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Poul Jacobsen
Formand for Dansk Skak Union.

Det er nu... !
‘Du skal sidde på dine hænder’, bliver der ofte sagt til nye skakspillere.
De har nemlig endnu ikke lært, at et uovervejet træk på skakbrættet kan få fatale
konsekvenser. Efterhånden lærer de det dog – også at det gælder uden for skakbrættet. Erfarne skakspillere bliver efterhånden så gode til det, at man lidt næsvist
kunne påstå, at vi er bedre til at identificere problemerne end til at løse dem.
Vi sidder på hænderne.
Det skal være slut nu. DSU befinder sig i en medlemskrise. Vi har standset den akutte
blødning, men medlemmernes alderssammensætning peger på, at det kun er en
stakket frist. Lokale initiativer rundt omkring i landet er med til at modvirke tendensen, men samtidig lukker der skakklubber i nabokommunerne. Vi er nødt til at gøre
mere. Skakken har et bedre image end i mange år, og med en koordineret, landsdækkende indsats ligger der mange mulige medlemmer og venter på at blive samlet op.
I FU vil vi – med medlemmernes opbakning – påbegynde en sådan indsats.
Vi er en forening, der primært bliver drevet af ildsjæle på frivillig basis. Det skal vi
være glade for. Allerede i dag har vi dog arbejdsopgaver, vi anser for så væsentlige,
at vi har ansat kompetente folk til at løfte dem. Det mener FU også er nødvendigt i
dette tilfælde. En landsdækkende medlemskampagne er nødvendig, og det er
ligeledes ekstremt vigtigt, at klubberne er klar til at tage imod disse nye medlemmer
både med traditionelle og utraditionelle tilbud. Det er FU’s holdning at man ikke
kan nå det ønskede resultat, hvis en sådan massiv indsats skal løftes af frivillige
kræfter alene. Hvis vi vil have et professionelt resultat må vi også bruge
professionelle folk.
På det seneste HB-møde erklærede HB sig overvejende positiv over for en sådan
satsning, som det jo er, og erklærede sig – med forbehold for senere godkendelse –
villige til at afsætte et beløb i størrelsesordenen 400.000 kr. til en sådan indsats.
Vi vil ikke længere sidde på hænderne.

Kontingentstigning
Grundet et driftsunderskud vil HB på delegeretmødet foreslå en kontingentstigning
svarende til prisstigningerne siden sidste ændring i 2009, svarende til 15%.
De medlemsfremmende aktiviteter vil ikke i første omgang blive finansieret
via kontingentstigninger, men taget af formuen.
Poul Jacobsen
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Foto: Cathy Rogers.

Lars
Schandorff
– sejrede i
Amsterdam.

Lars Schandorff scorede 1½ point
af to i de indbyrdes partier mod stormesterkollegerne, og det hjalp ham

(2390) 6, 5. IM Moulthun Ly, Australien (2480) 5½, 6. IM Arthur
Pijpers, Holland (2476) 5, 7. IM
Thomas Willemze, Holland (2418)
3, 8. FM Danny De Ruiter, Holland
(2312) 2½, 9. LucasVan Foreest,
Holland (2350) 2½, 10. WGM Anne
Haast, Holland (2381) 1½.
www. batavia1920.nl/chess/
Foto: Th. Vestergård.

Lars Schandorf
vandt GM-turnering

til bedste korrektion og turneringssejr
i Café Batavia i Amsterdam. I den
lukkede 10-mands alle-mod-alle turnering 18.-28. februar scorede han
6½ point af 9, og i det afgørende
parti besejrede han ratingfavoritten
Sabino Brunello, Italien, som er et
kendt ansigt i danske turneringer, og
som Schandorff selv tidligere har
spillet på hold med i Sydøstfyn.
Slutstilling: 1. GM Lars Schandorff, Danmark (2500) 6½, 2. GM
Friso Nijboer, Holland (2545) 6½,
3. GM Sabino Brunello, Italien
(2562) 6, 4. IM Stef Soors, Belgien

Mads Boe
– landstræner
og nyhedsredaktør.

Foto: Cathy Rogers.

Mads Boe på skak.dk

Kvindernes VM-match – Verdensmester Mariya Muzychuk,
Ukraine, (i hvidt) og udfordrer Hou Yifan, Kina, (i sort) var i
centrum ved åbningen af VM-matchen i Lviv i Ukraine. Matchen
kan være afgjort, når Skakbladet er i posten, men de maksimalt ti
partier kan følges eller gennemspilles fra matchens hjemmeside.
Næsten samtidig spiller mændene kandidatturnering om retten til at
udfordre Magnus Carlsen. Følg med via nyhederne på skak.dk.
www. lviv2016.fide.com/

Ungdomslandstræner siden januar
2012, efterhånden 48-årige Mads
Boe, bliver fremover også medredaktør i Dansk Skak Unions nyhedsdækning på skak.dk. Merbemandingen, som ikke øger det samlede timetal væsentligt, sker på ønske af
nyhedsredaktør Palle Skov, som i
sit første halve år på posten oplevede behov for større fleksibilitet i
vagtplanerne, end det fysisk var
muligt for én mand. Bag de to skrivende redaktører har webmaster
Claus Marcussen fortsat ansvaret for
den tekniske opdatering af skak.dk.
www. skak.dk

K41 og SK 1968 i ligaen
Før den afsluttende dobbeltrunde i
XtraCon-Skakligaen 5.-6. marts var
Philidor næsten sikker på sit først
mesterskab. Skakbladet nr. 2 var af
hensyn til delegeretmødet sendt i
trykken forinden, så resultat må vente
til nr. 3. Men sikkert er det, at K41
og SK 1968 vandt 1. division.

Hovedsponsor for det danske kvindelandshold

www. skak.dk
+ 'Divisionsskak'
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Dansk Skak Unions

Delegeretmøde 2016
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet for 2015 fremlægges
4. Fastsættelse af kontingent

Dansk Skak Union
afholder delegeretmøde på
Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1,
5700 Svendborg
Søndag d. 27. marts 2016 kl. 15.15.

5. Fastsættelse af ratingafgift
6. Indkomne forslag
Forretningsudvalget fremsætter på vegne af hovedbestyrelsen to forslag
til ændringer i Love for Dansk Skak Union:
§ 5, 1. afsnit, 1. punktum:
‘Unionen er organiseret i 9 hovedkredse.’
... foreslås ændret til:
‘Unionen er organiseret i 8 hovedkredse.’
§ 9, 6. afsnit, 1. punktum:
‘Klager til Skaknævnet skal indgives skriftligt inden 3 uger efter,
at klageren har fået meddelelse om den afgørelse, han vil påklage.’
... foreslås ændret til:
‘Klager til Skaknævnet skal indsendes elektronisk inden 3 uger efter,
at klageren har fået meddelelse om den afgørelse, han vil påklage.’
7. Valg af:
a. Kasserer (René Baarup-Christensen er på valg)
b. To medlemmer af forretningsudvalget (Aage Olsen og
Peter Willer Svendsen er på valg)
c. Et medlem af skaknævnet (Michael D. F. Sørensen er på valg)
d. Tre suppleanter til skaknævnet (Peter Enevoldsen, Frank Petersen
og Erik Mouridsen er på valg)
e. To revisorer (Henrik Mikkelsen og Jakob Kaaber-Hansen er på valg)
f. En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg)
8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2017
9. Eventuelt
Stemmesedler udleveres på Hotel Svendborg samme dag mellem
kl. 13.00 og 15.00. Udlevering vil ikke finde sted efter delegeretmødets
begyndelse. Behørig legitimation skal forevises, og ikke-klubformænd skal
medbringe en underskrevet fuldmagt fra klubformanden.
På forretningsudvalgets vegne
Poul Jacobsen
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Dansk Skak Unions årsregnskab
For perioden 1. januar 2015 til 31. december 2015 med budget for 2016

Resultatopgørelse

regnskab
2015

regnskab
2014

budget
2016

Fordeling af udgifter

budget
2015

Indtægter
Kontingentindtægt
Ratingafgift
Tilskud DTF
Tilskud fra fonde
Sponsorindtægter
Andre indtægter

1.780.280,00 1.804.747,50 1.750.000 1.800.000
234.960,00 229.600,00
215.000
215.000
146.414,00 144.381,00
140.000
140.000
161.767,42
53.056,45
30.000
45.000
40.000,00
40.000,00
40.000
40.000
2.010,00
1.780,43
0
0

Indtægter i alt

2.365.431,42 2.273.565,38 2.175.000 2.240.000

714.730,03 700.631,76
1.068.402,59 1.120.442,78
233.424,53 189.009,51
308.061,48 281.622,48
36.995,50
35.225,10
67.825,96
34.950,00
652,50
643,14

Udgifter i alt

2.430.092,59 2.362.524,77 2.330.200 2.321.500

Overskud / (- underskud)
før finansielle poster
-64.661,17

-88.959,39

807.900
720.900
958.700 1.097.500
171.500
135.500
285.000
260.500
39.500
39.500
67.000
67.000
600
600

-155.200

Medlemsservice
10%

År 2015

Vækstaktiviteter
1%

Lederpleje
1%

Skakaktiviteter
30%

Administration
12%
Medlemsservice
8%

-81.500
Informationsaktiviteter
47%

Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter

32.445,60
-63.836,48

38.273,32
-436,39

10.000
0

10.000
0

Finansielle poster i alt

-31.390,88

37.836,93

10.000

10.000

Over- / (- underskud )
efter finansielle poster

-96.052,05

-51.122,46

-145.200

-71.500

Resultatdisponering
Henlagt netto til særlige formål
0,00
Overført til næste år
-96.052,05

0,00
-51.122,46

0
-145.200

0
-71.500

Resultatdisponering i alt -96.052,05

-51.122,46

-145.200

-71.500

Vækstaktiviteter
11%
Lederudgifter
4%
Administration
5%

År 2014
Skakaktiviteter
32%

Medlemsservice
4%
Informationsaktiviteter
44%

Regnskabet kan downloades fra
Dansk Skak Unions hjemmeside:
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Skakaktiviteter
29%

Administration
13 %

Informationsaktiviteter
44%

Udgifter
Skakaktiviteter
Informationsaktiviteter
Medlemsservice
Administration og møder
Lederpleje
Vækstaktiviteter
Diverse
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Vækstaktiviteter
3%

Lederpleje
1%

www. skak.dk

År 2000

Balance pr. 31. dec.

regnskab
2015

regnskab
2014

Aktiver
Anparter i Dansk Skak Salg ApS 180.346,56
Debitorer
-32.117,93
Mellemregninger
-85.772,02
Likvide midler
1.050.828,08
Værdipapirer
329.980,76

161.706,77
161.961,51
39.284,43
801.142,29
400.367,59

Aktiver i alt

1.443.265,45

1.564.462,59

Kassererens beretning
Årets resultat
Årets resultat er et underskud på 96.052,05
kr., som overføres til den frie egenkapital.
En fuldstændig regnskabsrapport med revisorernes påtegning kan downloades fra
unionens hjemmeside, hvor man også kan
finde alle specifikationer.

Kommentarer til resultatet
Passiver
Kortfristet gæld

216.954,58

242.099,67

Gæld i alt

216.954,58

242.099,67

Egenkapital
Overført til næste år /
Fri egenkapital
Henlagt til særlige formål

864.961,16
361.349,71

961.013,21
361.349,71

Egenkapital i alt

1.226.310,87

1.322.362,92

Passiver i alt

1.443.265,45

1.564.462,59

Svend Hamanns juniorfond

Realkredit Danmark
Bankindestående
Mellemregning DSU
Kapital i alt

Resultatet er ca. 25.000 kr. dårligere end
budgettet. I 2015 har hovedbestyrelsen
besluttet at opløse A. Buusmann og Hustrus Fond, hvilket har tilført 116.000 kr.
til indtægterne, der ikke var med i budgettet. Dette taget i betragtning er resultatet
ca. 141.000 kr. dårligere end budgettet.
Det er flere udgiftsposter der er løbet over
budgettet. Bl.a. er udgiften til ratingafgift
hos FIDE ca. 90.000 kr. mere end budgettet, udgiften til møder og befordring er ca.
40.000 kr. højere end budgettet og udgiften til hold-EM ca. 40.000 kr. mere end
budgettet. Dertil kommer et tab på værdipapirerne på ca. 60.000 kr.

Kommentarer til
aktiver og passiver
2015

2014

10.431
12.919
-10.938

19.478
66.699
-67.938

12.412

18.239

Anparterne i Dansk Skaksalg ApS er optaget til den indre værdi i Skaksalget pr.
31. december 2015. Skaksalget har i 2015
præsteret et overskud på ca. 18.000 kr.,
som bestyrelsen finder tilfredsstillende.

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

For 2016 er der lagt et budget for DSU,
der giver et underskud på 145.200 kr.
Hovedbestyrelsen har på baggrund af resultatet for 2015 samt budgettet for 2016
besluttet at foreslå en forhøjelse af kontingentet på ca. 15 %. Sidste gang kontingentet blev sat op var i 2009, og den foreslåede stigning svarer til den generelle prisudvikling fra 2009 til i 2016.
Christiansfeld, 23. februar 2016.

221.390

220.965

229.600

234.960

2013

2014

2015

100.000

2012

150.000

215.060

Ratingafgift
2011 - 2015

200.000

2011

Aktivitet

250.000

René Baarup-Christensen,
Kasserer

2016 /2/67

7

Tata Steel Chess:

Carlsen vandt igen
Femte sejr i historiske Wijk aan Zee
Af Ian Rogers
Med en effektiv blanding af eminent
skak, viljestyrke og held, tog verdensmester Magnus Carlsen i januar
sin femte sejr i Tata Steel Chess i
Wijk aan Zee og deler dermed rekorden med Viswanathan Anand.
Førstepladserne er opnået i blot otte
starter over en periode på ni år, og
selv om Carlsen ligesom i fjor startede langsomt, fik han vist, at den
kortvarige formkrise i 2015 er overstået.
Efter fire remiser vandt han over
Loek van Wely efter at have taget en

stor chance i hollænderens tidnød,
og derefter i to fremragende partier
over Rusland-mesteren 2015, Evgeny Tomashevsky og Pavel Eljanov, som var en af hans hemmelige sekundanter i den første VMmatch mod Anand i 2013. Gevinstrækken blev suppleret i 9. runde med
et højdramatisk kampparti mod Michael Adams og en knastør, risikoløs sejr over verdens højest ratede
kvindelige spiller, den 22-årige Hou
Yifan, Kina, som havde remis helt
ude i bondeslutspillet.

Tata Steel Chess - Wijk aan Zee

1

2 3

4

5

6

Før Carlsen for alvor åbnede scoringen kunne den 23-årige Fabiano
Caruana, som nu repræsenterer
USA, lægge sig i spidsen. Endnu
efter 7. runde delte han føringen med
Carlsen, men nederlag i 8. runde
mod den ti måneder yngre Wesley
So, ligeledes USA, gav nordmanden et forspring, han holdt resten af
turneringen. Før sidste runde var det
kun et halvt point, men Caruana spillede for risikabelt på gevinst mod
Tomashevsky og tabte, mens Carlsen satte Kinas 23-årige stjerne,

7

8

9 10 11 12 13 14

2844

 ½ ½ ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1

2. Fabiano Caruana, USA (5)

2787

½  1 ½ ½ 1

3. Ding Liren, CHN (3)

2766

1. Magnus Carlsen, NOR (11)

1

1

9

0 ½ 1

1

8

½ 0  ½ ½ 1 ½ ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½

8

1 ½ ½ 0

1

pts.

4. Wesley So, USA (2)

2773

½ ½ ½  1 ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½ ½

7

5. Anish Giri, NED (13)

2798

½ ½ ½ 0

 ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½ ½ 1

7

0 ½ ½  ½ 1 ½ 1 ½ 1 ½ 1

7

6. Pavel Eljanov, UKR (10)

2760

0

7. Wei Yi, CHN (6)

2706

½ 0 ½ ½ ½ ½  ½ ½ 1 ½ ½ ½ ½

0

8. Shakriar Mamedyarov, AZE (7)

2747

½ ½ ½ ½ 0

9. Sergej Karjakin, RUS (14)

0 ½  ½ ½ ½ 1

1 ½

2769

½ ½ 0 ½ ½ ½ ½ ½  ½ 1 ½ 0 ½

10. David Navara, CZE (4)

2730

½ 1 ½ ½ ½ 0

11. Evgeny Tomashevsky, RUS (9)

2728

0

12. Hou Yifan, CHN (1)

2673

0 ½ ½ ½ ½ 0 ½ 0 ½ 1 ½  ½ 0

13. Michael Adams, ENG (12)

2744

0

0

14. Loek van Wely, NED (8)

2640

0

0 ½ ½ 0

1

0 ½ ½  ½ 0 ½ ½

0 ½ ½ ½ ½ ½ 0 ½  ½ ½ ½
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15.-31. januar 2016. Kategori 20. Ratinggennemsnit 2748. Lodtrækningsnummer i parentes.
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Foto: Alina l'Ami.

Magnus Carlsen med
sejrstrofæet af foldet stål.

www. tatasteelchess.com/

samme runde, og da Navara havde
tænkt længe, var Caruana først med
h-bonden. Men Wei Yi sagde, at det
også var hans egen forberedelse.
10... c5
Her spillede Karjakin 10... Sf8, som
formentlig er bedre (remis efter 60
træk).
11. h5


9. runde

Ding Liren, som med sejr kunne indhente ham, under moderat pres, før
det blev remis efter 99 træk (tårn og
løber til Carlsen mod Dings tårn).
Som de her oplyste aldre antyder,
var det et meget ungt felt. Kun
Mamedyarov (30), Eljanov (32), van
Wely (43) og Adams (44) havde
passeret 30, og med sine 25 år var
Carlsen allerede i den ældste halvdel.
Stor opmærksomhed omgav feltets alleryngste, den kun 16-årige Wei
Yi. Det var den første superturnering for den kinesiske teenager, og
han scorede 50%, hvilket var klart
bedre end det, Magnus Carlsen opnåede i sin debut i A-gruppen i
samme alder.
Weis score: 1 gevinst, 1 tab og 11
remis var mere en konsekvens af
konkurrenternes bestræbelser for at
afmontere hans taktiske våben end
mangel på egne ambitioner. Hans
enlige gevinst viste, hvorfor selv
topstormestre skal være yderst påpasselige.

Wei Yi
Kina (2706)

David Navara
Tjekkiet (2730)

Spansk / C65
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. d3 Lc5
5. Lxc6 dxc6 6. Sbd2 0-0 7. Sc4 Sd7

  ^
   
   
   
  
  
 

 
8. De2
Wei Yi spillede 8. 0-0 mod Parligras
i Bazna 2014, men i dag vil han rokere langt!
8... Te8 9. Ld2 Ld6 10. h4!?
Ved et sært tilfælde var samme stilling på brættet i Caruana - Karjakin i

 
   
   
   
  
  

   

11... h6?!
Navara var ikke tilfreds med 10...
c5, men mente, at dette var den egentlige fejl. Han foreslog 11... Sb8 uden
at frygte 12. h6 g6.
12. 0-0-0
Wei Yi brugte 42 minutter på dette
nærligende træk. Han overvejede
bl.a. 12. g4, men konkluderede, at
det efer 12... f6 ikke var så enkelt at
at få gang i et angreb mod den sorte
konge.
12... Sb8 13. Tdg1
Straks 13. g4 kunne også spilles, for
efter 13... Lxg4 14. Tdg1 Lxf3 15.
Dxf3 har Hvid et vindende angreb.
13... Sc6 14. g4 f6
2016 /2/69
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... TATA STEEL CHESS 2016

 
   
   
   
 
  
 

  

15. g5! fxg5 16. Sxg5 Sd4
Wei Yi havde ikke regnet alle varianterne igennem, da han ofrede officeren, og spillerne diskuterede bagefter muligheder som 16... hxg5 17.
Lxg5 Le7 18. Lh6?! (men 18. Le3!
som i partiet) 18... Lf6 (her stærkere
18... Kh7!) 19.Lxg7! Lg5† 20. f4!
exf4 21. Lh6 f3† 22. Dd2!!, og Hvid
vinder.
17. Dd1 hxg5?!

Nu bliver Hvids angreb knusende,
men også efter 17... b5 får Hvid angreb med 18. Sxd6 Dxd6 19. Sf3
fulgt af 20. Tg6.
18. Lxg5 Le7 19. Le3!
Wei Yi ønsker at holde så mange
brikker på brættet som muligt, og
trækket er meget stærkere end 19.
Lh6 Kh7! 20. Lxg7 Lg5† 21. Kb1
Kxg7 22. Txg5† Dxg5 23.Tg1 Sf3!,
hvor Sort stadig er med.

Foto: Cathy Rogers.

Skakfestivalen – Siden 1938 har der hvert eneste år, bortset fra krigsåret 1945, været afholdt skakturnering
i Beverwijk/Wijk aan Zee mellem Amsterdam og Nordsøen, sponseret af områdets stålindustri. Navnet er
ændret med ejerskabet: hollandske 'Hoogoven' frem til 1999, derefter 2000-2010 'Corus' med primært britisk
kapital, og de seneste seks år 'Tata Steel Chess' efter den indiske Tata-koncern. Turneringens format er skiftet
mange gange, men i år en var det gigantisk.
B-gruppen blev vundet af 23-årige Baskaran Adhiban, Indien, og i en babelsk uoverskuelighed af grupper og
turneringsforløb deltog mere end 1500 skakspillere fra nær og fjern. Mærkværdigvis dog kun to danskere. Lars
Vistisen, der bor i udlandet og ikke er medlem af DSU, tog en 3. plads i ‘Tienkampen 2B’ med 6 pts. af 9.
Nyhedsredaktør på skak.dk, Palle Skov, har før deltaget i turneringen, og både i 2008 og 2011 vandt han sine
grupper og rykkede op. Som sit bedste resultat ser han dog 3. pladsen i en 10-mands gruppe med 6 point i 2009.
I år havde han valgt ‘Dagvierkampen’, altså bare tre partier, og det gav sjov skak, men ingen præmie. Andre
danske skakspillere havde taget turen til Holland, bare for at kigge på, og det er værd at holde øje med Tata Steel
Chess, når programmet er klar for næste års festival.
På billedet er turneringen rykket 70 km ind i landet til jernbanemuseet i Utrecht. Stormestrene spillede foran
lokomotiverne, mens en juniorturnering havde passagervogne som kulisse. Utrecht har i øvrigt en hel skakbydel med gadenavne som ‘DoctorMaxEuwestraat’, ‘Stauntonstraat’, ‘Pionstraat’ og‘Simultaanstraat’.

10

2016 /2/70

Kinesisk verdensklasse...
Foto: Calle Erlandsson.

Foto: Cathy Rogers.

Foto: Calle Erlandsson.

Ding Liren – den stærkeste.

Wei Yi – den yngste

Hou Yifan – kvinden i topskak

19... Lf6 20. h6

24. Lxg7! Lxh5 25. Lxf6† Kf8 26. Lxd8
Se2† 27. Kb1 Sxg1 28. Lxc7 opgivet.
Sort taber en officer.
1-0

 
   
   
   
  
  
  
  

20... Te7
Kostede endnu 12 minutter, og Navara havde derefter kun fem minutter
til træk 40 foruden de 30 sekunders
tillægstid pr. træk. Heller ikke efter
partiet blev der fundet noget forsvar
for Sort, og Navara var lige ved at
beklage, at han ikke i stedet havde
styret mod den endnu mere brillante
afslutning 20... g5 21. Lxg5! Lxg5†
22. f4! exf4 23. Dh5 Kh8 24. Txg5
Se2† 25. Kb1 Sg3 26. Dg6! Tg8 27.
Dg7†!!
21. hxg7 Txg7 22. Dh5 Le6 23. Lh6 Lf7

  
   ^
   
   
  
  
  

  

Endnu en kinesisk spiller, som tiltrak sig stor interesse i Wijk aan Zee,
var Hou Yifan. Hun deltog første
gang i A-grupppen tilbage i 2013
(5½ pint af 13) og igen i 2015 (5 af
13, samme score som i år). I 2010
erobrede hun som den yngste nogen
sinde kvindernes VM-titel, og efter
at have mistet den i 2012, sad hun
atter på tronen 2013-2015, hvor hun
afstod fra at forsvare titlen. Mens
Skakbladet er i trykken spiller hun
så igen VM-match, 1.-19. marts i
Lviv, Ukraine, hvor hun udfordrer
VM Mariya Muzychuk på ukrainerens hjemmebane.
Hou var fremme i feltet de første
runder, og havde stillinger til at blive
der, men hun faldt tilbage som følge
af en række kiks i afgørende situationer.
Verdensmester Magnus Carlsen
derimod er suveræn, når det gælder
at fornemme partiets rytme, og sætte
ind med fuld kraft præcist dér, hvor
chancen opstår. Begge de følgende
partier illustrerer dette glimrende, det
første fra 6. runde mod Tomashevsky, kommenteret af Peter Heine
Nielsen, der ledsagede Carlsen til
Wijk aan Zee som coach, det andet
fra 9. runde mod Adams, medrivende og åbenhjertigt kommenteret
af verdensmesteren selv.

6. runde



Peter Heine Nielsen
kommenterer:

Magnus Carlsen
Norge (2844)

Evgeny Tomashevsky
Rusland (2728)

London-systemet / A46
1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. Lf4!?
London-systemet er en del af dansk
skak-kultur, ‘skylden’ derfor tilkommer ubetinget Bent Larsens fremragende lille bog Solide åbninger.
Caro-Kann inspirerede en række
danske topspillere, mens Londonsystemet mere fandt sine fans blandt
hobby-spillere. Jeg og andre har
nærmest set lidt ned på systemet, og
anset det for mindre principielt end
3. c4. Det har man vel lov at mene,
men danske London-fans kan jo
være lige glade og i stedet nyde at se
verdensmesteren bruge deres favoritvåben til at udspille et topnavn. Så
enkelt var det næppe gået med det
‘principielle’ 3. c4.
3... b6
Grischuk og Kramnik har nylig taget London-systemet på repertoiret
med succes. Måske inspireret af
Magnus’ succes prøvede både Karjakin (i 10. runde mod Adams, men
0-1) og Giri (i 13. runde mod Hou
Yifan, men ½-½) systemet. I begge
disse partier valgte Sort en opstilling med hurtigt d7-d5 fulgt af Ld6,
så man så faktisk en teoridiskussion
i Tata Steel Chess. Tomashevsky
brugte en del tid på de følgende træk.
4. e3 Lb7 5. h3
2016 /2/71
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Foto: Calle Erlandsson.

... TATA STEEL CHESS 2016
For dem, der måtte interessere sig
for de finere pointer i trækfølgen,
kan nævnes, at Kramnik foretrækker 5. Sbd2. Det er er svært at komme med overbevisende argumenter
for det ene i forhold til det andet,
men måske ønsker Kramnik at hindre Alekhins idé 5... Ld6 (efter 1. d4
Sf6 2. Sf3 e6 3. Lf4 b6 4. h3 Lb7 5.
Sbd2), som verdensmesteren brugte
til at vinde et berømt parti mod
Rubinstein i 1928. Så måske bør h2h3 vente, til Sort har spillet Lf8-e7.
5... Le7 6. Ld3 0-0 7. 0-0 c5 8. c3 Sc6
9. Sbd2 d5
Begge spillere har udviklet brikkerne
fornuftigt, og man kan hævde, at den
kendsgerning, at ingen af spillerne
har en klar plan, men må nøjes med
små generelle forbedringer af deres
stilinger, kan ses som en lille succes
for Sort.
10. De2!?


  ^
   
   
   
   
   
 
  

10... Ld6
Tomashevsky blinker først og søger
nu konkret handling. At forholde sig
afventende med 10... Tac8 gav mening, men Hvid kan bygge videre på
sin stilling med Td1 og Te1, og da
Sort har svært ved at finde tilsvarende nyttetræk, er hans beslutning
forståelig.
11. Tfe1!?
Men Magnus spiller udfordringen
tilbage til Tomashevsky. Det er strategisk risikabelt for Sort at slå på f4,
da Hvid med 11... Lxf4 12. exf4 cxd4
13. Sxd4! Sxd4 14. cxd4 bytter
springere og dermed fjerner modspillet med Sc6-Sb4. Hvids dobbeltbonde rummer muligheder. Både f4f5 og planer baseret på Se5 og måske De3-g3-h4 fulgt af Te3 og Te1
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er lovende, og Sort mangler modspil. Han prøver derfor i stedet at
fremprovokere afbytningen på d6.
11... Se7 12. Tad1 Sg6 13. Lxg6! hxg6
14. Lxd6 Dxd6 15. Se5!
Ganske vist har Hvid givet en løber
for en springer og tilladt Sort at slå
tilbage ind mod centrum, men den
sorte bondestruktur er ikke så sund,
som den ser ud. Bonden på g6 gør
set svært for Sort at jage springeren
væk fra e5, fordi f7-f6 svækker feltet g6 yderligere. Det betyder, at
Hvid har en stærk springer mod en
inaktiv løber. Tomashevsky fortsætter med at spille fornuftige og konsekvente træk. Han vil gerne spille
Sd7 for at bytte en springer, men
bryder sig ikke om 15... Sd7 16. f4!
Derfor...
15... g5 16. f4!?
Trækket kom hurtigt, som for at sige:
‘Havde du overset det?’ Hvid kunne
selvfølgelig bevare sin lidt mere bekvemme stlling med 16. Df3, men at
invitere til de fascinerende komplikationer, der nu følger, var ikke bare
fristende, det var også en objektivt
stærk beslutning.
16... gxf4 17. Tf1!
Pointen. Hvid vil have f-linjen åbnet
for at kunne ofre et tårn på f6 og
sætte mat.


  ^
   
   
   
   
   
 
 

17... Sd7
17... fxe3!? var det konsekvente forsøg på at gendrive Hvids koncept.
Det fører til spændende varianter efter 18. Txf6, hvor 18... gxf6? 19.
Dg4† Kh7 20. Tf1!! sætter mat efter
såvel 20... exd2 21. Tf4 som 20...
fxe5 21. Dh5† Kg7 22. Dg5† Kh7
23. Tf6. Men Sort fortsætter med
18... exd2!, og nu...

Evgeny Tomashevsky – kom i uvejr i f-linjen.

a) 19. Dh5 gxf6 20. Dg4† Kh8 21.
Dh4† Kg7!, og Hvid kan ikke
komme videre, da 22. Sg4 Df4! dækker både f6 og h6, og hvor i stedet
22. Dg3† Kh7 (22... Kh8?? 23.
Sg6† koster dronningen) bare er remis.
b) 19. Tdf1!? er faktisk tæt på at nedbryde det sorte forsvar. Bonden på
f7 kan ikke forsvares, og slag på f6
giver matangreb efter de kendte mønstre, men Sort har det fantastiske forsvar 19... La6!!, som udnytter, at
Hvids dronning er nødt til at blive
på kongefløjen. 20. Dxa6 gxf6 (eller
måske endnu bedre computerforslaget 20... d1D! 21. Txd1 gxf6) duer
slet ikke for Hvid, men efter 20. Dh5
balancerer den sorte stilling på katastrofens rand. Der findes dog hele to
forsvar.
b1) 20... gxf6?! er nærliggende, men
efter 21. Dg4† Kh8 22. Tf4 Ld3 23.
Sxd3 d1D† 24. Dxd1 Tg8 25. Se5!
Kg7 26. Txf6! stadig meget gunstigt
for Hvid, men i stedet...
b2) 20... Lxf1 21. Sxf7 Txf7 22.
Dxf7† Kh8! (ikke 22... Kh7 23.
Dg6† fulgt af Tf7), og Hvid må tage
remis, eller...
b3) 20... d1D!?, som er computerens mere sofistikerede forslag, der
også fører til remis efter 21. Txd1
gxf6 22. Dg4† Kh7 23. Dh4† Kg7.
c) Betyder det så, at Sorts stilling
allerede er helt okay efter 17... fxe3
og 18... exd2? Ikke nødvendigvis,
for det mindre kreative, men enkle
og stærke 19. Tf4! bevarer presset.
Truslen er 20. Dh5 fulgt af Th4 med
matangreb, og Sorts eneste forsvar
består i spille 19... f6 og tillade 20.
Sg6, men fristende ser det ikke ud.
18. Dh5!

^

 ^
  
   
   
   
   
  

  
25. b3!
Sort er nærmest i træktvang: 25... f6
tillader 26. Sg6 og mat på h8, tårnet
på f8 skal dække f7, det andet tårn
løberen på b7, og trækker løberen,
falder bonden på a7. Tilbage er kun
at rykke a-bonden fremad.
25... a5 26. Tc7 a4 27. bxa4 La8 28.
a5 Tb7 29. Txc5 Ta7 30. Sc4
Her opgav Tomashevsky. Lidt tidligt, men Hvids stilling er klart vundet med de to merbønder. Sort kunne
fortsætte lidt endnu, men tvivl om
udfaldet ville der aldrig være.
1-0

Magnus Carlsen
kommenterer:

9. runde

Ikke strengt nødvendigt, da også 18.
Sxd7 Dxd7 19. Txf4 giver Hvid et
lovende angreb, men i overensstemmelse med ånden i de foregående
træk fortsætter Hvid det direkte angreb.
18... Sf6 19. Dh4 Dd8?!
Igen et logisk valg. Sort ønsker at
bytte dronninger for at stoppe angrebet. 19... Sh7 var muligvis en
bedre chance, selv om Hvid har en
lovende stilling efter både 20. Txf4
og 20. exf4.
20. Txf4 Se4?
En overseelse, og af den afgørende
slags. Samme idé kunne udføres
langt bedre med 20... cxd4 21. exd4
indskudt, da Hvid så ikke har muligheden dxc5. Hvid stod dog stadig
glimrende efter 21... Se4 22. Dg4,
da 22... f5 er tvunget, og selv om
Sort får dronningafbytning med 22...
f5 23. Dg6 Tf6 24. Dh5 De8 25.
Dxe8† Txe8, giver den ufordrivelige
springer på e5 store gevinstchancer i
slutspillet efter 26. Sxe4.
21. Sxe4 Dxh4 22. Txh4 dxe4 23. dxc5!
bxc5 24. Td7 Tab8

Magnus Carlsen
Norge (2844)

Michael Adams
England (2744)

Italiensk / C54
1. e4
For første gang nogen sinde prøver
jeg 1. e4 mod Mickey i et parti med
fuld betænkningstid.
1... e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4
Men ak, fridagen før partiet var ikke
brugt på at gendrive hans berlinerforsvar i spansk.
3... Lc5 4. 0-0 d6
Undgår ‘Max Power’ (Max Lange)
angrebet efter 4... Sf6 5. d4.
5. c3 Sf6 6. d3
Jeg kunne huske, at Saric fik fordel
mod Aronian efter 6. d4 Lb6 7. dxe5,
men gik ud fra, at Adams havde
dækket sig ind.
6... h6
Forhindrer Lg5. Mod italiensk kan
man ofte tage sig den slags friheder.
Samtidig forholder han sig fleksibelt på dronningfløjen, så valget
mellem a6 og a5 kan udskydes, indtil jeg har vist nogle af mine kort.
7. a4
Jeg spenderede mere end 25 minutter sammenlagt på dette og det følgende træk. Kostbar betænkningstid, som jeg senere bebrejdede mig
selv for at have spildt. Noget af tiden blev brugt på at spekulere på,
hvordan h6-trækket kunne udnyttes
til fordel efter d3-d4 og Lc5-b6 (jeg
forstår ikke, hvordan jeg kunne tro,
at det kunne). Men først og fremmest prøvede jeg at regne ud, hvordan jeg kunne vinde terræn på dronningfløjen. Bl.a. kiggede jeg på 7.
b4 Lb6 8. Sbd2, for hvis jeg fik tid
til Lb3 og Sc4 havde jeg måske en
lille smule et eller andet. Men 8...
Se7 så fint ud for Sort, da han har tid
til besvare Sc4 med Lc7. 7. Sbd2 a6
ville give en normal-italiensk (mens
7... Se7 8. d4 kunne ses som et lille
fremskridt for Hvid.
7... a5

Formentlig den rigtige beslutning. På
7... a6 (ét af de to træk må naturligvis spilles for at hindre mig i at fange
løberen) kunne jeg følge samme plan
som i partiet, men med lidt mere terræn.
8. Sa3
Endnu en gang brugte jeg tid på
muligheden d3-d4, men besluttede
at fortsætte med normale træk.
8... 0-0
Faktisk troede jeg, at han ville overveje at slå springeren, da mit tårn
midlertidigt ville stå skidt. Jeg var
heller ikke sikker på, at min sortfeltede løber ville få nogen stor fremtid,
og løberparret ville hurtigt være fortid efter Le6.
9. Sc2 Te8
Jeg var godt tilfreds ved at se dette
træk, for nu kan jeg binde springeren efter Le6 og Lb5. Sort kunne
naturligvis i stedet spille 9... Le6 10.
Lxe6 fxe6, men Hvid kan hævde, at
han står en anelse bedre efter 11. Le3
Lxe3 12. Sxe3 – og formentlig have
ret.
10. Te1
Da han ikke kan spille 10... Le6 11.
Lxe6 Txe6 pga. d4-d5, giver det god
mening at spille et ventetræk forud
for Le3.
10... La7 11. Le3 Le6 12. Lb5 Ld7
Nu følte jeg, at jeg bare behøvede at
gøre endnu et ventetræk, før han
ville være tvunget til en indrømmelse.

 
   
   
   
  
  
  

 
13. Lxa7
Men efter en frustrerende halv times
tænken kunne jeg ikke finde bedre
end 13. h3, som er trækket, der foreslår sig selv. Men jeg brød mig ikke
om at svække feltet f4. Efter 13...
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... TATA STEEL CHESS 2016
Se7 14. Lxa7 Txa7 15. d4 Sg6 kunne
jeg ikke se, hvordan jeg kunne udnytte tårnets udækkede stilling på a7,
og ellers stod Sort solidt og kunne
se frem til modspil med Sd4 senere.
13. Tc1, 13. g3, 13. Sd2, 13. Dd2,
13. De2 var mere sofistikerede forsøg på kæmpe for et tempo, men ingen af dem var i nærheden af at overbevise mig.
13... Sxa7 14. Lc4 Le6
Meget logisk, Han kunne også spille
Sc8 straks, men så kunne jeg gemme
løberen med 14... Sc8 15. Se3 Sb6
16. Lb3 Le6 17. Lc2 fulgt af d3-d4,
selv om det selvfølgelig ikke er meget.
15. Lxe6 Txe6 16. Se3 Sc8
Den bedste rute for springeren. 16...
Sc6 17. Db3 med Sd5 lurende er lidt
ubekvemt.
17. Sf5
De hvide brikker står en smule bedre,
men med en så symmetrisk struktur
vil min beskedne fordel naturligvis
forsvinde. Derfor tager jeg chancen
og forcerer spillet en anelse mere.
17... Se7 18. d4
Ideen med det foregående træk. Derimod ville 18. S3h4 være meningsløst, da jeg uden den sortfeltede løber ikke kan bruge springeren på f5
til noget.
18... exd4 19. S3xd4


  
   
  
   
  
   
  
  

19... Te5?
En fejl, selv om ingen af os helt indså
det under partiet. Ved første blik så
19... Txe4 20. Txe4 Sxe4 21. Dg4
lovende ud for Hvid, og af en eller
anden grund havde jeg kun overvejet 21... Sxf5, som efter 22. Sxf5
Sg5 23. Te1! gav mig den stilling,
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jeg godt kunne lide. Nu er 24. h4 en
alvorlig trussel, og efter 23... Df6
24. Se7† Kh8 25. Sd5 Dd8 26. Df5!
Dc8 27. Dxc8† Txc8 28. Te7 fastholder Hvid initiativet også uden
dronninger. Men så opdagede jeg
21... Sg5! 22. Te1 (objektivt bedst
er 22. h4 Sxf5 23. Sxf5 Se6 24.
Sxh6† Kf8 25. Sf5 Df6 med lige
spil) 22... Sg6 23. h4 Sh4, hvor der
ikke er noget konkret, og Sort stadig
har sin merbonde.
20. Sg3 Sg6
Det er meget forståeligt, at Mickey
ikke finder det nødvendigt at indlade
sig på noget konkret. Sorts stilling
ser solid ud, og min terrænfordel (e4
mod d6) virker uvæsentlig efter afbytninger af to sæt lette officerer.
Desuden kan terrænfordelen forsvinde, hvad øjeblik det skal være,
efter et veltimet d6-d5. Men teksttrækket er nødvendigt for at hindre
f2-f4, da det forståeligt nok forekom
ham lidt oversmart at satse på et Lasker-tårn på c5.
21. Dc2
Jeg havde en halv time tilbage og
brugte syv minutter på dette træk.
Dels fordi jeg skulle beslutte, om jeg
ville spille c3-c4 straks, eller først
bringe tårnet i spil, dels fordi jeg sad
og var ærgerlig over, at jeg havde
brugt så lang tid på åbningen og nu
spildte endnu mere værdifuld tid på
en beslutning, der ikke syntes særlig
vigtig. Til sidst fravalgte jeg 21. c4
pga. 21... c6 21. Sdf5 Db6 fulgt af
22. Td8, uanset hvordan Hvid slår
på d6.
21... c6
Ikke noget storslået træk, men ganske logisk. Computerne foreslår ting
som Db8-a7, men det ser ikke intuitivt rigtigt ud, så længe Hvid har feltet b5.
22. Tad1
Her var jeg glad overrasket over at
opdage, at jeg faktisk stod bedst! Det
er svært for Sort at gennemføre d6d5 under gunstige omstændigheder,
og den plan, Hvid bringer til udførelse i parrtiet, er forbavsende stærk.
22... Dc7
22... d5 duede ikke pga. 23. Sf3 Te8

24. exd5 Txe1† 25. Sxe1 cxd5 (eller
25... Sxd5 26. c4) 26. Sf3, som giver Hvid den klart mest behagelige
stilling.
Normalt ville det ikke være så meget, men de fremrykkede a-bønder
hjælper mig enormt, da det sikrer
feltet b5 og dermed nye angrebamål.
23. Sdf5 Td8
23... d5 24. exd5 Sxd5 (24...cxd5 er
bedre, men på ingen måde udligning)
25. Sh5 er ikke svært at finde, men
under partiet æstetisk tiIfredsstillende, fordi Sort ikke kan dække g7.
Efter f.eks. 25... Tae8 26. Tf1 (26.
Txe5 Dxe5 27. Db1! er også muligt,
men 27. g3 De2 mindre overbevisende) 26... Te2 27. Db1 er den midlertidige sorte aktivitet forbi, og
g7 falder.
24. Dd2
24. c4 kom også i betragtning, med
et godt greb om stillingen, men jeg
var tiltrukket af ideen om i ét træk
både at true på d6 og forberede f2f4.
24... Kh7
Spillet efter 18 minutters tænkepause, et klart tegn på, at han indså,
at hans stilling var blevet virkelig
ubehagelig. 24... Db6 25. Kh1 ændrer ikke meget (men 25. Sxd6 Te6
ville være for utålmodigt).
25. f4 Db6†
Man vil helst gemme sådan en skak
til senere, men her er den absolut
tvunget, da 25... Tee8 tillader 26.
Sxd6 Db6† 27. Df2, fordi tårnet på
e8 nu er truet.
26. Kh1
Men her gik 26. Df2 jo ikke:
26...Dxf2† 27. Kxf2 Sxf4.
26... Tee8
26... Te6 27. e5 er slemt for Sort, så
længe jeg undgår det lumske lille
trick 27... Sg4 28. Te2?? Sxf4! 29.
Dxf4 dxe5, og Sort er pludselig
ovenpå, men man skal jo ikke
svække sin baglinje uden grund, så i
stedet bare 28. Tf1!
27. h3
Klart det bedste træk, men igen investerede jeg en god del af min resterende tid. Efter 27. Sxd6 Sg4 28.

Foto: Calle Erlandsson.

Michael Adams – ære af gigantisk kampparti.

Tf1 Txd6 (28... Se3 29. Df2!) 29.
Dxd6 Sf2† 30. Txf2 Dxf2, kan
merbonden ikke holdes, da både f4
og b2 hænger.




^ 
   
   
   
  
   
  
  

27...Td7
Dette kom som en stor overraskelse
for mig. Sort kan ganske vist ikke
forsvare d6, da såvel 27... d5 som
27... Te6 bliver mødt med 28. e5,
men 27... h5, som måske ikke
objektitvt er bedre, var, hvad jeg
havde brugt tiden på, før jeg spillede
27. h3.
27... h5 kunne føre til spændende
varianter:
a) 28. Dc2 eller 28. Dd3 kiggede jeg
kort på. Ideen er at besvare 28... h4
med 29. Sxh4 Sxh4 30. e5†. Men
hvis han helt enkelt dækker bonden
med 28. Dc7 eller 28... Dc5 var jeg
ikke så sikker på at have fordel.
b) 28. Sxd6 er det mest direkte, men
efter det tvungne 28... h4 29. Sgf5
Sxe4 så jeg 30. Sxe4! Txe4! (der er
mat efter 30... Txd2 31. Sg5† Kg8

32. Txe8† Sf8 33. Se7†), men kunne
ikke vurdere 31. Txe4 Txd2 32. Txd2
sikkert. Med mere tid havde jeg givetvis forstået, at samtlige indbrudsfelter for hans dronning er dækket,
og at truslen Sd6 er meget stærk.
Men med dårlig tid og en muligvis
usikker konge er jeg altid betænkelig ved at skulle spille mod en dronning.
c) 28. De2! var det lidt overraskende
træk, jeg under partiet bedst kunne
lide, 28... h4 (efter 28... Sxf4 ville
man vel oftest stoppe med at regne,
men eftersom min dronning ikke
længere er bundet i d-linjen, er 29.
Df3 fulgt af Sxd6 meget stærkt) 29.
Sh5 Sxe4 30. Df3! Jeg så denne idé,
men var stadig betænkelig, fordi jeg
ikke helt kunne tro på, at det ville
virke. Men det gør det! 30... Sf2†
(et meget bedre forsvar er 30... Dc5,
men det løser ikke hans problemer,
f.eks 31. Shxg7 Sg3† 32. Sxg3
Txe1† 33. Txe1 hxg3 34. Sh5 Df2
35. Dxg3 Dxg3 36. Sxg3, og da Sf4
bliver mødt med Tf1, har Hvid gode
gevinstchancer) 31. Kh2 Sxd1 32.
Sf6†! gxf6 33. Dh5† Kg8 34. Dh6
fulgt af mat.
28. Sxd6 Txd6
Eneste chance. 28... Ted8 29. e5 Se8
30. Sgf5 er en ren bonde.
29. Dxd6


 
 
   
   
  
   
  
  






29... Df2
Fordi al min opmærksomhed havde
været rettet mod 27... h5 forstod jeg
først nu, at jeg stadig havde lang vej
til gevinsten. Også 29... Dxb2 30. f5
Se5 31.Dd2 Da3 32.Ta1 De7 var
spilleligt. Jeg vil mene, at Hvid teknisk står til gevinst, men lige nu har
Sort en solid blokade, og med otte

træk til tidskontrollen ved træk 40 er
det ikke til at vide, hvad der sker.
30. Dd3
Hvid må give et par bønder retur. I
betragtning af, at jeg i forskellige
varianter havde glemt både matten
på g2 og springeren på g3, virkede
det også som en klog beslutning at
få dronningerne fjernet fra brættet.
30... Sxf4 31. Df3 Sxh3 32. Te2
Også 32. Tf1 var muligt, men jeg
var kunne lide ideen om at doble tårnene i d-linjen.
32... Dxf3 33. gxf3 Sg5 34. Kg2 Se6
35. Ted2 g6
Det er lykkedes ham at opstille et
solidt forsvar lige her og nu, men
den følgende springermanøvre er
overraskende stærk. Han skulle måske have forsøgt 35... g5 straks, da
Sf5 og Sd6 kan besvares med Te7. I
praksis har Sort helt sikkert remischancer.
36. Sf1 h5
Da han alligevel ikke kan hindre Se3c4, er Mickey nødt til at satse på sit
eget modspil.
37. Se3 h4 38. Sc4 g5 39. Sxa5 g4 40.
Sxb7
Jeg besluttede at være grådig. For
hans bønder på g3 og h3 forekom
mig ikke farlige for alvor.
40... g3 41. Sd6 Tg8 42. Sf5 Sf4† 43.
Kh1 h3 44. a5
Så langt så godt. Jeg har en masse
ekstra materiale, og han har ingen
trusler. Desuden løber min a-bonde
hurtigt.
44... S6h5 45. a6 Se6
Men nu henfaldt jeg i tanker og begyndte at se alle slags spøgelser.

  
   
   
   
  
  
   

 
46. a7
2016 /2/75

15

... TATA STEEL CHESS 2016
Min oprindelige plan var 46. Td6
for at hindre Sg5 – og ‘game over’
tænkte jeg. Men så fik jeg øje på
46... Shf4 med ideen Se2, og det
skræmte mig mere, end det burde
have gjort, for efter 47. Sxg3 Txg3
48. a7 er 48... Tg8 49. Td8 let nok.
Også 48. Tg1 Sg2 49. a7 Tg8 50.
Txc6 vinder, men hvorfor havde jeg
egentlig givet min springer? Og når
man så pludselig ser varianter som
48... Se2! 49. a8D?? Tg2, hvor Hvid
altså pludselig bliver sat mat, giver
man sig til at lede efter andre veje.
46... Ta8 47. Ta1 Sg5 48. Sh4
Dette var så ideen, jeg havde satset
på. Godt nok måtte jeg flytte springeren væk fra idealfeltet f5, men jeg
kunne stadig ikke se, hvad Sort kunne
gøre. 48. Td3 Sf4 49. Te3 var den
enkle løsning, havde det ikke været
for 49... g2† 50. Kh2 Se2! 51. Txe2
Sxf3† 52. Kg3 Txa7 53. Tb1 g1D†
54. Txg1 Sxg1, og pludselig har han
fået alt sit materiale tilbage, om end
ikke løst alle problemer, da springeren på g1 er i vanskeligheder. Det så
jeg dog slet ikke, for hvad jeg frygtede var 49... Sg2, som imidlertd
gendrives med 50. Te2 Sf4 51. Sxg3,
og tårnet er dækket.
48... Sf4 49. b4?
Panik, forvirring... Jeg besluttede at
blive af med bønderne en gang for
alle. Men 49. Ta5 ville, som påpeget
af Mickey efter partiet, stadig have
givet let gevinst. Jeg forkastede det
pga. 49... c5, men 50. b4, som jeg af
en eller grund slet ikke overvejede,
fungerer meget bedre nu, f.eks. 50...
g2† 51. Sxg2 hxg2† 52. Txg2 Sxg2
53. Kxg2 cxb4 54. cxb4, og uden
c6-bonden er de hvide fribønder
umulige at stoppe.
49... g2†
Da 50. Kh2/g1 Sg6 ikke duer, er jeg
tvunget til at give et helt tårn.
50. Sxg2 hxg2† 51. Txg2 Sxg2 52.
Kxg2 Se6 53. c4 Sc7
De hvide bønder er solidt blokeret,
men jeg følte stadig, at jeg burde stå
til gevinst, fordi hans brikker er passive, og fordi min konge sammen
med f- og e-bonden vil kunne skabe
et eller andet, før hans konge når til
dronningfløjen.
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54. Kg3 Kg6 55. Kf4 Kf6 56. e5† Ke7
56... Ke6 57. Ke4 f6 ser logisk ud,
da Sort tilsyneladende får afbyttet e5bonden. Men jeg havde set, at det
strandede på 58. Kd4, og da springeren ikke kan gå til e6, trænger min
konge uhindret frem til dronningfløjen.
57. Ke4


   
   
   
   
 
  
   
   

57... f6
Nærliggende, men ikke hans bedste
chance 57... Kd7 58. f4 Kc8 59. f5
Kb7 60. e6 med ideerne 60... fxe6
61. f6 samt 60... f6 61. Kd4 Sa6 62.
Txa6, som ser ud til at vinde, men
jeg havde misset 61...Kb6 i den sidste variant. Det hindrer Kc5 og holder remis. Min far fortalte mig efter
partiet, at en norsk supercomputer
gav mig +4 også efter 57... Kd7, så
jeg antager, at jeg stadig står til gevinst. Jeg vil måske forsøge at finde
ud af hvordan, eller bare holde mig
til den gamle kliche:‘... bedre remischancer, men i en tabt stilling.’
58. f4 fxe5 59. Kxe5 Se8 60. f5 Sd6
Nu vinder jeg forceret. Efter 60...
Sf6 var det ikke helt så enkelt.
61. f6† Kd7 62. Td1 Te8† 63. Kd4
Pointen. Ophæver bindingen, men
truer Kc5 efter det tvungne...
63... Kc7 64. Te1
Vinder det afgørende tempo.
64... Sf5†
Som Peter og jeg var enige om efter
partiet, havde det været uprofessionelt at opgive uden at gøre også dette
sidste forsøg.
65. Kc3
Heldigvis have jeg masser af tid, for
65. Kc5 Txe1 66. a8D Te5† er mat!
65... Ta8 66. f7 1-0

Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

Jan Timman: ‘Egentlig ved jeg
ikke, hvor sundt skak er for børn,
selv om det fremhæves som sådant
fra mange sider. Det er et godt spil,
men det skal i hvert fald ikke være
obligatorisk.’
(Skakbladet nr. 5, 1981)
Bent Kølvig: ‘Læg mærke til bøndernes evne til at spærre for officererne!’
(‘TV skak i påsken 1963’, 1963)
Peter Dürrfeld: ‘Tebrygning er et
spørgsmål om akkuratesse. I lighed
med korrespondanceskak.’
(‘Kandidaten’, 1976)
Ding Liren: ‘Faktisk elsker jeg at
tage et brusebad lige før et skakparti, fordi det bringer mig i den rette
stemning og får mig til at føle parat
og frisk.’
(New in Chess nr. 6, 2015)
Sune Berg Hansen: ‘Man kan godt
gå på kongejagt, efter damerne er
røget i kassen.’
(Politiken, 5. januar 2013)
Viktor Korchnoi: [... om Bobby
Fischer] ‘Han var altid nydeligt
klædt på. Lidt gammeldags – ikke
med T-shirt, pullover eller gymnastiksko som nutidens skakungdom – nej, han var omhyggelig helt
ned til den mindste detalje. Hans
garderobe var let og elegant. Det
virkede som om knægten fra Brooklyn havde en hel hær af butlere.’
(‘Mein Leben für das Schach’,
2004)

Taktik
Løsninger side 29

Tag stilling

v/ Bent Kølvig

1. Hvid trækker!
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3. Hvid trækker!

2. Sort trækker!
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Et frækt tårn!

Ubeskyttede damer!

En truende springer!

4. Sort trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!
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Hold øje med g7!

Er der nok kompensation?

Let svækket kongefløj!

7. Hvid trækker!

8. Hvid trækker!

9. Hvid trækker!

  ^
 
   
   
   
 
 
  

Fokus på d5!

 ^
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Syvende række!



 ^  
  
   
   
 
 







^

Bondetab truer!
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www.skaksalg.dk

Online-butik

Besøg vores salgsudstilling ved DM i Svendborg!
Vi er på spillestedet Hotel Svendborg fra onsdag den 23. marts til mandag den 28. marts.
Åbningstider: Dagligt kl. 10-14 og 15-19. På sidstedagen dog kun kl. 10-14.
Webordrer tages gerne med til afhentning i Svendborg, så I sparer fragten.

Påskens DM skal fejres med en række gode tilbud!

• Alle notationsmaterialer og turneringstavler:
20% fratrækkes ved kassen. Benyt lejligheden til at
købe nu, så I har til sæsonstarten!
• Restudsalg af ‘Starting Out’ fra Everyman.
Nedsat til 100 kr./bog uanset førpris.
Gælder kun så længe lager haves af de enkelte titler!
Benyt også muligheden for at købe en skak-konfirmationsgave i stedet for det traditionelle
lykønskningskort! Vi har gaveideer til meget fordelagtige priser med ikonerne GM Bent
Larsen, VM Magnus Carlsen og GM Judit Polgar – og Yusupov, der ofte benævnes som
en af verdens bedste trænere.

• Bent Larsen: ‘Mestertræk’, ‘Praktisk Skak’
og Skakbladets særnummer ‘Larsen 75 år’
– alle 50% nedsat! Normalpris 195 kr.
Nedsat som sætpris til 99,00 kr.!
• ‘Mesteren’ om VM Magnus Carlsen.
50% nedsat! Normalpris 299 kr.
Nedsat til 149,50 kr.!
• Judit Polgars berømte trilogi om hendes vej til
verdenstoppen. ‘How I Beat Fischers's Record’,
‘From GM to Top Ten’ og ‘A Game of Queens’,
i hardback. Normalpris er 209 kr./stk.
Nedsat som sætpris til 529 kr.!

• Yusupovs meget roste lærebøger er et must for enhver læreivrig skakstudent.
‘Boost Your Chess 1-3’. ‘Build Up Your Chess 1-3’ og ‘Chess Evolution 1-3’.
Disse lærebøger er tidløse
og vil tjene konfirmanden
i mange år.
Bøgerne anbefales af
de tre danske landstrænere.
Normalpris pr. stk. 180 kr.
Nedsat til sætpris 1.499 kr.!

Internet www.skaksalg.dk • Email sales@skaksalg.dk • Tlf. 61 13 64 60

Dansk Skaksalg
Vi har sammensat to gode gavesæt
til den skakinteresserede konfirmand:

• Gavesæt
Staunton træ-turneringsbrikker,
brune eller sorte, trææske til opbevaring. Det klassiske kartonbræt 55 mm
felter, DGT Easy Plus skakur og bogen
‘Mesteren’ om VM Magnus Carlsen.
Normalpris 979 kr.
Nedsat til 699 kr.!

• Luksus gavesæt
Luksus Staunton hvid/sort i buksbom. Luksus bræt, sort træ og ahorn,
med notation og 55 mm felter.
Eksklusiv stofpose i sort/blå bomuld
med guldsnor. DGT Easy Plus skakur
og bogen ‘Mesteren’ om
VM Magnus Carlsen.
Normalpris 1.522 kr.,
Nedsat til 1.229 kr.!

Tilbuddene gælder fra palmesøndag den 20. marts til søndag den 17. april
– kan købes både i Svendborg og via webshoppen.

Doris Banasik

Vi er Dansk Skak Unions egen specialforretning,
der sælger skakbøger, brikker, brætter, 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

• Telefontid Vi træffes bedst alle hverdage kl. 10-14

, hvor nye produkter vil blive præsenteret.

Caféskak
på højt plan
Chess House GM:
www. chesshouse.dk

Martin Matthiesen
– IM-norm i Chess House.

Foto: Th. Vestergård.

Af Martin Matthiesen
Til daglig er jeg turneringsleder og
barvagt i skakcaféen Chess House i
Århus, men da Rasmus Skytte tilbage i oktober kontaktede mig for at
høre, om jeg havde lyst til at spille
med i en lukket GM-turnering dér,
havde jeg ikke brug for lang betænkningstid for at takke ja.
Det var tredje år i træk, at Rasmus
samlede et felt til en GM-turnering i
Chess House i februar. I 2014 var
der en gruppe med udelukkende stormestre og internationale mestre, og

i 2015 var der også en undergruppe
med IM’ere og spillere, der jagtede
titlen.

Med og uden titler
Dette år var der igen kun én gruppe,
men denne gang bestod den både af
GM’ere, af IM’ere og af spillere, der
ikke havde IM-titlen. Ud over mig
selv var det vel kun Bjørn Møller
Ochsner, der havde en form for fokus på IM-normkravets 5 point. Den
16-årige talentfulde tysker Dmitrij

Chess House GM 2016

1

2

3

Kollars havde allerede scoret flere
end de nødvendige tre normer, og
hans Elo-tal var også over 2400.
GM-normkravet var 6½ point.
IM’erne i turneringen var lokale
Rasmus Skytte (arrangøren), Nicolai Vesterbæk Pedersen, Igor Teplyi
og semi-lokale Jens Ove Fries Nielsen.
Stormestrene var Miroslaw Grabarczyk, Polen, en meget solid og
ganske fredelig spiller, Boris Chatalbashev, Bulgarien, en stærk prak-

4 5

6

7

8

9 10

pts.
6½

1. GM Sergei Ovsejevitsch, UKR

2584

 ½ ½ 0 1 ½ 1

1

1

2. GM Boris Chatalbashev, BUL

2563

½  ½ 1 ½ 0

1

1 ½

3. GM Miroslaw Grabarczyk, POL

2432

½ ½  ½ ½ ½ ½ ½ 1
0 ½  0

1

0 ½ 1

1

1

6

1

5½

4. FM Martin Matthiesen, DEN

2370

1

1

5

5. Dmitrij Kollars, GER

2429

0 ½ ½ 1  1 ½ ½ ½ ½

5

6. FM Bjørn Møller Ochsner, DEN

2396

½ 1 ½ 1 0  ½ ½ ½ 0

4½

7. IM Rasmus Skytte, DEN

2402

0

0 ½ ½ ½ ½  1 ½ 1

4½

1

3½

0 ½ ½ ½ 0  1

2½

8. IM Igor Teplyi, DEN

2433

0

0 ½ 0 ½ ½ 0  1

9. IM Nicolai V. Pedersen, DEN

2378

0

0

2415

0 ½ 0

10. IM Jens Ove Fries Nielsen, DEN

0

0 ½ 1

0

0

0 

2

13.-21. februar i Aarhus, Kategori VIII. Ratinggennemsnit 2442 GM-norm 6½ pts. IM-norm 5 pts.
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Danskernes turnering
Det var et interessant felt, hvor jeg
regnede med at score mellem 2½ og
4 point. Jeg havde en IM-norm fra
en lukket IM-turnering i Chess
House i 2005(!) På den anden side
fik jeg kun ét point i min første lukkede GM-turnering på Mallorca i
2012. Jeg vidste dog, at formen rakte
til mere end dét.
Bjørn Møller Ochsner og især Nicolai Vesterbæk Pedersen fik en dårlig start på turneringen. Efter at have
slået Bjørn i 2. runde, ville næsten
intet lykkes for Jens Ove, men Bjørn
kom til gengæld stærkt igen og slog
Chatalbashev i et godt parti. Dette
nederlag betød, at Ovsejevitsch førte
med et helt point, da jeg mødte ham
Foto: Gert Medom.

i 8. runde. Jeg var startet med 3 point
af 5, men efter at have tabt i både 6.
og 7. runde anså jeg det ikke længere for særlig realistisk at nå op på
de eftertragtede 5 point.
De to sidste runder blev ikke spillet i Chess House, men på Rosenvangskolen i forbindelse med Århusmesterskabet.
8. runde

tiker, som vandt XtraCon stormesterturneringen i Køge i efteråret, og
Sergei Ovsejevitsch, Ukraine, en
stærk spiller som engang var i Danmark på sin bryllupsrejse!
De danske spillere betalte et indskud på 1500 kr., og turneringen fik
et mindre beløb i støtte fra 6. Hovedkreds, men uden støtten fra DSU og
DSU’s Støtteforening havde turneringen ikke været mulig. Endelig må
nævnes de frivillige kræfter, der
hjalp med indkvartering til de udenbys og udenlandske spillere, turneringsledelse, live-dækning og forplejning m.m.

Danmark (2370)

Sergei Ovsejevitsch
Ukraine (2582)

Droninggambit / D31
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4
Dette havde han også spillet mod
Nicolai i 1. runde, men jeg regnede
med, det var et overraskelsesvåben,
så jeg havde fokuseret på nimzoindisk i mine forberedelser (1... Sf6
i stedet for 1... d5).
4. Sf3 Se7 5. a3 Lxc3† 6. bxc3 0-0 7.
e3 c5 8. Lb2 Da5 9. Sd2
Jeg vil gerne kunne slå tilbage med
c-bonden, når han bytter på d4.
9... cxd4
Efter 9... b6 skulle han have styr på
10. a4 med truslen Sb3.
10. cxd4 b6 11. Ld3 dxc4 12. Lxc4 La6
13. 0-0 Tc8 14. Lxa6 Dxa6 15. Se4 Sd7
16. a4
Med ideen Sd6 fulgt af La3. Jeg var
ganske godt tilfreds med stillingen.
Computeren mener, sort bedst holder balancen med 16... Sd5.
16... Sf5 17. d5 Dc4 18. Dg4
Nu bliver det lidt taktisk. Her foretrækker computeren 18. Sd2! Dc2
(18... Dxd5? 19. e4) 19. dxe6 fxe6
20. Sf3 med en pæn fordel.


Sergei Ovsejevitsch – bedst i Chess House.

Martin Matthiesen

 
   
   
  
 
   
  
  

18... h5

Endelig ikke 18... Dxd5?? 19. Tad1
Dc6 20. Txd7 Dxd7 21. Sf6† eller
18... exd5?? 19. Dxf5 med trussel
på d7.
19. Df3 Dxd5?!
Han kunne mere eller mindre have
forceret en trækgentagelse med 19...
Sh4 20. Dg3 Sf5 21. Df3 Sh4. Der
var forresten forbud mod remistilbud
før træk 30, men reglen om remis
ved trækgentagelse var selvfølgelig
stadig i kraft.
20. Tad1!
Jeg var lidt stolt over at have set 20.
Tfd1 Dc6 21. Tac1 Sc5 22. Sf6†
gxf6 23. Td8† Txd8 (eller 23... Kg7
24. Dxc6 Txc6 25. Txa8) 24. Dxc6
med fordel, men i mellemtiden havde jeg opdaget, at 20... Se5 21. Df4
(ikke desperadoen 21. Dxf5? pga.
mod-desperadoen 22... Dxd1†!)
21... Sd3 var et problem.
20... Dc6
Nu virker 20... Se5 ikke pga. 21.
Dxf5, da 21... Dxd1 ikke er med
skak, og Hvid vinder med 22. Dxe5
eller 22. Dg5!
21. Dxh5
Jeg kunne tage min bonde tilbage
pga. truslen mod d7, hvad jeg ikke
havde set, da jeg spillede 18. Dg4,
så det var heldigt i sig selv.
21... Dxa4??
En meget stor overseelse af en stormester med 14 minutter på klokken.
Jeg står lidt bedre efter 21... Dxe4
22. Txd7.

 
   
   
   
   
   
  


22. Txd7! opgivet
22... Dxd7 23. Sf6† gxf6 24. Lxf6
Sg7 25. Dg5 (eller 25. Dh6!) fører
til mat. Dagen efter kom jeg i tanker
om et citat fra en Sean Connery-film.
2016 /2/81
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... CHESS HOUSE GM 2016
Foto: Gert Medom.

Foto: Gert Medom.

Foto: Th. Vestergård.

Boris Chatalbashev – solid andenplads.

Rasmus Skytte – arrangør og spiller.

Bjørn Møller Ochsner – tæt på normen.

Noget med at nøglen til en kvindes
hjerte er en uventet gave på et uventet tidspunkt. 21... Dxa4 var i hvert
fald en uventet gave på et uventet
tidspunkt.
1-0

Det er tidligere set, at a4 bliver
mindst lige så svag som b6 i sådanne
stillinger.
14. Sd2 Tae8 15. e4 Dd8
Igor kendte ikke stillingstypen så
godt, og han har både tabt et par
tempi og er kommet 20 minutter
bagud på klokken.
16. Lc2 Dc7 17. Te1 fxe4 18. fxe4 cxd4
19. cxd4 e5 20. d5 La6 21. La3 Sc5
22. Sb1

Med truslen 28... Sg3†. Det var pga.
denne idé, at jeg ventede med Sf4.
Sort har klar fordel nu. Forskellen
mellem de hvide og de sorte brikkers
koordination er meget stor.
28. Dd3 Lg4
Truer 29... Txf1† 30. Txf1 Le2!
29. Kg1?
29. Dc3 eller 29. Sc3 er bedre forsøg. Nu fandt jeg en forceret gevinst.

9. runde

Nu kunne jeg lave en IM-norm med
sejr med sort over Igor Teplyi. Bestemt ikke nogen nem opgave, men
mine chancer var i hvert fald blevet
flerdoblet. Sjovt nok spiller Igor i
Nordre ligesom Tom Petri, som jeg
mødte i det afgørende parti i 2005!

Igor Teplyi
Danmark (2433)

Martin Matthiesen
Danmark (2370)

Dronninfianchetto / A40
1. d4 e6 2. c4 b6
Ikke noget jeg har spillet tidligere,
men det var et forsøg på at få en
ubalanceret stilling, som Igor ikke
ville være så fortrolig med. 3. e4 er
det skarpeste forsøg her, men det kan
blive meget rodet.
3. Sf3 Lb7 4. Sc3 Lb4 5. e3 f5 6. Ld3
Sf6 7. 0-0 Lxc3 8. bxc3 0-0 9. Sd2 d6
10. f3 Sbd7
Stillingen minder meget om noget,
der kunne være opstået i nimzoindisk, nemlig i varianten 1. d4 Sf6 2.
c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3 b6 5. Ld3 Lb7
6. Sf3 Se4.
11. De2 De7 12. Sb3
12. e4 er naturligt.
12... c5 13. a4 a5
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Igor ville omplacere springeren til b5,
og det fik mig til at vende opmærksomheden mod kongefløjen. Objektivt set står hvid stadig ok, men han
var nede på 11 minutter her.
22... Df7 23. Lxc5
Det virker forkert at hjælpe Sort af
med svagheden på b6.
23... bxc5 24. Sc3 Sh5 25. Sb5 Dg6
26. Tf1
26. Ta3 var et godt forsvarstræk.
26... Lc8 27. Kh1?
Igor var nu nede på under to minutter, så jeg begyndte at lugte blod.
27... Dh6

^
 
   
  
 
  
  
  






29... Sf4 30. Db3 Lh3! 31. Txf4
31. gxh3 Dg5† 32. Dg3 Se2†
31... Dxf4 32. gxh3 Df2† 33. Kh1 Tf3
34. Db1 Txh3 35. Dg1 Dxc2 36. Dg2
Dxg2† 37. Kxg2 Th6 38. opgivet.
Min 2. IM-norm var i hus!
0-1
Bjørn skulle score 1½/2 i de sidste
runder for at lave en IM-norm, men
det lykkedes ham desværre ikke at
få mere end to gange remis.
Aarhusmesterskabet havde 54 deltagere i ni grupper. Vinder af Mester 1 og dermed Aarhusmester blev
Christian Seegert, Skanderborg.

www.skaksalg.dk

Online-butik

Dansk Skaksalg

ChessBase som download
Vi får flere henvendelser fra kunder,
der ikke har dvd-drev på deres
nye computere. Derfor er der nu i web
shoppen på alle produkter påført et
link til download, hvor produktet dow
nloades direkte fra shoppen hos
ChessBase. Ved brug af dette link får
Skaksalget, som medlemmernes
egen butik, en lille henvisningsprov
ision. Men vi håber selvfølgelig, at
de fleste stadig vil
købe cd'er direkte igennem os, da vi
ikke er dyrere end køb hos ChessBa
se.

Fritz 15
Den nye Fritz 15 er ekstremt brugerve
nlig og programmeret af amerikaneren Vasik Rajlich, der stod bag "Ryb
ka". Fritz 15 kan analysere dine styr
ker
og svagheder og give dig et Elo-tal
for åbningsspil, midtspil og slutspil,
og du
får direkte adgang til ChessBase's
web-tools.
Pris: 529,00 kr.

Jobopslag: ChessBase-undervisere
Øst og
Vi søger to nuværende brugere af Che

Vest

ssBase og Fritz, der har en undervis

er i maven.
Primære opgave er at forestå undervi
sningen – på dansk – på kommen
de 1-dages
kurser i henholdsvis Øst og Vest. Kurs
erne forventes afviklet spredt ud over
året, med
start fra september 2016.
Din profil kan være meget forskelli
g, men du skal være turneringsspiller
og bruger af
ChessBase skakprogrammer. Vi sørg
er for opkvalificering via ChessBase
i Hamburg.
Aflønning: Honorar pr. kursusdag +
omkostningsdækning.
På sigt kan stillingerne udvides til
at omfatte e-mail hotline på vores
webshop, samt
oversættelse af ChessBase-hjælpetek
ster til dansk.
Ansøgningsfrist: søndag den 17. apri
l
Kontakt: ole.knudsen@skaksalg.dk
eller mobil 61 13 64 60.

Ole Knudsen

Vi er Dansk Skak Unions egen spec
ialforretning,
der sælger skakbøger, brikker, bræ
tter, ure og andet
tilbehør til både spillere, klubber, inst
itutioner 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 bedst hverdage 10-14 • Tlf. 61 13 64 60
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K-skak
Svend Nørrelykke
– danmarksmester med
k-skak i hjemmet.

Svend
Nørrelykke
Foto: E.M.N.

DM i k-skak
Af Thorbjørn Rosenlund
DM i korrespondanceskak med start
i 2014 er vundet af Svend Nørrelykke, Middelfart Skakklub. Han er
73 år og har spillet k-skak siden omkring 1970, hvor k-skakmesteren
Anders Berggreen flyttede til Middelfart og inspirerede med sine partier i europamesterskabet.
I mange år var det da også i den
internationale k-skak, Svend Nørrelykke lagde sine analytiske kræfter,
fra 1972-86 ifølge ham selv i 15-20
turneringer, mens det internationale
k-skak forbund ICCF fra 1986 og
frem har noteret ham for 804 partier
i 50 turneringer.
I 2006 blev han udnævnt til IM i
k-skak og endda også til Senior International Correspondence Chess
Master.
Før debuten i den hjemlige DMklasse i 2010 havde han kun spillet
en enkelt dansk k-skak gruppe, men
rutinen og spillestyrken havde han
jo med fra de internationale turneringer, og DM-serien ser således ud:
DM 2010: nr. 4, DM 2011: nr. 1(!),
DM 2012: nr. 7, DM 2013: nr. 4,
DM 2014: nr. 1(!). I DM 2015 er han
også blandt de 15 deltagere.
Svend Nørrelykke har naturligvis
også spillet nærskak i og omkring
Middelfart Skakklub, hvor han har
været medlem uafbrudt siden 1967
og i perioder også deltaget i bestyrelsesarbejdet som sekretær og kas-
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serer. Men mens han altså fortsat
spiller k-skak for fuld kraft, har han
i de senere år været mere til bridgeaftener end til nærskak.

Venner og konkurrenter
Ved siden af selve konkurrencen og
de skakfaglige udfordringer i kskakken har kommunikationen med
de øvrige deltagere betydet stadigt
mere. Om partierne, åbningerne og
skak i det hele taget, men også almindelig god snak om andre ting.
Fra sin lange karriere som k-skak
spiller har Svend Nørrelykke 820
modstandernavne i sin database, og
mange af dem er han stadig i venskabelig kontakt med.
Som topspillerne i nærskak, der
analyserer med computer, har kskakken taget teknologien til sig som
et helt nødvendigt redskab. Faktisk
så vigtigt for styrkebalancen i partierne, at Svend Nørrelykke nødigt vil
ud med, præcist hvordan han arbejder med computerprogrammerne i
sine analyser. Det er konkurrencebeskyttet!
Han ville derimod gerne fortælle,
hvor meget tid han i gennemsnit bruger på partierne, men det varierer så
meget, både fra parti til parti og fra
den ene periode til den næste, at han
nøjes med at konstatere, at han bruger ganske meget tid. Og at den største udfordring for ham på vejen til et

DM derfor var at holde koncentrationen i alle partier og gennem hele
turneringsforløbet.
Med syv sejre og syv remis, gik
Svend Nørrelykke ubesejret gennem
DM-turneringen. Partierne slutter jo
ikke samtidig, eller som i nærskak
runde for runde, men deltagerne kan
undervejs have en fornemmelse af
chancerne, idet resultaterne løbende
opdateres på ICCF-serveren, og uafsluttede partier lægges ud til download med fem træks forsinkelse.
Et af sine bedste og mest instruktive partier vandt Svend Nørrelykke
mod den tidligere DSU-formand, der
også er meget aktiv k-skak spiller:

DM 2014
1. Svend Nørrelykke 10½
2. Maxim Konstantinov 10
3. Brian Feldborg 8½
4. Brian Jørgen Jørgensen 8½
5. Lars-Henrik Bech Hansen 7½
6. Poul Erik Jørgensen 7½
7. Søren Rud Ottesen 7½
8. Kenneth Varberg 7½
9. Claus Jensen 7½
10. Søren Pedersen 7
11. Michael D.F. Sørensen 6½
12. Johan Ravnborg Holmström 6
13. Allan Ringsborg 5½
14. Palle Skov Bratholm 4½
15. Jesper Hjort ½

Svend Nørrelykke
DM 2014

kommenterer:

Svend Nørrelykke
Middelfart (2339)

Lars-H. Bech Hansen
Holbæk (2129)

Kongeindisk / E90
Der skal vælges åbning, og jeg vælger altid 1. e4 eller 1. d4. Jeg har før
haft Lars-Henrik som modstander,
og ved 1. e4 forventer jeg, at han vil
svare1... e5. Jeg spiller gerne spansk
med hvid, men jeg vil prøve noget
andet mod Lars-Henrik. Han vælger
kongeindisk og det er udmærket med
mig. Jeg er ikke specielt inde i teorien i denne åbning, men har længe
tænkt på at gøre lidt mere ved åbningsteorien efter 1. d4 og specielt
kongeindisk.
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6
5. Sf3 0-0 6. h3!
En skarp strategi rettet mod f7-f5.
6... e5 7. d5 Sh5 8. Sh2
Andre seriøse muligheder er her 8.
Sd2 De8 9. g3 f5 10. Le2, og 8. g3,
hvor Sort har adskillige muligheder
som 8... f5, 8... De8 og 8... a5.
8... De8 9. Le2 Sf4 10. Lf3 f5 11. g3
Sxh3 12. Lg2 fxe4 13. Le3 Sa6 14.
Sxe4 Sf4
Dette skulle være et meget stærkt
træk ifølge den sparsomme teori, jeg
har kendskab til, og i partiet Bartlomiej Macieja - Sebastien Maze,
EM 2011, holdt Hvid kun lige remis. Men jeg er ikke enig.
15. gxf4
Jeg afviger her fra Maciejas 15. Lf3.
15... exf4 16. Ld4 f3 17. Lxf3 Txf3 18.
Dxf3 Lf5

 
   
   
  
  
  
   

  

Teorien foreslår 19. Sg4 og 19...
0-0-0 som muligheder, men mit træk
er meget bedre.
19... Lxe4 20. Dc3 Lxh1† 21. Kf1 Dd7
22. Lh6 Sc5 23. Kg1! Le4 24. Te1 Lf5
25. Te3 a5

  
  
   
  
  
   
   

  
26. b3!

26. Dd4! er måske et bedre træk, men
jeg vil ikke afvige fra min oprindelige plan, som er at låse Sorts konge
fast. Jeg kan med trækket b3 holde
min dronning på diagonalen. Endvidere står de sorte brikker dårligt.
26... Se4 27. Dd4 c5 28. dxc6 bxc6
29. Txe4 Lxe4 30. Dxe4 Te8 31. Dd4
c5 32. Dc3 De7 33. Sf3 g5 34. Kg2 Db7
35. Lxg5 De4 36. Lh4 Tf8 37. De3 Dxe3
38. fxe3 a4?
38... Tb8 er bedre, men kan ikke
redde partiet for Sort. F.eks. 39. Lg3
Tb6 40. Sg5 a4 41. Se4 axb3 42.
axb3.
39. Lg3 axb3 40. axb3 Td8 41. Lf4 d5
42. Kg3 dxc4 43. bxc4 Td1 44. Kg4 Tc1
45. Se5 Th1 46. Sd3 Td1 47. Sxc5 Tc1
48. Sd7 Txc4 49. e4 1-0

Spil k-skak!
K-skak er forskelligt fra nærskak på fire væsentlige punkter:
Rigelig betænkningstid. Flere partier ad gangen.
Trækkene analyseres, hvor og hvornår det passer i hverdagen.
Partierne er uafhængige af, om spillerne er i samme lokale, by eller
land, og k-skak er derfor i høj grad en international sport.
Danske skakspillere er velkomne i de mange turneringer arrangeret
af ICCF (International Correspondence Chess Federation), og der
inviteres løbende til ny grupper også for k-skak nybegyndere, som
så blot starter med deres nærskakrating. For tiden deltager 50-60
danskere i ICCF-turneringer, og yderligere ca. 300 er registreret
internationalt.
ICCF's turneringer spilles typisk med 30 dage til 10 træk, og der er
ingen udgifter til porto eller ventetid på posten, for partierne afvikles
via ICCF's Internet-server. Gå til...
www.iccf.com/ + 'New Events'
... og se de mange muligheder, herunder tematurneringer og sågar
'960 Tournaments', hvor officererne startplaceres i tilfældig orden.
Med en PayPal-konto kan man tilmelde sig direkte.
K-skak i rent danske turneringer er også mulig, men udbuddet
naturligvis ikke så stort. Foruden DM 2016 med en undergruppe, er
der kun nystartet gruppen 'Computerfrit Veteran DM 2016'. Disse
turneringer er typisk annonceret i Skakbladet nr. 5 og 6, så vil man
i gang her og nu, skal man altså vælge internationalt.
Den danske k-skak hjemmeside findes på...
www.skak.dk + 'Links' + 'Skak i Danmark' + 'K-skak'.
Her findes kontaktinfo og oplysninger om turneringer og muligheder
både i danske og internationale turneringer. Specielt kan nævnes
'Landskampe', som alle kan komme i betragtning til.
Et fint overblik over igangværende turneringer med dansk deltagelse
fås desuden fra Svend Nørrelykkes egen k-skak side:
www.kaervangen.dk

19. Lxg7!!
2016 /2/85

25

Foto:
Lars OA Hedlund.

Mads Andersen
Danmarks 13. Stormester
INTERVIEW – Det sidste krav til den eksklusive titel
som GM, international stormester i skak, blev opfyldt
med topscoren 6½ af 9 ved landshold-EM i november,
og ved FIDE’s Presidential Board Meeting 27.-30.
marts i Moskva bliver titlen officiel. GM-titlen til den
blot 21-årige Mads Andersen er resultat af en målrettet
satsning på skak, mens han som den første skakspiller
gennemførte Team Danmarks 4-årige gymnasietilbud
til unge elitesportsfolk.
Mads Andersen i Rilton Cup 2015-16.

Af Thorbjørn Rosenlund
Du blev udnævnt til IM februar 2011
og startede samme år på gymnasiets Team Danmark linje. Hvad betød det for dine skaklige muligheder?
– Jeg har næsten altid spillet omkring 100 partier om året. De fleste
af de turneringer, jeg har deltaget i,
er blevet spillet i udlandet, og det
har således krævet, at jeg har måtte
rejse en del. At jeg kunne gå fire år
på gymnasiet betød derfor, at min
rejseaktivitet ikke i lige så høj grad
gik ud over skolen, og jeg havde lettere ved at ‘catche op’, når jeg kom
hjem igen. Samtidig havde vi på TDlinjen ikke samme regler for fravær
som i normale klasser. Vi måtte i
princippet have så høj en fraværsprocent, som det var nødvendigt, så
længe fraværet altså var pga. ens
sport. På den måde kunne jeg dermed både passe min skolegang og
min skakkarriere.
Gymnasiet blandede sig ikke i elevernes træningsprogammer, de sørgede bare for rammerne. Langt størstedelen af skaktræning er individuel, og siden 2010 er jeg blevet træ-
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net af Artur Jusupov, og inden da af
Allan Stig Rasmussen. Jeg har også
haft træningssamlinger med Lars
Schandorff sammen med Bjørn
Ochsner, og med Peter Heine Nielsen sammen med Rasmus Svane.
– I 2013 havde du som 18-årig tre
GM-normer i hus, men behøvede en
fjerde, fordi Europa Cup’en kun
havde 7 runder. Allerede midtvejs i
gymnasieforløbet var du tæt på GMtitlen. Var det, hvad du havde forestillet dig to år tidligere?
– Jeg tror, at det er lidt svært at
forestille sig, at man kan score en
GM-norm, før man faktisk gør det.
En præstation på 2600 lyder bare af
rigtig meget, når man som jeg selv
kun havde omkring 2450.
Efter den første norm ved jeg ikke
rigtig, hvad jeg forventede, men
pludselig havde jeg i hvert fald troen
på, at jeg sagtens kunne score normer, så på sin vis var det ikke så
overraskende, at de næste normer
kom lidt efter lidt. Det, der har været mest overraskende for mig selv,
var nok egentlig, at jeg ikke også
scorede den sidste norm, når nu jeg

var i gang. I stedet begyndte pilen jo
at pege den helt anden retning, og
jeg kom længere og længere væk fra
2500 igen.
Du havde flere fremragende resultater i 2014, 1. plads i Visma Chess
og 6 af 7 i Europa Cup’en, men den
sidste GM-norm lod vente på sig. Var
det en kilde til frustration, eller tog
du det som en naturlig ting?
– Det var ret frustrerende, at jeg ikke
kunne score den sidste norm, men
det var sådan set mere frustrerende,
at jeg syntes, at mit spil blev dårligere og dårligere. Ud over lige
Visma og Europa-Cup’en, hvor jeg
spillede godt, så havde jeg en masse
turneringer og partier i 2014, hvor
jeg spillede ret skidt. Mit DM var
virkelig dårligt, mit OL var ret
middelmådigt, og i holdskak gik det
ikke specielt godt – ud over lige i
Europa-Cup’en. Så var det selvfølgelig irriterende, at jeg kun manglede et halvt point for GM-norm i
Visma og ikke mødte stormestre nok
i Europa-Cup’en, selv om 2600+
præstationen var der. Men det ændrede ikke på, at mit spil resten af

året bare heller ikke var så godt, som
jeg gerne ville have det. Set i
bakspejlet havde jeg nok lidt mere
at se til i skolen, end jeg havde haft
de første to år, og det har nok taget
noget fokus.
Men nu kom den fjerde norm så,
nogle måneder efter at du havde afsluttet Team Danmark linjen. Er der
i de knap fem år mellem IM- og GMtitel omstændigheder, som du ser
som særligt betydningsfulde for at
nå det højere niveau?
– Jeg synes, jeg nåede et rigtig godt
niveau i slutningen af 2013, hvor jeg
også havde scoret mine tre normer.
Det er faktisk først nu efter HoldEM 2015, at jeg selv synes, at jeg er

kommet op på et lignende niveau
igen, måske er jeg oven i købet lidt
bedre nu. Det har helt sikkert givet
mig nogle vigtige erfaringer at opleve lidt modgang, hvor den sidste
norm ikke lige ville komme i hus.
Det er dog også klart, at nu, hvor jeg
ikke længere har skole at se til, så
har det også været målet, at jeg skulle
komme op i niveau igen. Til HoldEM fik jeg jo oven i købet en masse
åbningshjælp af Jacob Aagaard og
Nikos (landsholdets åbningscoach
Nikolaos Ntirlis, red.), som gjorde,
at jeg ikke skulle bruge lige så meget energi i forberedelsen, men i stedet kunne fokusere mere på spillet,
så forudsætningerne for et godt resultat var ligesom til stede.

Hvordan disponerer du dit arbejde
med skak? Åbningsanalyser foregår
vel på computer, men læser du også
partisamlinger og skakhistorie – du
vandt jo den krævende skak-quiz’en
ved Politiken Cup 2015 sammen med
Rasmus Svane!
– Jeg prøver at variere min træning
nok til, at jeg hele tiden kan motivere mig selv og bliver ved med at
synes, at det er spændende og sjovt
at træne. Eksempelvis har jeg flere
forskellige måder, jeg arbejder med
åbninger på: Nogle gange spiller jeg
åbningen en masse i lyn på nettet,
og får på den måde både styr på teorien og erfaring i stillingstypen, og
andre gange analyserer jeg mere med


Mads Andersen
Født: 1. marts 1995.
Klub: Skanderborg Skakklub
På landsholdet: Hold-EM Polen 2013,
OL Norge 2014, Hold-EM Island 2015.
I alt 16½ point i 25 partier.
Vigtigste resultater på vej mod IM- og GM-titel:
2008: Calvia Open (rating 2156) – Nr. 1 med 7/9.
2009: DM (34 mand, schweizer) – Nr. 4 med 6/9.
1. IM-norm.
2009: U-VM 2009 – Nr. 5 i U14.
2010: Liechtenstein Open – Nr. 10 med 6/9.
2. IM-norm.
2010: Junior-VM – Nr. 51 med 7/13.
2010: London Chess Classic – Nr. 22 med 6/9.
3. IM-norm.
2010: U-VM – Nr. 8 i U-16.
2011: Årets Skakspiller 2010.
2011: Udnævnt til International Mester ved
FIDE-samlingen i februar i Antalya.
2011: DM – Nr. 4-6 med 5/9.
2011: Optaget på Team Danmark linjen.
2012: 7½/8 for Skanderborg i XtraCon-Skakligaen.
2012: Copenhagen Chess Ch. – Nr. 1-4 med 6½/9.
2012: Brønshøj GM – Nr. 2-4 med 6/9.
2012: Junior-VM 2013 i Athen – Nr. 15 med 8½/13.

2013: BSF Cup – Nr. 1 med 6½/9.
1. GM-norm.
2013: Hold-DM med Skanderborg, 6½/9 på 1. bræt.
2. GM-norm.
2013: DM – Nr. 5-7 med 4½/9.
2013: Europa Cup for Skanderborg – 5/7 på 1. bræt.
3. GM-norm.
2013: Hold-EM – 5/8 på 5. bræt.
2013: 2500 i rating på FIDE’s decemberliste.
2013: U-VM – Nr. 7 i U18 med 7½/11.
2014:
2014:
2014:
2014:
2014:

Margaryan Mem., Armenien – Nr. 4 med 5/9.
DM – Nr. 7-8 med 3½/9.
Visma Chess, Sverige – Nr. 1 med 5½/9.
OL i Tromsø – 5/8 på 5. bræt.
Europa Cup for Solingen – 6/7.

2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:
2015:

DM med Skanderborg – 3½/7 på 1. bræt.
EM i Israel – Nr. 103 med 6/11.
Chigorin Mem., Rusland – Nr. 35 med 6½/9.
Bundesliga 2014/15 – 6½/12.
Biel 2015 – Nr. 33 med 6/11.
Barcelona Sants Open – Nr. 34 med 7/10.
EM for hold – 6½/9 på 3. bræt.
4. GM-norm.
2015: London Chess Classic – Nr. 20-41 med 6/9.
2016: Rilton Cup – Nr. 15-30 med 5½/9.
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computer, for så senere at kunne
afprøve mine analyser i lyn. På
samme måde er der også flere måder at træne eksempelvis midtspil
på: Nogle gange læser jeg bare en
partisamling, og andre gange løser jeg en masse opgaver.
Jeg vil ikke sige, at jeg har studeret specielt meget skakhistorie
med det mål for øje at kunne vinde
pub-quiz’en ved Politiken Cup.
Jeg tror nærmere bare, at Rasmus
og jeg havde den fordel, at vi
begge kigger rigtig meget på skak,
hvorfor der var ret stor sandsynlighed for, at en af os kendte svaret på de spørgsmål, der nu kom –
flere af spørgsmålene omhandlede jo eksempelvis nyere partier,
og dér tror jeg ikke, vi fik en eneste forkert.
Hvad er dine planer og ambitioner for de kommende år, for skakken og for (anden) uddannelse?
Jeg havde egentlig tænkt mig bare
at tage et enkelt år, hvor jeg fokuserede 100% på skakken, og så gå
i gang med en uddannelse derefter. Nu er jeg jo ca. halvvejs igennem det år, og jeg ved stadig ikke,
hvilken uddannelse jeg kunne
tænke mig at starte på.
Og så er der jo også det problem, at det bare er rigtig sjovt at
spille en masse skak. Så det kan
sagtens være, at jeg tager et år
mere med skak, men jeg har absolut ingen endelig plan for det
endnu.
Skakligt kunne jeg foreløbig
godt tænke mig at komme over
2500 igen, men selvfølgelig vil
jeg senere også gerne komme
endnu højere op end det.

GM
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MINDEORD

Hans Rasmussen
Hans Rasmussen, redaktør af Skakbladet 1968-77
og skakforlægger, er død 4. februar kort efter sin 79
års fødselsdag.
Hans var fra Odense, hvor han kom i skakklub i
1953. Han begyndte hurtigt at spille sig op i
klasserne i de lokale turneringer og blev allerede
året efter nr. 2 i juniorklassen i Fynsturneringen,
hvor han stillede op for Skakklubben Frem, som også jeg ca. samtidig var
blevet medlem af. Siden var vi ved et ejendommeligt tilfælde i næsten de
samme skakklubber og var venner livet igennem.
Da Hans som student 1956 rejste til Århus, fik hans udvikling som
skakspiller ud over naturlig fremgang et kraftigt løft pga. det stærkere
skakmiljø i universitetsbyen. Han startede med at læse matematik, men
blev ansat på Statsbiblioteket, hvor han forblev ansat hele sit arbejdsliv.
Hans spillede på den dominerende klub Nordres førstehold i starten af
1960'erne, og blev nr. 2 i Århusmesterskabet 1963 efter den flerårige
danmarksmester Eigil Pedersen, men foran flere landsholdsspillere. Han har
siden som mesterspiller og i den eliteklasse, der en overgang var oprettet
lige under landsholdsklassen, haft mange gode resultater. Som eksempler
kan nævnes nr. 2-6 i Risskovs hurtigturnering 1964 efter Bent Larsen,
men sammen med og foran mange landsholdsspillere, og nr. 4 i Århusmesterskabet 1974.
Før computernes indtog i skakverdenen spillede man korrespondanceskak, og her var Hans Rasmussen en af landets bedste. Han blev således nr.
2 i DM 1965 og 1974 og han har med gode resultater spillet på andetbræt i
flere korrespondancelandskampe.
Hans Rasmussens betydning for dansk skak ligger først og fremmest i,
at han fra 1968 på fortrinlig vis redigerede Skakbladet med 12 numre årligt
i en periode på ni år. Da han samtidig skulle passe sit biblioteksarbejde, var
der ofte tale om natarbejde, og da der uden hans skyld blev problemer med
bladets trykning, frasagde han sig jobbet i efteråret 1977.
Fra slutningen af 50'erne og en del år frem udgav han på sit Skakcentralens Forlag landsholdsklassens partier fra DM i påsken og også andre
skakbøger. Herudover var han hovedmand i, at Statsbiblioteket arrangerede
skaktidsskriftslæsekredse, hvor interesserede havde mulighed for at låne
udenlandske skaktidsskrifter.
I forbindelse med disse litterære aktiviteter og sine korrespondancepartier med udlændinge fik Hans Rasmussen kontakt med mange udenlandske skakmestre og -skribenter, således at hans viden om skaklitteratur
og -teori var stor. Han videregav gerne den erhvervede viden.
Hans Rasmussen boede i årenes løb i forskellige dele af Århus, og efter
starten i Nordre har han spillet førstebræt i henholdsvis Vejlby-Risskov,
Brabrand og Skødstrup. For Risskov blev det en del af begyndelsen til
klubbens optur, så den i 1970'erne blev en af landets bedste. Hans havde et
sundt angrebsgen, så brillerne bedst kunne se 7. og 8. række, mens opmærksomheden på 1. række var noget mindre.
I sine sidste aktive år vendte Hans tilbage til sin hjerteklub Nordre, men
de seneste fire år før sin død var han hæmmet en hjernelidelse og boede på
et plejehjem. Han var fortsat medlem af en skakklub, nu i Viborg, og kun
familien, de to døtre, fire børnebørn og et oldebarn, gav ham endnu større
glæde end skak.
Claus Nørregaard

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 17.
1. Jesper Fischer Nielsen
Enno Heyken
2. Calvia Open, 2005. 30. Txf6!
Eller 30. Txg7! 30... gxf6 31. Dxf6†
Kg8 32. Sf5. 1-0
2. Jens Enevoldsen
Poul Hage
KSU Træningsturnering, København 1929. 30... Lxg2. Hages kommentar: ‘... vinder en Bonde, da Løberen ikke kan slaas (31. Kxg2?
Tg4†). Trækket fortjener dog et
Spørgsmaalstegn, thi øjeblikkeligt
afgørende var 30... Td1! 31. Dxe5
(31. Db4 Dxe2) 31... Txe1† 32. Lf1
Txe5.’
31. Lf3. ‘Hvid gaar i Fælden, men
heller ikke 31. Lf1 Le4 er tilstrækkeligt.’
31... Dxe1†! 32. Dxe1 Lxf3, ‘og
Hvid mister også Damen.’ 0-1
3. Baruch H. Wood
Dragoljub Baretic
Hastings Challengers 1962/63. 43.
Txf6! c2. 43... Kxf6 44. Le4! (eller
44. De6† Kg7 45. Dd7† Kg8 46. Le4)
44... Ke7 45. Lg6† Kd8 46. Te8†
afslutter.
44. Dd7†! Kxf6. 44... Kh8 45.
Txc2. 45... Te6† Kf5 46. Df7† og
mat i næste træk. 1-0
4. Lembit Oll
Alfonso Romero Holmes
Junior-EM U20, Groningen 1984.
18... Lxh3!! Slår hul til kongen. Det
kan dårligt ignoreres:
a) 19. fxe5? Lxg2! 20. Kxg2 Dh2†
21. Kf3 Th3† 22. Kg4 Dg2† 23. Kf5
Dg6† 24. Kf4 Th4† 25. Kf3 Dg4†
26. Kf2 Th2† 27. Ke1 Dxe2 mat!
b) 19. Lf3 Dxf4 20. Tf2 Lxe3.
c) 19. g3 Tg6 20. Kf2 Txg3 21.
Sxg3 Dxf4† etc.
d) 19. Tf2? Lf5, alt sammen til
Sorts fordel. Altså:
19. gxh3 Dxh3 20. Kf2 Dh4† 21.
Sg3 Dh2†. Hellere 21... Tg6! 22. Ke1
Txg3 23. Kd1 Txe3.
22. Ke1 Dxg3† 23. Kd1 Sd7 24.

Tf3 Dg2 25. Tf2 Dxd5† 26. Kc2.
26. Ld3 Tg6 27. Td2 Dh5† 28. Le2
Dh3 med fordel.
26... Tc6 27. Lc4 De4†. 27...
Df5†! 28. Dd3 Te4 29. Tg1 Tcxc4†!
30. bxc4 Sc5 31. Txg7† Kf8, og Hvid
må af med damen.
28. Kd1? 28. Dd3 Dxe3 var dog
ikke nok til en redning.
28... Sf6 29. Te2 Td6†. 29... Td8†!
30. Kc1 Td3 31. Dc2 Dh1†.
30. Td2 Ted8. Tildelt skønhedspræmie! 0-1
5. Efim Geller
Nikolaj Novotelnov
19. sovjetmesterskab, Moskva 1951.
Mat i fire træk: 40. Txf8†! Kxf8.
40... Dxf8 41. Lh7† Kh8 42. Lg6†
Kg8 43. Dh7 mat!
41. Dh8† Kf7 42. Lg6†! Magnetoffer! 42... Kxg6 43. Dh5 mat! 1-0
6. Rune Djurhuus
Erik Jelling
Politiken Cup ’96, Brøndby 1996.
23. Dh6! truer umiddelbart 24. Seg5,
hvorefter h7 ikke kan dækkes.
23... Lxa3. Efter 23... Ld7 24. Se5!
får Sort også uoverkommelige problemer og taber mindst en kvalitet:
24... Lf6 25. Df4! Kg7 (25... Lxe5
26. dxe5 Kg7 27. Sf6 Td3 28. Lc1)
26. Lf8†!! Dxf8 27. Sxf6 etc.
24. Seg5 Lb4. 24... Df6 25. Dxh7†
Kf8 26. Txa3 Dg7 (26... Txg5? 27.
Dh6†) 27. Dh4, og det er ikke bare
bondetabet, der deprimerer.
25. Dxh7† Kf8 26. Txe6! fxe6!
27. Sxe6 mat! 1-0
7. Murray G. Chandler, England
Axel Ornstein, Sverige
26. Skak-OL, Thessaloniki 1984. 25.
Ld6!! b3! Den farlige løberdiagonal
må lukkes. 25... Dxd6 26. Txe6; og
25... Lxd6 26. Txe6! Lxg3 27. Lxd5
ender galt for Sort.
26. Lxb3 Txb3 27. Lxe7 Sxe7.
27... Txb2? var dårligt: 28. Lxf8
Txc2 29. Sh5 Kxf8 30. Tab1 Sb4 31.
Sxf6! gxf6 32. Dxf6† vinder.
28. cxb3, og Hvid vandt hurtigt:
28... Sc6 29. Se4 Sd4 30. Df2.

Eller 30. Dg3 Sxb3 31. Tac1! Sxc1
32. Sxc5 etc.
30... Dd5 31. Tac1 Sxb3 32. Tc3
Lxh3 33. gxh3 f5 34. Tf1 Tf6 35.
Dg2, og da der nu på 35... Tg6 følger
36. Sf6†!, opgav Sort. 1-0
8. Murray G. Chandler
Helgi Olafsson
Hastings 1990/91. 23. e6!! Lf6? Men
de andre mulige scenarier var også
dystre:
a) 23...f6?? 24. Td7! etc.
b) 23... fxe6 24. De5! Lxf3 (24...
Td8 25. Te1) 25. Txc7 Lf6 (25... Db8
26. Lxe6† Kh8 27. Lh6 med matangreb) 26. Dxc5.
c) Modangrebet efter 23... Sxe6!?
24. Txe7 Sd4 klarer Hvid ret nemt:
25. De4 Lxf3 26. gxf3 Tf6 27. Kg2
Txf3 28. Th1 og vinder.
d) 23... Ld6! ser bedst ud, men er
ikke godt nok: 24. exf7† Kh8 (24...
Txf7 25. Txd6 Txd6 26. Txc7 Dxc7
27. De8 mat!) 25. Lb2! truende 26.
Txd6 Txd6 27. De5.
I partiet vandt Hvid efter ...
24. e7 Te8 25. Td8 Txd8 en officer med ...
26. Txc7! Db8 27. exd8D† Dxd8
28. Lf4 g5 29. Lg3 Tb2 30. Dd3 Da8
31. Dd7 Da1† 32. Kh2 Tb1 33.
Lxf7† Kh8 34. De8† Kg7 35. Lg6†.
1-0
9. Wolfgang Uhlmann
Klaus Darga
Hastings 1958/59. 27. Tad3!! La6.
Han vil bese det. Den anden pointe
var 27... Txd5 eller 27... exd5 28.
Txd5 Txd5 29. Txd5 Txd5 30. Lxd5
Dxd5 31. De8 mat! Heller ikke 27...
Sd4 28. De5 ser brugbart ud.
28. dxe6 De7 29. Txd6 Txd6 30.
Txd6! Og vesttyskeren måtte opgive. 30... Lxe2 31. Txc6 La6 32.
Lf6! var overbevisende. 1-0
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Bent Larsens
sidste felt
Af George Fogh
I efteråret, da min kone og jeg (begge
i tresserne), ferierede i Argentina,
besøgte vi en eftermiddag Bent Larsens grav. Min kone har aldrig rørt
en skakbrik. Det har jeg, og på en
god dag kan jeg med lidt held vel
mønstre et sted mellem 13-1400.
Fra centrum af Buenos Aires tog
vi en taxa til en af kæmpebyens (13
millioner indbyggere) nordlige forstæder Pablo Nogues. Chaufføren
kørte godt til på motorvejen, mens
han sms’ede. Jeg bad ham ved fag-

KØBES!
Skaktidsskrifter før 1960
og ældre skaklitteratur
på alle sprog.
Schackspelaren
#1-12/1932; #1 og #5/1933
Arbejderskak #1—2 og #4/
1931; #2 1932.
Tidskrift för Schack
#9/1902; #3/1926 og #5/
1928.
Norsk Sjakkblad
1906, 1908
#4/1959; #1/1960;
#1/1961; #2—5/1968
#5/1969.
Fernschach
#12/1932
Tjek mine ønsker på
http://bit.ly/calleschack
Tjek mine ønsker på
http://bit.ly/calleschack
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige
Tel. +46 733 264 033
callerland@gmail.com

ter holde op og i stedet holde på rattet, da vi jo ikke ønskede at vores
destination også skulle blive vores
jordiske endestation. Han fulgte mit
vink, og efter en halv times tid ankom vi til ‘Cementerio Jardin’, som
ligger på Morse 203. Kirkegården
er en filial af Cementerio Britanicos
kirkegård, som ligger inde i byen,
og som har været i brug siden 1821.
På kirkegårdskontoret var en meget venlig kvinde straks klar over,
hvad vi søgte, da vi sagde ‘Bent Larsen, chess player from Denmark’.
Hun insisterede på at følge os til afdeling 5F, 2. række, yderst til venstre. Der ligger Danmarks største
skakspiller stille og roligt og skiller
sig ikke ud.
Kirkegården udgør en stille oase i
en travl forstad. Solen skinnede, 25
grader, og en flok grønne papegøjelignende fugle fløj omkring og ligesom skræppede b3, b3, b3.
På gravstenen står der med meget
utydelig indhugget skrift, som kunne
trænge til lidt hvid maling:

Bogstaverne ‘Q.E.P.D.’ står – på
spansk – for: Que en paz descanse,
som betyder ‘Hvil i fred’.
G.M. står naturligvis for Grand
Master.
Det lille ‘de’ foran Lauras efternavn kan jeg forstå er ganske almindeligt i Argentina. Det betyder sådan noget som hustru af Larsen.
På gravstenen stillede jeg en lille
otte centimeter høj konge i træ som
snart er blæst væk, mens mindet om
Bent Larsen er mindre udsat for vind
og vejr.

†
Q.E.P.D.
G.M. BENT LARSEN
4.3.1935 9.9.2010
LAURA BENEDINE de LARSEN
10.12.1939 15.12.2012
Bent Larsen – 1935-2010.
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Bevispartier...!

Af Thorbjørn Rosenlund
Ligesom i overskriften er navnet på
engelsk. Det er teksterne i de tusindvis af velstrukturerede åbningsdata
også, men hele hjemmesiden ‘Master Chess Openings’ er pæredansk.
Et næsten overvældende enmandsværk af Claus Gamborg, medlem af
Skakklubben Rokaden i Randers.
Han oplyser selv at have brugt ca.
2200 timer på udviklingen af Master
Chess Openings, som i sin første
version blev åbnet for publikum i
efteråret 2014, men med alt det, sitet
byder på, lyder det for beskedent.
En meget omfattende registrering
af åbningsvarianter med navn, ophavsmand og historie er udgangspunktet for det hele. Der kan søges
på kryds og tværs og hentes systematisk information. Træk og stillinger kan med få klik også hentes over
i tilknyttede analysemoduler og en
online database med syv millioner
partier, så man derfra kan arbejde
mere traditionelt med åbningsforberedelser, men tilgangen er mere opslagsværk og kulturhistorie end
værktøj til at forberede åbningen til
næste runde.
Hjemmesiden åbner en hel skakverden. Som at træde ind i en virtuel
skakklub med dybe stole, en skakavis, bibliotek, galleri, turneringslokaler og træningsmakkere. Kaffen
må man selv sørge for, men ellers
tilbyder menuen næsten alt: Online
skakbøger, 5199 kombinationsøvelser, analysemoduler, ordforklaringer, online skak, slutspilsdatabase, top-100 med partisamlinger til
download, spillerdatabase med partier, omfattende link-samling og
meget mere.
Eneste lille, lidt provinsielle hjertesuk: danske åbningsnavne og
dansk skakkultur i det hele taget er
der ikke rigtig plads til i al denne
kosmopolitiske selvfølgelighed.

Men tænk globaliseret og besøg
Master Chess Openings. Fra Dansk
Skak Unions skak.dk sker det via
'Links' + 'Online skak’, men ellers
er adressen til at huske:
www. masterchessopenings.com

3.636 åbninger ordnet efter navn.

Benkö Gambit's historie.

Opgave: Mat i 3 træk.

Problemskak –

Dansk hjemmeside med skak for enhver smag

Løs opgaverne eller gå direkte til artiklen næste side.

Master Chess Openings
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Bevisparti 3.5 træk.
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Bevisparti 6.5 træk.

  ^
   
   
   
   
   
 
   
Bevisparti 6.0 træk.
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Bevisparti 6.5 træk.
Den daglige skakavis.

Forklaring: I et bevisparti i f.eks. 6.5 træk
skal man vise, hvordan diagramstillingen er
opstået fra skakkens startstilling i løbet af
7 hvide og 6 sorte træk, i alt 13 halvtræk.

   
   
   
  
   
   

   
Bevisparti 19.0 træk.
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Problemskak – når skøre åbninger bliver til kunst

Bevispartier
Af Steffen Slumstrup Nielsen
Bevispartier er en særlig problemskakgenre, hvor man skal udlede,
hvordan en stilling er opstået fra
skakkens startstilling i et specifikt
antal træk.
Det drejer sig således om åbningsspillet i skak, men man skal næppe
regne med at støde på mange stillinger som dem, der dominerer Bent
Larsens ‘Åbningsspillet i skak’.
Kvaliteten af åbningspillet er ikke
imponerende, men dét er de mange
paradokser, som kan bygges ind i
opgaverne, og det er måske netop
derfor en genre med en særlig appel
hos skakspillere, der vil have et afbræk fra den hård partitræning.
Henrik Juel
Thema Danicum 1996.

  ^
   
   
   
  
   
 
  
Bevisparti i 3.5 træk.
I den første opgave skal man regne
ud, hvordan diagramstilllingen er
opstået fra begyndelsesstillingen i
løbet af 3½ træk, altså 7 halvtræk.
Hvid har med andre ord netop trukket sit fjerde træk. Men hvordan er
stillingen opstået?
Komponisten er det helt store danske navn i retro-genren gennem de
seneste godt 30 år, Henrik Juel. For
ham er opgaven en let, lille sag, men
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for os andre bydes der på en forbløffende udfordring, når man tænker på, at vi kun skal udregne 7 halvtræk. Paradokset består i en ‘usynlig’ rejse af en brik, der tilsyneladende slet ikke har flyttet. Dronningen på d1. Kun ved hjælp af dennes
udflugt til h5 kan vi gennemføre det
påkrævede slag af den manglende
løber på c8.
1. e3
Et sideparadoks. Hvid skal ikke spille 1. e4, fordi han har brug for et
tempo med bonden senere.
1... d6 2. Dh5! Lg4 3. e4 Ld1 4. Dxd1
Så let og dog så svært.
Mark Kirtley
og Michel Caillaud
Problemblaad 1999.
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Bevisparti i 6.5 træk.
I denne opgave spiller tempotræk
også en rolle. Og igen har en dronning været på udflugt og er vendt
hjem igen. De første træk går let nok:
1. Sh3 Sc6 2. Sf4 Se5 3. Sd5 c6
Men hvordan slipper vi af med Lc8?
Hvid har fire træk til sin rådighed,
så ruten Sd5-b6-c8-b6-d5 er det åbenlyse, og også korrekte, svar. I mellemtiden skal Sort blot træde vande

Foto: Sigfred Haubro.

Henrik Juel – førende ekspert i bevispartier
og danmarksmester i løsning af skakopgaver.
Ved DM 2015 scorede han maksimum
36 point foran den russiske stormester
Aleksandr Rakhmanov på 34 point.

med sine tre træk. Men det er ikke
let. En springer kan ikke vende tilbage til sit startfelt i tre træk. Og tårna8 kan heller ikke tabe et tempo. Kun
sorts dronning har muligheden. Men
den kan ikke gå til a5, da 4. Sb6
spærrer vejen. I stedet skal den til
b8. Altså:
4. Sb6 Dc7 5. Sxc8 Db8 6. Sb6 Dd8
7. Sd5
En svær nød.
Joost de Heer
Probleemblad 2001.
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Bevisparti i 6.0 træk

I denne opgave er diagramstillingen
komplet symmetrisk. Det indikerer
en symmetrisk løsning, men følger
man den tese, bevæger man sig ud
ad et vildspor. Løsningen er nemlig
alt andet end regelret. Hvid og Sort
foretager sig helt forskellige ting i
deres samarbejde.
1. Sf3 e5 2. Sxe5 De7 3. Sg6 Dxe2† 4.
Dxe2† Se7 5. Dxe7† Lxe7 6. Sf8 Lxf8
Dieter Müller
Rochade 1985.
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Bevisparti i 6.5 træk.
Vi skal bevidne en særlig form for
paradoks. At en brik slet ikke er,
hvad den giver sig ud for. Temabrikken er dronningen på d1. Da
bevispartier drejer sig om at nå frem
til en stilling så hurtigt som muligt,
må man gå ud fra, at den ikke har
flyttet. Men som vi så i den første
opgave af Henrik Juel, bliver man
let snydt på dette punkt. Har dronningen på d1 så flyttet? Det kommer
an på, om vi taler om den dronning,
der indledte partiet på d1. Eller om
den, der står der nu. Forvirret? Så
spil med her.
1. a4 d6 2. a5 Lg4 3. a6 Lxe2 4. axb7
Lxd1 5. bxa8D Lg4 6. Df3 Lc8 7. Dd1
Det viste tema kaldes for Pronkin.
En officer bliver slået på sit udgangsfelt for siden at blive erstattet af en
forvandlet officer af samme type.
Efterhånden som man får træning i
at løse bevispartier, lærer man at lede efter dette populære fatamorgana.

Henrik Juel
Probleemblad 1996.

   
   
   
  
   
   

   
Bevisparti i 19.0 træk.
Denne afsluttende opgave er mere
udfordrende end de øvrige – i hvert
fald at dømme på antallet af træk, vi
skal gennemføre for at nå frem til
diagrammet. Henrik Juels opgave i
19.0 træk er dog på ingen måde en
rekord for genren. Der findes bevispartier på op til 56 træk, som løserne
dog skal spares for i denne omgang.
Lad os studere diagrammet grundigt. Umiddelbart er det svært at
forstå, at det skulle tage hele 38 halvtræk at spille frem til den. Sorts konge skal benytte seks træk for at nå
frem til c2, og Hvids dronnning kommer relativt let til h7. Det er først,
når man opdager den manglende løber på f1, at man begynder at indse
besværlighederne. Hvordan blev den
slået? Det hurtige gæt er af en springer, men da Sorts springere begge
står på udgangsfelterne virker det
ikke sandsynligt. En optælling af
dette scenarie viser da også, at det
vil indebære 21 sorte træk (8 springertræk, 6 kongetræk, 3 bondetræk,
1 løbertræk, samt 3 tårntræk af Td5).
Lignende optællinger udelukker, at
dronningen på d8 har været på udflugt til f1.
Det er, hvor usandsynligt det end
måtte synes ved et flygtigt øjekast
på diagrammet, Sorts konge, der har
været på f1. Af Hvids bondestilling
ses klart, at den er kommet ind via
b3. Men hvad med kongen på e1.

Har den stået på h2 imens, f.eks?
Det er desværre ikke så enkelt, for
så måtte den have passeret igennem
Lf1. Vi ser, at det virkelige problem
ikke kun er Lf1 men også Ke1. Og
det er faktisk dennes fantastiske rejse, der er kernen i opgaven.
Vi er klar til at gå i gang. De første træk er ikke så svære. Før sorts
konge overhovedet kan inviteres ind
i Hvids lejr, må Hvids dronning
gemmes væk.
1. c3 h5 2. Dc2 Th6 3. Dh7
Bemærk, hvordan Hvid og Sorts
planer elegant er lænket sammen.
Tårnet skal til h6, før dronningen
kommer til h7 og spærrer for det...
3... f5
... og Hvids dronning skal til h7, før
bonden på f5 spærrer for den. Nu er
det kongernes tur til lidt kinddans.
4. Kd1 Kf7 5. Kc2 Ke6 6. Kd3 Kd5 7.
Ke3 Kc4
Med det påkrævede tempo nåede
Hvids konge netop af vejen, før sorts
konge nåede til c4. Nu skal vejen
åbnes yderligere.
8. a3 Kb3 9. Sh3!
At dette træk skal spilles nu, kan
måske undre. 9. Kf3 var forventeligt, men Hvid har i virkeligheden
mere travlt med at få tårnet op på h2,
så det ikke truer den sorte konge,
når den når til f1.
9. Kc2 10. Sf4 Kd1 11. h3 Ke1 12. Th2!
Kxf1
Og først nu bekymrer Hvid sig om
at få kongen hjem i seng.
13. Kf3 Ke1 14. Kg3 Kd1 15. Th1+ Kc2
16. Kh2
Sort kører de sidste brikker på plads.
Kun én trækfølge rækker.
16... Td6 17. Kg1 Td5 18. Kf1 d6 19.
Ke1 Le6
Og således nåede alle frem i tide.

Bonus-opgave:
Et parti (af tvivlsom kvalitet) afsluttedes med trækket 4... b5 mat!
Hvordan forløb det?
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Ungdomsskak

Kommende
turneringer

Foto: Lene Wul.

Indbydelser: Sendes til Skakbladets
redaktion (se side 2).
Priser (ekskl. moms):
Standard: kr. 2,00 / mm
Anden opsætning: kr. 4,00 / mm
Alle arrangører kan gratis lægge
indbydelser på Dansk Skak Unions
hjemmeside www.skak.dk.
Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingkartoteksfører (se side 2).
Danmarks deltagere ved NM i skoleskak – forrest fra venstre Nicolai Kistrup, Filip Boe
Olsen, Marius Bøss Sørensen, Jonas Bjerre, Casper Liu og Viktor Haarmark Nielsen,
bagest Tiziano Wul Micalizio, Johan Hardlei, Rasmus Thøgersen, rejseleder Jakob
Risager, coach Jakob Vang Glud og Jesper Søndergaard Thybo.

Fem medaljer til Danmark ved NM i skoleskak
Det nordisk mester i skoleskak blev
spillet i Växjö i Sverige 18.-21. februar, og ligesom i fjor på Færøerne
vandt Danmark nationskonkurrencen om flest brætpoint. Danmark
havde i år også den største medaljehøst med guld til Jesper Søndergaard
Thybo i aldersgruppe B, guld til Jonas Bjerre i D på korrektion foran
Filip Boe Olsen, som altså fik sølv,
desuden sølv til Nicolai Kistrup i C,
og bronze til Viktor Haarmark Niel-

sen i A-gruppen for de ældste. Hvert
land stillede med ti deltagere, og de
samlede scorer blev:
pts.
i alt

NM 2016
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Danmark
Norge
Island
Sverige
Finland
Færøerne

2
1
1
0
1
0

2
1
1
1
0
0

1
1
2
1
0
0

36
35½
34
28½
27½
18½

Gør et godt træk: Benyt Bedre til skak
– og spil gratis i Skaksalon om lørdagen
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.
Vi har fået et ekstra lokale, så om lørdagen er der café med kaffe
og brød til rimelige priser. Se program for lynturneringer, simultanskak og andre tilbud på skaksalon.dk.
Tjek også aktiviteter for børn på skakforsjov.dk.

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

www. skak.dk
+ 'Indbydelser'

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

Himmerlandsmesterskabet 2016
KE
18/4 - 23/5. – Aars Skakklub indbyder hermed til 7 runders EMT om
Himmerlandsmesterskabet. 8-mands
grupper tilstræbes. Elo-rating, om
muligt. – Spillested: Erhvervsskolerne, Aars. – Spilledage: 18/4, 20/4,
25/4, 2/5, 9/5, 18/5, 23/5. Lynturnering og præmieuddeling 30/5. –
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk,
½ time + evt. opsparet tid til resten
af partiet. – Alle runder starter kl.
19.00. – Indskud: M-kl: 160 kr.,
basisklasser: 120 kr. Juniorer u/l8
og pensionister 100 kr. Opkræves
første spilleaften. – Præmier: M-kl:
l. pr. 1500 kr., basisklasser: l. pr.
600 kr. – Tilmelding: Senest fredag
8/4 til Henning Larsen, Løvsangervej 6, 9600 Aars. Tlf. 98 62 36 72.

Varde Weekend 2016
KE
29/4 - 1/5. – I weekenden d. 29. og
30. april og 1. maj arrangerer Varde
Skakklub for tredje år i træk sin 5runders EMT. – Nærmere oplysninger findes på DSU’s hjemmeside
under indbydelser.
Femmeren Syddjurs 2016 K E
2/5 - 6/6. – Syddjurs Skakklub inviterer til koordineret, Elo-ratet turnering, i Cafeen på Rosengården,
Tingvej 22, 8543 Hornslet. – Der
spilles kl. 19.00 den 2/5, 9/5, 23/5,
30/5 og 6/6. Max. 30 min. for sent
fremmøde. – Indskud: 150 kr. – Præmier: 1. plads 500 kr. 2. plads 200 kr.
– Tilmelding senest den 26/4 2016

til Willy Møller Nielsen, tlf 86 99
24 61, email: willymn@gmail.com,
eller på skak.dk.

Skive Gigantlynturnering 2016
L
5/5. – Skive Skakklub inviterer til
Gigantlynturnering torsdag, den 5.
maj 2016 kl. 10.00-15.00 på Skivehus Skole i Skive. – Turneringen
afvikles med indledende 8-mands
grupper med seedning. Efter placering i de indledende runder afvikles
finalen ligeledes i 8-mands grupper,
hvor vinderen af øverste gruppe kåres som Skive Gigantlynmester
2016. – Betænkningstiden er 5 minutter pr. spiller pr. parti. – Præmier:

Allerød Knock Out 2016
Allerød Skakklub indbyder til 8 runders hurtigskak
efter cup-systemet lørdag den 7. maj 2016.
Bliver du knock out’et i hovedturneringen, spiller du
videre i Schweizergruppen.
Spillested: Skovensvej 4, 3450 Allerød (5 minutter fra stationen).
Velassorteret kantine forefindes på spillestedet.
Spilletid: Kl. 10.00 - ca. 19.30 (indskrivning senest 9.30).
Turneringsform: Deltagerne inddeles efter rating. De 16 højest
ratede spiller en dobbeltrundig knock out-turnering. Det samme
gælder nr. 17-32 i ratingorden, nr. 33-48 etc. Spillere, der slås ud af
knock out-grupperne, indgår efterfølgende i en schweizergruppe.
Afhængigt af deltagerantallet spilles nederste gruppe eventuelt
som en schweizer.
Betænkningstid: Alle partier spilles med 25 minutter pr. spiller.
Ved uafgjort match i knock out-grupperne, findes en afgørelse i
et lynparti (Armageddon-regler).
Præmier: Fire præmier i knock out-grupperne samt i øverste
schweizergruppe. Garanteret 1. præmie på 2.000 kr. i øverste
K.O.-gruppe og 1.000 kr. den anden K.O.-gruppe. I øvrige grupper
går 100 % af indskuddet til præmier.
Indskud: 150 kr., som betales før 1. runde.
Tilmelding: Senest den 4. maj på www.ask-skak.dk
eller www.skakturnering.dk.
Yderligere oplysninger: Lars Johansen, telefon 25 16 07 77,
email: spurvevang@youmail.dk.
Sponsor:
Advokatfirmaet Birger Hagstrøm,
Blegdamsvej 114, 2100 Kbh. Ø.
Telefon 33 14 70 00.
Vel mødt til en traditionsrig turnering i Allerød Skakklubs lokaler,
der byder på optimale spilleforhold!

Øverste gruppe: 1. pr. 3.000 kr., 2.
pr. 1.000 kr. Øvrige grupper: 1. pr.
500 kr., 2. pr. 200 kr. – Indskud:
100 kr., juniorer og seniorer 50 kr. –
Tilmelding: Senest 25. april til Henrik Nyby, henrik.nyby@hotmail.com,
eller via Dansk Skak Unions turneringssystem.

Kronborgturneringen 2016 K E
5/5 - 8/5. – Helsingør Skakklub indbyder til 7-runders EMT turnering
følgende dage: 5/5 (Kristi himmelfartsdag) kl. 10.00-15.00 og 15.0020.00, 6/5 kl. 18.00-23.00, 7/5 kl.
10.00-15.00 og 15.00-20.00, 8/5 kl.
10.00-15.00 og 15.00-20.00. – Spillested: Borupgaardskolen, Smakkesvej 2 (Bygning 60), 3000 Helsingør. – Betænkningstid: 90 minutter
pr. spiller til hele partiet med tillæg
på 30 sekunder pr. træk. – Turneringsform: fortrinsvis 8 mands grupper. – Indskud: Alle klasser 200 kr.
– Præmier: Mester 1: 1. pr. 2000 kr.,
2. pr. 800 kr. Basisklasser: 1 pr. 800
kr. 2. pr. 500 kr. – Tilmelding: Senest d. 30/4 helst via www.skak.dk.
Alternativt til Ole Bøgh Larsen, email: oleboeghlarsen@stofanet.dk,
eller tlf. 49 22 55 46. – Betaling: Til
Helsingør Skakklub v/Mariann
Petersen, Horsensvej 23, 3000 Helsingør. Bankkonto 5357 0311584.
Velassorteret kantine på spillestedet.
Turneringen afvikles i ikke-ryger
lokaler.
Husk også ...
Følgende turneringer blev annonceret i tidligere numre af Skakbladet.
Djurslandturneringen EMT
7/4 - 16/5.
Tølløse Weekend Cup
15/4 - 17/4

Turneringsoversigt
På Dansk Skak Unions hjemmeside,
www.skak.dk, findes indbydelser til
alle danske turneringer, samt turneringskalender og resultater.
Direkte link til indbydelserne:
http://turnering.skak.dk/
TournamentActive/AllInvitations
Turneringer i udlandet
Brug Internettet, start f.eks. med
The Week in Chess:
http://theweekinchess.com/
chess-calendar
2016 /2/95
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Afsender: Dansk Skak Union, Luneparken 25, 6070 Christiansfeld.
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Foto: Dansk Skoleskak, Thorkild Fuglsang.

Skolernes Skakdag – Med 32.228 elever på 252 skoler satte Dansk
Skoleskak rekord 12. februar med sin landsdækkende motionsdag for
hjernecellerne. Dagen levede smukt op til mottoet: ‘Det skal være sjovt at blive
klogere!’, for elever og lærere havde det herligt med bræt og brikker, og fører
skaktrækkene ikke til konkret viden om brøkregning og udsagnsord, giver de
en oplevelse af, at det er sjovt at tænke sig om
og komme lidt ned i tempo i forhold til dagligdagens
zappen mellem emner og indtryk og på computer og
telefon. En anden af skoleskakkens vigtigte pædagogiske pointer.
På det første billede har eleverne på Gerbrandskolen
i København taget opstilling om den skakternede
maskot Duffy imellem undervisningsminister Ellen
Trane Nørby og kundechef John Stærfeldt Glerup,
som repræsenterede Spar Nord Fonden, en af
skakdagens gode sponsorer. Det andet billede taler
for sig selv: Skakdag på skolen!
Alle deltagere i Skolernes Skakdag kan være med
i Landsfinalen 18. marts i Lalandia Billund, og i det
hele taget er skoleskak et tilbud til alle elever, året
rundt. Dansk Skoleskak samarbejder med næsten
500 skoler over hele landet, og flere kommer til.

www. skoleskak.dk

Foto: Dansk Skoleskak, Andreas Ryssov.

