan lære meget i sådan
en turnering. Og det gjorde vi så
også.
Selve Jerusalem er et spændende
kapitel for sig, men da det her er et
skakblad, slipper I for mere end: Det
er værd at se...

I sabbat-elevatoren
Mads kom med to deprimerende
nederlag i Bundesligaen i frisk erindring og vidste, at formen nok ikke
var super. Jeg blev lidt snydt af, at
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jeg scorede 1½ point mod to stormestre i samme Bundesliga-runde.
At formen var dårlig, blev helt klart
i 4. runde, hvor jeg bare faldt som en
sten fra en okay stilling.
Fra solnedgang fredag til solnedgang lørdag holder de ortodokse jøder sabbat. Dvs. de må ikke lave
noget og ikke betjene elektriske (ild)
apparater. Så i dette tidsrum var halvdelen af elevatorerne sat i sabbatmode – så de stoppede på hver anden etage (en med ulige og en med
lige numre). Både Mads og jeg blev
ligesom fanget i en slags skaklig
sabbat-elevator, hvor der kun var
gevinst i hver anden runde.
Det gik sådan her for mig: Runde
1 vandt jeg over israelsk husmor med
hvid. Runde 2 tabte jeg med sort mod
den regerende europamester Alexander Motylev. Runde 3 vandt
over tysk turist med hvid. Runde 4
nederlag mod Maxim Matlakov
(2695) med sort. Sådan fortsatte det
nærmest hele turneringen, og jeg
formåede at tabe 4(!) gange med sort
mod stærke folk. Mads havde et tilsvarende forløb bare med omvendte

farver. Han vandt ret nemt med sort
og fik så tæsk med hvid mod 2600folk.

Europamesteren
Resultatet af de 11 runder var, at
Mads blev bedste dansker med 6
point og tabte lidt rating. Jeg havde
en decideret katastrofe med 5½ af
11. Set i bakspejlet var det måske
meget godt, for jeg besluttede med
det samme, da jeg kom hjem, at jeg
ikke spiller flere turneringer uden en
eller anden form for sekundanthjælp.
Så noget har jeg lært, og det hjalp
helt sikkert til DM.
Russiske Evgenij Najer blev europamester. Det er typisk en russer,
der har sit livs turnering, som vinder, og denne gang var det altså
Najer. Der er ingen som helst grund
til at tro, at han lige pludselig er blevet meget bedre end ca. 2650... det
var bare hans tur.

Uforglemmeligt parti
Der bliver spillet fantastisk meget
godt skak i sådan en turnering, men
især ét parti stikker ud.

Ukraine (2727)

  
  
^  
   
   
   
 






GM Denis Khismatullin
Rusland (2653)

Hvid trækker!
Prøv at gætte, hvad Hvid spiller (før
løsningen opsøges næste side)!

Jeg vandt selv en miniature mod en
portugisisk IM. Det er så kort, at det
synes jeg, I skal se.
9. runde

GM Pavel Eljanov

GM Sune Berg Hansen
Danmark (2571)

IM Jorge Vitabo Ferreira
Portugal (2427)

Slavisk / D12
1. Sf3 d5 2. d4 Sf6 3. c4 c6 4. e3 Lf5 5.
Sc3 a6
Er blevet meget populært, efter
Avrukh anbefalede det i sin seneste
bog om slavisk.
6. Ld2!?
Det har jeg set Nybäck spille.
6... h6?!
Det andet randbondetræk, og Sort er
langtfra klar til at rokere. Det er at

Europamesterskabet 2015
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

GM Evgeniy Najer, Rusland (2634) 8½
GM David Navara, Tjekkiet (2735) 8
GM Mateusz Bartel, Polen (2631) 8
GM Denis Khismatullin, Rusland (2653) 8
GM Yuri Vovk, Ukraine (2588) 7½
GM Anton Korobov, Ukraine (2687) 7½
GM Alexander Ipatov, Ukraine (2592) 7½
GM Pavel Eljanov, Ukraine (2727) 7½
GM Andrei Volokitin, Ukraine (2646) 7½
GM Maxim Matlakov, Rusland (2695) 7½
GM Sanan Sjugirov, Rusland (2678) 7½
GM Alexander Moiseenko, Ukraine (2695) 7½
GM Alexander Motylev , Rusland (2665) 7½
Ilia Iljiushenok, Rusland (2450) 7½
GM Robert Kempinski, Polen (2625) 7½
GM Ilia Smirin, Israel (2650) 7½
GM Ivan Cheparinov, Bulgarien (2681) 7½
GM Gabriel Sargissian, Armenien (2668) 7½
GM Ivan Popov, Rusland (2639) 7½
GM Viktor Laznicka. Tjekkiet (2670) 7½
GM Maxim Rodshtein, Israel (2660) 7½
GM Ante Brkic, Kroatien (2586) 7½
GM Liviu-Dieter Nisipeanu, Tyskland (2654) 7½
GM Boris Grachev, Rusland (2670) 7½
GM Tamir Nabaty, Israel (2585) 7½
GM Emre Can, Tyrkiet (2555) 7½

I alt 250 deltagere.
www. eicc2015.com/

stramme den! 6... e6 er Avrukhs
anbefaling.
7. cxd5 cxd5 8. Se5 e6 9. Db3 Ta7 10.
Tc1 Sbd7

 ^
 
   
   
   
  
  

  
^





11. Lb5!
Alle Hvids brikker er med. Hvid vil
sænke Sorts skibe, inden de når ud
af havnen.
11... Ld6 12. Lxd7† Sxd7 13. Sxd7
Dxd7?
13... Kxd7! var nødvendigt. Et hurtigt opslag i Chessbase viser da også,
at det træk spillede jeg selv(!) mod

Mads Andersen
– bedste dansker.

De seks nordiske deltagere:
34
45
103
131
135
184

GM Nils Grandelius, Sverige (2609) 7
GM Hannes Stefansson, Island (2573) 6½
IM Mads Andersen, Danmark (2494) 6
GM Sune Berg Hansen, Danmark (2571) 5½
IM Gudmundur Kjartansson, Island (2484) 5½
IM Vilka Sipila, Finland (2425) 4½
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... EM ISRAEL 2015

– og diagramstillingen:
Denis Khismatulin fik en guddommelig inspiration og trak...
44. Kg1!!
Værsgo, tag mit tårn med skak!
44... Dxd1†?
Sort bider forståeligt nok på, men
det var bedre chancer med 44... Td5!
45. Kh2 Txc6 46. De7† Kh6 47. Df8†
Kg5 48. Dxf7!
Sorts konge sidder i et matnet.
48... Tf6 49. f4† Kh6 50. Dxf6 De2 51.
Df8† Kh5 52. Dg7! h6 53. De5† Kh4
54. Df6† Kh5 55. f5! gxf5 56. Dxf5†
Kh4 57. Dg6 1-0
Sort bliver mat. Helt fantastisk og
uforglemmeligt.

Hvad kan man lære af det?
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v/ Henrik Mortensen

Martin Stampe Noer: ‘Dagens
mand blev Claus Molin, der i et
glimrende parti slog Jan Andersen,
der har ca. 400 mere i rating. Jan
Andersen er Philidors initiativtager
og mæcen, så han får nok alligevel
genvalg til næste runde.’
(Frederiksborg Amts Avis, 7.
februar 2014)
Steve Giddins: ‘Jeg vil bare sige,
at den spiller, som sidder derhjemme, og udelukkende spiller skak
med sin computer, mister en masse.’
(‘101 Chess Questions Answered’,
2008)
Davor Palo: ‘Hellere en lige stilling, der passer én, end en mindre
fordel i en stilling, man ikke forstår
noget af.’
(Skakbladet nr. 7, 2005)

ISTORIE
KH

D
ME

EM var en lærerig omgang, hvor det
blev soleklart, at min Hometown
Hero stil (4 timers inspiration, og så
er jeg klar til at være Sort mod toppen af poppen... NOT) og Mads’ lidt
for autoritetstro og gymnasieagtige
approach (de andre har jo også læst
Avrukh – så hvis det er, hvad man
har, så overrasker man – og fremfor
alt presser man – ingen) ikke er nok
på det her niveau.
Der skal gøres mere, meget mere,
hvis man vil gøre sig håb om at nappe
en World Cup plads. Jeg er efterhånden en meget rutineret stormester, men jeg tager alligevel et par
ting med hjem. Mads er ung og har
fremtiden for sig. Han er nok helt
anderledes klar næste gang, landstræneren lokker.
Eller måske har vi lært så meget,
at vi bare siger ellers tak...

Anish Giri: ‘Mine første to partier i
turneringen var eksempler på gode
forberedelser og førte til de ideelle
resultater. Og som vi alle ved, ender vore dages ideelle partier alle
remis...’
(New in Chess nr. 7, 2010)

Skakspillerne
sagde ...

SKA

Peter Heine Nielsen i 2003! Han fortsatte 14. Sa4 og efter 14... b5 15.
Sc5† Ke7 stod Sort okay. Lidt
skræmmende, at man ikke kan huske ens egne partier.
14. Sa4!
Her er der ikke noget b7-b5 pga. Sb6!
og Tc8†.
14... Lc7 15. Sb6! Dd8 16. Da4† Kf8?
Taber omgående.
17. Dd7! Dxd7 18. Sxd7† Ke7 19. Txc7
Kd6 20. La5 1-0

Skakbladet

Vladimir Kramnik: ‘Hvad forskellen på skak og fodbold er? Alle forstår fodbold, men ingen spiller det.
Alle spiller skak, men ingen forstår
det.’
(Chessbase.com, 8. maj 2008)
Henrik Andersen: ‘I skak gælder
det om at slå modstandernes brikker og vinde materiale. På den måde
bliver det nemmere at sætte skakmat.’
(Fra åbning til slutspil – Skak for
sjov, bind 2', 2012)
Boris Spassky: ‘Smyslov spillede
altid med en stor vrede. I visse tilfælde mod mig grænsede det dog
nærmest til det hadefulde. Det gør
en forskel. Vrede kan blive opfattet
som en positiv sportslig aggressivitet. Imidlertid er man med det hadefulde ovre, hvor man allerhelst vil
slå modstanderen ihjel.’
(Schach, januar 2007)

SKAKHUSET
Tel. 33 – 14 62 91
Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk
chesshouse@skakhuset.dk

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!

Foto: Karsten Wieland.

VM-guld til seniorhold – bagest +65: Rusland, fra venstre Yuri Balashov, Nikolai Pushkov, Vladimir Zhelnin og Evgeni Vasiukov,
forrest +50, Slovakiet, fra venstre Peter Petran, Lubomir Ftacnik, Igor Stohl og Gennadij Timoscenko, samt det vindende
kvindehold, Tyskland Frauen med Brigitte Burchardt, Annett Wagner-Michel, Sylvia Wolf og Kirsten Jeske.

www. schachfestival.de

Hold-VM for seniorer
Af Kåre Hove Kristensen
Tilbage i efteråret efterlyste den
energiske seniorchef Bent Sørensen
interesserede +50-spillere helst med
mindst 2200 i rating i håbet om at
kunne stille stærke danske hold i
både +50- og +65-rækken ved seniorhold-VM i Dresden. Da jeg
endte med at blive den eneste +50’er,
der gav tilsagn om at spille, fik nogen den lyse idé at tage mig med på
+65-holdet, idet de kun var fire spillere - Jørn Sloth, Bent selv, Pouelsten
Holm Grabow og Preben Sørensen
– men ikke havde nogen reserve.
Altså endte det med ét dansk hold,
der så skulle stille op i +50-rækken.
Derved var der et konkret udbytte
af denne stadig relativt nye mulighed for at spille seniorskak allerede
fra det år, hvor man fylder 50, hvad
jeg gør i 2015. Selv om jeg kun har

deltaget i en enkelt seniorturnering,
er det mit indtryk, at dette nye medlem i seniorskakfamilien i form af
+50’erne endnu ikke rigtig har fundet sin naturlige plads i familien og
måske også får svært ved det.
Er der tale om en lillebror i forhold til den ‘rigtige’ seniorskak?
Eller måske ligefrem den oprindelige seniorfamilies uønskede medlem? En tiltrængt niche for de lidt
modne skakspillere, der ikke orker
at konkurrere med yngre til tænderne
computerforberedte skakspillere,
men som heller ikke føler sig hjemme blandt de skakspillere, hvor rollatorfabrikanterne øjner snarlige kunder? Eller bare resultatet af FIDE’s
evige jagt på at finde på nye turneringer, der kan give flere penge i
kassen?

+50 med uklar identitet
Det er måske lidt af det hele, men
det er min opfattelse, at hvor juniorskak, kvindeskak og den ‘rigtige’
seniorskak – både den tidligere +60
og den nuværende +65 klasse – har
hver sine relativt indlysende berettigelser, så er det lidt mere uklart,
hvad der gør +50 klassen til noget
særegent, hvad er identiteten for
denne gruppe, om man vil? Kunne
man så ikke lige så godt også oprette en gammeljunior-klasse for
dem op til 30 år?
Jeg tvivler på, at man kan få opbygget en +50 kultur, der bare er tilnærmelsesvis så stærk som den +65
kultur, som jeg oplevede på forskellig vis i Dresden. De stærkeste/professionelle +50’ere vil og kan spille
mod alle, bare de er gode nok, mens
2015 /3/127
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... HOLD-VM FOR SENIORER
vi almindelige skakspillere for langt
hovedpartens vedkommende stadig
har et arbejde at passe formentligt
mange år endnu, og når der er holdt
ferie med familien, er der ikke meget fritid til skak tilbage, og er det så
nødvendigt at kunne spille +50 turneringer, fremfor så meget andet
skak?
For et af de elementer, der i mine
øjne gør skak til noget fantastisk, er
netop, at man næsten uanset alder
og køn kan konkurrere med hvem
som helst, og derfor skal man ikke
skabe mere eller mindre kunstige
grupperinger, men kun dem, der helt
utvetydigt giver mening og har en
selvstændig identitet. Endelig er der
noget af et paradoks i, at vi i skak-

ken har sat senioralderen ned, når
man i hele den vestlige verden slås
med det ‘problem’, at vi lever længere og længere og derfor i de fleste
lande har indgående diskussioner
om, hvor meget det er nødvendigt at
hæve pensionsalderen for at holde
folk på arbejdsmarkedet i længere
tid.

Derfor senior-VM
Men jeg spillede jo altså selv med i
en +50 skakturnering! Ja, men grunden til at deltage ved netop seniorhold-VM fremfor så mange andre
skakturneringer, var ikke det, at jeg
i helt særlig grad føler mig hjemme
blandt mennesker, der er mindst 50
år og i øvrigt gerne ville spille et

antal korte remiser mod lidt ældre
skakspillere og så gå i baren og/eller inspicere Dresdens i øvrigt mange seværdigheder.
Det var snarere det, at jeg undtagelsesvis havde så meget restferie
tilbage i år, at det var muligt at spille
en turnering, og her var seniorskakVM interessant, fordi der i al fald
denne gang var mulighed for at møde
spændende og stærke modstandere,
og så synes jeg faktisk – og det er
kommet med alderen, så noget er der
da sket siden jeg var 25 år! – mere
om holdskak end individuel skak og
ikke mindst at være en del af et hold,
der repræsenterede Danmark. Faktisk noget så altmodisch som ære.
Jeg skal i øvrigt understrege, at jeg

+50 slutstilling
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

Slovakiet (3/2462) 17 / 27½
Tyskland (2/2482) 15 / 26
England 1 (1/2570) 13 / 26
Thüringen (5/2369) 13 / 22½
Emanuel Lasker Ges. (6/2368) 12 / 21½
SC Forchheim e.V. (7/2296) 12 / 21
Skotland 1 (4/2369) 11 / 21
England 2 (8/2282) 11 / 21
Belgien 1 (13/2178) 11 / 20½
Østrig 2 (19/2157) 11 / 23
Foto: Karsten Wieland.
Argentina (18/2157) 11 / 19
Schach. Leipzig (9/2257) 11 / 19½
Danmark mod England i 5. runde – forrest Kåre Hove kristensen,
SV Lok Engelsdorf (12/2179) 11 / 17
derefter Jørn Sloth, Bent Sørensen og Preben Sørensen, med Pouelsten
Holm Grabow som tilskuer.
Danmark (10/2250) 10 / 20½
Hessen Mix (16/2161) 10 / 19
+65 slutstilling
SK Bad Harzburg 1927 (14/2171) 10 / 20½
Starat (21/2122) 10 / 18½
1. Rusland (1/2406) 18 / 30
Stiftung BSW/DBAG I (32/1967) 10 / 17½
2. KAISSA, Tyskland (3/2280) 13 / 22½
Germany Women 1 (22/2118)
10 / 18
3. Tyskland (2/2308) 13 / 22½
SV Dresden-Striesen 1990 (25/2102) 10 / 17
4. Finland (7/2195) 13 / 23
Sverige (30/2029) 9 / 19
7. Sverige 1 (13/2149) 12 / 20

26.
32.
33.
34.
42.
45.

Norge ‘Max’ (24/2097) 9 / 16½
KS-58 Helsinki (31/1992) 8 / 14½
Norway ‘Mix’ (38/1915) 8 / 16½
Finland (34/1940) 7 / 17
Trondheim (41/1830) 6 / 14½
Norge ‘East’ (45/1769) 5 / 12½
I alt 45 hold. (Seedning/gennemsnitsrating).
Matchpoint / brætpoint. Korrektion ikke anført.
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17.
18.
20.
30.
32.
33.
35.

Sverige 2 (24/2038) 10 / 18½
Sverige 3 (27/1978) 10 / 18
Norge 1 (9/2185) 9 / 19
Finnmark, Norge (29/1965) 8 / 13
Karhut, Finland (34/1892) 7 / 16½
Norge 2 (29/1965) 7 / 17½
Sverige 4 (33/1889) 7 / 16½
I alt 42 hold.

synes det danske hold havde en super god turnering, også socialt, og
det var f.eks. en sand fornøjelse at
opleve, hvilken skakenergi den uforlignelige Jørn Sloth stadig besidder.
Disse betragtninger om seniorskak er i øvrigt ikke udelukkende en
principiel diskussion, men der viste
sig faktisk også ved senior-VM nogle helt konkrete udfordringer ved i
samme turneringsrammer at rumme
både skakspillere, der anskuer skak
som en hård konkurrencesport, som
relativt flest +50’ere givetvis gør, og
skakspillere, hvor andre ting, f.eks.
muligheden for at kombinere skak
og sight-seeing er af stor betydning.
For på captains-meeting, der blev
holdt aftenen før turneringen gik i
gang, gjorde særligt englænderne,
der stillede et overordentlig stærkt
hold i +50-rækken, gældende, at man
da ikke kunne lade runderne starte
kl. 9.30. Et tidspunkt, der til gengæld passer fint med mulighed for
sight-seeing senere på dagen.
De henviste sågar til en FIDEpolicy for ‘top-level tournaments’,
der fastslår, at man i disse turneringer ikke må starte runden før kl. 13!
Lidt spøgefuldt kunne man så henvise til samme reglements anbefalinger om dress-code m.m., som jeg
ikke er sikker på, at andre end Nigel
Short på Englands bedste hold kunne
leve op til.
Desuden advokerede særligt englænderne også for, at holdopstillinger – når nu man ville starte
på dette ukristeligt tidlige tidspunkt
- måtte offentliggøres om aftenen og
ikke umiddelbart før kampstart, således at man kunne forberede sig
seriøst. Der blev stemt om begge
dele, men udfaldet gik englænderne
imod.
Dermed var linjen for turneringen
i øvrigt lagt for englænderne, for
trods de var tårnhøje ratingfavoritter,
gik det slet ikke som forventet for
dem. De stillede ellers med Nigel
Short, John Nunn, og Jonathan
Speelman på de tre øverste brætter,
som alle var top-10 spillere i slutningen af 80’erne, og Short spillede,
som det vil være de fleste bekendt,

VM-match mod Kasparov. Men det
skal måske bare ikke lykkes for
denne stærke engelske generation at
vinde noget, for de samme spillere
var en del af det engelske hold, der
tre gange i træk fra 1984-88 fik OLsølv.
I Dresden kom den første nedtur i
4. runde, hvor de tabte med 1½-2½
til de senere vindere Slovakiet, der
godt nok stillede med stormestrene
Ftacnik, Stohl og Timoscenko, men
alligevel. Fjerdebrættet GM Keith
Arkell, der ellers spiller bedre end
nogen sinde, var synderen ved med
Hvid at tabe til IM Petran. Senere
tabte England også til sølvvinderne
fra Tyskland og måtte dermed højst
overraskende nøjes med bronze. Det
bliver spændende, om englænderne
er med igen næste år, for dette års
deltagelse var alene mulig, fordi FM
Terry Chapman, ud over at være reserve på holdet, også var sponsor for
hele holdets deltagelse.

Danmark godt fra start
Vi havde selv fået en udmærket start
med tre vundne og en enkelt knebent tabt match til Thüringen, og
særlig Grabow havde imponeret bl.a.
med sejr mod IM Joachim Brüggemann i matchen mod Thüringen.
Dermed havde vi efter fire runder 6
matchpoint ligesom englænderne,
og en drøm gik dermed i opfyldelse:
En match mod England! Faktisk så
vi rundelægningen på nettet, samtidig med, at vi var til en både imponerende og tankevækkende udstilling om de allieredes massive bombning af netop Dresden i 1945. Trods
de dystre omgivelser kom vi i en
næsten euforisk stemning ved udsigten til at møde englænderne, der
på papiret helt sikkert er det stærkeste hold, der nogensinde har spillet
ved en seniorturnering.
Vi var godt klar over, at vi med al
sandsynlighed ville tabe klart, men
det er jo den slags udfordringer og
oplevelser som man spiller for at få,
eller hvad? Selve matchen blev dog
langt mere tæt end forventet. Jeg selv
holdt længe balancen mod Short,
Jørn Sloth ligeså mod Nunn, men til

sidst måtte vi begge ned. Preben
Sørensen skulle forsøge at holde
tårnslutspillet med tre mod fire på
samme fløj mod Arkell, men det er
den slags, Arkell lever af at vinde,
og efter en lang sej kamp lykkedes
det også for ham. Bent Sørensen,
som i kampen mod Thüringen havde
klar gevinststilling mod GM Thomas Pähtz, var med sort oppe mod
Jonathan Speelman, der omkring
1990 to gange var i kandidatturneringen. Bent reddede ikke desto mindre æren for os – vi kommer ind,
hvor der netop er blevet afviklet til
et springerslutspil, som Bent kommenterer:

Bent Sørensen
Danmark (2183)






















 
 
  
   
   






Jonathan Speelman
England (2506)

Hvids sidste træk var 30. Sd3xc1.
Tårnene er afbyttet i c-linjen, og jeg
er havnet i et dårligt springerslutspil. Med tårnene på brættet havde
jeg forhåbninger til stillingen, da jeg
beherskede c-linien, men nu er jeg
reelt en bonde i undervægt på grund
af dobbeltbonden. Min vurdering
var, at den lukkede stilling giver
gode remismuligheder.
30... Sc6 31. Ke3 Kf8 32. b4 Ke7 33.
Sd3 Kd6 34. h4 f6 35. g4 a5 36. g5
Nu er fronterne trukket op. Jeg tror
stadig på den lukkede stilling, derfor giver mit svar sig selv, på trods
af at feltet e5 bliver svækket.
36... f5 37. f3 Sd8
Her siger Fritz, at jeg skal bytte på
e4. Jeg var bange for, at Hvid så ville
få en springer til f6 via g4, men mit
dobbeltangreb på b4 og d4 forhindrer dette, hvilket computeren ser.
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... HOLD-VM FOR SENIORER
Det enkle svar var et sort kongetræk,
da Se5 så ikke kommer på tale. Jeg
var ikke bange for Se5, da feltet f7
ikke er noget værd for den hvide
springer.
De næste træk er en dans på stedet,
hvor Hvid ikke finder en plan.
38. Kd2 Sc6 39. Kc3 Sd8 40. Kd2 Sc6
41. Ke3 Sd8 42. Se1 Sc6 43. Sc2 Sd8
44. Kd3 Sc6 45. Kc3 Sd8 46. Se3 Sc6
47. d5
Et gennembrud, der ikke bringer Sort
i alvorlige vanskeligheder.
47... exd5 48. Sxd5 Se5 49. Sxb6
axb4† 50. Kxb4 Sxf3 51. exf5 gxf5 52.
Kxb5 Sxh4 53. Sc4† Kc7 54. Se5 f4
55. Kc5 f3 56. Sd3
Her havde jeg lidt besvær med at
finde forsvarsplanen, indtil jeg fandt,
at springeren skal via h8.
46... Sg6 57. Kd4 Sh8 58. Ke5 Sf7†
59. Kf6 Sxg5 60. Kxg5
Min konge når til a4 før springerens
defensive opgave er løst.
½-½

8. runde

Derefter fulgte i 6. runde en smal
sejr mod Finland og et knebent nederlag mod skotterne, hvor jeg kunne
have sørget for uafgjort, hvis jeg
havde vundet en særdeles gunstig
stilling mod GM McNab. I 8. runde
skulle vi så møde Belgien. Jeg havde
på det tidspunkt 4½/7 og alt tydede
på, at jeg skulle vinde de to sidste
partier for at opnå en IM-norm.

Marc Geenen
Belgien(2231)

Kåre Hove Kristensen
Danmark (2364)

Siciliansk / B75
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 g6 6. Le3 Lg7 7. f3 a6!?
Dermed den såkaldte Dragondorf,
der er en hybrid af drage(Dragon)varianten og Najdorf-varianten. Selveste Botvinnik spillede den nogle
gange, men opgav senere varianten
af årsager, der vist ikke helt holder i
dag. Jeg skal dog ikke forlede nogen
til at tro, at det er verdens bedste
forsvar mod 1. e4 og slet ikke det
solideste, men det er inden for grænsen af det spillelige, og hvad vigti-
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gere er i det konkrete parti: den er
skarp og giver gevinstmuligheder.
8. Dd2 Sbd7 9. Lc4 b5 10. Lb3 Lb7 11.
0-0-0 Tc8 12. Kb1
Hvid har spillet, som man ofte gør
mod en normal drage, men det er nu
næppe det bedste forsøg på at bekæmpe dragondorf’en. Her tænkte
jeg et stykke tid, for netop fordi
Hvids opstilling ikke er den farligste for Sort, havde jeg ikke kigget
særlig meget på denne variant. Det
foresvævede mig dog, at normaltrækket var 12... Se5 (hvad der er
rigtigt nok – spillet med udmærkede
resultater for Sort), men hvorfor
egentlig spille springeren til e5 fremfor b6? Fra b6 holder springeren øje
med feltet d5 (Sorts største problem
i dragen!) desuden kan den så både
gå til både c4 og a4, ligesom man
ikke bliver besværet af et muligt f4
på et ubelejligt tidspunkt, så altså:
12... Sb6

 ^
  
   
   
  
  
 
 



Stort set i samme øjeblik, som jeg
havde trukket, så jeg Hvids to næste
træk og dermed, hvad der lignede en
katastrofe. Geenen var da også kun
var få minutter om at spille det, nemlig:
13. e5

De næste minutter gik med at holde
påtrængende selvbebrejdelser væk,
tanker om en forsvunden IM-norm,
et muligt pinligt nederlag i under 20
træk osv. Derefter begyndte jeg heldigvis at forsøge at regne og fandt
nærmest til min overraskelse stærke
ressourcer for Sort.
13... dxe5!
Derimod er 13... Sfd5 dårligt af flere
grunde, det allerbedste for Hvid er
vist 14.Sxd5,Sxd5 15.e6.
14. Se6(!)
Pointen med 13. e5. Der er intet bedre end at slå den. En isoleret trippelbonde er et både sjældent og stygt
syn, men om ikke andet, så tager
bønderne nogle felter.
14... fxe6 15. Dxd8† Txd8
Spillet hurtigt, og jeg troede under
partiet, at det var en unøjagtighed,
men også efter 16. Lxb6 Txd1 17.
Txd1 Kf7 klarer Sort sig udmærket.
16. Txd8† Kxd8 17. Lxb6† Kd7 18.
Td1†(?) Ld5!
Dette er ressourcen, ellers ville stillingen være vanskelig for Sort. Slår
Hvid nu igennem på d5, vinder Kc6
til sidst en officer. Efter Ld5 gik min
modstander i boksen og fandt ikke
noget ordentligt. Oraklet siger allerede lille Sort fordel (og vil derfor
naturligvis slet ikke spille det tillokkende 13. e5), men psykologisk
er Sorts fordel næsten afgørende, for
det var tydeligt, at min modstander
regnede med at have stor fordel med
13. e5 fulgt af Se6.
19. Lf2 Kc6 20. Lh4?! Td8 21. Lg3 Sh5
22. Te1 Lxb3 23. cxb3?!
For at kunne få kongen med via c2,
men axb3 er nok bedre da det giver
A
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Kåre Hove Kristensen (2364)
Jørn Sloth (2312)
Bent Sørensen (2183)
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20½

Hvid trækker...!

  
  
  
   
   
 
 ^
  




25... Txe2!
Svært at spille, da man normalt ikke
vil bytte tårne i denne stillingstype,
men skak er et konkret spil, og Sorts
eneste ordentlige brik, kongen, bliver en gigant, som går på rov.
26. Sxe2 Kd5 27. Sc3†
På 27. Kc2 kommer 27... e4 28. Sf4†
(efter 28. Sc3† Lxc3 vinder Sort bondeslutspillet) 28... Ke5 29. fxe4
Kxe4! 30. Sxe6 Le5, og jeg vurderede, at min stærke konge ville afgøre sagen. Og det gør den: 31. Sc5†
Ke3! 32. Sxa6 Lxg3 33. a4 Kf2 34.
a5 Kxg2 og vinder.
27... Kd4 28. Kc2 Ke3 29. Se4 Ke2 30.
b4 Kf1 31. Kd3 Kxg2 32. Ke2 h5 33. a4
Lf6 34. a5 g5
Og Hvid tabte på tid. Det er tyve træk
siden, at Sort fik sin isolerede trippelbonde på halsen, og den står der
stadig, løberen er stadig næsten
spærret inde, men både bønderne og
løberen har spillet deres roller – skak
er et smukt spil.
0-1
Vi vandt kampen hele 4-0, hvad der
var rigtig stærkt, for belgierne var
som 13. seedede på papiret kun en
anelse svagere end os som 10. seedet.
Efter storsejren skulle vi i sidste
runde møde det 6. seedede hold med
det imponerende navn Emanuel Lasker Gesellschaft. Det viste sig, at
deres førstebræt, GM Jakob Meister,
med sine 2478 præcis havde så meget i rating, at jeg nu kunne nøjes

Håb til alderspyramiden
I weekenden efter senior-VM var der
afslutning på Skakligaen, hvor det
lykkedes mig at få de krævede 1½
point til den anden IM-norm på fire
dage. Mange har spurgt, eller måske
snarere undret sig over, hvad jeg dog
har gjort for som næsten 50-årig
pludselig at score mine to første
IM-normer? Når man ved, hvordan
DSU’s alderspyramide ser ud, er det
som om, at jeg (og Jens Ove Fries
Nielsen) har givet håb til bogstaveligt talt det halve skak-Danmark.
Jeg kan desværre ikke anvise en
simpel recept på den efterlyste mirakelkur. Tror det er en blanding af
bedre rammebetingelser (børnene er
blevet store), tekniske muligheder i
form af, at det er muligt effektivt at
tilegne sig meget på egen hånd med
databaser etc. uden at spille ret mange turneringer, hvad jeg aldrig har
haft mulighed for, og så den sværeste del: Faktisk at gøre indsatsen og
være vedholdende.
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Løs studierne eller gå direkte til artiklen næste side



med remis for at få en IM-norm.
Efter et dramatisk parti, hvor jeg
efter åbningen og i det tidlige midtspil havde gevinststilling, skulle jeg
holde et tårnslutspil med tre mod fire
bønder på samme fløj remis.
Det lykkedes præcis, så på selvsamme dag som Bent Larsen – født
i Thy, hvor jeg selv (og Sloth og Bent
Sørensen!) er opvokset – ville være
fyldt 80 år, kom normen i hus. Nok
mit skaklivs største øjeblik. Eller
hidtil største med en let omskrivning
af et Bent Larsen citat.
Vi tabte endnu en gang knebent
1½-2½ og rutchede gevaldigt ned i
stillingen og endte som nr. 14, altså
fire pladser under vores seedning.
Selv om ‘tabellen aldrig lyver’, så
fortæller den dog heller ikke altid
hele sandheden, og tre af de tabte
matcher var med 1½-2½ (i de tre
matcher, hvor vi mødte holdene seedet fra 4-6), mens tre af de vundne
matcher var sikre sejre, blandt andet
over Belgien, der endte med at slutte
over os i tabellen! Ser man på korrektion (= opnåede brætpoint ganget med modstandernes matchpoint), så var vi i stedet blevet nr. 8.

Problemskak –

mulighed for at skabe en fribonde.
Men Sort står stadig bedst efter 23...
Td2.
23... Sxg3 24. hxg3 Td2 25. Te2





... og holder remis.
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... og vinder.
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Problemskak – magisk klarhed

Malyutki – studier med maks
Af Steffen Slumstrup Nielsen
Når vi skakspillere, indhyllet i selvbedrag, efter en sejrsrække fristes
til at påstå, at skak er ‘et let spil’, bør
vi før noget andet rådføre os med
slutspilsbogen ‘Springerzauber’
(springertrolddom) af John Selman.
På knap 200 tætskrevne sider behandler hollænderen duellen konge
og springer mod konge og bonde.
Dette slutspil med sølle fire brikker
opstår sjældent i praktisk spil, og det
er måske godt det samme, hvis vi
ønsker at klamre os fast i bedraget
om spillets intuitive natur. At der kun
er fire brikker på brættet er på ingen
måde garanti for en enkel vej til remis eller gevinst. Det konkluderer
man allerede ved at skimme de første sider i bogen.
Eller du kan komme ned på jorden ad en anden rute. Ved at gennemtærske de 350 sider i John Nunns
‘Secrets of Rook Endings’. Der lærer du grundstenene i slutspillet
konge, tårn og bonde mod konge og
tårn. Det er igen et felt, hvor skakspillere hurtigt bukker under, hvis
de forsøger at køre gevinsten eller
remisen hjem på rygraden.
Henry Otten
New York Sunday World, 1891





















   
 
   
   
  

Hvid trækker og vinder.
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I slutspilteoriens kreative udløber,
studierne, støder man på stor kompleksitet med få brikker.
Malyutki er det russiske udtryk for
slutspilstudier med fire eller fem
brikker. Det oversættes måske bedst
som ‘små størrelser’.
Det første eksempel viser en flot,
men let anskuelig pointe i et slutspil
med bønder mod løber. De første par
træk kræver næppe forklaring.
1. a5 Lf8 2. Kd5 Lh6
Men nu overraskelsen.
3. g5†!
Den ene pointe viser sig straks efter
3... Kxg5 4. a6. Diagonalen c1-h6 er
spærret, så Sort ikke har det reddende
4... Le3.
3... Lxg5 4. Ke4!
Switchback. Kongen vender tilbage
til et felt, den lige har forladt. Sorts
løber kan til gengæld ikke gøre den
kunsten efter og returnere til diagonalen a3-f8, da Kf6 spærrer.
4... Lh4 5. Kf3 1-0
David Gurgenidze
64 – Shakhmatnoye
Obozrenye, 1982

 
 
   
   
  
   
   

  






Hvid trækker og holder remis.
Her er strategien klar. Tårnet skal
ned på første række og stoppe bøn-

derne, og så kommer kongen ilende
til assistance. Man fristes let af 1.
Tg8†?, men det er en forførelse. Efter 1... Kf3 2. Tg1 Ke3 3. Kd5 (3.
Ta1 Kd2! 4. Ta2 Kd1!) 3... Kd3 er
Hvid forsvarsløs over for Sorts plan
med at spille kongen til b2.
1. Tc8!!
Sorts svar er tvunget, men tilsyneladende også i hans interesse.
1... a2 2. Tg8† Kf3 3. Tg1 Ke3 4. Ta1!
Kd3
4... Kd2 5. Txa2! Sorts bonde blev i
i første træk tvunget til a2, så den
kunne slås efter 4... Kd2.
5. Kf4 Kc3 6. Ke3 Kb2 7. Kd2
Den afsluttende pointe.
7... Kxa1 8. Kc1 (eller 8. Kxc2) pat!
A. Sarychev & K. Sarychev
Shakhmatny Listok, 1928



  
  
   
   
   
  
   

  
Hvid trækker og holder remis.
To russiske brødre står bag dette tilfælde af magi med fem brikker. Opgaven byder på det måske mest paradoksale førstetræk i slutspilstudiens historie.
1. Kc8!
Hvids førstetræk bryder med alt,
hvad vi ved om skak. Han blokerer
for sin egen fribonde og begraver
tilsyneladende ethvert håb om at

Harold van der Heijden, her blandt deltagerne det i hollandske
mesterskab i løsning af slutspilstudier 2007,
er manden bag en studie-database med 80.000 opgaver:
www.hhdbiv.nl

imalt fem brikker
stoppe den sorte friløber. Ideen får
man som løser først, når man forgæves har forsøgt 1. c8D Lf5† og 1.
Ke6 Ke4! 2. c8D Lf5†
1... b5 2. Kd7 b4
2... Ke4 3. Kc6!; 2... Lf5 3. Kd6 b4
4. Ke5 Kg4 5. Kd4!
3. Kd6 Lf5 4. Ke5 Ld7 5. Kd4
Og Hvid har bremset den ustoppelige
bonde. Man skal spille løsningen
igennem et par gange, før det går op
for én, hvordan han bar sig ad.
Oleg Pervakov
TS 21, 2000





















   
   
  
   
  

Hvid trækker og holder remis.
Også i nyere tid er der gjort chokerende fund med få brikker. I Pervakovs studie har Hvid tre naturlige
træk: 1. d4, 1. Ke5 og 1. Kxf5. Vi
tager mulighederne efter tur.
A) 1. d4? f4!
Sorts bonde går i mål med skak med
let gevinst.
B) 1. Ke5? b5!2. d4 b4 3. d5 b3 4. d6
b2 5. d7 b1D 6. d8D De4† 7. Kf6, og
Sort afgør med nakkeballen 7...
Dh4†
C) 1. Kxf5? b5! 2. d4 b4. Sorts bonde
giver skak på b1 med gevinst.
Når de naturlige træk således er tilbagevist, må vi gribe til den fjerde

mulighed, hvor usandsynlig den end
forekommer os.
D) 1. Kg5!! Hvid undgår med dette
træk skakken fra b1. Spillet fordeler
sig i to hovedvarianter:
D1) 1... Kb3 2 Kxf5 Kc3 3. Ke5!
3. Ke4 b5!
3... Kxd3 4. Kd5 og remis.
D2) 1... b5 2. d4 b4 3. d5 Kb6
Det sidste forsøg.
4. d6! Kc6 5. Kf5 Kxd6
5...b3 5. Ke6!
6. Ke4 Kc5 7. Kd3 Kb5 8. Kc2 Ka4
9. Kb2 og igen remis.
David Gurgenidze, 1999
Tiny Endgames















Bonden stoppes i næste træk fra a3
eller c3!
Harold van der Heijden
Algemeen Dagblad 2003





















 

   
   
  







Hvid trækker og vinder.



   
   
   
   
  

  
Hvid trækker og holder remis.
Endnu et nutidigt eksempel, denne
gang fra den georgiske mester Gurgenidze.
1. a5 b3 2. a6 Kc7
Det eneste gevinstforsøg. 2... b2 3.
a7 b1D 4. a8D er enkel remis.
3. a7 Kb7
Så følger opgavens højdepunkt.
4. Sa6!!
Kun dette usandsynlige felt bringer
springeren på sporet af den sorte friløber.
4... b2 5. Sc7 Kxa7 6. Sb5†

Til sidst en opgave, hvor Hvid skal
vælge mellem fire kandidattræk.
A) 1. e5? fxe5 2. g5 e4 3. g6 e3 4. g7
e2 5. g8D e1D 6. Dg3† Ke2! er remis.
B) 1. g5? fxg5!, og Hvid holder kun
remis med det yderste af neglene efter 2. Kh3.
C) 1. Kh3 Kf3 2. e5 fxe5 3. g5 e4 4.
g6 e3 5. g7 e2 6. g8D e1D, og Hvid
er igen uden gevinst.
D) 1. Kh1! Ind i hjørnet!
1... Kf1 Eller 1... Kf3 2. e5 fxe5 3.
g5 e4 4. Kg1!
2. e5 fxe5 3. g5 e4 4. g6 e3 5. g7 e2 6.
g8D e1D 7. Dg2 mat!
Litteratur:
John Nunn: ‘Secrets of Rook
Endings’, Gambit Publications,
1991.
John Selman: ‘Springerzauber.
Ein Streifzug durch den SchachMikrokosmos des Endspiels König
und Springer gegen König und
Bauer’, STES, 1988.
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Delegeretmødet 2015
Et højt aktivitetsniveau, solid økonomi og velfungerende ny ITsystemer var blandt det, den afgående formand Lars-Henrik Bech
Hansen kunne fremhæve positivt i sin sidste formandsberetning,
mens medlemstallet efter en god periode desværre igen er vigende.
Poul Jacobsen blev valgt som ny formand uden modkandidater,
og til at overtage hans plads i forretningsudvalget blev Peter Willer
Svendsen valgt for ét år, mens Tom Petri Petersen blev nyvalgt for to
år. Det fulde mødereferat kan ligesom regnskabet findes på Dansk
Skak Unions hjemmeside www.skak.dk.

Dansk Skak Unions delegeretmøde
2015 blev afholdt søndag den 5. april
på DM-spillestedet Hotel Svendborg. Dirigenten Steen Juul Mortensen konstaterede at mødet var beslutningsdygtigt, og at 2235 af
Dansk Skak Unions i alt 4099 stemmeberettigede medlemmer var repræsenteret.
Efter seks år som formand havde
Lars-Henrik Bech Hansen meddelt,
at han ikke genopstillede, og formandsberetningen i Svendborg var
således hans sidste. For en mere
udførlig gennemgang af årets resultater henviste han til sin skriftlige
beretning på skak.dk, og nøjedes
med at fremhæve følgende:
Allan Stig Rasmussen vandt ved
DM 2014 i Rebild sit tredje danmarksmesterskab.
Ved OL i Tromsø blev det danske
hold i åben række nr. 61 af 177 (seedet som nr. 40). Jakob Vang Glud
blev dansk topscorer med 7½ af 9.
Guldmedaljerne blev lidt overraskende vundet af det 7. seedede
Kina. Det danske kvindehold blev
nr. 52, lidt bedre end seedningen som
nr. 56 af 134 hold i kvinderækken.
Bedste danskere blev Sandra de
Blecourt Dalsberg med 5½ af 10 og
og Thomine Stolberg-Rohr med 5
af 9. Rusland vandt guld for tredje
gang i træk.
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Årets danske skakspiller blev Jakob Vang Glud. Sejren i Sveins Minneturnering i Oslo i juni gav 3. GMnorm, og han blev udnævnt til Danmarks 13. stormester.
Senior-DM 2015 blev vundet af
Jørn Sloth i +65 og Per StentebjergHansen vandt DM i den første +50
klasse.
Ved nordisk mesterskab for ungdom i Klaksvik på Færøerne vandt
Jonas Bjerre NM-titlen i sin aldersgruppe, og Danmark blev sammenlagt bedste nation.
Danmark stillede hold i + 50 ved
senior-VM. Slovakiet vandt foran
Tyskland og storfavoritten England,
mens Danmark sluttede som nr. 14
blandt 45 hold. Kåre Hove Kristensen opnåede sin første IM-norm. I
+65 var Rusland suveræn og vandt
alle ni kampe.
Skanderborg vandt XtraConSkakligaen med tre point forspring
til sidste års vinder, Brønshøj, og
med Jetsmark på bronzeplads.

Organisatorisk
Før formanden gik videre med beretningens organisatoriske del uddeltes nu hæderstegn og initiativpræmier efter indstillinger fra hovedkredsene.
Medlemstallet gik frem i tre af fire
kvartaler, men var her på det sidste

desværre faldet tilbage, så resultatet
er en mindre medlemstilbagegang i
forhold til sidste år.
Formanden gennemgik indledningsvist de mange emner i overskriftsform, men afbrød derefter sig
selv for at fortælle, at det af en seddel, der var blevet lagt foran ham,
fremgik, at partiet mellem de to
Hansen’er, Curt og Sune Berg Hansen, var endt remis, og at Sune Berg
Hansen dermed var danmarksmester
for syvende gang.
Tilbage i beretningen konstaterede formanden, at landstræner Lars
Schandorff gør et fint arbejde med
eliten, men at de rigtig gode resultater endnu savnes, især med vores
landshold. De kommer forhåbentlig,
men den internationale konkurrence
er hård.
Kvindernes landstræner Thomas
Schou-Moldt har skabt god motivation blandt de stærkeste danske kvindelige skakspillere, og han har sikret en ny toårig sponsoraftale, der
bl.a. gør det muligt at stille med et
dansk kvindehold ved hold-EM i november.
Genindførelsen af et kvinde-DM
har fået deltagelsen af kvinder til at
stige kraftigt ved årets påsketurnering, nemlig fra 1-2% til 6-7%.
Formanden glædede sig over udviklingen, som giver håb om, at den
skæve kønsfordeling i dansk skak
kan bedres, således som det allerede
er sket i andre lande.
Ungdomslandstræner Mads Boe
har gjoret et stort arbejde med ungdomseliten, og især de yngre spillere er i fuld fart på vej frem. Måske
har vi snart nogle meget yngre titelholdere, end hvad vi har haft tidligere. I Norge er der i kølvandet på
Magnus Carlsen mange unge på vej
mod IM- og GM-titlen. Fremtiden
tegner lovende.

Bent Sørensen har stor succes med
seniorskakken. Der var fin deltagelse
ved Senior-DM, der blev holdt i
Randers, og danske spillere er flittige deltagere i de udenlandske seniorturneringer. Dagturneringer har
succes mange steder i landet. Efter
formandens mening vil en øget fokus på breddeskakken blandt seniorerne være med til at fastholde flere
af vore medlemmer.

DSU's turneringer
Divisionsturneringen kom haltende
i gang på forskellige vitale områder,
men som formanden udtrykte det,
blev problemer på typisk skakspillerfacon klaret i yderste tidnød. Forløbet af turneringen var heller ikke
lydefrit med episoder i enkelte
kampe og en meget omdiskuteret
flytning af en ligakamp. Der er behov for administrative stramninger,
og HB har allerede har besluttet
nogle, mens andre er under overvejelse. Men Skakligaens fællesafslutning i Skanderborg var flot.
På forhånd var der store forventninger til DM-stævnet i Svendborg.

Og med mere end 250 deltagere blev
selv de mest optimistiske vurderinger overgået. De lokale arrangører
kan med rette være stolte af stævnet.

Ungdomsarbejdet
Ungdoms-DM 2015 afholdes af
Amager og Nørrebro i oktober i
København, og samtidig blev det
besluttet at overlade arrangementet
af U-DM 2016 til Køge Skakskole,
som også have budt på U-DM 2015.
‘Ungdom’ var også emne på seminarer i 2013 og 2014, og et udvalg har færdiggjort et reglement for
Ungdommens Grand Prix og Ungdoms Hold-DM, som blev vedtaget
på påskens HB-møde.
De to turneringer samler de lokale
ungdomsturneringer og afsluttes
med landsdækkende finalestævner.
Formanden opfordrede til at bakke
om disse arrangementer, som vil
være gode redskaber til at øge interessen og skaffe nye unge medlemmer. Turneringerne vil blive hurtigskakratet og være åbne også for spillere, som ikke er medlem af DSU.

Den traditionelle skaksommerlejr
støttet af DSU og forankret i den
selvstændige forening Skaksommerlejr med Kim Skaaning-Pedersen og Allan Stig Rasmussen som
centrale aktører blev afholdt i juli
2014 på Skanderborg Efterskole
med 100 deltagere og et aktivt og
velkvalificeret leder- og instruktørteam.
En aftale med udenlandsk sponsor om ungdomsskak på Nettet er
ved at være på plads, og aktiviteterne i denne aftale vil blive gennemført af Køge Skakskole, og med
DSU som officiel samarbejdspartner.
Dansk Skak Union og Dansk Skoleskak mødtes september 2014 i
skoleskakkens lokaler i Snaregade i
København. Der blev bl.a. talt om
det nordiske samarbejde og FIDE’s
Chess In Schools. Det er Dansk Skak
Unions håb at indgå samarbejde om
de nordiske ungdomsmesterskaber,
så spillere også kan kvalificere sig
via DSU, og vi kan være fælles om
rejser og NM-arrangementet, når det
afholddes i Danmark.

IT og information
Foto: tr.

Det ny turneringsmodul er i løbet af
2014 trimmet og forbedret og har nu
over hundrede brugere, de fleste
klubber. Der er nye faciliteter samt
vejledning og quick guide. Brugere
giver generelt udtryk for tilfredshed.
Monradrundelægning og dansk hurtig- og lynskakrating er helt nyt og
kan bruges af alle medlemmer, men
også af ikke-medlemmer. Indtil videre ingen ratingafgift. Et holdskakmodul forventes at være klar til næste sæson, til både divisions- og hovedkredsturneringerne.
Dansk Skak Unions internetportal
skak.dk har daglige nyheder og er
flittigt besøgt. Efter aftale med leverandøren blev der foretaget trimninger i 2014, bl.a. efter forslag fra
sidens læsere.
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Dansk Skak Unions forretningsudvalg – bagest fra venstre Tom Petri Petersen

Referater og regnskaber
kan downloades fra:

(organisation), Aage Dalstrup Olsen (sekretær) og Peter Wiler Svendsen (ungdom),
forrest Poul Jacobsen (formand) og René Baarup-Christensen (kasserer).

www. skak.dk
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Dansk Skak Unions
Hæderstegn 2015

2. Hovedkreds

Efter indstilling fra hovedkredsens
uddeltes følgende hæderstegn:
1. Hovedkreds:

Lars Åman Jensen
Holbæk Skakklub

Finn Bonnez
Nørrebro Skakklub
Finn blev valgt som kasserer i det
daværende KS (Københavns Skakforening) i foråret 1987 og har været kasserer i alle årene siden. Finn
har ud over kassererjobbet været
medredaktør på klubladet, aktiv i
indretning af nye spillelokaler samt
administrator af lokaler.
Finn var medarrangør af KSsommerskakturneringer 1994-1998.
Disse omfattede foruden mester og
basisgrupper bl.a. en IM-turnering
og tre GM-turneringer. Den forudgående planlægning med invitationer og indkvartering til udenlandske spillere sørgede Finn for.
Derudover medarrangør af et hav
af EMT- og hurtigskakturneringer.
Det gamle KS havde især i perioden
1988-2003 et meget højt aktivitetsniveau. Noget som heldigvis fortsætter i Nørrebro Skakklub (tidl. KS og
AS04), hvor der alene de sidste år er
afholdt 4-6 årlige EMT-er plus 3-4
hurtigskakturneringer.
Finn har været med til at organisere en række pr-arrangementer gennem tiden.
Simultanmatch mod GM Nick de
Firmian i Nordvestkvarteret, Simultanmatch mod Humpy Koneru, Indre by medborgerhus, deltagelse i
kulturfestival på Fisketorvet og
udendørsskak med store brikker
foran Nørrebro Bycenter.
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Lars Åman Jensen begyndte at spille
skak som 11-årig i 1975. Siden har
Holbæk Skakklub stort set været
hans andet hjem hver tirsdag aften.
I april 1982 blev Lars Åman Jensen
valgt til kasserer i Holbæk Skakklub
og har varetaget hvervet siden med
flid og akkuratesse. I alle årene har
der med Lars Åman Jensen som kasserer været penge i kassen, regnskaber er blevet aflagt uden bemærkninger, indbetalinger modtages med
et smil og udbetalinger foretages
korrekt. Og Lars er glad for at være
kasserer: ‘Det har været et nemt job.
Jeg synes ikke, det er så besværligt
at være kasserer,’ sagde han til det
lokale dagblad i anledning af de første 25 år som kasserer.
Det hører selvfølgelig med til historien, at Lars ud over at være kasserer også er en meget aktiv spiller,
og at han i tidens løb har været turneringsarrangør, holdleder og dommer. Lars er venligheden selv og et
uselvisk menneske, der gør en stor
indsats og er en solid støtte i klubben.
3. Hovedkreds:

Jørn Moestrup
Læseforeningen

Jørn Moestrup har i en menneskealder været en markant skikkelse i det
fynske skakliv. I de første mange år
var Moestrup udelukkende kendt
som en stærk spiller, men efter at
han var gået på pension, lod han sig
i 2006 vælge som formand for sin
klub Læseforeningen – en post han
bestred frem til 2013. I den periode
var Moestrup primus motor, da
Læseforeningen flere år i træk var
vært for DM for seniorer, ligesom
hans klub også stod for afviklingen
af DM i hurtigskak 2011.
I 2012 blev Moestrup indvalgt i
Fyns Skak Unions Forretningsudvalg, hvor han har siddet siden. Her
er den snart 80-årige hæderstegnmodtager med sin humoristiske tilgang til tingene og et glimt i øjet
altid leveringsdygtig i velinformerede og intelligente indlæg, det
være sig om organisatoriske eller
andre emner.
4. Hovedkreds:

Gert Jöhnk
Haderslev Skakklub
Gert Jöhnk har været medlem i Haderslev, siden han var skoleskakspiller. Han har siddet på forskellige poster i bestyrelsen i mange år
og er ham, som altid træder til, når
der er brug for det. Han er p.t. klubbens formand, revisor i hovedkredsen og holdleder for sit mesterrækkehold, og han viger heller ikke tilbage for at passe kantinen, når det er
det, der er brug for, eller hjælpe til
ved et skoleskakstævne. Der er
bredde i hans aktiviteter!
Gert har endvidere evnen til at tage
sig af hvert enkelt medlem, når det
behøves, og at få eventuelle problemer løst uden de store armbevægelser. Gert er en stærk spiller og så

godt som altid til rådighed for sit
hold og for klubben både ved officielle som ved mindre officielle lejligheder. Et eksempel til efterfølgelse og en værdig modtager af
hæderstegnet.

7. Hovedkreds:

5. Hovedkreds:

Kasper var i sine tolv år i hovedkredsens bestyrelse en vigtig brik i
at få tingene til at fungere. Kasper
var aldrig bange for at sige sin mening og kæmpe for, hvad han troede
på.
9. Hovedkreds:

Allan Eriksen
Sæby Skakklub

Bent Ebbesen Fredericia
Skakforening
Hovedkredsen indstiller Bent Ebbesen, Fredericia Skakforening. Bent
trækker sig ved årets generalforsamling, efter at have udført kassererhvervet gennem 18 år. Alle årene har
været præget af stor omhu og præcision i jobbet, ligesom han har haft
stor medvirken i vores IM turneringer.

Allan er en meget aktiv skakorganisator. Han har været formand i Tranum Skakklub og bestyrelsesmedlem i Nørresundby Skakklub og turneringsleder i en række turneringer
i forskellige klubber.
Han er altid klar til at yde en indsats, hvor der er brug for det. Desuden en aktiv debattør omkring regler mm.
8. Hovedkreds:

6. Hovedkreds:

Kasper Wilken Damm
Furesø Skakklub

Kjeld Outzen
Hadsten Skakklub
Kjeld Outzen har været medlem af
Hadsten Skakklub siden oktober
1987, og 1-2 år efter blev han kasserer. Han har bestridt posten upåklageligt siden og i mere end 25 år.
Kjeld Outzen har altid følt et stort
ansvar for klubbens ve og vel og
hjulpet til i det almindelige bestyrelsesarbejde, ligesom han har været primus motor i forbindelse med
klubbens traditionelle udendørsmesterskab ved Lilleå markedet.

Kasper Wilken Damm blev indvalgt
i bestyrelsen i 8. Hovedkreds i 1999,
i første omgang bestred han sekretærposten, og fra 2006 som formand,
indtil han i 2011 valgte at stoppe som
formand, for bl.a. at få mere tid til
familien.

Jens C. Grud Sørensen
Thy Skakklub
Jens C. Grud Sørensen tildeles
DSU’s hæderstegn for sit mangeårige virke med at sikre skakken
gode vilkår i det nordvestjyske, nærmere betegnet Thy-området. Jens
Christian Grud Sørensen lærte at
spille skak i en tidlig alder af en vis
Jørn Sloth. Skakken fangede den
unge Jens C. Grud Sørensen, der
deltog i en række turneringer rundt
om i Thy-området. Efter endt
militærkarriere blev Hanstholm
byen, hvor han slog sig ned, og han
gik ind i bestyrelsesarbejdet.
I perioden 1981 til 1985 som formand for Thisted Skakklub, der senere blev til Skakklubben Nordthy.
Herefter som bestyrelsesmedlem i
5. HK inden 9. HK blev oprettet i
1989, og skakken i Thy-området
blev en del af 9. HK. I 2004 igen
formand i Nordthy Skakklub, der
senere tog navneændring til Thy
Skakklub. Fratrådt som formand
marts 2015 for at få mere tid til at
spille skak.

Hovedsponsor for det danske kvindelandshold
2015 /3/137
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Nyt reglement

Skakserveren har haft daglige brugere i hele perioden, men der investeres ikke midler i den, hverken til
vedligeholdelse eller forbedringer.
Hvor længe serveren skal holdes i
drift på den måde, bør HB overveje,
og der skal holdes øje med de online-tjenester fra FIDE og ECU, hvor

der bl.a. hos FIDE er ny muligheder
med online-turneringer og nationale
rum.
Skakhåndbogen er blevet opdateret, men der er stadig afsnit som
mangler revidering. Noget skal helt
ud, og andet revideres kraftigt. Det
vil blive gjort i de kommende år.

Dansk Skak Unions
Initiativpræmie 2015

3. Hovedkreds:

5. Hovedkreds:

Læseforeningens Skakklub

Skakklubben Evans

Læseforeningens Skakklub har mange aktive medlemmer, som også
deltager i andre klubbers koordinerede turneringer. Det er desuden
lykkedes for LF at skabe et godt
skakmiljø, hvor der både er plads til
hyggeligt samvær og seriøsitet. Læseforeningens klubturneringer har
unionens højeste deltagerantal, samt
er de stærkest besatte, heriblandt af
en hel del A-medlemmer fra andre
lokale klubber. LF har arrangeret de
fire sidste fynsmesterskaber, hvor et
godt turneringskoncept og stor opbakning fra egne medlemmer har
betydet mange deltagere. Endvidere
har klubben i de senere år påtaget
sig flere store landsdækkende arrangementer. Det gælder især DM for
seniorer, som klubben har været vært
for en håndfuld gange, senest i februar 2014, men deres glimrende
lokaler i Bolbro Brugerhus har også
dannet ramme om DM i hurtigskak
2011 og det uofficielle DM i hurtigskak for seniorer 2013.

Skakklubben Evans har i 2014 holdt
80 års jubilæum som en af Danmarks
allerstørste skakklubber. I jubilæumsåret blev der arrangeret en
jubilæumsturnering med 46 deltagere i februar måned. En weekend i
september måned besøgte en af verdens bedste skaktrænere, Arthur
Jusupov, klubben. Om lørdagen var
der først undervisning af Evans’s
egne juniorer og ledere og efterfølgende undervisning af klubbens spillere. Om søndagen var der fri tilmelding for udefrakommende spillere
og egne spillere til yderligere undervisning. Evans’ juniorhold fik
bronze i pokalfinalen i 2014 mod
guld i 2013. Klubben arrangerer
hvert år i august måned gågadeskak
på store brikker mod rivalerne fra
Horsens. I sæsonen 2013/14 havde
Evans for første gang tre divisionshold med i divisionsturneringen, og
som den eneste klub i Danmark har
Evans tre hold med i divisionsturneringen i sæsonen 2014/15.

1. Hovedkreds:

Brønshøj Skakforening
Brønshøj Skakforening har et højt
aktivitetsniveau, hvor de holder turneringer for alle interessegrupper.
Brønshøj har blandt andet afholdt
IM/GM turneringerne BSF Cup GM
2013, BSF Cup IM 2013 og Copenhagen GM 2014 samt den populære
Brønshøj Lang Weekend. På den
måde har Brønshøj Skakforening
løftet skakken i KSU-området.
2. Hovedkreds:

Sydøstlollands Skakklub
2. Hovedkreds tildeler årets initiativpræmie til Sydøstlollands Skakklub,
som blev stiftet i 2003. Klubben er
således en af hovedkredsens yngste.
Det vrimler med aktiviteter: EMT’er,
hurtigturneringer og en velbesøgt
klubturnering. Klubben har på kort
tid formået at få etableret sig som en
stærk partner i vores skakmiljø. I en
tid med vigende medlemstal er det
rart at se, at Sydøstlollands Skakklub er en af de klubber, der har
været i stand til at vende udviklingen. Sydøstlollands Skakklub er en
klub med et godt kammeratskab og
en god atmosfære. Det er således
fuldt fortjent at klubben modtager
initiativpræmien.
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FIDE’s nye regler trådte ikraft 1. juli
2014, og specielt reglen vedr. mobiltelefoner gav som ventet anledning
til en del debat i den danske skakverden. FU meddelte, før reglen trådte i kraft, hvordan den bør administreres. FIDE mener det alvorligt.

4. Hovedkreds:

6. Hovedkreds:

Ribe Skakklub

Randers Skakklub

Ribe Skakklub har de seneste år haft
vanskelige vilkår. Fra at have gode
lokaler stillet til rådighed af kommunen er klubben anvist tidligere
fabrikslokaler i udkanten af byen.
Den almindelige udvikling i medlemstallet har også ramt Ribe, men i
Ribe giver man ikke op! Man har
stadig fire hold med i holdturneringen, heraf et C-hold af juniorer.
Klubbens formand er hovedkredsens
webmaster, og der tilbydes særlig
træning til juniores. Ribe lever!

Randers Skakklub fylder 125 år i
2015 og er dermed en af landets ældste skakklubber. Af samme grund
var det oplagt, at klubben arrangerede Senior-DM for anden gang.
Klubben gjorde i den forbindelse et
stort stykke arbejde for at gøre turneringen så hyggelig og interessant
for deltagere og publikum som muligt gennem reception, stævnemiddag, underholdning og livetransmission ligesom pressen serviceredes
grundigt.

I Reykjavik Open i maj kom en repræsentant for FIDE’s anti cheating
komité til stede og overrakte to
håndscannere til det islandske skakforbund. Spillerne på topbrætterne
blev scannet, og siden lå scannerne
fremme på turneringslederbordet til
advarsel.

7. hovedkreds:

Aalborg Skakforening
af 1889
Hovedkredsen indstiller Aalborg
Skakforening af 1889 til initiativpræmien. Aalborg Skakforening har
i 2014 været medarrangør af DM i
Rebild. Det blev et meget vellykket
stævne takket været erfarne folk fra
Aalborg og Skørping. Sammen med
Nørresundby Skakklub har klubben
arrangeret Larsens Nordjyske Mindeturnering 2014 samt skak på
havnekajen i forbindelse med Aalborg Regatta. Klubben er den største i Nordjylland og samarbejder fint
med de øvrige klubber i 7. HK. I
forbindelse med 125 års jubilæet i
2014 er der lagt meget læseværdige
artikler på klubbens hjemmeside om
mange mindeværdige historiske begivenheder i klubben, Klubben er
landets ældste, men her vil vi glæde
os over, at der er masser af liv i klubben i dag.
8. hovedkreds:

Roskilde Skakklub
Roskilde Skakklub har gennem
årene ganske ubemærket fået opbygget en pæn juniorafdeling, med unge
skakspillere i alle aldre og vidt forskelligt styrketal. Klubben har et
hold, der deltager i Juniorrække
Sjælland, hvor de med tre runder
tilbage ligger placeret i den bedste
halvdel. Ligeledes har klubbens
unge spillere opnået gode resultater
i skoleskak-kredsen. Klubben sørger for ugentlig træning på forskellige niveauer.
9. Hovedkreds; Ingen indstilling.

DSU’s live-skak udstyr er brugt flittigt, og flere investerer i udstyr rundt
i landet. Der er mindre transport, hvis
man enes om at bruge regionalt udstyr, og live-skak er af de nemmere
veje til at synliggøre skakken.
Økonomien i Dansk Skak Union
er sund, og under DM er ledelsen
informeret om, at Unionen har modtaget en arv fra Ebba og Hartvig
Nielsen på 211.500 kr. Beløbet kan
bruges af DSU uden bindinger af
nogen art.

Internationalt
Under skak-OL i Tromsø 2014 var
der valg til FIDE og ECU. Og som
sædvanlig blev det ikke DSU’s foretrukne kandidater, som vandt. Kirsan Iljumchinov vandt stort over
Gary Kasparov og genvandt posten
som FIDE-præsident.
I ECU overtog den tidliger vicepræsident i FIDE Zurab Azmaiparashvili præsidentposten fra Silvio
Danailov fra Bulgarien.
På mødet i det nordiske forbund
blev Lars-Henrik Bech Hansen valgt
som zonepræsident for de næste fire
år og fik dermed sæde i FIDE’s eksekutiv-komité. ECU har desuden
indstillet ham til et sæde i FIDE’s
Rules Committee, også for fire år.

Dansk Skak Union
Året har budt på en del ændringer i
organisationen. Mangeårige Eloadministrator Leif Jensen døde desværre i januar efter længere tids sygdom. Funktionen blev varetaget af
et par FU-medlemmer sammen med
Leif under hans sygdom, men nu er
den overtaget af Per Rasmussen, som
også skal overtage relevante funktioner i turnerings- og kartotekssystemet.
Ændrede arbejdsgange og ny teknologi har medført, at DSU har nedlagt Skakbladets ekspedition. Omlægningerne var ved at være på
plads, da Thomas Vestergård i stedet for at gå ned i tid på sit normale
arbejde og op i tid hos DSU valgte at
gøre det modsatte og opsige sin stilling hos DSU.
Dette gav udfordringer og tænkearbejde i FU. Men da både forman-

den og FU-medlem Tom Skovgaard
havde besluttet at stoppe efter seks
år i FU – planen var oprindeligt fire
år – fandt de det naturligt at overlade beslutningerne om fremtiden til
de tre, der blev tilbage. Der skal findes folk til nyhedsdækning, pressedækning, IT-support og hjemmeside, samt diverse administrative
opgaver.
Formanden mente, at beslutningen om at stoppe var den rigtige for
ham såvel som for DSU, og han glædede sig til at komme ud og være
skakspiller igen.

Fremtiden
Selv om formanden nu havde overladt fremtiden til sine efterfølgere,
afrundede han sin beretning med et
personligt bud på udfordringer og
opgaver for Dansk Skak Union og
ledelsen:
Der skal etableres flere steder i de
store byer, hvor man kan spille skak.
Århus har Chess House, men København og de øvrige store byer mangler lidt noget tilsvarende, selv om
både K41, ØBRO og andre med
jævne mellemrum tilbyder aktiviteter. Vi skal også være bedre til at se,
hvad andre gør. ‘Fucking Chess’
f.eks., 100 mand udendørs i minusgrader. Hvad har vi, der kan laves
med kort varsel, og hvor der kommer så mange?
Vi har en fremragende hjemmeside, der er god til at fortælle vore
etablerede medlemmer om skakken.
Det skal fortsætte, men det bringer
ikke nye medlemmer ind i folden og
er ikke en kommunikationsform, der
er tidssvarende til de ny generationer. Dette skal der fokuseres på, når
de nye stillinger skal besættes.
Skakbladet bliver lavet meget professionelt, og er noget en hel del af
vore medlemer er meget glade for.
Men det er meget dyrt. Og heller ikke
her er indholdet måske helt fulgt med
tiden. Tiden må være kommet til, at
vi går ned til fire årlige numre, måske fra 2016 allerede, og at nytænke
noget af indholdet.
At DSU’s organisation er utidssvarende, gammeldags, ikke hensigtsmæssig er noget, vi alle ved.
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Lars-Henrik Bech Hansen
– sidste beretning og et blik
ind i fremtiden.

Men når det nærmer sig, at vi skal
ændre, er der ingen grænser for de
undskyldninger, man kan finde på
for ikke at ændre noget. Om ikke
andet kan man bruge holdturneringen, den er sikker vinder, hver gang
man prøver at ændre strukturen.
Klubber og hovedkredse skal gøre
noget selv. Det er nemt at bebrejde
den centrale ledelse, alt det arbejde,
man ikke selv får lavet i klubberne.
Uden de nødvendige ændringer i
klubber og hovedkredse kommer vi
ikke videre.
Hvis DSU bliver ved med at
komme for sent til fremtiden, vil det
blive ved med at gå tilbage.
Lars-Henrik Bech Hansen sluttede med at rette en tak til alle dem,
han har samarbejdet med gennem
årene: FU, de ansatte og valgte i HB
og klubber, arrangører samt de
mange entusiatiske skakspillere.
Dirigenten satte herefter formandens beretning til debat, men da ingen ønskede ordet, kunne beretningen uden videre godkendes.

Regnskabet
Kasserer René Barup-Christensen
indledte med at beklage, at der var
en fejl i det regnskab, som blev
offentliggjort på Dansk Skak Unions’s hjemmeside 18. marts samt i
Skakblaet nr. 2. Resultatet for driften var korrekt, nemlig et underskud
på 51.122,46 kr., men status var forkert, idet egenkapitalen er noteret
8.000 kr. for lille. Sammentællingen
af aktiverne er tilsvarende 8.000 kr.
for lille. Så den rigtige egenkapital
er 961.013,21 kr. i fri egenkapital
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og 361.349,50 kr. i henlagt egenkapital.
Fejlen opstod i en af de sidste
efterposteringer under revisionen,
umiddelbart før det blev sendt til
Skakbladet. Revsionen mente også,
at der manglede nogle underbilag,
hvor der f.eks. var anvendt mails fra
en landstræner som dokumenation.
Proceduren er nu ændret, og revisorerne kunne påtegne regnskabet
uden bemærkninger.
Ingen kommentarer, og regnskabet blev enstemmigt godkendt.
Hovedbestyrelsen foreslog uændret kontingent (460 kr. for seniorer
og 380 kr. for ungdom og pensionister), hvilket blev vedtaget. Ratingafgiften blev ligeledes vedtaget uændret (30 kr.), også uden modforslag.

Valgene
René Baarup Christensen foreslog
Poul Jacobsen som ny formand på
vegne af det tilbageværende FU.
Poul Jacobsen var eneste kandidat
og blev valgt med akklamation.
Poul Jacobsen takkede for valget,
og understregede sin vilje til at søge
ny løsninger for fremtidens skak ved
at præsentere en ny tænketank under ledelse af Tim Bjerre.
Da Poul Jacobsen med valget til
formand trådte tilbage fra sin menige FU-post så at sige i utide, skulle
der vælges et medlem til FU for ét
år. Poul Jacobsen foreslog Peter
Willer Svendsen, og han blev valgt
uden modkandidat.
Til den ledige post efter Tom
Skovgaard skulle der vælges et FUmedlem for to år, og Poul Jacobsen
foreslog Tom Petri Petersen.
Et navn blev nævnt fra salen, men
dirigenten fastslog, at en formel nominering fra talerstolen var nødvendig og inviterede til at gøre dette,
men da det ikke skete, blev Tom Petri
Petersen valgt uden modkandidat.
Øvrige valg: Peter Roesen blev
valgt til Skaknævet, Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen som suppleanter, Jakob KaaberHansen og Henrik Mikkelsen blev
valgt som revisorer, og Tom Petersen som revisorsuppleant.

DM og delegeretmødet 2016
Som repræsentant for DM-arrangørerne 2015 i Svendborg tog Niels
Højgaard ordet og inviterede til
endnu et DM i Svendborg. Han håbede at kunne gøre DM 2016 til en
måske endnu større oplevelse. Indbydelsen blev modtaget med stort
bifald.

Eventuelt
Under punktet eventuel, hvor ‘alt
kan diskuteres og intet vedtages’,
som dirigenten formulerede det, takkede Tom Skovgaard for sine seks
spændende år i den centrale ledelse
af DSU. Han glædede sig over et
godt skakmiljø i Danmark med gode
turneringer og hyggelige skakspillere, og ønskede den ny ledelse held
og lykke.
Det nyvalgte FU-medlem Peter
Willer Svendsen takkede for valget
og lovede at arbejde for, at beslutninger også bliver til handling. Helt
konkret ønskede han at forbedre
samarbejdet med Dansk Skoleskak
Ove Matras kommenterede, at
delegeretmødet kunne efterlade det
indtryk, at alt i dansk skak var en
dans på roser, men at debatten især
på Nettet, viste, at sådan var det ikke.
Han pegede på det dårlige samarbejde med Dansk Skoleskak som et
problem, der skulle løses, og som et
eksempel på, at det sagtens kunne
lade sig gøre samarbejde på tværs af
organsationerne, nævnte han, at
Dansk Skoleskak havde været en
meget større hjælp for ham ved arrangementer i Fåborg end Dansk
Skak Union.
René Baarup-Christensen havde
bedt om at få ordet som den sidste,
og det brugte han til at takke LarsHenrik Bech Hansen og Tom Skovgaard for deres store indsat i ledelsen. På vegne af Dansk Skak Union
overrakte dem begge gavekort, der
kunne komme til nytte, nu de havde
mere tid til skak – naturligvis til
Dansk Skaksalg!
Dirigenten afsluttede mødet – som
han mente havde været næsten for
nemt at lede – og motiverede et trefoldigt leve for Dansk Skak Union.

Dansk Skak Unions
Støtteforening

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 19.
www. dsus.dk

På Dansk Skak Unions Støtteforenings generalforsamling i
Svendborg lørdag d. 4. april fik Støtteforeningen ny formand. Finn
Stuhr, der havde stået i spidsen for Støtteforeningen de seneste to
år, ønskede ikke genvalg, og som ny formand valgtes Allan
Bangsbro. Allan har siddet i bestyrelsen siden 1999, og har tidligere
været formand i perioden 2003-2008. Som nyt bestyrelsesmedlem
valgtes Claus Marcussen fra Fredericia Skakforening. De øvrige
bestyrlsesmedlemmer er Per Stentebjerg-Hansen, Verner Christensen og Erik Søbjerg.
Medlemstallet har desværre taget et dyk de senere år. Hvor det i
mange år lå omkring 300, er det de seneste 6-7 år faldet til ca. 200.
Dertil kommer, at Støtteforeningens anden primære indtægtskilde –
de finansielle indtægter – i samme periode er faldet markant som
følge af det generelle fald i renteniveauet. Sidstnævnte er der ikke
meget at gøre ved, men Støtteforeningen opfordrer dig til at melde
dig ind, og dermed støtte de internationale skakturneringer, der
spilles i Danmark. Kontingentet er beskedne 100 kr. årligt. På
foreningens hjemmeside www.dsus.dk findes et link til medlemsportalen, hvorfra det er meget nemt at melde sig ind. Betaling kan
ske med bankoverførsel eller MobilePay.
En konsekvens af foreningens pressede økonomi er desværre
nedsatte støttebeløb til de mange arrangører. Samtidig har vi
besluttet at motivere arrangørerne/støttemodtagerne til at hverve
medlemmer til Støtteforeningen. Antallet af medlemmer, der blev
hvervet i 2014 har således haft indflydelse på støtten i 2015, og
arrangørerne har mulighed for at opnå yderligere støtte gennem
medlemshvervning i år.
Den pressede økonomi betyder også at Støtteforeningen må
prøve at spare. Et nyt tiltag er at spare på udgifterne til tryk og
forsendelse af årsmeddelelsen, som også indeholder påmindelse om
kontingentbetaling. Årsmeddelelse og påmindelsen udsendes nu
som udgangspunkt som pdf/mail.
I 2015 støtter DSUS følgende turneringer:
• Chess House GM, 7.-14. februar
3.200 kr. + maksimalt 800 kr. for fire nye medlemmer.
• Copenhagen Chess Challenge, BMS, 29. april - 3. maj
3.200 kr. + maksimalt 800 kr. for fire nye medlemmer.
• Kemp & Lauritzen Chess EMT 2015, Fredericia Skf., 6.-10. maj
2.200 kr. (heraf 600 kr. for medlemshvervning 2014)
+ maksimalt 400 kr. for to nye medlemmer.
• Politiken Cup, KSU, 25. juli - 2. august
6.500 kr. (heraf 100 kr. for medlemshvervning 2014)
+ maksimalt 1.600 kr. for otte nye medlemmer.
• XtraCon GM, Køge Kyst Skak Alliancen, 9.-18. oktober
5.600 kr. (heraf 1600 kr. for medlemshvervning 2014)
+ maksimalt 1.000 kr. for fem nye medlemmer.
Bliv medlem og støt DSUS på konto: Danske Bank 1551-8064393

1. Ricardo Szmetan
Florin Gheorghiu
Biel 1982. 25... dxe3!! Bindingen var
uægte! 26. Dxd6 exf2† og Hvid
måtte opgive. Efter 27. Kxf2 Sxe4†
ser man jo en ægte binding! 0-1
2. Hector Rossetto, Argentina
Martin Christoffel, Schweiz
Landskamp, Zürich 1950. 14. Sxc6!
vinder mindst to bønder.
14... bxc6. 14... Df7? 15. Lxd5!
15. Dxc6 Sb6. Sort må aflevere:
15... Sb7? 16. Lxe7. 16. Lxd6. Unødigt risikabelt var 16. Lxd5†?! Kh8
17. Lxd6 Ld7 etc.
16... Tf6 17. Lxd5† Kh8 18.
Lxe7! 18. Lf3! var ellers udmærket.
Men argentineren har nok følt sig
godt tilpas! 18... Txc6 19. Lxc6 f4?
Bedre modstand med 19... La6 20.
Lxa8 Lxf1 21. Lf3 De8 22. Ld6 etc.
20. exf4 Lh3 21. Lxa8 Sxa8. 21...
Lxf1 22. Lf3. 22. Tfe1 Sc7 23. Te5
Dg6 24. Tc1 Dd3 25. Lb4 Dxd4 26.
Txc7 Da1† 27. Sb1! Nåh ja. Eneste
træk. Men det skulle jo forudses!
27... Dxb1† 28. Te1 Dg6 29. Lc3.
Game over! 1-0
3. William Watson
Manuel Apicella
Ostend Open, Ostende 1987. Det
inspirerede offer 30. Th1!? ser bedre
ud, end det er. Sort ville få ubehageligt modspil efter 30... Txf6 31. Dxb5
Tf2†! 32. Kxf2 Lxb5 etc.
30. Dxg6! derimod virker udmærket: 30... De2† 31. Tf2 hxg6 32.
Txe2! Men ikke 32. Th1†? Dh5! Nu
vinder Hvid Ld7, hvis ikke Sort giver kvaliteten på f6. Helt udsigtsløst. 1-0
4. Raj Tischbierek
Robert Kuczynski
Det åbne ungarnsmesterskab, Eger
1987. 25. Txg7†!! Kxg7 26. Lxe5†
Kg8 27. Sxh7! Fortsættelsen, som
man bør have haft med!
27... Dxd3. 27... Kxh7? 28. Dh4†
etc. Det objektivt bedste, 27... Dxe5
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28. Dxe5 Kxh7, ville nok kun volde
Hvid få vanskeligheder.
28. Dh4! Tad8? Men 28... Tf8 29.
Sf6† Txf6 30. Dxf6 taber bare langsommere. 29. Sf6† Kf8 30. Dh8†.
30. Sd7†! var 1 træk hurtigere.
30... Kf7 31. Dh7† Kf8 32. Dg8†.
1-0
5. Michael Wiedenkeller, Sverige
Holger Eng, Vesttyskland
Nordiske holdmesterskab, Pohja
1985. 22. Se5! Te8. Der er intet, der
kan hjælpe:
a) 22... Sxe7 23. Lxf7† Kh8 24.
Sxe7 Dxe7 (24... g6 25. S7xg6†) 25.
Sg6† hxg6 26. Dh3† og mat.
b) 22... f6 23. Sh6†! gxh6 24. Dg3†
Kh8 25. Sf7† etc.
c) 22... Dxe7 23. Sxe7† Sxe7 24.
Lxf7† samt 25. Dh3.
23. Txc7! Sxc7. 23... Txe5 24.
Txb7 Txf5 25. Lxd5.
24. Lxf7† Kh8 25. Sg6†! hxg6
26. Dh3 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.
Tjek mine ønsker på
http://bit.ly/calleschack
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige
Tel. +46 733 264 033
callerland@gmail.com

62

2015 /3/142

6. Matthieu Cornette
Johan Salomon
Politiken Cup, Helsingør 2014. 26.
Lxe5! Interessant var også 26. Txg6!
exf4 27. Dh5, der truer 28. Dh6. Sort
kunne så forsøge 27... Sc4 28. Lxc4
Tb6 29. Tg4! Dd6 30. e5 Dh6 31.
Df5!, men stillingen ville bryde sammen.
26... Tbe8. 26... Lxe5 27. Txg6†
Lg7 28. Dh5! Sd5 (28... De7 29.
Dg4!) 29. Lxd5 Tb6 30. Tg5, og Hvid
har alvorlige trusler. Samt to bønder! 27. Ld6 Txe4 28. Lxf8. 28. a5!
28... Lxf8? 29. Txg6† Kh7? 30.
Dh5† Lh6 31. Dxh6 mat! 1-0
7. Krum Georgiev
Boris Gulko
Saint John Open 1988. 22... Se2†!
23. Txe2. Tvang! Efter 23. Sxe2
dxe2 24. Te1 Td1 vinder fribonden
automatisk.
23... dxe2 24. Dxc4 Dc2, og så er
den gal på d1! 25. Dxe2 Dxc3 26.
De1 Dxe1† 27. Txe1 Tb8 bliver kun
et teknisk problem for Sort.
25. Db3 Td1† 26. Txd1. 26. Sxd1
e1T mat! 26... Dxc3! Da Hvid også
her må af med tårnet (27. Td8† Txd8
28. Dxc3 Td1†), opgav han videre
modstand. 0-1
8. Roman Dzindzichashvili
Walter S. Browne
New York Open 1984. 34. Txe4!
Tårnet kan ikke slås pga. 34... Dxe4
35. Dg8† Kh6 36. Dh8† Th7 37.
Dxf6†.
34... Dxb8 35. Te5!! Elegant afspærring! 35... fxe5. Og en til efter
35... Kh8 36. Txh5† Th7 37. Txh7†
Kxh7: 38. f4!
36. Dg6† Kh8 37. Dh6†. Mat i to
træk. 1-0
9. Abdelaziz Onkoud
Ali al Sulaiti
Arabiske mesterskab, Casablanca
2002. 26. Sxc7 fører til et vundet
slutspil, men langt bedre er...
26. Txf7!!, som fik Sort til straks
at opgive. Hverken 26... Sxd5 27.
Txg7† Kh8 28. Ld4! eller 26... Kxf7
27. Sxc7† Ke7 28. Sxa8 er værd at
bruge tid på. 1-0

Kommende
turneringer
Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2).
Priser (ekskl. moms):
Standard: kr. 2,00 / mm
Anden opsætning: kr. 4,00 / mm
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.

www. skak.dk
+ 'Indbydelser'

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

Herning Byturnering 2015 K E
17/8 - 28/9. – Herning Skakklub indbyder hermed til 7-runders Elo-ratet
og koordineret EMT følgende 7 mandage: 17/8, 24/8, 31/8, 7/9, 14/9,
21/9 og 28/9. Udsatte kampe kan afvikles følgende torsdage: 3/9 og 17/9.
– Turneringen spilles i røgfri lokaler.
– Spilletid: kl. 19-slut. – Spillested:
Vestervangskolen, Kantinen, Vestergade 82, 7400 Herning. – Turneringsform: Der spilles i 8-mands grupper
og evt. sidste gruppe som Monrad.
Ved fremmøde senere end 30 minutter efter partiets start dømmes man
som taber. – Betænkningstid: 90 minutter til 40 træk plus 30 minutter samt
opsparet tid til resten af partiet, med
tillæg af 30 sekunder pr. træk fra første træk. – Indskud: 150 kr. pr. person. – Præmier: Hele indskuddet minus EMT-afgift går til præmier. –
Tilmelding senest mandag den 10.
august 2015 til Steen Juul Mortensen, Marievej 7, Snejbjerg, 7400
Herning pr. tlf. 23 32 47 39 eller
meget gerne pr. email til følgende
adresse: steenjuul@post.tele.dk. –
Vel mødt i Herning.

CELLAVISION CHESS CUP

GP-serien 2015-16 går i gang 7.-9. august på Elite Hotel Ideon i Lund
INDSKUD & PRÆMIER
Indskud

600 Skr., 500 Skr. for juniorer. Ved betaling før 24/7 gives 100 Skr. i rabat.
GM, WGM, IM og WIM, som tilmeldes senest 24/7, deltager gratis.
Et begrænset antal hotelværelser er gratis for stormestre – kontakt arangørerne.
Hovedpræmier 15.000 / 9.000 / 6.000 / 3.000 / 2.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 Skr.
Præmier i 'Lilla' 5.000 / 3.000 / 2.000 / 1.000 / 1.000 Skr.
Korrektion ved ligestilling. Hovedpræmier fordeles ved Hort-systemet.
Ratingpræmier 1) 1.000 Skr. 2) DGT 2010 (værdi 600 Skr.) eller 500 Skr. – pr. 12 spillere.
Specialpræmier Bedste kvinde, junior, kadet, veteran V50 & V65: DGT 2010. Bogpræmier for
sensationer undervejs! Gratis skakbog fra Quality Chess til alle deltagere!

PROGRAM
Fredag 7. august

Runde
Runde
Runde
Runde
Lørdag 8. august Runde
Runde
Søndag 9. august Runde
Runde
Præmieuddeling

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
ca.

18:30
19:30
20:30
21:30
10:00
16:00
09:00
14:00
18:30

Otte runde FIDE-schweizer.
Runde 1-4: 15 minutter pr. parti + 5 sekunder pr. træk.
Runde 5-8: 90 Minutter pr. parti + 30 sekunder pr. træk.
Partierne registreres til Elo-rating hhv. hurtigskak-Elo.
Personlig indskrivning fredag 16:00-18:00.
Er betaling noteret i startlisten, og man har bekræftet sin
start i løbet af fredagen, kan mødes direkte til 1. runde.
Spillere op til rating 1599 kan i stedet vælge at deltage i
Lilla CellaVision Chess Cup.

TILMELDING & KONTAKT
Tilmelding via Sveriges Schackförbunds medlemssystem, www.schack.se. Max 250 deltagere.
Indskuddet indsættes på LASK's konto i Handelsbanken. IBAN: SE10 6000 0000 0005 6286 8372
BIC: HANDSESS. Ved betaling på spillestedet pålægger vi en afgift på 100 Skr.
Kontakt
gp@lask.se
www.lask.se/gp

INDLOGERING
Elite Hotel Ideon, Ideon Gateway, Scheelevägen 27
De Luxe: 790 Skr. (enkelt) / 990 Skr. (dobbelt). Superior: 690/890.
Uden vindue: 590/790. Ekstraseng 200 Skr. Hotellet har reserveret 100 værelser.
Anfør 'schack' ved bookning: +46- 46- 287 11 07 / reservation.lund@elite.se

Lunds Akademiska Schackklubb

www.lask.se/gp

Afsender: Dansk Skak Union, Luneparken 25, 6070 Christiansfeld.

Magasinpost SMP
ID-nr. 42197

Årets træk...?
Spilleren med de hvide
brikker er stormester,
men det træk, han fandt
i diagramstillingen,
er alligevel helt utroligt.
Trækket kan ses i
artiklen side 44, men
prøv selv først!

Skak i skolen



  
   
^  
   
   
   
 
 

Internationalt vinder skak anerkendelse ikke bare som et sjovt spil for
børn og unge, men som en aktivitet, der kan bidrage til skolens daglige
undervisning. Især i matematik, men også indirekte i andre fag ved at
lære børnene glæden ved ro og omtanke. I Danmark har Dansk Skoleskak med stor dygtighed og positive resultater gennemført pædagogiske
skakprojekter lige fra lokale initiativer til den landsdækkende Skolernes
Skakdag med 28.000 børn. Senest har Dansk Skoleskaks projekt
‘Kompetenceudvikling af skoleskaklærere’ modtaget 3,7 millioner
kroner fra A.P. Møllers Folkeskoledonation, og planen er at tilbyde et
uddannelsesprogram til ti kommuner, nemlig Aalborg, Haderslev,
Herlev, Hillerød, Horsens, Hvidovre, Randers, Silkeborg, Skanderborg
og Vejle. I sit projekt lægger Dansk Skoleskak op til at uddanne lærerne
såvel skakfagligt som i brugen af skaktemaer i undervisningen.

Skak som linjefag
Tjele Efterskole blev i 1985 stiftet af en
skolekreds, som i lighed med Dansk
Skoleskak i dag troede på skakspillets
kvaliteter som pædagogisk redskab.
Efter en periode uden skak, er det nu
tilbage som linjefag, og med tredobbelt
danmarksmester og lærer Allan Stig
Rasmussen som underviser.
Allan Stig Rasmussen – vinder her med
sort mod Ari Dale, Australien, i Thailand
Open, hvor han med 6½ point af 9 delte
5. pladsen blandt 194 deltagere, et point
efter vinderen Nigel Short, England.

Foto: Cathy Rogers.

