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Holdskak og
ungdomsskak
Sæsonens holdturnering byder divisionsspillerne på første runde den 25. oktober.
Hvem de skal møde, og hvorledes resultaterne bliver, kan man orientere sig om i
unionens nye holdturneringssystem, som nu er integreret i turneringssystemet og
som dette naturligvis også direkte forbundet med medlemskartotek og ratingsystem.
I weekenden 12.-13. september svedte divisionsturneringslederen og hovedkredsenes holdturneringsledere på kursus/workshop, under kyndig ledelse af
programmør Michael Nielsen med det formål, at såvel de selv som programmet
bliver klar til at møde udfordringerne. Hermed indikeres, at systemet endnu ikke
er helt færdigudviklet, men de nødvendige funktioner for såvel publikum som
turneringsledere er på plads til holdturneringerne starter. Der vil sandsynligvis
vise sig behov for lidt korrektioner og videreudvikling, disse vil blive opfyldt
i hensigtsmæssig rækkefølge og tempo.
Ungdomsgrandprix-turneringerne er Unionens ny tilbud til alle børn og unge
under 14 år og kræver ikke medlemskab af Dansk Skak Union. Det første, vellykkede
stævne i GP-cyklussen er nu afviklet, og tro mod Unionens historie skete det i
Horsens, hvor 23 unge skakinteresserede dystede om præmier og GP-point på
Stensballeskolen. GP-konceptet er tilpasset, så kvalifikation til DM-finalen er mere
betinget af deltagelse end af sejre i de lokale turneringer. Dog vinder man flere
GP-point, jo bedre man bliver placeret. GP-point vundet lokalt tager man med til
finalen. Desuden bliver alle deltagere i grandprix-stævnerne ratet for deres
resultater og optaget på Dansk Skak Unions hurtigskak-ratinglister.
I første omgang vil vi med en målrettet opsøgende indsats forsøge at få mange
flere af skoleskak-eleverne i Dansk Skoleskak til at deltage i Dansk Skak Unions
aktiviteter, med ungdomsgrandprix-turneringerne som en god indgangsvinkel. Over
hele landet støtter hovedkredsene bestræbelserne på at få afviklet tilstrækkeligt med
lokale turneringer til, at alle får muligheden for at kvalificere sig til finalen.
Poul Jacobsen
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Korrektioner...
Norway Chess: – Eksverdensmester
Viswanathan Anand spillede stærkt
i Norway Chess 2015 og fik bl.a. revanche mod regerende verdensmester Magnus Carlsen i et forrygende
angrebsparti, som blev kommenteret side 20 i Skakbladet nr. 4. Knap
så forrygende var nogle tekniske fejl
i kommentarerne:
1) Efter 29. Dd1! anføres en længere variant, der slutter med to sorte
brikker på h8. Sidste sorte træk skal
være 35... Kg8.
2) I kommentaren til 33... g5 henvises til et diagram, som var blevet
udeladt i ombrydningen:
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Carlsen valgte altså at lukke stillingen med 33... g5, men kunne ikke
modstå det hvide pres. Anand var
mere bekymret for 33... Kh8!? indtil
han fandt den elegante tempogevinst
34. fxg6 hxg6 35. c4!! (35. Dxg6
Dxg8! var uklart) 35... Lxc4 36. Tc1,
og først derefter slag på g6.
3) I varianten efter 43... Kg7 manglede de første fire halvtræk: 43... Th6
44. Tf8† Kg7 45. Tc8, og først nu
45... Kf7 osv.
Danske verdensmestre: – Den har
vi haft før! En tilbagevendende korrektion gennem 35 år, for redaktionen kan åbenbart ikke lære det:
Det er ikke – og har aldrig været –
korrekt at gøre Jørn Sloth til Danmarks første verdensmester i skak,
sådan som Skakbladet senest gjorde
det i omtalen af den ny ACO-verdensmester Kim Heiner-Larsen side
6 i nr. 4.
Første gang, Skakbladet måtte
korrigere, var tilbage i 1980, efter
omtale af Ernst Larsens bog om den
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ny VM: ‘Jørn Sloth – Første danske
verdensmester i skak'. For Alfred
Christensen havde allerede i 196364 vundet VM i korrespondanceskak
for blinde.
Anden gang var i Skakbladet nr.
2, 2013, og nødvendig, fordi bladet
nummeret forinden havde fejret
Jens Kristiansens imponerende VM
i seniorskak, og dér udnævnt ham til
Danmarks tredje verdensmester i
skak – og altså igen glemt Alfred
Christensen.
Tredje gang følger så her i Skakbladet nr. 5, 2015, og i et forsøg på
få styr på historien og rette op på
redaktionens selvrespekt har vi dels
gået kilderne igennem for at sikre,
at VM-listen nu er komplet, dels
formået blindeskakkenderen Kaare
Vissing Andersen til at portrættere
Alfred Christensen i Skakbladet. Artiklen kan findes side 32 i dette nummer.
Danske verdensmestre i skak:
Alfred Christensen
1905 - 1974
VM i k-skak for blinde
1963, 1966 og 1968
Jørn Sloth
Født 1944
VM i k-skak
1975 (slut 1980)
Curt Hansen
Født 1964
VM for juniorer
(u. 20 år) 1984
Jens Kristiansen
Født 1952
VM for seniorer
(+60 år) 2012
John Arni Nilssen
Født 1974
VM for amatører
(ACO, gr. A) 2013
Kim Heiner-Larsen
Født 1967
VM for amatører
(ACO, gr. C) 2015

Altså i alt seks danskere med titel
som individuel verdensmester i en
af skakkens turneringsdiscipliner
eller grupperinger. John Arni Nielsen repræsenterer Færøerne, men da
færinger er berettiget til spille sig til
DM-titlen i det danske rigsfællesskab, er det rimeligt at tælle et VM
som både dansk og færøsk. ACO er
en privat organisation, eller rettere:
privat virksomhed, og dens VM-titler derfor uofficielle. Men stadig er
det resultater, både spillere og dansk
skak kan være stolte af.
Ordene ‘individuel’ og ‘turnering’
er ikke uden betydning, for medtages VM for hold, og udvides begrebet ‘skak’ samtidig til også at omfatte skakopgaver, vandt Danmark
faktisk sit allerførste VM i skak tilbage i 1930. Nemlig da ti danske
løsere sikrede Danmark sejr og dermed VM i Landeløserturneringen
med i alt 1446 point af 1460 mulige
foran Tyskland med 1404 point.
Denne bedrift fra en tid, hvor der
var langt større prestige i opgaveskak end i dag, vil Skakbladet tage
op i et senere nummer.

XtraCon-Skakligaen
Danmarksmesterskabet for hold
2015-16 afgøres mellem følgende ti
klubber i XtraCon-Skakligaen:

• Bov Skakklub
• Jetsmark Skakklub
• Team Nordea Skanderborg
• Nordre Skakklub
• Skakklubben Nordkalotten
• Hillerød Skakklub
• Philidor
• Aarhus Skakklub / Skolerne
• Skakforeningen ØBRO
• Brønshøj Skakforening
Spilledatoerne bliver: 31. okt. 1. nov., 6. dec., 9.-10. jan., 24. jan,
7. febr. og 5.-6. marts.
Divisionsturneringens øvrige seks
grupper spiller på følgende datoer:
25. okt., 8. nov., 22. nov., 13. dec.,
17. jan., 31. jan. og 28. febr.
www. skak.dk
+ 'Divisionsskak'
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Dansk Skaksalg

Kære klubinstruktører.
Der er på shoppen kommet et nyt
menupunkt med ‘UV-materiale’. For
de af vore
klubber, der har juniorundervisnin
g i klubben eller har skak på de nær
mes
te skoler,
er der nu godt nyt i vores webshop
. Vi har udvidet meget med undervi
snin
gsmateriale. Bl.a. på opfordring fra Hob
ro Skakklub.
Her finder I både dansk- og engelsk
sproget undervisningsmateriale.
Med undervisermanual og arbejdsh
æfter.
På dansk har vi bl.a. Henrik Anderse
ns serie ‘Skak for sjov’ og ‘Skak med
glæde’.
Fra Bent Larsens Skakskole har vi
‘Mestertræk’ og ‘Praktisk skak’,
plus hele serien af ‘Vi spiller skak
’.
Fra det hollandske Step metode har
vi ‘Arbejdshæfte 1’ på dansk.
På engelsk har vi nu hele den holla
ndske serie ‘Learning chess’ – pop
ulært kaldet
step metoden – hjemme.
Denne serie anbefales bl.a. af vore
s juniorlandstræner Mads Boe.
Guld, Sølv og Bronze springeren er
igen på lager.
Under dette menupunkt finder I også
materialer til brug for jeres arbejde
med skak i
skolerne: Robuste plastbrikker og
brætter. Demobrætter. Store ude
ndø
rs
brikker.
Det nye prisbillige skoleur DGT 100
1. Noteringshæfter m.m.
Det hele kan bestilles enkeltvis eller
som UV-pakker. Har du ønsker om,
at vi hjemtager andre UV-materialer, så send
os endelig en e-mail eller ring.
Venlig hilsen
Dansk Skaksalg

Doris Banasik

Vi er Dansk Skak Unions egen spec
ialforretning,
der sælger skakbøger, brikker, bræ
tter, ure og andet
tilbehør til både spillere, klubber,
institutioner og
private. Det er vi stolte af og vil leve
op til ansvaret.
Besøg os på www.skaksalg.dk eller

på

, hvor nye produkter vil blive præsent

eret.

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

IM-norm i Frankrig

FØDSELSDAG

Svend Novrup 70 år
Hurtighed, flid og arbejdsomhed
kendetegner Svend Novrup, der den
9. november fylder 70 år. I sin tid
blev han fynsmester i 100 meterløb
– 11,1 sekund! Fliden og arbejdsomheden ses på det imponerende CV.
120 bøger inden for alle mulige emner, heriblandt skak.
Novrup er en suveræn researcher,
som hurtigt overskuer og favner nye
emner. De største interesseområder
er p.t. golf, musik og Kerteminderevyen. Men han er også sagkyndig
inden for bridge, historie, teater og

litteratur. Derfor har han leveret kvalificerede quizspørgsmål til f.eks.
Danmarksmester og Jeopardy.
Fra 1974-77 sad Novrup i Dansk
Skak Unions forretningsudvalg. Han
genstiftede Kerteminde Skakklub i
1981. Han var fra 1974-90 præsident for AIPE – verdensorganisationen af skakjournalister. Hans
mange kontakter verden over kom
dansk skak til gavn til det internationale turneringsboom i 70’erne og
80’erne. Han har stået bag arrangementer med blandt andre Kasparov,
Carlsen og Anand. Det er dog nok
mest gennem sine daglige bridgeog skakspalter i Politiken, at de fleste husker ham. Han redigerede
skakspalten fra 1972-2000.
Svend Novrup lever i dag sammen med hustruen Mette i Kerteminde. De har fem sammenbragte børn
og 11 børnebørn. Den runde fødselsdag fejres med en familietur til Rhodos.
Jan Løfberg

Sune Berg Hansen
Lars Schandorff
Mads Andersen
Bjørn Møller Ochsner
Mikkel Manosri Jacobsen
Landsholdsdebut for to unge talenter på de nederste brætter, Mikkel
Manosri er endda så ung, at han har
endnu fire år som juniorspiller. Da
kun få af de danske stormestre var
klar til at spille på Island, valgte
landstræner Lars Schandorff dels at
gå ind på holdet som spiller, dels at
give ungdommen en chance.
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www. echecs.asso.fr/ + Compétitions
Bjørn
Møller
Ochsner

Nina
Høiberg

Landsholdene overrasker
Forhåbentlig leverer de to danske
landshold lige så gode resultater og
overraskelser ved EM for landshold
12.-22. november i Reykjavik, som
nye navne og et gedigent comeback
lægger op til. Danmarks hold i åben
række får Jacob Aagaard som holdleder, Nikos Ntirlis som åbningscoach og følgende fem spillere:

Bjørn Møller Ochsner scorede 6½
point af 9 mod bl.a. to GM'ere og to
IM'ere i 12e Open international de
Plancoët i Bretagne 25. juli - 1. august og klarede dermed kravet til en
IM'norm. 50% mod titelholderne og
4½ af 5 mod de øvrige gav en ratingpræstation over 2450 og rakte til 10.
pladsen blandt de 145 deltagere. IM
Lucian Filip, Rumænien (2419), GM
Sebastien Feller, Frankrig (2622),
GM Aleksandr Karpatchev, Rusland
(2473), IM Pierre Bailet, Frankrig
(2503), og IM Kevin Terrieux,
Frankrig (2435) toppede feltet med
7 point.

Til det danske hold i kvinderækken
har landstræner Thomas SchouMoldt udtaget følgende spillere:
Nina Høiberg
Sandra de Blecourt Dalsberg
Esmat Susanne Guindy
Thomine Stolberg-Rohr
Freja Vangsgaard
Mens bræt 2-4 er solide stamspillere
fra OL i Tromsø 2014, er Nina
Høiberg med i alt otte DM-titler i
perioden 1974-1993 og en placering
som Danmarks stærkeste kvindelige

skakspiller nogen sinde et meget
spændende comeback. Pladsen som
5. spiller på holdet havde landstræneren besluttet at give til en talentfuld junior, og det betød landsholdsudtagelse til Freja Vangsgaard som
den højestratede af de helt unge.

Hovedsponsor for det danske kvindelandshold

www.skaksalg.dk
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Kære klubleder og turneringsleder
Lageret er nu fyldt helt op med bræ

tter og brikker. Det er dejligt!
Fra før sommerferien har vi næsten
været tørlagt for alle former for bræ
tter og
brikker. Det har været lidt frustrere
nde.
Det har vi ikke været ene om: Næs
ten alle forhandlere i Europa har vær
et udgået for
materialer, og producenterne i Asie
n har ikke kunnet følge med.
Tillige har producenterne, som vi
skrev om i sidste nummer af Skakbla
det, hævet
priserne væsentligt.
Derfor er vi ved at gå over til euro
pæiske producenter. F.eks. på plas
tbrikker, de
store udendørs brikker og plastbræ
tter. Her kan Kina ikke længere vær
e med
prismæssigt, og ved at gå over til
tyske plast producenter opnår vi også
en bedre
leveringssikkerhed.
For de populære foldbare kartonb
rætter er de vores egenproduktion,
og helt igennem dansk produceret. Her har vi
fra før sommerferien haft udsolgt
af
de populære
brætter med 55 mm felter. Disse
er nu igen på lager.
Er der brikker, som I som klub tidli
gere har købt og nu gerne vil supp
lere af, men
ikke længere kan finde i Shoppen,
så tager vi gerne disse hjem til jer
og lægger
produktet i shoppen. Så vi på den
måde sikrer, at I som klub fortsat
kan supplere
jeres beholdning.
På opfordring fra en del af jer er shop
pen gjort mere brugervenlig ved at
påføre de
enkelte produkter flere basis-specifi
kationer såsom mål og vægt.
Venlig hilsen
Dansk Skaksalg
Ole Knudsen

Vi er Dansk Skak Unions egen spec
ialforretning,
der sælger skakbøger, brikker, bræ
tter, ure og andet
tilbehør til både spillere, klubber,
institutioner og
private. Det er vi stolte af og vil leve
op til ansvaret.
Besøg os på www.skaksalg.dk eller

på

, hvor nye produkter vil blive præsent

eret.

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

Politiken Cup, slutstilling i toppen:
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.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

GM Markus Ragger, Østrig (2688) 8 / 58½
GM Liviu-Dieter Nisipeanu, Tyskland (2654) 8 / 56½
GM Jon Ludvig Hammer, Norge (2677) 8 / 55½
GM Laurent Fressinet, Frankrig (2707) 8 / 54
GM Tiger Hillarp Persson, Sverige (2563) 8 / 53½
GM Samuel L. Shankland, USA (2656) 8 / 53
GM Sebastien Maze, Frankrig (2575) 8 / 52½
GM Mihail Marin, Rumænien (2579) 8 / 51
GM Sune Berg Hansen, Danmark (2566) 8 / 50
GM Vitaly Kunin, Tyskland (2576) 8 / 49
IM Jan-Christian Schröder, Tyskland (2461) 7½ / 57½
GM Aleksandr Rakhmanov, Rusland (2626) 7½ / 55½
GM Daniel Naroditsky, USA (2622) 7½ / 55
GM Jan H. Timman, Holland (2566) 7½ / 52½
GM Sergey Grigoriants, Rusland (2594) 7½ / 51
GM Jacob Aagaard, Danmark (2506) 7½ / 50
GM Jonny Hector, Sverige (2485) 7½ / 48½
IM Daniel Fernandez, England (2472) 7½ / 48½
GM Gawain Jones, England (2647) 7½ / 48
IM Axel Delorme, Frankrig (2484) 7 / 53
GM Lars Schandorff, Danmark (2520) 7 / 53
GM Jakob Vang Glud, Danmark (2531) 7 / 53
GM Sabino Brunello, Italien (2539) 7 / 52½
IM Axel Smith, Sverige (2449) 7 / 52½
GM Carsten Høi, Danmark (2383) 7 / 51
IM Christian Jepson, Sverige (2428) 7 / 51
Eivind Olav Risting, Norge (2190) 7 / 51
Dmitrij Kollars, Tyskland (2437) 7 / 50½
IM Pontus Sjödahl, Sverige (2425) 7 / 50½
GM James Tarjan, USA (2490) 7 / 50
Ravi Haria, England (2261) 7 / 50
IM Justin Tan, Australien (2417) 7 / 50
FM Stephan Buchal, Tyskland (2267) 7 / 49
GM Jean-Luc Chabanon, Frankrig (2493) 7 / 48½
Peter Thorsbro, Danmark (2216) 7 / 47½
GM Allan Stig Rasmussen, Danmark (2502) 7 / 47
IM Erik Zude, Tyskland (2398) 7 / 47
IM Alexandre Vuilleumier, Schweiz (2357) 7 / 46½
Christian Altenburg Eriksson, Danmark (2175) 7 / 46
Mogens Thuesen, Danmark (2158) 7 / 46
FM Johannes Haug, Norge (2236) 7 / 45
FM Rein Verstraeten, Belgien (2312) 7 / 45
I alt 429 deltagere.

www. politikencup.dk
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Rekor
Af Martin Haubro
For 9. år i træk blev Copenhagen
Chess Festival med den internationale open Politiken Cup afviklet i
det smukt beliggende kursuscenter
Konventum uden for Helsingør.
Alt var, som det plejede at være.
Samme effektive ledelse, samme
køkken, mange gode skakvenner og
kendte ansigter – og brikkerne gik
som altid. Men også kun næsten det
samme, for det hele var blevet meget
større! Fra 313 deltagere i Politiken
Cup 2014 til utrolige 429 deltagere i
år. Rekord for turneringen, som tilbage i 1979 havde premiere med blot
22 deltagere i det, der dengang hed
Copenhagen Open, før Dagbladet
Politiken trådte til som sponsor.
Dermed var Politiken Cup 2015 også
den største enkeltmandsturnering på
dansk grund siden årtusindskiftet.
Hvorfor der var mange flere deltagere i år vides ikke, men det er dog
et tegn på, at turneringen har vist sit
værd igennem mange år. Spillere i
alle styrkeniveauer, fra begyndere
over rutinerede mesterspillere til hele
27 stormestre, heraf syv fra Danmark. Turneringen havde deltagelse
af 183 danskere, 105 nordmænd og
spillere af i alt 23 nationaliteter.
Konventum blev i bogstaveligste
forstand fyldt, da de var nødt til at
melde udsolgt på hotelværelser!
Måske er det også oplevelsen af
ægte skakfestival, deltagerne kommer efter. I løbet af ugen er der konstant liv på Konventum, daglige
arrangementer, der omfatter alt fra
lynturnering, parlyn, simultan og turnering for børn til foredrag, quiz og

Fotos:Sigfred Haubro.

d i Politiken Cup
DM i problemløsning. Og så bliver
man hængende bagefter, for der er
altid nogen til lynskak og analyse –
eller til billard og en gang fodbold i
parken omkring Konventum.

Gode skaknavne
Toppen var meget stærk. Én spiller
over 2700, samt yderligere otte medlemmer af Club 2600. Magnus Carl-

sens sekundanter Laurent Fressinet,
Frankrig (2707) og Jon Ludvig
Hammer, Norge (2677) falder i øjnene. Hammer var OL-guldvinder
2014 individuelt på bræt 5 og besejrede faktisk Carlsen i Norway Chess
i juni. Men også Samuel Shankland,
USA (2656) og tidligere europamester Liviu-Dieter Nisipeanu
(2654), som siden 2014 har spillet

for Tyskland, var gode bud på topplaceringer.
De største navne i feltet er dog
ikke nødvendigvis de stærkeste spillere. For trede gang spillede hollandske Jan Timman med. Timman var
op gennem 80’erne og start 90’erne
blandt verdens stærkeste skakspillere, og nåede på karrierens højdepunkt finalen i kandidatturneringen

Vinderen af Politiken Cup 2015, GM Markus Ragger, Østrig, og hans modstander i sidste runde, GM Sebastien Maze, Frankrig,
der sluttede som nummer syv, kigger på deres remisparti (Ragger med hvid) i et af Konventums mange analyserum.
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... POLITIKEN CUP
to gange, hvor han tabte til Karpov i
1990 og Short i 1993. Selv om Timman ikke er aktiv på VM-niveau
længere, er der stadig GM-styrke i
den 64-årige hollænder, der holder
yderst respektable 2570.

Rituel pointhøst
Når selve turneringen går i gang efter velkomsten, er den åbne schweizergruppe i hvert fald som den plejer – med en nærmest rituel nedslagtning af spillere, der møder overmagten. Mængden af overraskelser
var stærkt begrænset, og om end
nogle få stormestre var ilde ude,
måtte kun GM Kunin og Semcesen
smide halve point. Hvilket for
Kunins vedkommende var billigt
sluppet, da hans unge svenske modstander missede en forceret mat...
I 2. runde begyndte der så småt at
ske noget. Bl.a. tog en velspillende
Jan Nordenbæk Pedersen et halvt
point fra Sam Shankland, og derudover måtte danske GM Jens Kristiansen ned i et kompliceret parti mod
unge Viktor Nielsen fra Øbro. Dog
forblev turneringsfavoritterne relativt urørte – og kun ganske få point
blev sat til i 2. og 3. runde.

Favoritterne slår sig

4. runde

I Politiken Cup er der ikke stormestermøder før 5. runde. Dog, som
turneringen skrider frem, får de
stærke topfolk hårdere og hårdere
modstand, og overraskelserne bliver
flere og flere. I 4. runde fik turneringens eneste spiller over 2700, Laurent Fressinet, en hård medfart mod
en talentfuld tysker:

IM Jan-Christian Schröder
Tyskland (2461)

GM Laurent Fressinet
Frankrig (2707)

Spansk / A00
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6
5. 0-0 Le7 6. d3
Varianter med d3 i spansk er på
mode. Det leder ikke altid til de klassiske spanske strukturer efter d4-d5,
men kan sagtens gøre det – dog uden
samme mængde teori som i hovedvarianten, der fortsætter efter 6. Te1.
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Norske GM Jon Ludvig Hammer var nok spilleren, der var størst forhåndsforventninger til
i Politiken Cup, og med delt førsteplads og 3. plads på korrektion, samt skønhedspræmie
for partiet mod Jakob Vang Glud blev de indfriet. Før7. runde havde GM Ilia Smirin, Israel,
6 point, men med de hvide brikker og dybt positionsspil overtod Hammer føringen.

6... d6 7. c3 0-0 8. Te1 Te8 9. Sbd2 Lf8
10. Sf1 h6 11. Sg3 b5 12. Lb3 Sa5 13.
Lc2 c5 14. d4 Dc7 15. h3 Ld7 16. d5
c4

kompensation på lang sigt, er dog
svært at sige.
22. Tc1?! Db7 23. Le3 Dc7 24. Lb1
Tea8

 
   
   
  
  
   
  
 


  
   
   
  
  
  
 
  


Den første ægte nyhed. Frem til 16...
c4 er alt set før, dog ikke ofte. Stillingen har udviklet sig til en klassisk
lukket spansk, hvor det er muligt for
begge parter at spille på begge fløje.
17. b4!
Tveægget. Lægger pres mod sorts
a-bonde, mens c3 kan blive blød.
17... cxb3
17... Sb7 var en anden mulighed,
som holdt stillingen mere lukket.
18. axb3 Sb7 19. Ld2 Sc5 20. Ta3 a5
21. De2 Ta6
21... a4 22. b4 Sb3 23. Lxb3 axb3
24. Txb3 Ta2 var et spændende positionelt offer, hvor Sort ville få kontrol med stillingen. Om Sort har nok

25. b4!
Et stærkt træk. Ser måske ulogisk
ud, da det åbner a-linjen til Sort. Men
vigtigere er, at Tc1 vækkes til live.
25... Sa4
Efter 25... axb4 26. Txa6 Sxa6 27.
cxb4 Db7 28. Ld2 koordinerer de
sorte brikker ikke rigtigt. Bonden på
b5 er blødere end den på b4, og Lf8
og Sa6 er kluntede. Hvid står ekstremt behageligt.
26. Ld3 Db7 27. Tb3
27. Txa4 bxa4 28. b5 Tb6 29. Lxb6
Dxb6 30. Ta1 Tb8 31. c4 ser også
spændende ud. Computeren hævder
hvid fordel, dog er de sorte felter
bløde.

GM Sebastien Maze
Frankrig (2575)

Spansk / A00
1. e4 e5
Maze plejer at spille sicilianere. Så
meget for en morgen i selskab med
Kalashnikov og Accelereret drage...
2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 Sf6 5. 0-0
Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0-0 8. c3 d6
Intet Marshall-angreb, heldigvis!
9. h3 Sd7 10. d4 Lf6
Og out of book.
11. a4 Lb7 12. d5 Se7 13. Lc2 Db8 14.
Sbd2 c6 15. dxc6 Lxc6 16. Sf1 g6 17.
Lh6


  ^
   
   
   
  
   
  
  

I løbet af de seneste træk er Hvids
stilling gået fra okay til aldeles glim-















^




Norge

105 deltagere

Sverige

54 deltagere

Tyskland

23 deltagere

Færøerne

10 deltagere

England

9 deltagere

Frankrig

7 deltagere

Holland

7 deltagere

Schweiz

7 deltagere

USA

4 deltagere

Wales

3 deltagere

Italien

3 deltagere

Belgien

3 deltagere

Rusland

2 deltagere

Polen

1 deltagere

Rumænien

1 deltagere

Skotland

1 deltagere

Spanien

1 deltagere



Ungarn

1 deltagere

Australien

1 deltagere



Island

1 deltagere

Israel

1 deltagere

Østrig

1 deltagere

 
  
   
  

  

28. Sh4! Sxb3 29. Sxg6† Kg8 30. Te3!
Tf7 31. Tg3 De8
Hvid har alle brikker med i angrebet,
og kan afslutte det med stil...
32. Sxe5†?
Suk. 32. Sf8†! Kh8 33. Sxh7! Txh7
34. Lxe4 34. Sf8† Lh7 35. Sxh7 36.
Dxf6† Tg7 Dxg7 mat! havde været
lidt skarpere.
32... Kh8 33. Sxf7† Dxf7 34. Tf3
Forcerer til et let vundet slutspil med
tårn plus tre bønder mod springer og
løber.
34... Dg7

Titelholdere:
27 GM / 17 IM / 27 FM / 3 CM
1 WGM / 1 WIM / 2 WFM /
Deltagere
100
75
50
25
Rating
2400
2600

Danmark (2369)

183 deltagere

2000
2200

FM Martin Haubro

Danmark

1400
1600
1800

4. runde

4. runde var dog ikke uden danske
succeser. Jakob Aabling-Thomsen
fik ram på Jonny Hector, mens jeg
selv besejrede min stærkeste stormester nogensinde:

Politiken Cup 2015

rende. Sort må dog også have bedre
end 16... g6.
17... Lg7 18. Dd2 Td8 19. axb5 axb5
20. Txa8 Lxa8 21. S1h2 f6 22. Sg4 Lxh6
23. Dxh6 Kh8 24. Lb3
Lidt unøjagtigt. 24. Sh4! Tg8 25. Td1
havde været markant bedre. Hvid
holder Sort i et rigtig godt greb, og
d6 ser syg ud.
24... Tf8 25. Dh4?
25. Sh4 er stadig bedre!
25... Sg8?
Men 25... Lxe4 havde ramt som et
lyn fra en klar himmel. 26. Sgxe5 er
eneste træk, der holder sammen for
Hvid (26. Txe4 Sf5 Og dronningen
er i vanskeligheder) 26... dxe5 27.
Dxe4 Sc5 28. Db4 Db6, og den hvide
fordel er væk.
26. Sh6 Sxh6 27. Dxh6
Pludselig er Hvids angreb meget
stærkt. Sort savner La8 og Db8 i
forsvaret.
27... Sc5
Eller 27... d5 28. Td1, og Sorts brikker ser forkerte ud, og på på 27...
De8 kommer 28. Sh4 med truslen
Sxg6†, som ikke kan dækkes.

1000
1200

27... Tc8 28. c4! axb4 29. Txb4 Sc5
30. Lxc5 Txc5 31. Tcb1 Ta3 32. Sd2
Le7 33. cxb5
Hvor det er gået rigtig galt for Sort
er svært at sige. Men galt er det gået,
og herfra er det ren gevinstføring.
33... Ta2 34. Lc4 Ta3 35. b6 Tca5 36.
Lb5 Lxb5 37. Txb5 g6 38. Dc4 Txb5 39.
Dxb5 Tc3 40. Sc4 Dd7 41. b7 Tc1† 42.
Kh2!
Og Jan-Christian Schröeder havde
taget en skalp af de rigtig store. Han
fortsatte det gode spil og lavede sin
GM-norm nr. 2 allerede efter 8.
runde.
1-0

Tabeller og partier kan
findes på adressen:

www. politikencup.dk

2015 /5/199

11

... POLITIKEN CUP
34... Lxe4 35. Txf6 Dg7 36. Tf8†.
35. Dxf6 Dxf6 36. Txf6 Lxe4 37. Txd6
Kg7 38. f3 Lg6 39. g4 Lf7 40. Kf2 Sc5
41. Ke3 Sa4 42. Td2 Sb6 43. Kd4 1-0

Kontrastød
Jakob Aabling-Thomsen er en farlig mand. For alle – til tider også sig
selv. Han er en spiller, der vil kæmpe
og slås, hvis han får lov til det. I 5.
runde, efter GM-skalpen i 4. runde,
var modstanderen danmarksmester
og GM Sune Berg Hansen. Vi kommer ind i partiet efter 30... Db7-a7:

IM Jan-Christian Schröder, Tyskland
– scorede GM-norm.

IM Axel Smith, Sverige
– scorede GM-norm.

lings stilling, der dog har holdt stand.
Men nu får Hvid en chance for at
komme ind i partiet igen og slå kontra.
31. Td4! Dxa3
Lidt upræcist. I stedet havde 31...
Txe3 32. Dxe3 f4! været måden, Sort
kunne holde fast i lige spil på, da 33.
De2 fxg3 34. Txg4 hxg4 35. De3
gxf2† 36. Kxf2 Dxa3 37. Dxe7† bør
blive remis ved trækgentagelse.
32. Texe4 fxe4 33. Txe4 Txe4 34. Dxe4
Kf7 35. Df3†
35. De6† Kf8 36. Dxg6 havde formentlig været skarpere.
35... Kg7 36. De2 Dxb3
36... Kf8 med ideen 37. Df3† Ke8
bør give Sort glimrende chancer for

remis, idet Hvids dronning ikke kan
komme ind på samme måde som i
partifortsættelsen og vinde e7/d6 eller g6. 38. Dd3 Dxb3 39. Dxg6†
Kd8 40. Dxh5 Dxc3 er også at gamble for meget, da b-bonden løber
hurtigere end g-bonden.
37. Dxe7† Kh6 38. Df8† Kh7 39. Df7†
Kh6 40. Df8† Kh7
Træk 40 skulle nås.
41. Dxd6 Dxc3 42. Dd7† Kg8 43. Dxb5
De1† 44. Kg2 De4† 45. Kh2 De5

GM Sune Berg Hansen
Danmark (2571)









 
  
  
 
  
  
 







FM J. Aabling-Thomsen
Danmark (2324)

Partiet har udviklet sig fra en g3-variant i dragevarianten, hvor Sune
stille og roligt har bygget op. Der
har længe været et pres mod Aab-

Gør et godt træk: Benyt Bedre til skak
– Danmarks eneste fysiske skakbutik
Skakbutikken på Hostrupsvej 8, Frederiksberg, har et bredt sortiment, se bedretilskak.dk, og butikkens skaksalon er åben lørdag
kl. 10-12 (gratis) og tirsdag kl. 20-22. Se skaksalon.dk.
Der er over 700 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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46. Dc6
Sort har svært ved at stoppe d-bonden. Han skal på både forsvare felterne omkring den og konstant true
mod den hvide konge.
46... Kf7 47. d6 De6?
Der var praktiske remischancer med
47... De2. Man synes, det bør vinde
for Hvid, men let er det ikke. F.eks.
48. Kg2 De6 49. Kf1 Kf8 50. Dc7
Ke8 51. f4! med ideen Kf2-f3 og
træktvang efter 51... d7 52. Kf2 De6
53. Kf3. Hvis der bare gives skakker, f.eks. med 53... Dg4† 54. Ke4

GM Samuel L. Shankland, USA
– delt førsteplads og nr. 6 på korrektion.

GM Tiger Hillarp Persson, Sverige
– delt førsteplads og nr. 5 på korrektion.

GM Liviu-Dieter Nisipeanu, Tyskland
– delt førsteplads og nr. 2 på korrektion.

Df5† 55. Kd4 Df6† ender Hvids
konge med at liste sig over på
dronningfløjen.
48. d7! opgivet.
Fordi 48... Dxc6 bliver besvaret med
d8S†, gaffel og gevinst.
1-0

Men, men, men... I kommentatorsalen spottede GM Jacob Aagaard,
at det ikke forholdt sig sådan, på
grund af følgende: 45. Kg1 Kg3 46.
Kf1 f3 47. gxf3 Kxf3 48. Ke1 Ke3
50. Kd1 Kd3 51. Kc1 Kc3, og nu...

Stormestrene mødes

Østrig (2688)























GM Markus Ragger









  
   
  
  

GM Tiger Hillarp Persson
Sverige (2563)

Sort har netop spillet 44... f5-f4, og
Tiger Hillarp Persson gav op! Efter
afbytning af kongefløjens bønder går
den sorte konge via 3. række over til
de forsvarsløse bønder på a3 og b4.






































Analyse.
52. a4!
Hele pointen. Utrolig nemt at overse
fra distancen, men pludselig er bondeslutspillet remis.
52... Kxb4
Eller 52... bxa4 53. Kb1, og Hvid
kan ikke drives væk fra hjørnet.
53. axb5 axb5 54. Kb2
... med opposition og remis.
Men altså... 0-1
Tiger tog det dog ganske afslappet
og beklagede sig kun over, at han nu
formentlig ville ende i en bog med
stormestre, der havde opgivet i
remisstillinger. Herfra rejste han sig,
og vandt tre på stribe – så knockoutet
var han ikke.

6. runde



Og så lå Aabling-Thomsen nr. 1-4
sammen med GM’erne Smirin, Ragger og Rakhmanov, alle medlemmer
af Club 2600. Dog burde det have
været nr. 1-3, da Ragger fik et halvt
point foræret af den svenske stormester Tiger Hillarp Persson, som
ellers ikke giver ved dørene.

Efter de første fem runder havde
mængden af interne GM-møder
været til at tælle på én hånd, og rigtig mange af de stærke topspillere lå
på enten 4½ eller 5 point. Herfra begyndte de så til gengæld at måtte slås
indbyrdes om pointene. I toppen spillede Ragger og Rakhmanov en fredelig remis, mens Aabling-Thomsen
lavede en unøjagtighed i åbningen
mod Smirin og blev straffet.
Et af de danske håb for en topplacering, GM Jakob Vang Glud, havde
4½/5 på dette tidspunkt og skulle
møde norske Jon Ludvig Hammer.
Det blev en positionel opvisning, der
endte i et fyrværkeri og skønhedspræmie. Desværre sad vores mand
på den forkerte side af brættet...

GM Jakob Vang Glud
Danmark (2522)

GM Jon Ludvig Hammer
Norge (2677)

Dronninggambit / A00
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Lb4
5. cxd5 exd5 6. Lf4
En kuriøsitet. Trækket er ikke spillet
ret meget, men klarer sig virkelig
godt ifølge min base (hvid score på
77%)
6... Se4 7. Tc1 Sc6 8. g3 Lf5 9. Db3 a5
10. a3?
10. a4 havde formentlig været at
foretrække, selv om Hvid giver b4feltet væk permanent.
10... a4 11. Da2 Lxc3† 12. bxc3 Sa5
2015 /5/201
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En springer på randen er ikke altid
på spanden. De hvide felter er under
pres, og det bliver svært for Hvid
for få kontrol over b3, c4 og e4.
13. Sd2 Sxd2 14. Lxd2 Sb3 15. Td1
0-0 16. Lg2 Te8
De hvide officerer, især Ld2, virker
klemte og uden aktivitet.
17. Lf4 Ta6
Computerne foreslå det ødelæggende
17... c6! Efter 18. 0-0 Da5 19. Db2
Db5! med trussel på e2 og d4 er Hvid
er i store vanskeligheder.
18. 0-0 Tae6 19. Tfe1 b5 20. f3 c6 21.
h4 h6 22. h5 Sa5
Krikken står endnu bedre på c4.
23. e4
Hvid skal prøve at skabe modspil.
Hvis ikke man forsøger, er det slut.
23... dxe4 24. d5 cxd5 25. Txd5 Db6†
26. Le3



 
  
  
   
  
   
   






26.... exf3!
Spektakulært dronningoffer.
27. Lxb6 Txe1†
Hammers brikker vælter ind i stillingen, og Hvid kan ikke forsvare sig.
28. Kf2 fxg2 29. Kxg2 Lb1 30. Dd2 Sb3
Der kommer Le4† med tårngevinst
og afgørende angreb.
0-1
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Martin Haubro scorede som eneste danske deltager i Politiken Cup IM-norm. Her hilser
han på GM Sebastien Maze , Frankrig, før han i 4. runde fører de hvide brikker til en flot
og sensationel sejr. Martin Haubro har kommenteret partiet i artiklen side 11.

Det er dog ingen skam at tabe til en
mand, der havde slået Carlsen 1½
måned tidligere. Runden efter blev
den norske hammer svunget mod den
ensomt førende GM Smirin, og så
var turneringen anført af en trio på
6½, Hammer, Ragger og Nisipeanu.
Til nu havde topspillerne haft fart
på, men i 8. runde slækkede de lidt
på speederen, og der kom en masse
halve. Det tillod Tiger Hillarp at fange
førertrioen på 7/8, og forfølgergruppen af folk på 6½ voksede også
– og bestod af kompetente navne som
Fressinet, Naroditsky, Shankland,
Schröder, Maze og Rakhmanov.
Derved begyndte det så småt at blive
klart, at turneringen ikke ville blive
afgjort som sidste år, da kinesiske
Bu kørte feltet bagud og vandt med
et points forspring.

Normer i farvandet
9. Runde er altid genstand for spekulation. Hvem kan score normer,
og hvem har scoret normer? Schröder havde, som tidligere nævnt, allerede færdiggjort GM-norm nr. 2,

mens undertegnede havde lavet IMnorm og kunne score GM-norm ved
at slå Sune Berg Hansen. Danmarksmesteren viste dog klasse og gjorde
kort proces.
Derudover kunne norske Kristian
Stuvik Holm lave GM-norm, hvis
han havde fået ram på Jakob Vang
Glud. Desværre for den unge nordmænd fejlede præcisionen i en meget vundet stilling, og Glud kæmpede sig tilbage og fik tilmed hevet
hele pointet ind.
Stuvik var dog ikke den eneste
norske junior, der kunne lave titelnorm. Eivind Olav Risting stillede
op med 2190 og færdiggjorde sin
IM-norm nr. 1 i fin stil med remis
mod GM Lars Schandorff. Passer
fint til historierne om norske juniorer, der altid overpræsterer i Helsingør! Endelig kunne svenske Axel
Smith, regerende nordensmester,
score en GM-norm med sort mod
GM Ilia Smirin. Smirin havde til
gengæld brug for en sejr for at melde
sig ind i kampen igen og gik hårdt
svenskeren:

9. runde

GM Ilia Smirin
Israel (2663)

IM Axel Smith
Sverige (2449)

Russisk / A00
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. d4 Sxe4 4. Sxe5
d5 5. Ld3 Sd7 6. 0-0 Sxe5 7. dxe5 Sc5
8. Sc3 c6 9. Df3 Dh4 10. Sxd5?!
Og jeg troede, russisk var kedeligt.
Meget direkte officersoffer, som tvinger Sort i defensiven – dog uden
nødvendigvis at være godt.
10... cxd5 11. Lb5† Sd7
Efter 11... Ld7 12. Lxd7† Sxd7 13.
Dxd5 Sc5 14. f4 Dd8 15. Df3 vandt
GM Alberto David med Hvid et parti
i 2007, men Sort står fint.
12. Dxd5 De7 13. Le3 De6 14. Dd3 Le7
15. Tad1 a6 16. La4 b6 17. f4


  ^
   
  
   
   
  
 
 

Eneste træk, ellers vælter korthuset.
F.eks. angiver computeren 17... g6
18. h3 (med truslen 19. Lb3) 18...
Ta7 19. Dc3 0-0 20. Lb3 Df5 21. g4
De4 22. Td4 Da8 23. e6 og vinder.
18. f5 Dxe5 19. f6
Måske 19. Lxb6.
19... gxf6 20. Tde1 0-0 21. Lxb6 Lc5†
21... Db8 var en anden mulighed,
hvor Sort også har fine chancer for
at klare skærene. På trods af objektiv fordel, skal man dog stadig overleve, hvilket i praktisk skak kan vise
sig at være en udfordring.
22. Kh1 Lxb6!
Et spændende alternativ til 23... Db8.
Forskellen er, at hvor Db8 holder på
materialet, er Lc5-Lxb6 en måde at
opnå mere kontrol med spillet.
23. Txe5 Sxe5





^
^   
   
   
   
  
 
 


Bunkebryllup
Før 10. runde var turneringen stadig
helt åben. Fire mand på 7½ point, og
bag dem en forfølgergruppe på tolv
spillere med 7 point. Med forbehold
for dårlige korrektion kunne 16
mand nå helt op. En af dem var Sune
Berg Hansen, der spillede sin chance
mod amerikaneren Tarjan:
10. runde

17... Ta7!

Sorts brikker har pludselig udsigt til
at komme i spil, uden at der skal forsvares.
24. Dg3† Sg6 25. h4 Te7
Aktivitet!
26. Txf6?
Taber direkte. 26. h5 besvares med
26... Te5! (med mattrussel på h5)
27. Dh2 Sf4, men 26. Lc6 med ideen
Lf3 var mulighed for at holde sammen på stillingen.
26... Ld4! 27. Td6 Le5
En nemmere vej til Rom var muligvis 27... Te3 28. Dg5 Te1† 29. Kh2
Le5†, og sammen med Td6 falder
også Hvids spinkle chancer.
28. Dd3 Lxd6 29. Dxd6 Te4 30. Lb3
Txh4†
Men nu vinder Sort glat.
31. Kg1 Lb7 32. c4 Tg4 33. g3 h5 34.
c5 h4 35. c6 Txg3† 36. Kf2 Lc8 37. c7
Tg4 38. Ld1 Tf4† 39. Kg1 h3 40. Lh5
h2†
Og på 40. Kxh2 afgør 40... Th4†.
En bedrift af den unge svensker at
klare sig gennem sådan et parti mod
en 2650-stormester og dermed færdiggøre sin 2. GM-norm.
0-1

GM Sune Berg Hansen
Danmark (2571)

GM James Tarjan
USA (2490)

Dronningindisk / A00

Sune Berg Hansen delte førstepladsen og blev nr. 9 på korrektion. I sidste runde satsede
han med de hvide brikker mod GM James Tarjan, USA og blev bedstplacerede dansker.

1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. c4 b6 4. e3 Lb7 5.
Ld3 Le7 6. Sc3 d5 7. 0-0 0-0 8. cxd5
exd5 9. b3 Sbd7 10. Lb2 c5 11. Tc1
Ld6
Den første afvigelse fra teorien. Ld6
er spillet før, men ret sjældent.
12. De2 a6 13. Tfd1 De7 14. Lf5
For at omplacere løberen til diagonalen h1-a8.
2015 /5/203
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14... Tad8 15. Lh3 Tfe8 16. g3
Der er opstået en bondestruktur, hvor
Hvid – når tiden er rigtig – kan spille
dxc5 og gøre d5 til en svaghed, medmindre Sort spiller c5-c4 og tillader
Hvid at få overvægt i centrum.
16... c4
Sort vælger altså at søge sine chancer på dronningfløjen.
17. bxc4 dxc4 18. a4 Sd5 19. Sxd5
Lxd5



^
   
   
   
   
   
  
 


20. Txc4?
Kvalitetsoffer. Positionelt set er det
godt, men taktisk holder det ikke.
20... De4 21. Lg2 Lxc4?
Det fantastiske træk 21... Se5!! gendrev faktisk Hvids idé. Sort truer på
både c4 og f3, og 22. Se1 (eller 22.
dxe5 Lxc4) 22... Lxc4 duer ikke.
Efter tekstrækket derimod er Hvid
ikke længere klemt på dronningfløjen
og har to potentielt stærke centrumsbønder. For den beskedne pris af en
kvalitet.
22. Dxc4
Sort har kun givet en bonde for kvaliteten, og hans officerer står pænt.
Men a6 og b6 er svage, Hvids Lg2
er bomstærk, og han har alt spillet.
22... b5 23. axb5 Tc8?
Tillader et slutspil, som man nok ikke
bør tillade.
24. Dxf7† Kxf7 25. Sg5† Ke7 26. Sxe4
axb5 27. Sxd6 Kxd6 28. La3† Kc7 29.
Tb1 Tb8

 
 
   
   
   
   
   
 
 


^



Røgen er lettet. Hvid har to bønder
for kvaliteten og samt løberpar, og
på ingen måder travlt.
30. e4 Ta8 31. Lb4 Sb6 32. e5 Tad8
33. Tc1† Kb8 34.Tc6 Sc4 35. Ta6
Kan man sætte mat?
35... Kc7 36. Ta7† Kc8 37. f4! Kb8
37... Txd4 strander på 38. Ta8† Kd7
39. Lh3†!
38. Lc5 Se3 39. Lc6 Te6 40. Lxb5 g6
41. Ld7 1-0

Politiken Cup, ratingpræmier

Titelnormer

2301 - 2400 (20 i gruppen)
1. GM Carsten Høi, Danmark (2383) 7 / 51
2. IM Erik Zude, Tyskland (2398) 7 / 47

Der blev opnået hele fem normer ved dette års Politiken Cup:
GM-norm: IM Axel Smith, Sverige, (født 1986)
GM-norm: IM Jan-Christian Schröder, Tyskland, (født 1998),
scorede også GM-norm i Politiken Cup 2014 (regnet som
hans 2. IM-norm) og blev udnævnt til IM april 2015).
IM-norm: FM Martin Haubro, Danmark, (født 1994)
IM-norm: Ravi Haria, England (født 1999)
IM-norm: Eivind Olav Risting, Norge (født 2000)

2201 - 2300 (30 i gruppen)
1. Ravi Haria, England (2261) 7 / 50
2. FM Stephan Buchal, Tyskland (2267) 7 / 49
2101 - 2200 (48 i gruppen)
1. Eivind Olav Risting, Norge (2190) 7 / 51
2. Christian Altenburg Eriksson, Danmark (2175) 7 / 46
2001 - 2100 (53 i gruppen)
1. Nathan De Strycker, Belgien (2097) 6½ / 45½
2. Michael Vesterli, Danmark (2067) 6½ / 41
1901 - 2000 (55 i gruppen)
1. André Z. Nielsen, Norge (1963) 6 / 43
2. Jedrzej Szumniak, Sverige (1975) 6 / 42
1801 - 1900 (48 i gruppen)
1. Sven Degerfeldt, Sverige (1859) 6½ / 44
2. Rasmus Longva Haugland, Norge (1884) 5½ / 39
1701 - 1800 (49 i gruppen)
1. FM Daniel Andersen, Danmark (1766) 5½ / 41½
2. Mathias Sætre, Norge (1753) 5 / 40½
1501 - 1700 (47 i gruppen)
1. Bjørn Robertsen, Norge (1676) 5½ / 43
2. Benjamin Fossan, Norge (1697) 5 / 39
1000 - 1500 (43 i gruppen)
1. Torbjørn Hindseth, Norge (1383) 4 / 34½
2. Mads Pasztor, Danmark (1239) 4 / 31
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Oddset Blitz lynskak
(121 deltagere)
Den 19-årige amerikanske
stormester Daniel Naroditsky
var suveræn i de afgørende
matcher og afgav kun fire
remiser i sine i alt 17 partier
i for- og mellemgruppe samt
semifinale og finale.
Daniel Naroditsky – vinder af lyn.

Finale:
Daniel Naroditsky, USA - Gawain Jones, England 2-0
Semifinaler:
Daniel Naroditsky - Sergey Grigoriants, Rusland 2-0
Gawain Jones - Nils Grandelius,Sverige 1½-½

Bræ

t
int
oin
t p o tchp
Ma

Parlyn (50 hold. 10 runder)
1. Jelf & Jane (Jacob Aagaard & Samuel L. Shankland) 1 6 ½ 1 8
2. Dogs of Purgatory (Gawain Jones & Jakob Vang Glud) 1 6 ½ 1 7
3. Titanok (Sergey Grigoriants & Petra Papp)
15½ 16

Så var Sune med fremme på 8 point
af 10. Samtidig var spillerne på topbrætterne relativt fredeligt indstillet,
og ingen nåede over de 8 point. Ligestilling i toppen var en realitet for
første gang siden 2012, og alt stod
og faldt med korrektionsberegningen, der desværre ikke kom vores
mand til gode.

Østrigsk sejrherre
Markus Ragger løb af med sejren.
Ragger er Østrigs stærkeste spiller
gennem de seneste år og har været
roligt på vej mod de 2700 i 2015.
Ragger kunne endda have spillet sig
over de 2700 med en sejr i sidste
runde, men med en stærk korrektion
og udsigt til pointdeling også på de
øvrige topbrætter (Hammer - Nisipeanu remis efter 19 træk og Hillarp
Persson - Shankland efter 15 træk)
var han efter 17 træk tilfreds med
remis mod Maze. På de følgende

placeringer kom Nisipeanu og Hammer, der førte turneringen sammen
med Ragger efter 7. runde, men på
intet tidspunkt slap forbi østrigeren.

De danske helte
Politiken Cup er dog også en dansk
turnering. Bedste dansker blev altså
Sune Berg Hansen efter sejren over
Tarjan, men med næstlaveste korrektion blandt de ti vindere lykkedes
det heller ikke i år at få en dansker
på podiet. Næstbedste dansker blev
Jacob Aagaard på 7½/10, uden dog
at have gjort det store væsen af sig,
idet han ikke havde mødt en eneste
stormesterkollega! De resterende
danske stormestre endte alle på 6½7 point – og ingen af dem havde
nogen overvældende turnering. Dog
lykkedes det altmeister Jens Kristiansen at tage nogle gode halve
point mod de stærke GM’ere Jones
og Grigoriants – og Carsten Høi

Børne Cup (24 deltagere)

Stadig verdens bedste
Politiken Cup er naturligvis hovedattraktionen i Copenhagen Chess
Festival, men det er i høj grad de
mange side-events, der bidrager til
at skabe skakfesten. Sune Berg Hansen kaldte i 2013 turneringen for
‘verdens bedste open’. Det vides
ikke, om der er nogen, der er blevet
bedre – men Copenhagen Chess
Festival og Politiken Cup er bestemt
ikke blevet ringere.

PubQuiz
Som et nyt indslag blev der arrangeret quiz
for 2-mands hold lørdag aften før sidste
runde. 15-20 hold forsøgte sig med de 26
spørgsmål, som blev stillet et ad gangen,
idet deltagerne noterede løsningerne på
svarark, som blev gennemgået efterfølgende.

... 7 fra Danmark, 7 fra Norge, 6 fra Sverige,
3 fra Færøerne og 1 fra Schweiz. Aldersgrænse 14 år,
6 runder hurtigskak i en fælles schweizerturnering.
Vinderne i de fire aldersgrupper:
U08: John Højstrup Christensen, Silkeborg Sk., 2
U10: William Østergaard-Nielsen, Nørrebro Sk., 4
U12: Hampus Bensryd, Lund ASK, Sverige, 5
U14: Janus Skaale, Klaksvikar, Færøerne, 6

DM i problemskak (13 deltagere)

vandt ratinggruppen 2300-2400,
som traditionelt er ret hård.
Længere nede i tabellen var der
flere danske lyspunkter. Især havde
de to juniorer Rasmus Thøgersen
med 6½ point og Jens Ramsdal med
6 point en vellyket Politiken Cup,
hvor Thøgersen slog IM Carlstedt
og spillede remis med GM Kristiansen, mens Ramsdal i runderne 5-8
tog fire halve fra fire IM’ere.

Eksempler på spørgsmål og svar:

John Højstrup
Christensen –
6-årig vinder.

Henrik Juel fra Dansk Skakproblem Klub
forsvarede sit danmarksmesterskab i
skakproblemløsning fra 2013 og 2014 ved i år at score maksimumpoint
og dermed henvise den russiske stormester Aleksandr Rakhmanov til
andenpladsen. Rakhmanov var hurtig, men havde fejl i en enkelt af de 18
'Mat i 2 træk' opgaver, mens Henrik Juel roligt dobbelttjekkede alt og
afleverede kort før udløbet af de to timers løsningningstid – med samtlige
18 opgaver løst korrekt. På tredjepladsen med 15 rigtige fulgte Rune
Egede Andersen, Brønshøj. Erik Hansen og Kaare Vissing Andersen havde
udvalgt opgaverne: seks lette, seks mellemsvære og
seks svære, og ledede den krævende konkurrence.

Spørgsmål: Hvor mange træk skal spilles
i det kortest mulige parti, der ender med
pat?
Svar: 10 træk. (Uden for pointene: 1.e3 a5
2.Dh5 Ta6 3.Dxa5 h5 4.h4 Tah6 5.Dxc7 f6
6.Dxd7† Kf7 7.Dxb7 Dd3 8.Dxb8 Dh7
9.Dxc8 Kg6 10.De6)
Spørgsmål: Kasparov mødte Karpov i fem
VM-matcher med i alt 144 partier. Blev den
samlede score 72-72 / 72½-71½ / 73-71
/ 73½-70½.
Svar: 73-71.

Foredrag
I løbet af festivalen blev der holdt fire foredrag:
Mihail Marin, Rumænien, om 'skaktænkning',
Jan Timman om slutspilstudier (se side 19) og
Jacob Aagaard om samarbejdet med Boris Gelfand.
Jacob Aagaards forlag, Quality Chess, havde i øvrigt
doneret en bog til samtlige deltagere i turneringen!

Mads Andersen og Rasmus Svane
lykønskes af Tom Skovgaard.

I alt kunne opnås 30 point, og
ifølge de tre quiz-mestre Peter
Olsen, Tom Skovgaard og Per
Andreasen, scorede holdene
overraskende godt. Bedst af alle
var konstellationen Mads
Andersen / Rasmus Svane, idet
de to unge IM'ere opnåede 20
point, et point mere end Jakob
Aabling-Thomsen / Michael
Agermose Jensen.
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Hvenekildes overmand

8. runde

Skønhedspræmierne blev valgt af
chefkommentator Per Andreasen og i kategorien spillere over 2000
fik Jon Ludvig Hammer præmien
for partiet mod Jakob Vang Glud
(kommenteret side 35).
I kategorien spillere under 2000
var det også en nordmand, der gjorde
det onde ved en dansker. Altaværingen Andre Z. Nielsen er 13 år og
sad i 8. runde over for en af dansk
skaks grand old men, Jørgen Hvenekilde:

André Z. Nielsen
Norge (1963)

Jørgen Hvenekilde
Danmark (2092)

Flodhesteåbning / A00
1. e4 d6 2. d4 g6 3. Sc3 Lg7 4. f4 e6
5. Sf3 Se7 6. Ld3 a6 7. 0-0 Sd7 8. Ld2
Formentlig en lille unøjagtighed.
8... c5 9. Le3 b6 10. De1!?
Et spændende valg. Gør klar til et
angreb, samtidig med at Tad1 også
er relevant.
10... Sc6 11. dxc5
11. d5 exd5 12. exd5 Se7 13. f5 var
en anden måde at sætte gang spillet
på.
11... bxc5 12. Td1 Sd4 13. Lxd4 cxd4
14. Se2 Db6 15. Df2 Dxb2
Testamentebonden. Objektivt står
Sort stadig aldeles glimrende, men
de hvide brikker kan nemt komme i
gang.
16. Tb1 Da3 17. Sfxd4 0-0

  ^
   
   
   
  
   
 

 
18. f5 Se5 19. f6 Lh8 20. Dh4 Sd7?
En unøjagtighed. Springeren stod
rigtig godt på e5.
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21. Tb3?
Mere præcist var 21. Sc6 Dc5† 22.
Sed4, hvor truslen Se7† havde givet
stor fordel.
21... Dc5 22. g4
Lige på! Sort står fint, men det hvide
angreb skal håndteres korrekt.
22... g5?
Blotter h7. Det rette forsvar havde
været 22... e5, hvorefter Hvids angreb fuser ud, da springeren er bundet, og Ld3 er låst ude af spillet af
e4-bonden.
23. Dh6 Sxf6

  ^
   
   
   
 
  
  

 
24. e5!
Åbner døren til Sorts konge!
24... Lg7 25. Dh3 dxe5 26. Txf6
De næste 7-8 træk er meget svære
for begge parter, og stillingsvurderingen skifter op til flere gange.
26... Td8
26... h6 havde været et bedre forsøg,
men efter 27. Txh6 f5 28. gxf5 exd4
29. Tg6 står Hvid dog stadig godt.
27. Dxh7† Kf8 28. Lg6
28. Txf7† Kxf7 29. Lg6† Ke7 30.
Dxg7† Kd6 ser afgørende ud.
28... Ta7 29. Txf7†
Sætter fordelen over styr. Pludselig
er stillingen ikke klar. 29. Tc3! havde
været en forbedring, med angrebsideen 29... Db6 30. Tcf3 Lxf6 31.
Txf6 Tdd7 32. Dh8†.
29... Txf7 30. Lxf7 Txd4 31. Dg8† Ke7
32. De8† Kf6 33. Sxd4 Dxd4†
Støvet har endnu ikke lagt sig, men
Sort bør have evig skak.
34. Kg2 Lb7†?
Efter 34... Dxg4† kan den hvide
konge ikke gemme sig for remisskakkerne.

André Z. Nielsen – norsk angrebstalent.

35. Txb7?
Nu derimod kunne Hvid have spillet
35. Kh3, hvorefter Sort ikke havde
flere skakker. På 35... Dd5 kommer
36. Dxe6†, mens 35... Ld5 besvares
med 36. Tf3†, og Hvid vinder.
35... Dd2† 36. Kf3 Dd1† 37. Ke3 Dd4†
38. Ke2 Dxg4† 39. Kd2 Dd4†??
Med 39... Df4†! havde Sort stadig
evig skak, da Hvid efter 40. Kc3 Df3†
ikke kan flygte til b-linjen, fordi tårnet hænger med skak. Den valgte
skak tillader en elegant afslutning.
40. Kc1 De3† 41. Kb2 Dd4† 42. Ka3
Dc5† 43. Ka4 Dc4† 44. Ka5


  
  
   
   
  
   
  
   

Den hvide konge kommer i sikker
havn på Sorts baglinje, og Sort løber
tør for skakker.
Partiet imponerede faktisk Hvenekilde så meget, at det var ham, og
ikke André Nielsen, der indleverede
det til skønhedspræmie!
1-0

Jan Timman

underholdt
med slutspilstudier

Af Steffen Slumstrup Nielsen
Ved Politiken Cup holdt Jan Timman foredrag om slutspilstudier.
Den tidligere VM-kandidat er en af
de mest produktive studiekomponister i disse år og alene i 2014 skabte
han mere end 70 opgaver af høj kvalitet. Til seancen i Konventums kommentatorrum havde han medbragt ti
af sine egne kreationer samt fire studier af forfatteren til disse linjer.
De 75 tilhørere fik godt med drama
på demonstrationsbrættet. Hollænderens komponiststil hører til de mere
vilde med vægt på ofre og andre
taktiske elementer. Mange af hans
opgaver fortjener måske ikke prædikatet slutspil, men underholdningsværdien og kreativiteten fejler intet.
Den følgende studie var faktisk
blandt foredragets mere brikfattige.

Jan Timman – Hele hollænderens
foredrag blev videooptaget, og den livlige
præsentation kan ses på:

www. tinyurl.com/timmanstudier

Jan Timman,
2014.






   
   ^
   
   
   
   
  

Hvid trækker og holder remis.
Det er bonden på c3, der er Hvids
største bekymring. Et væld af taktiske momenter venter os.
1. b5
For at få La5 til d2.
1... Lxb5 2. Sxe5!
Ikke 2. Txb5? Txc6
2... Lc4†!
Det er Sort, der står for det første
flotte træk med flere formål. Hvid
må reagere på skakken, men derved
blokeres c-linjen og samtidig åbnes
diagonalen fra a1 til h8.
3. Sxc4 Th8†! 4. Kxh8 c2† 5. Tb2!
C-bonden bindes.
5... Lxb2† 6. Sxb2 Ke2
Undviger gaflen på d3. Hvid kan nu
ikke undgå den sorte forhandling,
men han har selv en hurtigløber på
h5. Skal den i spil nu?
7. Sd3!
Nej. Først ofres springeren.
7... Kxd3 8. Ld2!
Og løberen.
8... Kxd2 9. h6 c1D 10. h7
Således fremkom en teoretisk remisstilling, hvor sorts konge ikke kan
nærme sig, uden at Hvid sættes mat.
Bemærk, at Sort ikke kunne ofre
springer og løber i omvendt række-

følge. 7. Ld2? Kxd2 8. Sd3 Kxd3
9. h6 c1D 10. h7 Ke4! og f.eks. 11.
Kg8 Dc8† 12. Kg7 Dd7† 13. Kg8
Kf5! 14. h8D Kg6! og Sort vinder.
Steffen Slumstrup Nielsen,
Arves 25 JT, 2. præmie.

  
   
   
  
   
   
   
  

Hvid trækker og vinder.
Opgaven indledes med taktiske finesser omkring feltet c5.
1. d3 Lxd3 2. Tf8 Lf5† 3. Txf5 Dc2† 4.
Tc5 Lxc5 5. Da5† La7† 6. Sc5 Dxh7
Efter det naturlige 6... Df5† afgør
dronningofferet 7. Sd7! Dxa5 8.
h8D. Sort kan forsøge 8... Da1 med
ideen 9. Da1 pat, men efter 9. Sb6†
må han strække gevær.
7. Dd8!
Hovedpointen. Springeren ofres.
7... Lxc5
Efter alternativet 7... Df7 vinder
Hvid ved at besætte tre hjørnefelter i
træk. 8. Dh8 Lxc5 9. Da1† La7 10.
Dh1†! Heller ikke 7... Lb8 8. Dd5†
Ka7 9. Da2† Kb6 10. Sd7† Kb5 11.
Db3† Kc6 og nu f.eks. 12. Dc4†
Kd6 13. Dc5† Ke6 14. Sf8 hjælper
Sort.
8. Da5†.
Tilbage til a5. Men denne gang kan
løberen ikke gå imellem på a7 på
grund af 9. Dd5†
8. Da7 9. Db5
... og Hvid sætter mat trods Sorts
materielle overvægt. Uden løberen
på c5 er stillingen faktisk remis, da
Sort ville have 9... Dc5† 10. Dxc5
pat.

2015 /5/207

19

Grand Chess Tour:

Aronian vandt i USA

Levon Aronian med
hustruen Arianne Caoili
og turneringens sponsor
Rex Sinquefield foran
World Chess Hall of Fame
i Saint Louis.

Fotos: Cathy Rogers

3rd Sinquefield Cup 2015

1

2

3 4

5

6

7

8

9 10

1. Levon Aronian, ARM

2765

 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 ½ 1

6

13

2. Magnus Carlsen, NOR

2853

½  ½ 1 ½ 0

0

5

10

3. Hikaru Nakamura, USA

2814

0 ½  ½ ½ 1

0 ½ 1

1

5

8

4. Maxime Vachier-Lagrave, FRA

2731

½ 0 ½  ½ ½ 1 ½ ½ 1

5

7

5. Anish Giri, NED

2793

½ ½ ½ ½  1 ½ ½ ½ ½

5

6

6. Alexander Grischuk, RUS

2771

½ 1

0 ½ 0  ½ 1

0

4½

5

7. Veselin Topalov, BUL

2816

½ 1

1 0 ½ ½  0 ½ ½

4½

4

8. Fabiano Caruana, USA

2808

0

1  ½ ½

3½

3

9. Viswanathan Anand, IND

2816

½ ½ 0 ½ ½ 0 ½ ½  ½

3½

2

2779

0

3

1

10. Wesley So, USA

0 ½ ½ ½ 0
0

1 ½ 1

1

0 0 ½ 1 ½ ½ ½ 

21. august - 3. september i Saint Louis, USA. Kategori XXII. Ratinggennemsnit 2795.

20

pts. GCT
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Af Ian Rogers

Levon Aronian har grebet bonden for at rykke den fra c5 til c6 mod Fabiano Caruana i
1. runde. Netop dette træk (se nedenfor) banede vejen for succes ikke bare i partiet,
men i hele turneringen.

1. runde

Den tredje Sinquefield Cup i Saint
Louis ved Mississippifloden midt i
USA indskriver sig skakhistorien på
linje med AVRO 1938 og Las Palmas 1996. Kun en enkelt af de ti
deltagere var placeret længere nede
end 11. pladsen på den aktuelle
verdensrangliste, og ratinggennemsnittet nåede rekorden 2795, 13 mere
end den første af de tre turneringer i
Grand Chess Tour, Norway Chess i
Stavanger.
Saint Louis Chess Club i en velhavende forstad 10 km fra centrum
har huset adskillige USA-mesterskaber, men det er donationer fra Rex
og Jeanne Sinquefield, der har muliggjort både en skakkens hall of
fame med udstillinger i en bygning
overfor og nu på tredje år en skakturnering i verdensklasse.
Efter nedturen i Norway Chess
var det forventet, at Magnus Carlsen ville være tilbage på sejrskurs i
Saint Louis, men det blev Levon
Aronian, som blev showets stjerne.
For halvandet år siden lignede
Aronian en seriøs udfordrer til Magnus Carlsens VM-titel, men fiasko i
kandidatturnringen 2014 og andre
skuffende placeringer sendte ham et
godt stykke ned på verdensranglisten, og i Singuefield Cup stillede
han op som næstlavest ratet.
Men overbevisende angrebssejre
over Fabiano Caruana og Wesley So,
i 1. og 4. runde gav delt føring sammen med triumfatoren fra Norge,
Veselin Tapalov, som havde lagt ud
med sejre over Magnus Carlsen og
Hikaru Nakamura, USA. Både 23årige Caruana og 21-årige So spiller
i øvrigt også for USA nu.
Topalov faldt snart tilbage, og før
7. runde havde Carlsen indhentet
Aronian. Men så tabte han til Grischuk, mens Aronian vandt et smukt
positionelt parti over Nakamura og
kunne slutte af med sikre remiser
mod Anand og Topalov.
Til denne artikel er valgt Aronians
to første sejre med kommentarer baseret på hans egne vurderinger.

Levon Aronian
Armenien (2765)

Fabiano Caruana
USA (2808)

Dronninggambit / D37
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3 Le7
5. Lf4 0-0 6. e3 Sbd7 7. c5 Se4
Caruana havde spillet dette to gange
i tidligere partier, og Aronian var velforberedt.
8. Tc1 Sxc3 9. Txc3 b6 10. c6
Skaber et problem for Lc8. Skal den
i spil, må Sort gennemføre e6-e5.
10... Sf6 11. a3 a5 12. Ld3 Se4 13. Tc2
f6!?
Sidste chance for at udvikle Lc8 uden
e5-e6 var 13... La6, men efter 14.
Lxa6 Txa6 15. Se5 Ld6 16. Sd7 må
Sort finde sig i en meget irriterende
springer.
14. De2!
Nu hænger Lc8’s skæbne, og dermed hele den sorte udvikling, på åbningen af centrum med e6-e5.
14... Ld6 15. 0-0 g5!?
Ligesom Caruanas foregående træk
spillet meget hurtigt. 15... De7 så
mere naturligt ud, men teksttrækket
var tydeligvis baseret på dybe hjemmeanalyser.

16. Lxd6 Sxd6

  ^
   
  
   
   
   


 
17. Te1!?
Aronian var meget tilfreds med dette
træk. Hvid vil spille Sd2 fulgt af f2f4 for at mure Lc8 inde, men på straks
17. Sd2 følger 17... e5 18. e4, og
tårnet står passivt på f1.
17... a4 18. Sd2 e5
Så godt som tvunget, da 18... f5 19.
f4 g4 i længden er håbløst med Lc8
lænket til udgangsfeltet.
19. e4! f5!?
Sort øger spændingen i centrum.
Hvid stod kun en anelse bedre efter
19... exd4 20. exd5!? (Aronian foreslog også 20. Tcc1!) 20... Te8 21.
Dd1 Txe1† 22. Dxe1 Ta5 23. Sc4
2015 /5/209
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^  
   
   


  
26. Dh5! Sxc2
Baseret på en fejlberegning, men det
var allerede for sent at stoppe op.
Hvid stod overlegent efter 26... Lf5
27. Tf2 Lg6 28. Dh3.
27. Sxg5 Lf5
27... Sxe1 tillod den smukke 28.
Dxh7† Kf6 29. Se4 mat!



 
   
  
^  
   
   
  

  
28. Tf1!!
Pointen var slet ikke 28. Df7† Kh6
29. Dxf5 Dxg5 30. Dxc2, men at
fortsætte angrebet midlertidigt et tårn
bagud.
28... Df6
Caruana havde overset, at 28... Lg6
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29. Tf7† Kg8 strander på 30. Dh6!
med mat i fire træk.
29. Se6†
Aronian skulle vælge melem flere
gevinstfortsættelser. 29. Txf5 Dxf5
30. Se6† Kf6 31. Dxe8 var også
knusende.
29... Txe6 30. Txf5 Dg6 31. dxe6 Dxh5
32. Txh5 Sd4 33. e7 Ta8 34. Txe5 Te8
35. Te4! Sf5
Eller 35... Sxc6 36. Lb5 med samme
resultat.
36. Le6! Sd6
På 36... Sxe7 vinder 37. Ld7.
37. Ld7! Sxe4 38. Lxe8 Kf6 39. Lg6!
1-0
4. runde

Txd5 24. Sxd6 Txd6 25. Te2 Kf8
26. Db4.
20. f3! dxe4?!
Nu åbnes centrum til Hvids fordel.
Mere forsigtigt var 20... Te8.
21. fxe4 Ta5 22. exf5! Sxf5 23. Lc4†!
Kg7 24. d5!
Nu er det Ta5, der holdes ude. Sort
brugte kun syv sekunder på svaret,
der truer en springergaffel på d4, i
stedet for at ofre e5-bonden og forsøge passivt forsvar 24... Sd6! 25.
Dxe5† Df6.
24... Te8? 25. Se4! Sd4

Wesley So
USA (2779)

Levon Aronian
Armenien (2765)

Nimzoindisk / E20
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. f3
Aronian har haft stillingen både som
Hvid og Sort og have nogle ideer
parat.
4... c5 5. d5 0-0 6. e4 d6 7. Sge2 a6!?
Interessant og muligvis en nyhed.
8. a4
Den logiske reaktion, men Hvid
kunne også spille 8. Sf4, 8. Sg3 eller endda 8. g4.
8... La5!
Usundt positionelt, men med en taktisk pointe, der mere end opvejer
ulemperne: Sort vil spiller b7-b5.
9. Ld2
Efter 9. Sf4 exd5 10. cxd5 Sbd7 kan
den sorte springer ikke umiddelbart
fordrives fra e5, og spiller Hvid i
stedet 9. Sg3, kommer Sorts taktiske idé på brættet med 9... exd5 10.
cxd5 b5, og Hvid kan ikke vinde
bonden på b5.
9... exd5 10. cxd5 Sh5!? 11. g3
11. Sg3 Dh4 duede ikke, men 11.
h4!? kom på tale. Aronian havde planlagt 11... Sd7 12. g4 Se5 13. Lg2
Sd3† 14. Kf1 Sf6 med uklart spil.
11... Sd7
Sort afstår fra 11... b5, fordi den
hvide løber ville så godt på f1 efter
12. axb5 axb5 13. b4! cxb4 14. Sxb5.

12. Lg2 b5
Men nu kom det tematiske fremstød
i rette øjeblik

  ^
   
   
  
  
  
   

 
13. g4!
Stærkere end 13. 0-0 b4 14. Sb1
Se5, hvor Sort stiller sig op med Lb6,
a5 og La6 og erobrer feltet d3 midt i
Hvids stilling.
13... b4
Efter 13... Dh4† 14. Sg3 Sxg3 15.
hxg3 Dxg3† 16. Kf1 truer Se2, og
Aronian frygtede et angreb i h-linjen.
14. Sb1?
For ambitiøst. Hvid skulle spille 14.
gxh5! bxc3 15. bxc3 Se5 16. 0-0
med lige chancer.
14... Dh4†!
Hvid satsede på at få springeren i
spil efter 14... Shf6 15. Lf4, men Sort
kaster nu alt ind i et øjeblikkeligt
angreb.
15. Kf1


  ^
   
   
  
 
  
   
 

15... Se5!!
Et intuitivt offer, umuligt at gennemregne ved brættet. Hjulpet på vej af,
at alternativet 15... Df6 var skidt pga.
16. Dc1! Se5 17. Lg5!
16. Le1

Magnus Carlsen viste VM-formatet mod Wesley So i 5. runde.

  ^
   
   
  
  
   
   


19. Dc1
En af turneringens kommentatorer,
GM Maurice Ashley foreslog efter
partiet 19. Sd2! Sd4 20. e5!, men
Aronian slog fast, at den sorte bondehær efter 20... dxe5 21. Se4 Dh6 22.
Lxd4 cxd4 23. Dc1 Dxh5 24. S2g3
Dg6 ville blive en magtfaktor.
19... Sd4!
Stærkt var også 19... Se5! 20. Sf4
g5! 21. hxg6 fxg6! De sorte officerer har masser af energi.
20. Sxd4 cxd4 21. e5 dxe5 22. Sd2
Tac8 23. Db1 b3! 24. Sxb3 Lb6 25. a5
La7

Aronian havde set det spektaklære
25... Tc2 26. Dxc2 d3, men var ikke
tilfreds med 27. axb6! dxc2.
26. Kg1 Lf5!
Bryder en sidste modstand.
27. Le4
Hvid kunne forlænge partiet med 27.
Df1, men efter 72... e4 dominerer de
sorte brikker hele brættet.
27... Dg5† 28. Kf1 Df4!! 0-1

Peter Heine Nielsen
kommenterer:

5. runde

Den måske vigtigste pointe er 16.
gxh5 f5!, hvor Sort for den ofrede
officer opretholder et voldsomt pres
mod den uudviklede hvide stilling.
16... Df6 17. gxh5
Enste chance, da 17. Sg3 Sf4 var en
posititionel katastrofe.
17... Sxf3 18. Lf2 Lg4

Magnus Carlsen
Nofrge (2853)

Wesley So
USA (2779)

Siciliansk / B90
2015 startede med tre flotte turneringsejre for verdensmester Magnus
Carlsen, men i Stavanger endte han
på en 7. plads med 3½/9. Et resultat,
man skal en del år tilbage for at finde
noget, der blot minder om fra hans
hånd. En enlig svale eller nye tider?
Med det store fokus på Carlsen var
spekulationerne mange, og turneringen i St. Louis gav intet definitivt
svar. For trods at det kun blev til 5.
point og en 2. plads, viste Carlsen i
hvert fald i glimt, hvorfor han er verdens højest ratede skakspiller:
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 a6 6. Le3!?

I 1. runde tabte Carlsen til Topalov
med 3. Lb5†, som han de seneste år
har populariseret, og som har fået
mange til at holde op med at spille
siciliansk, fordi de ikke får den
skarpe sicilianer, de drømmer om.
Og nu spiller Carlsen så skarpeste
fortsættelse imod Najdorf-varianten!
Det siges at den bedste måde at overraske sin modstander, er ved at overraske sig selv. Om han gjorde det,
ved jeg ikke, men i hvert fald hans
træner!
6... e5 7. Sb3 Le6 8. f3 Sbd7 9. Dd2 b5
10. 0-0-0 Le7 11. g4 b4!?
11... 0-0 12. g5 b4 13. Se2 Se8 er
den skarpe hovedvariant, der kom
på mode ca. 10 år tilbage, med så
gode resultater i komplikationerne,
at Hvid begyndte at spille 12. Tg1.
Det gjorde, så at Sort begyndte at
eksperimentere med trækfølgen, bl.a.
partitrækket, der accellererer Sorts
spil på dronningfløjen.
12. Sd5
Nu, hvor Hvid ikke har brugt tid på
at spille g5, giver dette bedre mening, især da 12. Se2 a5 er direkte
godt for Sort.
12... Lxd5 13. exd5 Sb6

  ^
   
   
  
  
  
  

 
Sort truer den hvide bonde på d5, og
umiddelbart er der ikke anden vej end
at give løberparret tilbage med direkte 14. Lxb6 eller 14. Dxb4 Sfxd5
15. Lxb6, der begge har været forsøgt uden den store succes. Efter at
have været en populær variant, blev
den stort set opgivet af Sort, efter at
Dominguez i 2008 spillede følgende
plan:
14. Sa5! Sbxd5 15. Sc4!
Her drog jeg et lettelsens suk. For
nok havde vi forberedt 6 Le3 Naj2015 /5/211
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dorf, men dette bondeoffer havde jeg
ikke briefet Magnus om før partiet,
dertil var Sorts variant trods alt for
perifer. Men han havde en vag erindring om, at dette var den rigtige
plan, og spillede det efter en del
betænkningstid. Og især da So nu
begyndte at tænke længe, blev bekymring til optimisme, for bemærkelsesværdigt nok havde han ingen
klar idé om, hvordan man skulle reagere på Hvids mest kritiske fortsættelse. Sort er ganske vist foran med
en bonde, men Hvid har kontrol over
de hvide felter, samt mulighed for
direkte angreb mod den sorte konge
enten ved bondestorm eller ved at gå
til f5 med springeren – og naturligvis ofte som en en kombination af
begge.
15... Sxe3 16. Sxe3 0-0 17. Lc4!?
Trækket burde måske objektivt have
et ?!, men hvor computeren somme
tider ikke vurderer Carlsens træk som
det optimale, er der ofte en dybere
plan bag. Fremfor det direkte angreb
med 17. h4, vil han sætte sig på de
hvide felter i centrum og derigennem
søge posentionel kompensation for
bonden. Her er 17. h4! dog bedre og
mere direkte. Den hvide løber står
fint på f1, og Hvid har et farligt angreb på kongefløjen ud over kontrollen af de hvide felter og dermed en
meget lovende stilling.
17... Sd7 18. h4 a5 19. g5 Tc8 20. Ld5
Sb6 21. Kb1
Hvids koncept tager form. Han har
sat sig på de hvide felter, og bragt
kongen i sikkerhed, hvilket som et
minimum sikrer tilstrækkelig kompensation. Men hvordan kommer
man videre? Til en start er det Sorts
tur til at trække!
21... Dc7?
I den helt forkerte retning, hvilket
bliver tydeligt i partiet. 21... Kh8 for
eventuelt at søge modspil med f7-f6
virkede logisk, men selv dér er 22.
Thf1 relevant, da 22... f6 23. Le6
Tc5 24. g6!? hxg6 25. h5 g5 26.
Dd3 giver Hvid et farligt angreb, og
også 22... Tc5 23. f4 f6 24. Dg2!?
ser lovende ud. Selv om computeren
moderat foretrækker Sort, er Hvids
kompensation fortræffelig, og i prak-
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sis mere end tilstrækkelig selv uden
Sos fejltræk.
22. Thf1 Sxd5
22... Kh8 23. f4 a4 24. f5 f6 25. g6
a3 26. h5 h6 27. b3 Dc3 28. Dc1 er
en illustrativ variant, hvor Sort ganske vist fik gang i sit angreb, og stadig beholdt merbonden. Men Hvid
beholder kontrollen over de hvide
felter, dublerer i d-linien, og er i hvert
fald uden for risiko. I praksis har
han glimrende gevinstchancer.
23. Sxd5 Db7 24. f4 f5

 ^
  
   
   
   
   
  
 
25. De3!
Måske So har tænkt, at værre er det
trods alt ikke. Han er foran med en
bonde, og hans stilling er uden markante svagheder. Ofte kan man vel
give bonden tilbage for afviklinger.
Men Carlsens sidste træk gør ondt.
Det angriber bonden på e5, og at give
den igen uden afbytning af springer
mod løber vil blot medføre, at Hvid
beholder sin strategiske fordel, men
uden at være materielt bagud, så So
lukker stillingen. En naturlig beslutning, men det efterlader ham i en kritisk strategisk situation, og en bedre
chance var 25... Tae8 med pointen
26. fxe5 dxe5 27. Dxe5 Lxg5! 28.
Dc7 Dxc7 29. Sxc7 Te7 30. Sd5
Lxh4 med modspil. Derfor bør Hvid
spille 26. h5, stadig med lovende stilling, men i det mindste har Sort modspil i centrum, noget han savner i
partiet.
25... e4 26. h5! Tc5 27. h6!
En vigtig del af det hvide koncept.
Sorts problem er, at han aldrig kan
få en sikker kongestilling. Den hvide
dronning truer med indbrud i den
lange diagonal til g7, og Løberen kan
ikke dække det fra f8 uden at tillade

Sf6†. Ideelt ønsker Sort sig en stilling
med en bonde på g6 samt en løber på
h8, men det lader sig netop ikke gøre.
27... g6 28. Db3 Tf7 29. a4!?
Typisk Carlsen, en rigtig ‘menneskelig’ beslutning. Computerne vil
endnu hellere spille 29. Td2 eller 29.
Tf2 for at doble tårnene, men han
forbedrer i stedet sin stilling tålmodigt, nu chancen byder sig. Trækket
skaber luft til kongen og sikrer, at
Sort ikke pludselig har taktiske chancer med a5-a4.
29... Ld8 30. Td4?!
Unøjagtigt, d2 var et bedre felt til
tårnet.
30... Kf8 31. Tfd1 Tc6 32. Se3 Lb6
Udnytter tårnet er udsat på d4. Rigtig nok viser computeren nu klar fordel til Hvid efter 33. Txd6! Txd6 34.
Txd6 Lc7 35. Td5! Lxf4 36. Txa5
Lxg5 37. Tb5 Dc8 38. Dxb4† Le7
39. Dd4, men varianten er yderst
kompleks, og naturligt nok vælger
Carlsen at prøve at holde kontrollen.
33. Sc4?!


   
 
  
   
   
  
  
 

33... Lxd4?
So griber ikke chancen. 33... Txc4!
ser umiddelbart desperat ud, men
efter 34. Txc4 Td7!! er det hvide tårn
fanget på c4, og Sort kan derfor med
d6-d5 vinde kvaliteten tilbage. Derfor må Hvid spille 34. Dxc4! Lxd4
35. Txd4! og beholder en lille fordel
pga. forskellen i kongernes sikkerhed.
34. Sxa5 Db6 35. Sxc6 Lc5 36. Dd5
På pressemødet efter partiet indrømmede Carlsen at have været længe
om at se, at 36... Db7 her taber pga.
37. Dxc5 dxc5 38. Td8 mat! Han
sagde, at der oftest i sådanne stil-

  
^  
   
   
   
   
  
 


Saint Louis Chess Club med verdensnavne i
Sinquefield Cup, mens lokale skakentusiaster
hyggede sig inden- og udendørs.

linger er en lille kombination, men
af og til er der jo ikke!
36... e3 37. a5 Db5 38. Sd8 Ta7 39.
Se6† Ke8 40. Sd4?
Sidste træk før tidskontrollen, og
med et par minutter tilbage på klokken fejler Carlsen. 40. Sxc5! Dxc5
41. Dg8† Kd7 42. Dxh7† Kc6 43.
Dxg6 vinder omgående, da 43...
Dxa5 kan besvares med 44. Dxd6†.
40... Dxa5
Carlsen tænkte her vældig længe, og
hvad der lignede en klar gevinst, er
pludselig blevet meget kompliceret.
41. Dg8†! Kd7 42. Dxh7† Kc8 43.
Dg8† Kb7

44. c3!
Dette skulle beregnes præcist, for
faretruende ser det ud, men eneste
træk der vinder. 44. Sb3?? Da2† 45.
Kc1 Da1†! med mat i næste træk
understreger faren.
44... bxc3 45. Db3†!
Pointen, først fik kongen et lufthul,
derefter trækkes damen med tempo
tilbage i forsvaret. Hvids kongestilling er ikke længere et problem,
og den fri h-bonde gør, at gevinsten
er intakt.
45... Db6 46. Dxb6†!?
Igen kritiseret, fordi computerne hellere vil andre træk, men Carlsen havde
regnet dette frem til et vundet tårnslutspil, hvorfor det er markant
simplere for et menneske.
46... Kxb6 47. bxc3 Lxd4 48. Txd4!
Pointen er, at 48... e2? 49. Txd6†
fulgt af 50. Te6 præcist stopper den
sorte fribonde.
48... Kc6 49. Kc2 Ta2† 50. Kd1 Tf2 51.
Ke1

Deltagerne

Norway Chess 1.-26. juni i
Stavanger, Sinquefield Cup
22. aug. - 3. sept. i Saint
Louis, USA, og London
Chess Classic 3.-15. dec.
Ni gennemgående deltagere,
suppleret af en spiller fra
arrangørlandet.
I London bliver det
GM Michael Adams
med rating 2740.
http://grandchesstour.com/

Sort er fortabt. Hvid omplacerer tårnet, og trods den materielle ligevægt,
er forskellen i fribønders farlighed
afgørende.
51... Kd7 52. Ta4 Ke6 53. Ta8 Th2 54.
c4 Kf7 55. Tb8 Ke6 56. Tg8
Nu falder også g6, hvorfor So opgav.
1-0
Det lignede en verdensmester tilbage
på sporet, men i 7. runde tabte Carlsen en ellers lovende stilling til
Grischuk, for derefter kun at få remis i klar gevinststilling mod Nakamura. Mange lyspunkter, men for
mange fejl til at 1. pladsen var inden
for rækkevidde. At 5 point rakte til
en 2. plads var lidt specielt, og perfekt i forhold til mulighederne i den
samlede stilling. Carlsen ligger foran
Giri, selv om han har scoret hele to
point mindre end hollænderen i
turneringerne!
Aronian var en del af vores træningslejr i Southamptons uden for
New York op til turneringen. Ideen
var, at han og Carlsen var de to, der
underpræsterede mest i Stavanger og
derfor skulle tage hævn. Med en 1.
og 2. plads lykkedes det absolut, men
Aronian havde ikke helt forstået vores planlagte rollefordeling...
Sejren skal være ham vel undt, han
har længe haft en skaklig krise og er
alt for god til ikke at være en del af
den absolutte verdenstop.
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Veselin Topalov
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Hikaru Nakamura
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Levon Aronian
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Magnus Carlsen
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Fabiano Caruana
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Alexander Grischuk
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Jon Ludvig Hammer
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Veselin Topalov – fører GCT.
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Horsens Lang Weekend:

Fire dage med skak
For 18. gang indbød 'Den Lange' i Horsens til
skaktræf med hygge og koncentreret program.

Brødrene Arne og Martin Matth
hvid mod Jens Ove Fries Nielse
Karsten Rasmussen i 3. ru
alle med 2 point

Af Esmat Guindy
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Ud over IM’erne måtte FM Sergio
Bermudez anses for et godt bud på
en vinder, for to måneder forinden
havde han lavet en IM-norm med et
point over i Fredericias turnering.
Desværre for Sergio blev det dog kun
turneringens højeste forventede
score, han endte med – blandt andet
efter et nederlag i 1. runde til bornholmske Rune Andersen og i 5. runde mod 11-årige Jonas Bjerre, som
endda fik skønhedspræmie for partiet.

Effektiv seedning

tallet af ‘maxister’ efter to runder
dermed var halveret i forhold til at
spille uden seedning.

Topspillerne mødes
Nu kunne kampen mellem IM’erne
begynde – hvis de da ikke havde sat
point til undervejs, men det havde
både Mikkel Antonsen, Jonathan
Carlstedt og Igor Teplyi.

Jens Ove Fries Nielsen
kommenterer:

3. runde

SV Diagonale Harburg, Thy Skakklub, Køge og mange, mange flere.
126 skakspillere fra nær og fjern
samt et stort antal skakturister samledes i juli måned til den traditionsrige turnering i Horsens.
Feltet var på mange ledder mangfoldigt: Unge talenter, pensionister,
deltagere med ganske få koordinerede turneringer bag sig, spillere som
syntes, at syv runder på fire dage var
alt for hårdt, men alligevel deltog,
fordi turneringen var for hyggelig
og maden i kantinen for god til at
undvære.
Særligt juniorerne var godt repræsenteret – næsten 25% af deltagerne
var under 20 år. Hvor ofte ser man
det i større danske turneringer? Meget passende var juniorlandstræneren blandt tilskuerne og kunne tilfreds konstatere, at ud over erfaring
skovlede mange også ratingpoint til
sig: Yunus Mermer satte 162 point
ind på kontoen, mens det blev til
henholdsvis 108 og 104 til Adesh
Easan og Sofie Bech Dürrfeld. Med
sine kun seks år var John Højstrup
Christensen feltets yngste spiller –
med mere end 70 år op til feltets
ældste, Erik Asmund.
I toppen var der i årets udgave seks
IM’ere med, og de havde noget at
bevise, for i de seneste seks år, er
turneringen kun én gang blevet vundet af en IM’er, nemlig af Jakob
Vang Glud i 2012, og han er blevet
GM’er siden.

Arne Matthiesen
SK 1968 (2323)
Horsens Lang Weekend har i de sidJens Ove Fries Nielsen
ste fem år haft over 100 deltagere,
Fredericia Skf. (2422)
og det er lidt af en udfordring i forhold
til, hvor mange
af spillerne
i Flodhesteåbning / B07
Juniorer
til skak
i Horsens
toppen, der kan nå at møde hinan- 1. e4 d6 2. d4 a6 3. Sf3
den. Når man som sidste år kommer 3. Sc3 Sf6 = Den logrende hund! og
over 128 deltagere, er der en teore- 3... b5 hvilket jeg ligeledes har spiltisk risiko for at stå med to ‘maxis- let mange gange = Den logrende
ter’, når turneringen er slut.
hale.
Med feltet delt op i to seednings- 3... Sf6 4. Ld3
grupper og med seedning i de to førEfter 4. Sc3 er der flere muligheder:
ste runder, blev disse udfordringer
4... e6!?; 4... b5; 4... b6!?; 4... g6!?
minimeret. Var man i øverste seedningslag fik man kunstigt lagt et eks- 4... Sc6
tra point til sin score, og det betød, Muligt var også 4... Lg4!? F.eks. 5.
at hvis man tabte i 1. runde, hvilket h3 Lxf3 6. Dxf3 Sc6 7. c3 e5 8. d5
næsten halvdelen gjorde, skulle man Se7 med ideen Sg6 og Le7. På 7.
møde en spiller fra nederste seed- Le3?! følger exd4 8. cxd4 Sb4! og
Hvids løber bliver elimineret.
ningsgruppe, der havde vundet.
I praksis medførte det, at ingen 5. Sbd2 Sc6 6. h3 Lh5 7. g4 Lg6.
spillere fra nederste seedningsgrup- 5. c3 e6!? 5... e5!? og 5... g6!? var
pe havde maksimum point efter to alternativer.
runder i dette års turnering, og at an- 6. Sbd2 g6

Fotos: Tim Bjerre.

iesen
en og
unde,
af 2.

6... Le7!? 7. 0-0 b6 8. Te1 Lb7 9. Sf1
Sd7 10. g3 h5!? er en lidt mere eksperimenterende måde at spille på.
7. Sf1 Lg7 8. Sg3 b6
Mere sikkert er 8... h6!? Det overdækker feltet g5, hvilket er meget
vigtigt både her og i generelle flodhestesystemer.
9. De2 Lb7
Eller 9... h6!?
10. 0-0
Pga. udeladelsen af h6 var 10. e5
meget interessant her. Sort skal spille
præcist. 10... dxe5 11. dxe5 Sd7 12.
Lg5! Db8! 13. Lf4 Se7! med uklart
spil. F. eks 14. 0-0-0 Sd5 15.Ld2 c5!
16. The1 b5!? eller 16... Dc7!?
10... 0-0

  ^
   
   
   
  
   
 
 


Horsens Lang Weekend 2015:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

IM Mikkel Antonsen, Næstved (2456) 6 / 24½
IM Jens Ove Fries Nielsen, Fredericia (2422) 5½ / 28
IM Karsten Rasmussen, Århus/Skolerne (2438) 5½ / 26
IM Jonathan Carlstedt, Tyskland (2460) 5½ / 25½
IM Igor Teplyi, Nordre (2433) 5½ / 25
IM John Arni Nilssen, Skanderborg (2249) 5½ / 25
FM Martin Matthiesen, SK 1968 (2336) 5½ / 24½
FM Arne Matthiesen, SK 1968 (2323) 5½ / 23½
Tobias Rostgaard, BMS (2220) 5½ / 21½
Thomas Andersen, Nordre (2176) 5½ / 21
FM Poul Rewitz, SK 1968 (2167) 5 / 24
FM Mads Hansen, Skanderborg (2342) 5 / 23½
Brian J. Jørgensen, Næstved (2257) 5 / 23
FM Martin Haubro, BMS (2369) 5 / 21½
Fire toppræmier i ratinggruppe 1.
Vindere af de øvrige ratinggrupper:

Gr2.
Gr3.
Gr4.
Gr5.
Gr6.
Gr7.
Gr8.

Tobias Rostgaard, BMS Skak (2220), 5½
Allan Hye, Haderslev (2026), 4½
Martin Becker, Tyskland (1939), 4
Johnny Holler Johansen, Frem Odense (1723), 4½
Mathias Nielsen, Sydøstfyn (1714), 3½
Frank Severinsen, K41 (1611), 3½
Yunus Mermer, enkeltmedlem (1426), 3½
I alt 126 deltagere. 7 runder.

www. horsensskakforening.dk/
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Efter 4. runde førte Jens Ove alene
med maksimum, tæt forfulgt af
blandt andet Mikkel Antonsen på 3½
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point, der havde leveret nedenstående positionelle perle krydret med
nogle taktiske vendinger:

Jens Ove Fries Nielsen
kommenterer:

4. runde

11. b4
Med ideen a2-a4 fulgt af La3. Andre muligheder:
a) Ventetrækket 11. a3 besvares med
e5! og efter 12. d5 Se7! (endelig ikke
12... Sb8? 13. c4 Sbd7 14. b4!, og
Sort er dømt til passivitet) 13. c4
Lc8!? (også muligt var 13... c5 eller
13... c6 14. dxc6 Sxc6 med uklart
spil, da Hvids springere er noget afsides på kongefløjen (men ikke 14.
b4? cxd5 15. cxd5 Sexd5 16 exd5
e4) 14. b4 med uklart spil.
b) 11. a4 e5 (eller 11... Se7 12. b4
c5) 12. d5 Se7 med skarpt spil.
c) 11. e5 var igen muligt, og efter
11... dxe5 12. dxe5 Sd7 13. Lg5 Db8
14. Lf4 Se7 15. Se4 Sc6! Hvorefter
16. Sg3 er lige spil. Hvis 16. Sed2
Sc5 17. Lc2 a5! 18. Tfe1 La6 19.
De3 Se7 er Sort godt med.
11... e5! 12. dxe5
12. d5 Se7 13. c4 a5 14. bxa5 Txa5
15. Ld2 Ta7 med ideen Da8 og Lc8Ld7 med kontrol.
12... dxe5
Mere simpelt er måske 12... Sxe5 13.
Sxe5 dxe5, og efter 14. Lc4 h5!
15.Lg5 De8! med ideen Sh7.
13. Lg5?
Planløst. Bedre er 13. a4 Se8 14.La3
Sd6 15.c4! a5! med kompliceret spil
16.b5 Sb4. 13. Te8 er en anden mulighed 14. La3 Sd7 15.Lc4 Sf8
16.Tfd1 Df6.
14... h6 14. Le3 De7 15. Tfd1 Sd8! 16.
h3 Se8! 17. Dd2 Kh7 18. Lc4 f5!
Sorts stilling spiller sig selv.
19. exf5 gxf5 20. Dc2?!
Efter lang tids overvejelse. Computertrækket var vist 20. Sh5.
20... 21. Sd2 Sd6 22. Se2 Sxc4 23.
Sxc4 Df7 24. Sd2 Se6! 25. Sf4 Le5!
Bryder Hvids blokade af f4.
26. Sxe6 Dxe6
Hvids stilling er håbløs.
27. Ld4 Ld6 28. Sf1 Tg8 29. c4 f4 30.
c5 f3 31. opgivet.
Kongen er fanget.
0-1

Mikkel Antonsen
Næstved (2456)

Kristoffer Dyrgaard
Frem Odense (2273)

Grünfeldindisk / D82
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Lf4 Lg7
5. e3 0-0 6. Tc1
Før i tiden snuppede Hvid bonden
efter 6. cxd5 Sxd5 7. Sxd5 Dxd5 8.
Lxc7, men siden har man påvist fint
spil for Sort.
6... dxc4
Her er det spøjse 6... Le6 populært
blandt mange topspillere.
7. Lxc4 c5!
Eneste træk.
8. dxc5 Da5 9. Sge2
9. Sf3 er vist det normale.
9... Dxc5 10. Db3 Sa6?!
Dette virker akavet. Bedre synes 10...
Sc6 11. Db5 Sd7 eller 11... Dxb5 12.
Sxb5 Sh5!, og Hvid må afgive sin
sortfeltede løber.
11. 0-0 e5?
Lukker diagonalen g7-a1 og svækker flere felter. 11... Db4 er bedre.
12. Lg5 Db4 13. Dxb4 Sxb4 14. Sb5!
Nu udnytter Hvid svagheden på d6.
14... Ld7 15. Sd6 Lc6 16. Lxf6 Lxf6 17.
Tfd1!
Truer 18. a3 med officersgevinst.
17... a5 18. a3 Sa6

  ^
   
   
   
   
   
  
 

19. Ld5!
Vinder mindst en bonde forceret.

Mikkel Antonsen (til venstre) nåede som
den eneste 6 point af 7 og modtager
førstepræmien af Horsens Skakforenings
formand, Tim Bjerre.

19... Lxd5 20. Txd5 Tfd8 21. Se4 Kg7
22. Txa5 Tac8 23. S2c3 Tc6 24. g4!
Stabiliserer springeren på e4. Herefter kører Mikkel partiet hjem i fin
stil.
24... Tdc8 25. g5 Ld8 26. Txe5 Sc7 27.
Td1 Se6 28. Td7 T8c7 29. Txc7 Lxc7
30. Tb5 b6 31. Td5 h6 32. h4 Ld8 33.
Kg2 hxg5 34. hxg5 Le7 35. f4 Kf8 36.
Td7 Sc7 37. Kf3 Ke8 38. Td2 b5 39.
Th2 b4 40.Th8† Kd7 41. axb4 Lxb4 42.
Sa4 Sd5 43. Tb8 Le7 44. Sec3 Sxc3
45. Sxc3 Kc7 46. Tb5 Tc4 47. Ta5 Kd7
48. Ta7† Ke6 49. Ta6† Kd7 50. Sd5
Ld8 51. b4 Ke8 52. Ta7 Tc6 53.Tb7 Tc4
54. b5 1-0

IM’erne dominerede
Jens Ove sluttede af med tre remiser,
mens Mikkel lavede 2½ af 3 og dermed blev udelt vinder af turneringen og de 5.000 kr. i førstepræmie
med hele ni spillere i forfølgergruppen på 5½ point. Man bemærker, at
de seks IM’ere endte på de seks øverste pladser, så denne gang fik de
eftertrykkeligt sat sig på turneringen.
Bliver Horsens Lang en succes
igen i 2016? Med god kantine, glade
og dygtige arrangører, skak og Tour
de France på storskærm, gratis hotelværelse til IM’ere, bogsalg og rigelige mængder hygge er turneringen et must – selv for mange af os,
der hader dobbeltrunder.

To skønhedspræmier

5. runde

Skønhedspræmien for bedste parti
af spillere over 1900 i rating tilfaldt
som allerede nævnt juniorspilleren
Jonas Bjerre, mens en anden junior,
Sofie Bech Dürrfeld, som fyldte 20
år dagen efter turneringen, vandt
skønhedspræmien for spillere under
1900. To meget seværdige partier:

Jonas Bjerre
Skanderborg (2114)

Sergio Adan Bermudez
K41 (2371)

Philidors forsvar / C41

 ^
   
   
   
   
 
 
  

19. Sxe4!
Jonas finder en fin kombination.

19... Lxe1
19... Sxe5?? 20. dxe5 Lxe1 21. Sd6,
og Hvid vinder
20. Sf6†!!
Dette fine mellemtræk er pointen.
20... gxf6
20... Kh8?? 21. Dxg6!
21. Sxg6 Te8!
Ikke 21... fxg6 22. Dxg6 Kh8 23.
Dxh6 Kg8 24. Dg6 Kh8 25. Txe1
22. c3
Nu burde Bermudez have taget den
halve efter 22... fxg6, da Hvid har
ikke bedre end evig skak med 23.
Dxg6. Men det ville have placeret
ham uden for præmierækken. I stedet fulgte...
22... Ld2?? 23. Sh4 Lg5 24. Sf5
Drømmespringer.
24... Te4
Det truede 25. h4 med officersgevinst, men teksttrækket taber også.
25. Dxe4! 25... dxe4 26. Se7† Kf8 27.
Sxc8 Txc8 28. h4
Taber en officer efter 28... Ld2 29.
Td1 e3 30. fxe3 Lxe3 31. Kf3 Te8
32. Ld2 La3†. Bermudez spillede
28... f5 og kæmpede heroisk videre i
30 træk, inden han opgav.
1-0
2. runde

1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 e5 4. Sf3
Sbd7 5. Lc4 h6
Sjældent. Var han bange for 5... Le7
6. Lxf7, som er en kendt variant?
6. 0-0 c6 7. a4 Dc7
7... g6?! 8. b3! med ideen La3. Eller
7... Le7 8. La2!? 0-0 9. Sh4!, og Hvid
har kig på felterne g6 og f5.
8. Te1
Igen var 8. La2 med ideen Sh4 interessant.
8... Le7 9. b3!?
9. La2!?
9... Sf8?!
Tidkrævende. Bedre var 9... 0-0 for
at kunne besvare 10. Sh4 med 10...
exd4 11. Dxd4 Se5

10. Lb2
10. Sh4! giver pæn fordel. F.eks. 10...
exd4 11. Dxd4 Se6 12. Dd1, eller
10... g5? 11. Sf5 Lxf5 12. exf5.
10... Sg6 11. Lf1 0-0 12. g3!?
Eller 12. h3.
12... Lg4!? 13. Lg2 Dc8
13... Sd7!?
14. Dd3!? 14. Lh3 15. Se2!? Lxg2 16.
Kxg2 d5! 17. Sxe5 Sxe4?
Uklart er 17... Sxe5 18. dxe5 Sxe4
19. Sf4
18. Sc3
Stærkt er her 18. Sxf6 fxg6 19. f3
sg5 20. Sg1 med fordel.
18... Lb4!?
Bedre nok 18... Sxe5.

Sofie Bech Dürrfeld
ØBRO (1438)

Christian Matico Jepsen
Evans (1818)

Siciliansk / B21

Ældst og yngst i hyggeskak mellem runderne – 80-årige Erik Asmund, Gråsten,
og 6-årige John Højstrup Christensen, Silkeborg.

1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3
Den skarpe Morragambit.
3... dxc3 4. Sxc3 e6 5. Sf3 Sc6 6. Lc4
a6 7. 0-0 b5 8. Lb3 Sge7 9. Lf4 Sg6
10. Lg3 Le7 11. De2 Lb7 12. Tfd1 Sa5
13. Lc2 0-0 14. e5 Lc6 15. Se4 Sb7
16. Tac1 Tc8 17. Sd4 Ld5 18. f4 f5 19.
exf6 Lxf6 20. f5 Lxd4† 21. Txd4 Lc4
22. Dd2
Med 22. Txc4 Txc4 23. fxg6 kunne
Hvid få sit materiale igen, men vælger at opretholde presset.
22... exf5 23. Txd7 Db6† 24. Lf2 Dc6
25. Dd4 Se5?
Ser smart ud, da tårnet hænger, hvis
springeren slås, men Sort kunne bedre forsvare sig med 25... Lf7 26. Sg5
2015 /5/217
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Sf4!, og det er ikke klart, hvordan
Hvid skal holde gang i angrebet. Nu
derimod kan der kombineres!

 ^
 
  
   
   
   
  

  


26. Txg7†! Kxg7 27. Dxe5† Kg8 28.
Ld4 Dg6 29. Sg3(?)
Mere direkte var 29. Sg5, for partitrækket tillod 29... Tce8, der forstyrrer Hvids angreb.
29... Ld3? 30. Lb3† Lc4 31. Ld1
Muligt var 31. Sxf5!
31... Dh6
Sidste chance for 31... Tce8. Nu får
Hvid fat i den sorte konge!
32. b3 Tce8
For sent!
33. Dh8† Kf7 34. Lh5†! Ke6
For 34... Dxh5 35. Df6† var jo mat i
to træk.
35. Te1† Kd6 36. Lxe8 Le6 37. De5†
Ke7 38. Dc7†
Og den sorte konge havde fået nok.
1-0

Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

David Lovejoy: ‘Spielmann var en
rar professionel, hvis interesser ikke
strakte sig ud over øl og skak og
hvis eneste mål var et godt og harmonisk liv, hvor han kunne nyde
begge sine hobbyer.’
(‘Moral Victories’, 2008)
David Smerdon: ‘En glemt idé er
lige så god som en teoretisk nyhed.’
(Chess.com, 5. oktober 2013)
Gideon Ståhlberg: ‘Når dette skrives, er det mere end syv år siden
Reti døde. Den åbning, hvormed han
fejrede sine største triumfer, 1. Sg1f3 spilles nu kun sjældent og han
har i det hele taget ikke betydet så
meget for åbningsteorien, som
mange af tidens andre mestre har
gjort.’
(‘Schack och schackmästare’,
1937)
Genna Sosonko: ‘Skak har givet
mig så meget. Skakkens verden er
som livet i en miniatureform. Heller ikke i skak kan man tage sine
træk tilbage og varigheden af et parti
er også begrænset.’
(‘Russian Silhuettes’, 2001)

Sofie Bech Dürrfelds parti blev kåret
som det bedste vundet af en spiller
under 1900, og ved afslutningen
overrakte Tim Bjerre hende præmien.
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Raymond Keene: ‘En af grundene
til, at Larsen og Hübner aldrig nogensinde vil blive verdensmestre, er
deres brede kulturelle baggrund. For
at blive verdensmester kræver det,
at man bruger al sin energi og
hjernekraft på skak, og i den forbindelse kan en bred almen dannelse
næsten gå hen og blive et handicap.’
(‘Becoming a Grandmaster’,
1977)

Evgenia Hansen: I skak er konkurrence og læring to sider af samme sag; de supplerer naturligt hinanden.’
(‘Livskompetencer & Skoletests’,
2007)
Eivind Einersen: ‘Grundlæggende
er det sludder at kalde nærskak for
holdskak. For der gælder stadig et
forbud mod at tale sammen under
partiet, og det er kunstigt at tale om
et hold bestående af et antal spillere, som ingen mulighed har for at
påvirke deres medspilleres spil.’
(Fribonden (Vanløse) nr. 10,
oktober 1991)
Steffen Lambertsen: ‘Skakbrættet blev sat frem sammen med whiskyen og cigarerne. Simon elskede
det, den største form for afslapning
han overhovedet kunne komme i
tanke om.’
(‘Simon og mordet i Sydhavnen’,
2005)

KØBES!
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.
Tidsskrift för Schack
#9/1902; #3/1926
og #5/1928.
Deutsche Schachzeitung
1846, 1856, 1858,
1859, 1876.
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

Taktik

Tag stilling
1. Hvid trækker!
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Løsninger side 43
v/ Bent Kølvig

3. Hvid trækker!

2. Hvid trækker!
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Noget at betænke sig på?

Vejen er banet!

Kvalitet?

4. Sort trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!
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Tid til et offer?

Centralbønder!

Et vigtigt felt.

7. Hvid trækker!

8. Hvid trækker!

9. Hvid trækker!

  
 ^ 
   
  
   
 
  
  

Monstro et tårnoffer?





^



^





  
 
 
  
   
 







Officersunderskud!
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Redde løberen?
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Alfred Christensen,
1938.

Alfred Christensen
– første danske verdensmester
Af Kaare Vissing Andersen
Når man kalder Jørn Sloth Danmarks første verdensmester i skak
(VM i k-skak 1980), overser man,
at Alfred Christensen vandt verdensmesterskabet i korrespondanceskak for blinde og svagtseende tre
gange i 1960’erne. Han turde derfor
nok fortjene en nærmere omtale.
Alfred Christensen blev født den
16. august 1905 – en gemytlig vendelbo, som boede det meste af sit liv
i Rakkeby nær Hjørring, hvorfor
han også kaldtes Rakkeren. Han blev
født med et dårligt syn, som blev
værre med årene, og til sidst var han
helt blind. Lige fra han som ung mand
lærte at spille skak, var han stærkt
fascineret af spillet.

Karriere i tredobbelt regi
Alfred Christensens dygtighed og
entusiasme kom hele tre danske skakforbund til gode. Først gjaldt det
Dansk Skak Union, hvor han i perioden 1935-44 spillede i Landsholdsklassen seks gange. Sine bedste resultater opnåede han i 1936, hvor
han blev nr. 4-9 af 26 med en score
på 4½ af 7, i 1942, hvor han vandt
3-4. præmien med en score på 5 af
10 (6 deltagere/dobbeltrunde), og i
1944, hvor han blev nr. 3-5 af 9 med
4½ af 8.
Et danmarksmesterskab blev det
også til, nemlig i korrespondanceskak 1936 efter omkamp mod Bjørn
Nielsen.
For sine meritter på brættet blev
Alfred Christensen udtaget til Skak-
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OL. Det kan diskuteres, om det var
til en eller to af slagsen, for det første af dem, München 1936 fandt ikke
sted i FIDE-regi. Men Alfred Christensen gjorde det godt ved at blive
dansk topscorer med 68,4 % (13 af
19).
I 1939 spillede han OL i Buenos
Aires, som begyndte samtidig med
starten på Anden Verdenskrig og
derfor ramtes af kaos. Den stovte
vendelbo bevarede dog fatningen –
ikke mindst under opgøret mod
værtsnationen, hvor han vandt et
hæsblæsende og radiotransmitteret
parti mod den stærke Carlos Guimard.
Sin glæde ved at skrive om skak
fik Alfred Christensen opfyldt som
redaktør af Skakbladet 1937-40 og
1946-48 samt ved at skrive bøger,
bl.a. ‘I Caissas Tjeneste’, 1943, der
tæller 20 af hans bedste partier, ‘Alt
om Skak’, 1943, redigeret sammen
med Bjørn Nielsen, og ‘Mindebogen om Skakmesteren Bjørn Nielsen’, 1949.

Fugl Fønix i 1960’erne
I 1950’erne var der stille omkring
Alfred Christensen, hvis syn da var
i så stærk aftagen, at han kunne blive
medlem af Dansk Blindesamfund.
Så da han atter dukkede op på skakscenen i 1960’erne, skete det ikke i
DSU, men i to andre forbund. Det
ene var han selv med til at stifte i
1961, nemlig Danmarks Blindeskak.
Han blev dettes sekretær, og da man

året efter søsatte bladet Braille Skak
på punktskrift, blev han naturligt nok
udgivelsens første redaktør.
Dansk blindeskak var dengang tilknyttet Dansk Arbejder Skak Forbund, og Alfred Christensen deltog
derfor i forbundsmesterskaberne,
som han vandt i 1962 og 1963. Med
den første sejr blev han knyttet til
forbundets blad, Arbejder-Skak,
som kommentator til bladets partiafdeling juni 1962 - december 1966.
Siden koncentrerede han sin karriere inden for blindeskakken. På
landsplan vandt han rub og stub, og
på verdensplan hørte han til blandt
de stærkeste. Bedst gjorde han det
ved VM i k-skak, hvor han i 196364 debuterede ved at dele titlen med
englænderen Reginald W. Bonham,
der havde vundet de første fire mesterskaber. Alfred tog sig derefter
af de to næste titler udelt (1966-67
og 1968-70). Bonham og Christensen blev i 1972 som de første udnævnt til stormestre i k-skak i International Braille Chess Association
(IBCA, stiftet 1948).
Inden for dansk blindeskak blev
Alfred Christensen på bedste vis primus inter pares, og da han efter kort
tids sygdom døde den 30. august
1974, vakte det sorg i skakverdenen.

Verdensmester
Som det fremgår af de følgende slutstillinger vandt Alfred Christensen
sine to udelte VM-titler i k-skak for
blinde ret så suverænt:

IBCA’s 7. k-turnering 1966-67
(6 deltagere/dobbeltrunde):
1. Alfred Christensen, Danmark,
8½ point (7 sejre og 3 remis)
2. Reginald W. Bonham, England,
7½ point
3. Johann Pasteiner, Østrig,
7 point
IBCA’s 8. K-turnering 1968-70:
1. Alfred Christensen, Danmark,
9 point (8 sejre og 2 remis)
2. Reginald W. Bonham, England,
7½ point
3. W. Würtz, Vesttyskland,
6 point

K-VM 1968

Danskerens overlegenhed kommer
endnu bedre til udtryk gennem hans
partier. Her kommenterer han sin sejr
over vesttyskeren, der blev nr. 3 i
VM 1968-70:

Alfred Christensen
Hjørring

W. Würtz
Vesttyskland

Birds åbning / A03
1. f4 d5 2. Sf3 c5 3. e3 Sf6 4. b3 Lg4
5. Lb2 Sc6 6. Le2 Lxf3 7. Lxf3 Dd6
8. 0-0 e6

Alfred Christensen, 1962 – på forsiden af
Arbejder-Skak og nu næsten helt blind.

Afbytningen på f3 og 7. Dd6 har
kun mening, hvis Sort vil gennemføre e5, men dette tør han ikke, inden kongefløjen er udviklet.
9. c4 Le7 10. Sc3 Dd7 11. cxd5 exd5
12. Se2 0-0 13. Sg3 Tad8 14. d3 Se8
15. e4!
Et kritisk træk i partiet og en vanskelig beslutning. Hvid vil angribe i
e- og f-linjerne og er til gengæld parat til at overlade Sort en fri d-bonde.
Var partitrækket ikke kommet, kunne Sort have spillet 15... f5.
15... dxe4 16. dxe4 Sd4 17. Lxd4 cxd4
18. Dd3!
Fribonden blokeres, og samtidig tager dronningen stilling bag angriberne.
18... Sc7 19. e5 b6 20. Le4 g6
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21. f5! Db5
Sort spiller på at frigøre sin d-bonde
og at aflaste de truende angreb ved
afbytninger, men nu ofrer Hvid.
22. fxg6 hxg6 23. Lxg6! Dxd3
Sort resignerer og betaler en bonde.
Havde han modtaget offeret med
23... fxg6, så ville 24. Dxg6† Kh8
25. Dh5† Kg8 26. Sf5! give Hvid
vindende angreb, for 26... Dxe5
strander på 27. Sh6† osv.
24. Lxd3 Se6 25. Sf5
Springerfeltet f5 tæller mere end merbonden på e5.
25... Lg5 26. Tf3! Sf4 27. Taf1 Sxd3 28.
Txd3 opgivet.
Den sorte løber har intet fristed og
trues af Td3-g3. Forsøget 28... f6
tillader hvid at spille 29. e6 osv., og
en desperat kongedækning kan få
denne følge: 28... Kh7 29. Th3† Kg6
30. Tg3 Kh5 31. Sg7† Kh6 32. Tf5!,
og Sort er fortabt. Spiller Sort i 31.

træk det frække Kh4, så overgår
Hvid ham med 32. h3! med mattrussel på g4. Slår Sort tårnet, er der
springermat på f5!
1-0
Parti og noter blev bragt i Braille
Skak, som Alfred Christensen redigerede i årene 1962-74. Yderst kompetent kommenterede han snesevis
af partier i bladet, hvori han tillige
med sin serie ‘Majoren fortæller’
kombinerede seriøse studier med sit
velkendte lune.

Spillestil
Alfred Christensen blev særligt
kendt som trofast tilhænger af Birds
åbning, idet han næsten altid indledte sine hvide partier med 1. f4. I
midtspillet var han en dybt tænkende
positionsspiller med sigte på slutspillet, hvor selv mikroskopiske fordele ofte bragte sejren i hus. At han
også kunne præstere smukke kombinationer i midtspillet, viser denne
afslutning fra Nordisk Turnering i
København 1934.

Sigurd Heiestad
Oslo

  ^
   
   
   
  
 
 

 
Alfred Christensen
Rakkeby

Stillingen efter Sorts Df6xf4.
Sort har lige udlignet materielt ved
at slå en bonde på f4, da det ikke
synes, at Hvid kan udnytte dronningens placering ved et aftræk med Sf3.
Imidlertid kan Hvid ved at true Sorts
springer erhverve sig et støttepunkt
på e5 med tempogevinst.
17. d4! Sxe4 18. Se5!
Med dette officersoffer angriber
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... VM ALFRED CHRISTENSEN
Hvid dronningen direkte og bonden
på f7 indirekte.
18... Dxd2 19. Db5† Kf8 20. Txf7† Kg8
21. Txg7†! Kf8
Eller 21... Kxg7 22. Dd7† Kf6 23.
Df7† Kg5 24. Sf3† Kg4 25. h3†
Kg3 26. Sxd2, og på 26... Sxd2 følger 27. Df2 mat!.
22. Tf7†
Ikke 22. Tf1†? Lf5! 23. Dd7??
De3†, og sort sætter kvalt mat.
22... Kg8 23. Dd7! De3† 24. Kh1 Sf2†
25. Txf2! Dxf2 26. Dxe6† Kg7?!
Bedre, men ikke tilstrækkelig modstand bød 26... Kf8! Alfred Christensen angiver: 27. Sd7† Kg7 28.
De7† Df7 29. De5† Kg6 (Eller 29...
Kg8 30. Sf6† Kf8 31. Tf1! med afgørende angreb) 30. Dg3† Kh5 31.
Dh3† Kg5 32. De3† Df4 33. De7†
Kh5 34. g4†! Kxg4 35. Tg1† Kh5
36. De2† Kh4 37. De1† Kh5 38.
Sf6†! Dxf6 39. De2† Kh4 40. Dg4
mat! Efter teksttrækket gik det hurtigere.
27. De7† Kg8 28. Sg4!
Tripeltruslen på f2, f6 og h6 er
knusende.
28... Df4 29. Sf6† Dxf6 30. Dxf6
Og Hvid vandt let. Partiet blev tilkendt skønhedspræmie.
1-0

MINDEORD

Eigil Straarup
Med Eigil Straarups pludselige bortgang den 18.
august har vi alle mistet en rigtig god skakven og
en stor ildsjæl inden for skakken.
Eigil startede med at spille skak i Randers i 1980
og var fra 1989 medlem af Horsens Skakforening.
Eigil var en habil spiller og lå hele karrieren
omkring mesterniveauet.
Eigil har været hele vejen rundt som klubformand, turneringsarrangør
bl.a. Horsens Lang weekend 2004-2006, turneringsleder, holdleder, etc.
og kun en 100 % indsats var godt nok for ham. Han var allestedsnærværende og tog gerne over, hvis han kunne se én var overbebyrdet.
Han var kendt som en yderst sublim skribent, og ud over at skrive for
klubben havde han sin faste klumme i Horsens Folkeblad hver anden
weekend. Eigil forstod om nogen at drible rundt med ordene, så man bare
måtte overgive sig og læse. Utallige er de gange, hvor han sad ved
midnatstide og skrev om dagens hændelser i f.eks. Horsens Lang
weekend eller søndagens holdkamp, så alle kunne få det frisk fra fad.
Ingen skulle skuffes.
Eigil var en kanon hjælp og inspiration. Han gav altid gerne en hånd
med i f.eks. arrangeringen af gågadeskak, vores lokale turneringer og
også som holdleder, hvor han havde den store glæde i sidste sæson at
kunne føre holdet op i 2. division.
Eigil Straarup blev kun 45 år, men nåede at gøre en forskel i og for
Horsens Skakforening. Han vil blive savnet. Æret være hans minde.
Tim Bjerre

Indbydelse:

DM i k-skak 2015 – for alle!
Vi fortsætter den nye form for DM, der startede sidste år og som betyder,
at alle DSU's medlemmer med adgang til internettet har mulighed for at
deltage.

Braille Skak
Franskmanden Louis Braille (180952) blev blind efter en ulykke, da
han var tre år. Som voksen opfandt
han punktskriften, som gjorde det
muligt for blinde og svagtseende at
læse. I taknemlighed har blinde ofte
ladet hans efternavn indgå i deres
initiativer – deraf navne som Braille
Skak og International Braille Chess
Association, der begge nævnes i
artiklen.

34

2015 /5/222

• Turneringen starter i begyndelsen af november.
• Tilmelding til undertegnede senest 20. oktober.
• Der spilles på ICCF’s server, som er utrolig let at anvende.
• Betænkningstiden er 30 dage til 10 træk, og der er 45 dages ferie pr. år.
• Hvis der kommer mindst 20 tilmeldinger deles DM op i to grupper.
• De 14 højest ratede spiller i A-gruppen, sammen med vinderen af sidste
års B-gruppe. De øvrige tilmeldte spiller i B-gruppen.

• Indskud 125 kr., indsættes på reg. nr. 2237, konto nr. 6277 194 471.
• Præmierne er endnu ikke fastlagt, men kan ses på vores hjemmeside.
• Peter Lindegaard, Emil Aarestrups Vej 10, 8000 Aarhus C.
Tlf. 20 64 17 25, email: peter.lindegaard@stofanet.dk.

www. dsu.dk + Links + Skak i Danmark + K-skak

6. Se5 Lh5 7. f3 Sfd7 8. Sxc4 e5 9. e4!?
9. Se4 og 9. g3 er måske de bedste
træk, men et parti spillet kort forinden ved EM var så fascinerende, at
jeg fik lyst til at følge det uafhængigt
af, hvad der resultatmæssigt var det
rigtige.
9... Dh4† 10. g3 Df6 11. dxe5 Dxf3 12.
Sd6†


Sekundanten Peter Heine Nielsen fik lov til selv at spille og nåede at levere instruktiv
offerskak, før verdensmester Magnus Carlsen vandt det indbyrdes parti i sidste runde.

Sekundantskak
på sydamerikansk
Af Peter Heine Nielsen
mellem hvide fribønder og et sort tårn
skabte underholdningen.
8. runde

Magnus Carlsen var på turné i det
sydlige Brasilien i foråret 2014, og
jeg var med som sekundant. En
spændende tur, hvor PR-aktiviteter
var i højsædet, f.eks. med besøg på
et af de nye fodboldstadions til det
kommende VM. Det fodboldglade
land nøjedes naturligvs ikke med at
lade Carlsen være tilskuer og arrangerede kampe om aftenen de dage,
hvor han spillede en knock-out turnering imod de stærkeste sydamerikanske skakspillere.
Da jeg alligevel fungerede mere
som rejsefælle og højreback end sekundant, besluttede vi os for, at jeg
lige så godt kunne spille med i den
åbne hurtigturnering, hvor Carlsen
var hovedattraktion. Og den blev
noget af et tilløbsstykke, for muligheden for måske at møde verdensmesteren fik knap 400(!) deltagere
til at finde vejen til til den fantastiske skakfestival i Caxias do Sul.
Sydamerika er måske langt fra Europa på mange områder rent skakligt,
men skakbegejstringen på kontinentet er stor.
Efter syv af ni runder var jeg på
en delt 3. plads, et halvt point efter
Carlsen og Delgado Ramirez, da
følgende dramatiske gladiatorkamp

Peter Heine Nielsen
Danmark (2653)

Jose Fernando Cubas
Paraguay (2460)

Hollandsk / D16
1. d4!
Min tilgang var at spille med løs positiv hånd, og jeg lagde i de tidligere
runder ud med at spille 1. e4. Men
hvor de sydamerikanske spillere
måske ikke er særlig skolede eller
åbningsmæssigt forberedte, kompenserer de for det med skaklig fight
og efter at måtte kæmpe for at holde
remis i et dårligt siciliansk slutspil,
besluttede jeg mig for at vende tilbage til, hvad der i hvert fald var tiltænkt som mere positionelle og sikre
baner.
1... d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 dxc4
5. a4 Lg4!?
Min modstander er en paraguayansk
stormester, der passede perfekt ind i
stereotypen på en sydamerikansk
skakspiller. Talentfuld, men med
manglende åbningskundskaber. 5...
Lg4 gik af mode for 20 år siden, da
Hvid fandt flere veje til stabil fordel.

  ^
   
   
   
  
  
   
  

12... Kd8
12... Ke7!? blev spillet i Shimanov Jobava ved EM 2014, et parti man
bør unde sig at gennemspille:
13. Db3 Sxe5 14. Dxb7† Kf6 15.
Tg1 Lxd6 16. Le2 Sbd7 17. Lxf3
Sc5 18. Sd5† cxd5 19. Dxd5 Sxf3†
20. Kf1 Le5 21. Dxc5 Tac8 22. Df2
Ld4 23. Le3 Lxe3 24. Dxe3 Sxh2†
25. Kg2 Tc2† 26. Kh3 Lg4† 27.
Kh4 h5 28. Dg5† Ke6 29. Dd5† Ke7
30. Db7† Kf8 31. Kg5 f6† 32. Kf4
Te2 33. Db4† Kg8 34. Dc4† Kh7
35. Dxe2 Lxe2 36. Tg2 g5† 37. Ke3
Sg4† 38. Kxe2 Tb8 39. Kd3 a5 40.
Kc3 Kg6 41. b3 Tc8† 42. Kb2 Te8
43. Te1 Se5 44. Td1 Sf3 45. Td5
Txe4 46. Txa5 h4 47. gxh4 Sxh4
48. Tc2 g4 49. Ta8 Kf5 50. a5 g3
51. Tg8 Te5 52. b4 g2 53. a6.
Kommentarer er overflødige, ud over
at jeg tror, Sort stod godt.
13. Dxf3 Lxf3 14. Sxf7† Ke8
Her var jeg ude af mine teorikundskaber og er glad for de næste par
træk, som fastholder initiativet, fremfor blot at gå efter materiale.
15. e6!
15. Sxh8?! Sxe5 16. Tg1 Lc5 17.
Tg2 Lxg2 18. Lxg2 Sbd7 og truslen
18... Ke7 fulgt af Txh8, som vinder
springeren tilbage samt fastholder det
stærke felt e5, er fint for Sort.
2015 /5/223
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... SEKUNDANTSKAK
15... Sf6 16. e5! Sd5 17. Sxh8 Lxh1
18. Sf7 Sb4

  
   
  
   
   
   
   

  
Hertil er alt skakligt glimrende, og
nu vinder 19. Tb1! ganske enkelt, da
jeg ud over at føre med en bonde
stadig har angreb. Men op til turneringen havde jeg et års tid mest spillet shogi (japansk skak), hvor initiativet i forhold til materiale vægtes en
del højere end i skak, så det følgende
føltes ganske naturligt.
19. Sd6†!? Lxd6 20. exd6 Sc2† 21. Kf2
Sxa1 22. Lh3


  
   
  
   
   
   
   
   

Stillingen som jeg gik efter og forventede at vinde i løbet af få træk.
Hvids fribønder er tæt på at gå i mål,
og kombineret med matangreb mod
den sorte konge, så jeg intet forsvar.
22... h6!?
Cubas går tydeligt efter gevinsten,
og ganske naturligt, han fører trods
alt med et tårn! 22... Sb3! illustrerer
ganske godt, at min optimisme var
ubegrundet, samt at materiale rent
faktisk har stor relevans i skak. Hvid
skal her være glad for, at han har 23.
d7† (23. Lg5?! Sc5! 24. b4 Sxe6 25.
Lxe6 Sd7, og Hvids angreb er gået i
stå) 23... Sxd7 24. exd7† Kd8 25.
Lg5† Kc7 26. Lf4† med evig skak.
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Et resultat, der ville have betydet, at
vi skulle spille et armageddon-lynparti. De sidste to runder i turneringen havde nemlig den særregel,
at der skulle spilles lyn-omkamp,
naturligvis i den hensigt at undgå taktiske remiser.
23. Lf5!
For at kunne skakke på g6.
23... Sa6!
Efter 23... Sd7? vinder Hvid med
24. Lg6† Kf8 25. e7†!, som ignorerer, at springen på d7 står i slag og
forvandler e-bonden.
24. Le3 c5
24... b6 er et mere hårdnakket forsvar, men der kunne følge 25. Se4
Lxe4 ( efter 25... Sc7? vil Hvid ikke
splitte sine bønder, men ofrer i stedet springeren med 26. Sg5!! hxg5
27. Lg6† Kd8 28. Lxg5†! P
ointen med offeret, den sorte konge
tvinges væk, og de hvide bønder går
i mål. 28... Kc8 29. d7† Kb7 30. e7
fulgt af forvandling) 26. Lxe4 Sb4
27. Lg6† Kd8 28. Ld4! Sb3 29.
Lxg7 Sd5 30. Lxh6 Sd4 31. Lf7 Sf5
32. Lg5† Kc8 33. d7† Kc7 34. h4,
og de hvide bønder virker ustoppelige. Jeg håbede på 24... Sb3?, da
Hvid efter 25. Lg6† Kd8 26. Lxa7!
afgørende får adgang til den sorte
konge. 27. Lb6† er en afgørende trussel, og slår Sort løberen, vinder e6e7† da Hvid får en ny dronning.
25. Sb5?
25. Se4!! er et fantastisk træk, jeg
ikke skænkede en tanke under partiet. Men som computeren påviser,
vinder det. Hvids angreb er måske
langsomt, men ustoppeligt. Sort kan
forsøge...
a) 25... b6 26. Lg6† Kd8 27. Lxh6!!
gxh6 (27... Lxe4 28. Lg5† Kc8 29.
Lxe4 Tb8 30. Lf5 vinder) 28. Sf6,
og de hvide bønder går i mål
b) 25... Lxe4 26. Lxe4 Tb8 (ellers
vinder Lxb7) 27. b4!! Sb3 (heller
ikke 27... Sxb4 28. Lxc5 due for Sort)
28. b5 Sb4 29. Lf4, og da 29... Td8
taber efter 30. Lg6† Kf8 31. e7†, har
Sort intet forsvar.
25... Lc6 26. Lg6† Kf8
26... Kd8!? var endnu en remismulighed for Sort, som han fravælger.

Jose Fernando Cubas – vanskelig
modstander i både skak og fodbold.

Min plan var 27. Sxa7?!, men efter
27... Lxa4 eller endda 27... Ld5 løber angrebet ud i sandet, så jeg burde
vælge 27. e7† Kd7 28 Lf5† Ke8 29
Lg6† med remis ved evig skak.
27. Sc7?
27. e7† Kg8 28. Sa3!! endnu et fantastisk træk, fundet af computeren.
Manøvren Sc4-e5 er en enorm trussel, og Sort skal være glad for, at
han lige netop har det reddende 28...
Sb4 29. Sc4 Sd5 30. Se5 Sxe7! 31.
dxe7 Le8, hvor stillingen er ca. i balance, men hvor Hvid trods alt har
initiativet efter f.eks 32. Lf5 eller 32.
Ld3.
27... Sxc7 28. e7† Kg8 29. dxc7 Ld7?
29... Sb3! dækkede c-bonden og ville
efterlade mig uden andre muligheder end Lf5 fulgt af ny dronning på
c8, men da Sort i mellemtiden vinder
e7, har jeg et næppe holdbart slutspil med en bonde under. Vi var dog
i tidnød, et par minutter tilbage til
hver, uden tillægstid.
30. Lxc5 Sb3?
Planen fra forrige træk, og umiddelbart ser det godt ud, da jeg efter at
have flyttet løberen tilbage ikke har
noget godt svar på Tc8, men...

  
   
   
   
   
   
   

  
31. Lxa7!

Hvid trækker...!

ISTORIE
KH

D
ME

SKA

33. e8D†! Lxe8 34. Lf5!
Pointen. Nu må han ofre tårnet for
min bonde og sidder tilbage med et
tabt slutspil.
34... Sc4
34... Txc7 35. Lxc7 Lxa4 var objektivt en bedre chance, om end jeg efter 36. Ke2 Sb3 (ellers tabes springeren) 37. Le6† Kf8 38. Ld5 er tæt
på afgørende fordel for Hvid.
35. Lxc8 Sxb6 36. Le6† Lf7 37. c8D†?!
En skønhedsfejl, efter 37. Lh5! fulgt
af 38. a5 kan Sort ikke på bonden,
og den går i dronning.

Skakbladet

I sidste runde var jeg sort mod Carlsen og gjorde, ganske ufrivilligt,
hvad jeg var kommet til Brasilien for:
hjælpe ham til turneringssejr. Der var
faktisk en, som spurgte, om jeg lod
mig tabe med vilje(!)
Partiet blev ensidigt og karakteristisk for Carlsens stil. Han er en
frustrerende modstander, der ikke tillader de mindste chancer, og samtidig med små midler opretholder et
teknisk pres. Han vandt den åbne
turnering med 8½/9 (og også turens
to lukkede arrangementer) , jeg blev
nr. 10 med 7/9.
Og Cubas fik sin revanche. Ikke
nok med at han med sejr i sidste
runde og et halvt point bedre korrektion nåede foran mig på en
8. plads, men til sent på aftenen spilledes der fodbold, hvor han i bedste
sydamerikanske barfodede stil også
voldte mig store problemer.

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!











Hvid trækker og vinder!

  

  
   
   
   
   
   


Løs opgaverne eller gå direkte til artiklen næste side.

 
   
   
   
   
   
   

  



   
   
   
   
   
   


37... Sxc8 38. Lxc8 b6 39. b4 Kf8 40.
Ke3 Ke7 41. Kd4 Kd6 42. Lb7 g5 43.
Lf3 h5 44. a5 bxa5 45. bxa5 h4 46. a6
Kc7 47. Kc5
Trækket var godt nok til, at min modstander opgav, men verdensmester
Carlsen havde en pointe i, at mit træk
måske var lidt for meget på den sikre
side. Efter 47. a7! går bonden faktisk direkte i dronning!
1-0

Problemskak –

Slår Sort løberen, går bønderne frem,
og den ene forbliver dronning.
31... Tc8 32. Lb6
Og nu har jeg pludselig b6-feltet til
at dække c7-bonden. Jeg er stadig
bagud med et tårn, men han har intet
forsvar mod mit kommende trick:
32... Sd2



Hvid trækker og vinder!

















   
  
   
   
   
  
Hvid trækker og vinder!
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Hvid trækker og vinder!

 
 
  
   
   
  
   
   








Hvid trækker og vinder!
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Problemskak

– slutspilstudier med matmotiver

Det ender med mat
Af Steffen Slumstrup Nielsen
Studier er den eneste af de store
opgavegenrer, der ikke per definition ender med mat. Det både fascinerer og irriterer. Når man sidder
med en opgave fra genrer som direkte matter, hjælpematter og selvmatter har man en begrundet formodning om, hvornår man er ved vejs
ende, nemlig når kongen er mat. I
studier, derimod, løber løsningen
ofte ud i fraser som ‘... og Hvid vinder’, ‘... og Sort kan ikke stoppe fribonden’ eller ‘... og Hvid vinder på
sin materielle overvægt.’ Det er op
til studiekomponister at fortælle en
klar historie, men når det mislykkes,
sidder man som løser tilbage som et
stort spørgsmålstegn. Er opgaven
færdig nu, eller har jeg overset noget?
En gren af studiegenren gør op
med dette. Matstudier. Her ender
hovedvarianten med mat, og løseren
kan forholde sig til en konkret matstilling i stedet for en abstraktion som

‘materiel overvægt’. Dermed ikke
sagt, at løseren kommer på en let
opgave, for han kan selvfølgelig fare
vild i varianterne undervejs. Men i
det mindste ved han stor sikkerhed,
at han har løst opgaven, når han har
løst den.
Der er groft sagt to måder, som
komponister bygger matstudier op
på. En voldsom og en subtil. De første to studier tilhører den første kategori. Hvid lægger ikke skjul på sine
hensigter, og sorts konge jages rundt
i managen, før den slutteligt indfanges.
Peter Schmidt
Schach, 2002,
1. præmie.








   
   
   
   
   
   

  
Hvid trækker og vinder.
(Her gengivet efter 1. træk)

Slutspilstudier som træningsmateriale
for topspillere. Skrevet af eksperter på
hver sit område, Mark Dvoretsky og
Oleg Pervakov. Kan anbefales.
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Vi kommer ind efter de første to
svære halvtræk. Fra denne enkle stilling formår hvid at opbygge et overraskende matangreb.
1. g4†! fxg4
1... Kxg4 giver mat i to.
2. Sg3† Kh4 3. Sxe4
Det er utroligt, at Hvid kan tage sig
tid til dette stille træk, som samtidig
er et springeroffer. Dronning +

springer mod dronning er remis ved
normalt spil, men her er sort stærkt
hæmmet af sin egen bonde. Der truer
mat på h2.
3. ..Df5† 4. Kg7! Dxe4 5. Dh2† Kg5 6.
Dh6† Kf5 7. Df6‡
Opgavefolk sætter pris på, at de sorte
brikker, der blokerer for kongens
flugt, er landet på disse felter i løbet
af spillet. Dette fænomen kaldes selvblokade. I det konkrete tilfælde er
det endda sket ved hvide ofre på
netop disse felter (1. g4†! og 3. Sxe4)
Oleg Pervakov
Shansin 40 JT, 2007,
Præmie.



  
 
  
   
   
   
   

  
Hvid trækker og vinder.
Igen går Hvid efter struben fra første træk.
1. Th7!
Gaflen på f8 er den enkle pointe bag
førstetrækket.
1. ..Txf6! 2. gxf6
2. Txf7 Txf7 er blot remis.
2... Kc8†!
Sort spiller på pat. Hvid kan ikke slå
på f7.
3. Sc7†! Kd8!
Smart. Sort er stadig pat efter 4. Txf7.

4. Ld7!
Den store pointe. Nu kan sort ikke
spille 4... Dxh7 pga. 5. Se6† Kxd7
6. Sf8†, og andre forsvar taber trivielt. Han må skakke og håbe.
4... Da2† 5. Kb8 Db1† 6. Lb5! Dxh7 7.
Se6‡
Sergei Migunov
Moscow Tournament, 1986,
Præmie.

















   
  
   
   
   
 
 
Hvid trækker og vinder.
Den følgende komposition udgør en
hel anden type matopgave. Her er
der intet i udgangsstillingen, der antyder, at den sorte konge skulle få
problemer. Det er kun i Sorts bestræbelser på at genvinde det tabte
materiale, at kongen trækkes mod sit
endeligt. Denne type opgaver har en
særlig charme, fordi matten ofte
kommer pludseligt og fra uventet
kant.
1. Lf1
1. Lxf3 Kc5† går naturligvis ikke.
Hvid skal blokere (og i sidste ende
erobre) f-bonden, men ikke på bekostning af sin løber eller springer.
Dermed er de første træk i studien
logisk motiveret.
1... Tb7 2. Th6
Ellers følger igen 2... Kc5†
2... Kc3† 3. Kc1 Ta5
Sort fortsætter sig angreb. Der truer
mat på a1.

4. Tc6† Kd4
Og her truer både på h7 og en tårnskak på a1. Hvid fortsætter balancegangen.
5. Tc4† Ke3 6. Sf6!
Opgavens hovedpointe. Hvid ofrer
løberen på f1. Netop dette felt viser
sig at være en særlig uheldig opholdsplads for sorts tårn.
6... Ta1† 7. Kc2 Rxf1 8. Sg4† Ke2
9. Te4‡
Sådan. Et overraskende matbillede.
Marco Campioli
VS, 2008,
2. rosende omtale.
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Hvid trækker og vinder.
Her gælder det for Hvid om at bevare sin trumf på b7. Men måske
kan den undværes under de rette
omstændigheder?
1. Tf7† Se7! 2. Txe7† Kb8
Nu er sort klar til at slå på b7.
3. Sc3! Txb7 4. Te8† Kc7
Eller 4... Ka7 5. Sb5† Ka6 6. Ta8†
5. Sd5† Kd7 6. Te7† Kc8 7. Sb6†
Og nu:
7. ..Kc7 8. Tc8‡
... eller
7... Ka7 8. Ta8‡
Måske ikke den mest chokerende
afslutning, men imponerende, hvor
hurtigt springeren fra d1 kom med i
angrebet.

I den afsluttende opgave vender vi
tilbage til de kødfulde matangreb.
Den tjekkiske mester Matous viser,
hvordan et angreb kan afsluttes med
en sjælden og anderledes pointe.
Mario Matous
Ceskoslovensky Sach, 2005,
1. præmie.









 
 
   
   
  
   

  






Hvid trækker og vinder.
1. Lc6† Kg3 2. Sf5†! Dxf5 3. Le1† Kxh3
Sorts konge er tvunget ud mod kanten, og med sit næste træk gør Hvid
opmærksom på, at sorts dronning
kan komme under et vist arbejdspres.
4. Se5
Den foreløbige pointe er 4... Dxe5
5. Ld7†
4... Dg5† 5. Kh1
Nu truer der både på d7 og potentielt
på g2. Sorts dronning har kun ét felt,
hvor den kan opretholde dækningen
af begge trusler.
5... Dg7
5... Dg3 6. Ld7† Kh4 7. Sf3 taber.
6. Lf2!
Kun sådan bringes sort i træktvang.
Dronningen skal dække g2 og d7.
Og hvis springeren hopper til hjælp,
afbrydes dækningen. Det ender, med
andre ord, med mat.
6... Sf7 7. Ld7
Og mat i næste træk, eller...
6... Sg6 7. Lg2‡.
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Hold-EM for seniorer:

Nørresundby
med fremme igen
Af Per Holst
European Senior Team Chess Championship 2015 blev afholdt i Wien
12.-20. juli. Danmark stillede denne
gang ikke med et decideret landshold, men med et hold af ældre
hædersmænd, som var lidt mere laidback i forhold til det andet deltagende
hold, Nørresundby, som jeg var en
del af.

Som trofaste læsere af Skakbladet
vil erindre, så deltog det selvsamme
Nørresundby-hold også i Dresden
2013, hvor vi noget overraskende
blev nr. 4 (langt foran Danmark 1).
Det havde vi ingen forventninger om
at gentage. Som udgangspunkt (forsikrer vi altid hinanden), så deltager
vi som turister, og at dette skal have

Topholdene

Slutstillingen

1. Sankt Petersburg (2307) 16 / 23½

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
30.

IM Vadim Z. Faibisovich (2347) 6/9
IM Nikolai M. Mishuchkov (2320) 4½/9
IM Vladimir I. Karasev (2326) 6½/8
IM Nikolay Monin (2215) 3/5
FM Viktor Turikov (2233) 3½/5
2. Israel (2334) 14 / 22½
GM Yaacov Zilberman (2383) 5½/9
IM Nathan Birnboim (2358) 6/9
IM Boris Maryasin (2332) 6/9
IM Leon Lederman (2263) 5/9

1
2
3
4
5

40

Sankt Petersburg (5/2307) 16 / 23½
Israel (3/2334) 14 / 22½
Rusland 1 (1/2410) 13 / 24
Schachfreunde Leipzig (8/2227) 13 / 20
Italien (2/2335) 12 / 21½
Østrig 1 (7/2268) 12 / 22
England 1 (11/2192) 12 / 21
Rusland Kvinder (9/2210) 12 / 20½
Moldova (12/2183) 11 / 22½
Nørresundby Skakklub (18/2134) 11 / 21
Østrig 2 (21/2124) 11 / 19
Danmark (29/2040) 7 / 17

I alt 42 hold. (Seedning/gennemsnitsrating).
Placeringerne afgøres af matchpoint, korrektion
v/ modstanderbrætpoint (ikke anført i stillingen)
og først derpå egne brætpoint.

3. Rusland 1 (2410) 13 / 24
GM Evgeni Vasiukov (2401) 3/7
GM Yuri S. Balashov (2437) 6½/9
IM Vladimir V. Zhelnin (2473) 6/8
GM Nikolai Pushkov (2301) 6½/8
IM Alexander Zakharov (2329) 2/4

forrang; men når holdet først sidder
bænket ved brætterne, så bliver der
spillet skak. I Dresden prøvede jeg
at indføre en regel om, at intet parti
unødigt skulle vare mere end 40 træk.
I princippet blev der nikket til dette,
men i kampens hede blev det glemt.
Når partierne blev forholdsvis lange, så skyldes det også, at vi gene-

Brætscorer:

II
AG
B
n
- D es m e
ei p
l
o
W
L
4 + BS - W a d W a r k e r g
fr. d
ch lan land n 75 tung nt lan ierm arlb
a
e sk e r
h sk g ie if
Sc Ty En W St Gw Ty St Vo

Claes Løfgren (2102)
Preben Sørensen (2096)
Arne Bjørn Jørgensen (1978)
Steen Juul Mortensen (1985)
Finn Andersson (1755)

½
½
½
½
-

½
½
½
½
-

½
½
0
1

½
½
½
½

½
½
½
½

5½/8
3½/7
3/7
3/7
2/7

DANMARK

2 1½ 2½ 1½ 1½ 2

2

2

2

17
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1
1
½
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1
0
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0

½
½
½
0

Nørresundby
i 3.runde –
ved brætterne
Jørgen Jørgensen,
Svend Pedersen,
Poul Erik Nørgaard
Olesen og Per
Grevlund, mens
Per Holst følger
slagets gang.

1
2
3
4
5

skal sidde over, hvid/sort problematik, og man kan ikke som på et 8mands hold håbe på, at der er andre,
som redder en. Hvis man taber, er
det alvorligt for holdet. Jeg forstår
bedre referaterne fra OL-holdet, og
forståelse er jo første skridt til tilgivelse.
Turneringen blev afviklet på samme hotel, hvor vi boede. Det er jo
vældig praktisk, selv om det ikke helt
kompenserede for, at det ikke er på
niveau med Hotel Ritz eller Savoy
Hotel. Fine restauranter i nærheden,
og det er vigtigt, for dels var det
meget, meget varmt, og dels skal man
jo have et sted at diskutere vigtige
ting, som f.eks. hvordan det nu hang
sammen med Børge Pedersens
manglende sko i Flensborg 1970.

Kort sagt: Se at blive gammel nok,
og saml så et hold af venner og kom
af sted. I vil ikke fortryde det.

Svend Pedersen
kommenterer:

4. runde

relt ikke er ret teoristærke. Jørgen
Jørgensen har et gennemarbejdet
åbningssystem, og jeg ved lidt af
hvert, men ellers gælder det i de første 20 træk om at overleve.
Vi havde i modsætning til Dresden
ikke så meget held; alligevel scorede
alle mindst 50% og den store helt
var Svend Pedersen med 6 af 8.
Svends åbningsspil er præget af
Duncan Suttles ideer fra junior-VM
i 1965, og det skal der ikke laves om
på. Derfor sker det, at modstanderen undervurderer Svend, og det skal
man ikke. Se f.eks. partiet mod GM
Vogt.
At spille holdskak på denne måde
er noget ganske andet end den divisionsskak, som vi spiller derhjemme.
Der er diskussioner om, hvem der

Svend Pedersen
Nørresundby (2182)

Lothar Vogt
Eppingen (2418)

Siciliansk / B26
Partiet blev spillet i 4. runde mod
tyske Eppingen, som vi også spillede mod for to år siden i Dresden.
Dengang vandt vi heldigt 2½-1½.
Jørgen Jørgensen, der i Dresden let

Brætscorer:
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B i SW
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Jørgen Jørgensen (2218)
Svend Pedersen (2182)
Per Holst (2072)
Poul Erik Nørgaard Olesen (1970)
Per Grevlund (2065)

1 ½ 1 - 0 0
1 1 ½ 1 0 1 0 - ½ ½ ½
1 - 0 ½ 1 0
- 0 1 1 - ½

½
1
1
½

½
1
½
0

NØRRESUNDBY

4 1½ 2½ 3 1½ 1

3

2 2½

½
½
1
½

I

4/8
6/8
4½/7
3/6
3½/7
21
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... HOLD-EM FOR SENIORER
klarede remis mod Lothar Vogt,
havde ikke lyst til at gentage succesen og valgte at sidde over.
1. e4 c5 2. Sc3 Sc6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7
5. d3 d6 6. Sh3 e6 7. 0-0 Sge7 8. Le3
0-0 9. Dd2 Sd4 10. Lh6 Lxh6 11. Dxh6
f6 12. Dd2 e5 13. f4 Le6 14. Sd5 Lxd5
15. exd5 Dd7 16. c3 Sb5
Et lidt underligt valg. 16.... Sdf5 er
bedre.
17. Sf2 exf4 18. Dxf4 f5 19. Tfe1 Sc7
20. c4 Tae8 21. Te2?
Beslutningen om at dublere i e-linien
var truffet inden Sorts træk 20, men
det havde været smartere at rykke
tårnet til e3. Da jeg så det indlysende
21... Sexd5!, trøstede jeg mig med,
at der stod en bonde på b7. Jeg nåede ikke længere i mine overvejelser,
for stormesteren trak hurtigt.
21... Sc8?
Det rigtige træk er selvfølgelig 21...
Sexd5! 22. Dd2 Txe2 23. Dxe2 Sb4.
Hvis jeg vil have bonden tilbage, må
jeg spille 24. Lxb7? Te8 25. Dd2
Se6 26. Lg2 Sd4, og Hvid kan passende opgive.
22. Tae1 Txe2 23. Txe2 Te8 24. Txe8†
Dxe8
Her var jeg rigtig godt tilfreds med
stillingen. 25. g4, der er en rigtig
murbrækker, kan ikke spilles endnu
pga 25... De5. Derfor...
25. d4 b6?
Det er ikke mig, der sætter spørgsmålstegnet. Det er Houdini. Bonden
på b6 fratager Sc8 et flugtfelt i diverse varianter.
26. dxc5?
Desværre gav jeg straks Sort feltet
b6 tilbage. 26. g4 fxg4 27. Se4 er
meget ubehageligt for Sort.
26... bxc5 27. g4
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27... Df7?
Nu kommer Sort i problemer. De
sorte springere står akavet placeret.
Det rigtige træk er 27... fxg4 28. Se4
De7 29. Dxg4 Sb6 30. b3 med lille
hvid fordel.
28. gxf5 Dxf5 29. Dh4!
Vogt anede ingen fare og trak ret
hurtigt...
29... g5 30. Le4
Et tiltalende træk, fordi det fremtvinger dronningafbytning, og jeg
derfor ikke skulle holde øje med
‘lange’ dronningskakker.
30... gxh4 31. Lxf5 Se7
Ikke overraskende med et remistilbud,
som jeg straks besluttede at afslå,
selv om jeg ikke anede, hvordan jeg
skulle vinde. Det var sværere at placere løberen rigtigt.
32. Ld7(?) 32... Sg6 33. b3 Kf7 34. Se4
Ke7 35. Lf5 Se8 36. Kg2
















  
 
  
  
  
   






Under partiet virkede 36... Se5 ubehageligt, fordi 37. Lxh7 Sf6 var
uoverskueligt. Efter partiet viser
Houdini, at der er enorme ressourcer i den hvide stilling. Se f.eks. 37.
Kh3 Sf6 38. Kxh4 Sxe4 39. Lxe4
h6 40. Kh5 Kf6 41. Kxh6 Sg4† 42.
Kh5 Sxh2 43. Lg2 Kf5 44. a3! a5
45. a4 med træktvang.
36... Sf6
36... Sg7 37. Lxg6 hxg6 38. Kh3
Sf5 39. Kg4 Kf7 40. Kg5 ser ikke
let ud for hvid, men sort har svært
ved at passe på begge randbønder.
37. Kh3 Sxe4
Houdinis træk; men 37... Se5 havde
formodentlig gjort det sværere for
mig.
38. Lxe4 Sf4†
38... Kf6 giver et vundet bondeslut-

spil: 39. Lxg6 hxg6 (39... Kxg6
ændrer intet) 40. Kxh4 Kf5 41. Kg3
Kg5 42. Kf3 Kf5 43. a3 a5 44. Ke3,
og Hvid bryder igennem med b3b4.
39. Kxh4 h6 40. Kg4 Se2 41. Kh5 Sc3
42. Lc2 Sxa2 43. Kxh6 Kf6 44. h4 Sc1
45. Kh7 Se2 46. h5 Sd4 47. Lg6 Sxb3
48. h6 1-0
Vi vandt kampen 3-1.

Seniorskakkens
aldersgrænser
I de første 15 af nu i alt 17 europamesterskaber for seniorhold var
adgangkravet 60 år for mænd og
50 år for kvinder. Frem til det 16.
mesterskab i Kroatien 2014 havde
FIDE foreslået seniorerne opdelt
i to aldersgrupper: +50 og +65,
naturligvis med det formål at give
flere skakspillere mulighed for at
deltage i seniorturneringer, men
med den ulempe, at enhed og oplevelsen af fællesskab blev brudt.
Som en mellemløsning forsøgte
ECU i 2014 at afvikle EM-turneingen i én gruppe, men med accept af højest tre spillere under 65
år på hvert hold.
Det var ingen større succes, og i
år vendte turneringen så tilbage til
én gruppe og de gamle alderskrav
– i stedet for at følge FIDE og
dele turneringen i to rækker.
Som det er fremgået af artikler i
Skakbladet er der heller ikke blandt
danske seniorer entydig begejstring for den aldersopdelte seniorskak, men eftersom FIDE's
beslutning står ved magt, og opdelingen er en kendsgerning, er
det Danmarks officielle politik, at
alle titelgivende mesterskaber både
i ind- og udland bør spilles som
anbefalet af FIDE, altså i de to aldersgrupper +50 og +65, og fælles for mænd og kvinder.
www. estcc2015.at

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 31.
1. Th. Olafsen
Richard Reti
Reti simultan, Kristiania 1920. 24.
Txh6†!! Berømtheden opgav på stedet: 24... gxh6 (24... Kg8 25. Lb3†)
25. g7† Kxg7 26. Dg6† Kh8 27.
Dh7 mat! 1-0
2. Th. Olafsen
Storm Herseth
Christiania Schakselskabs høstturnering, Kristiania 1920.
23. Lxg6! Eller først 23. Lxe7!
Dxe7 (23... Sxe7 24. Tc7) 24. Lxg6!
hxg6 25. Dxg6† Kh8 (25... Dg7 26.
Dxe6†) 26. Dh6† Dh7 27. Sf7† Kg8
28. Tg4†.
23... Sxg6. 23... hxg6? 24. Th4.
24. Lxf8 Sxf8?! 24... Dxf8 25.
Txc8 Lxc8 26. Dxf8† koster løberen.
25. Tg4† Sg6 26. Txc8 Lxc8 27.
Sxg6 Kf7 28. Dxh7† Kf6 29. Dh4†
Kf7 30. Se5†, og Sort opgav. 1-0
3. Alexander Aljechin
Salomon Flohr
Stormesterturnering, Bern 1932. 20.
Txd4! Dxd4 21. Dxe6† Tf7. 21...
Kf8? 22. Te1! g6 23. De8† Kg7 24.
Lc3 etc.
22. Txc8† Txc8 23. Dxc8† Tf8
24. Dxb7 Te8 25. h3. Men absolut
ikke 25. Lc3?? Dxc3!
25... Dc5 26. Lc3 De7 27. Ld5†
Kh8 28. Dxe7. 1-0
4. Larry Evans
John Grefe
Lone Pine 1973. Overbelastede hvide officerer:
34... Sh3!! Mattrussel! 34... Sxd3!
var også flot!
35. De2 Dd2! Eller mindre showoff-agtigt 35... Dg4! 0-1
5. Viktorija Cmilyte
Anna Muzychuk
11. europamesterskab for kvinder,
Rijeka 2010. 20. e5!! vinder mindst
1 bonde. Foruden d-bonden er både
løberen og b-bonden i fare!

20... dxe5? 20... fxe5 var mindste
onde: 21. Lxb7 Sc5 22. Lf3 Lf5 (22...
exf4? 23. b4) 23. g4! (23. fxe5 Sd3)
23... e4 24. Ld1 Lc8 25. Sxe4 med
solid merbonde til Hvid.
21. Ted1! Bindingen kan Sort
ikke ophæve og koster hende materiale:
21... b5 22. Lc6 bxc4 23. Lxd7.
Eller 22. bxc4! 23... Lxd7 24. Txd7
Txd7 25. Txd7 cxb3 26. axb3 exf4
27. Sd5 Kf7 28. Ta7. Og takket
være b-bonden vandt Hvid til sidst.
Men det tog yderligere 55 træk. 1-0
6. Jacob Gemzøe
Kim Nørregaard Hansen
NrSundby Bank Skak Cup, Aalborg
1992. 20. g4!! Felt e4 erobres!
20... Lxg4? taber løberen. Men
der var ikke meget at stille op mod
den hvide springers raid: 20... Le6
21. Se4 Tb8 22. Sf6† Kf8 23. Sxh7†
Ke8 (23... Ke7 24. Df6† Kd7 25.
Lxe6† fxe6 26. Sf8†) 24. Td1 Kd7
25. Lxe6† fxe6 26. De5! med afgørende bondegevinst.
21. Se4 Te8 22. Sf6† Kf8 23.
Sxg4 Txe2. Krampetrækninger!
24. Dh8† Ke7 25. Tb1 h5 26.
Df6† Ke8 27. Tb8† Kd7 28. Dxf7†
Te7 29. Sf6 mat! 1-0
7. Dieter Stern
Aage Ingerslev
K-skak, Julius Nielsen Mindeturnering 1985. 30. Txg6†! hxg6 31.
Dxg6† Kh8 32. Df6† Kh7. 32...
Kg8 33. Tg1† Lg7 34. hxg7 etc. som
i partiet.
33. Df5† Kg8 34. Tg1†. 34. Th5!
hævdes at være ‘bedre’.
34... Lg7 35. hxg7. Sort opgav.
Dameslutspillet er jo tabt efter 35...
Txg7 36. De6† Df7 37. Txg7† Kxg7
38. Dxd6 Dxf3 39. Dxc5. 1-0
8. Antonio Martorelli
Antonio Antunes
Reggio Emilia II, 1985. 39. Td7!
En overbelastningskombination!
39... Txd7? 40. Txd7, og damen kan
ikke dække både på h7 og f8. Det
chokerende tårnoffer fik Sort til at
opgive på stedet. Eller måske var det
tidsoverskridelse?

Men så er det jo, at vi nu har maskiner til at vise, hvad der blev overset: Sort havde et lige så spektakulært svartræk: 39... Df7!!, der udnytter bindingen af det hvide tårn.
40. Txf7? Txd1† 41. Kg2 Txf7 med
sort gevinst!
Hvid kunne så prøve 40. T1d2!
Dg8 41. Txc7. Men Sort svarer da
ikke 41... Txd2?? 42. Txh7† Dxh7
43. Dxf8† Dg8 44. Dh6† med evig
skak. Derimod 41... Tf7!! og vinder. 1-0
9. Mikhail Tal
Georgi Tringov
Interzoneturnering, Amsterdam
1964. 13. Le3 ville være udmærket.
Men typisk for Mikhail Tal er
supertrækket
13. Dd6!! hvorefter Sort kun kan
beklage sin røverdronnings foregående fatale røvertogt. Og håbe på et
mirakel.
13... Dxc3. Hjemfærden 13... Dd8
straffes med 14. Lxf7†! Andre tænkelige forsvarsforsøg:
a) 13... exf4 14. Sd5! cxd5 (14...
Sd7 15. Sg5 Sh6 16. De7 mat!) 15.
exd5† Le6 16. dxe6 f6 17. Txb7† og mat i fire træk.
b) 13... f6 14. Txb7! Lxb7 15.
De6† Se7 (15... Kd8 16. Td1† Kc7
17. Dd6† Kb6 18. Le3†) 16. Df7†
Kd8 17. Td1† Sd7 18. Le6 Lc8 19.
Dxg7 Te8 20. Dxf6 exf4 21. Se5
Kc7 22. Lxd7 etc.
14. Ted1 Sd7. 14... Da5? 15.
Txb7! Lxb7 16. Lxf7† Kxf7 17.
Sg5† etc.
15. Lxf7†!! Kxf7. 15... Kd8 16.
Sg5.
16. Sg5† Ke8 17. De6† og mat i 2
træk! 1-0

Kommende turneringer
Ingen indbydelser er modtaget
til dette nummer af Skakbladet.
Aktivitetskalender med indbydelser kan findes på Dansk Skak
Unions hjemmeside:
www. skak.dk
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Afsender: Dansk Skak Union, Luneparken 25, 6070 Christiansfeld.

Magasinpost SMP
ID-nr. 42197

Pawn
Sacrifice

Liev Schreiber (Spasskij) mod
Tobey Maguire (Fischer).

En ny spillefilm om
VM-matchen mellem
Bobby Fischer og
Boris Spasskij i 1972
genkalder koldkrigsrivaliseringen mellem
USA og USSR, men
er først og fremmest
et spændende drama.
En ung mand med et
enestående talent, som
rækker til at besejre
verdensmesteren, men
ikke de indre dæmoner.
Edward Zwick har instrueret, og Tobey Maguire portrætterer en Fischer med
spændvidde fra den største selvsikkerhed til nervenedbrudt hjælpeløshed.
Liev Schreiber er en skræmmende Spasskij, og Peter Sarsgaard gør Fischers
sekundant, William Lombardy, til et anstændigt menneske midt i al hypet og
de storpolitiske manipulationer. Det er historisk korrekt, at Kissinger ringede
til Fischer, da han var ved at bakke ud, og i det hele taget er filmen på nogenlunde sikker faktuel grund, med de tilpasninger der nu engang må til for at
komprimere handlingen. Det er helt okay at omskrive Santa Monica 1966, for
sådan kunne det jo have været, men det er ikke okay at lade Spasskij snakke til
Fischer i en kritisk stilling i 1. VM-parti, for det gør Spasskij
ikke – end ikke i fiktion. Men som et skakparti fortjener filmen i
Bobby Fischer - Svend Hamann, 1968.
høj grad at blive set trods sine små unøjagtigheder.
Svend Hamann er eneste nulevende dansker, der har mødt
Bobby Fischer i et turneringsparti. I 1968 stod Fischer foran det
stormløb mod VM, der væltede Mark Tajmanov og Bent Larsen
6-0 på vejen til mødet med Spasskij i Reykjavik. Svend Hamann
havde sort i 1. runde af turneringen i Nathanya i Israel, og
forsvarede sig godt, indtil Fischer fandt et offer, der gav farlige
fribønder. Slutscoren blev 11½ point af 13, hele 3½ point foran
nr. 2, med yderligere et point ned til Hamann, der sluttede på en
fornem 4. plads. Bekendtskabet i Israel førte senere til, at Fischer
aflagde en privat visit i København. Mens Fischers liv efter VMsejren i 1972 formede sig alt andet end harmonisk frem til hans
død i 2008, har Svend Hamann, som 8. oktober fylder 75 år,
balanceret skak i forhold til karrieren som ingeniør og erhvervsmand. I en årrække var han Danmarks næsthøjest ratede spiller
efter den professionelle Bent Larsen – og var i øvrigt pioneren,
der introducerede ratingsystemet i Dansk Skak Union.

