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Taktik

Tag stilling
1. Sort trækker!



   
   
  
   
  
  
   

Løsninger side 73
v/ Bent Kølvig

3. Sort trækker!

2. Hvid trækker!
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Udviklingsforspring!

Åbne linjer!

Kanonduel!

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

6. Sort trækker!
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Lukket centrum!

Matangreb?

Bonde i slag!

7. Hvid trækker!

8. Sort trækker!

9. Hvid trækker!
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Mønstergenkendelse?



  ^
   
   
  
   
  
 
   
Kæmpespringer!
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Husk bageste række!
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Sondex Cup

IM Nikolas Lubbe, Tyskland, gentog sejren fra 2013 i Fredericia Chess
4.-8. maj. Før sidste runde var en
Lubbe også på førstepladsen, men
det var hustruen WGM Melanie, og
først med sejr til Nikolas i det indbyrdes parti afspejlede slutplaceringen ratinghierarkiet i den lille
skakfamilie. 1. Nikolas Lubbe
(2500) 7 point af 9, 2. Melanie Lubbe
(2261) 6½, 3. Jesper Thybo, Danmark (2377) 5½, 4. Anders Livner,
Sverige (2338) 5, 5. Christoph
Scheerer, Tyskland (2363) 4, 6. Jens
Ove Fries Nielsen, Danmark (2375)
4, 7. Martin Matthiesen, Danmark
(2339) 3½, 8. Kristoffer Dyrgaard,
Danmark (2305) 3½, 9. Filip Boe
Olsen, Danmark (2190) 3½, 10. Kristian Seegert, Danmark (2249) 2½.

Fem runder 8.-10. april i Kolding.
Hele 21 grupper med seks i hver plus
en Monrad-gruppe med 9 spillere.
Her var Nikolas og Melanie Lubbe
placeret efter rating i hver sin gruppe, men IM Lubbe besejrede i topgruppen GM Allan Stig Rasmussen
(2490) og tog en sikker førsteplads
med 4 point af 5, et halvt foran foran
Rasmussen og et helt foran grup-

pens anden stormester, Boris Chatabalshev, Bulgarien (2547). Tre
danske IM'ere sluttede feltet af: Mikkel Antonsen (2458) 2½, Rasmus
Skytte (2426) 1½ og Attila Gergacz
(2402) ½. Melanie Lubbe måtte nøjes med 1½ point i turneringens
tredjestærkeste gruppe, Mester 1.
www. skakklubbenspringeren.dk/

Foto: Niels-Peter Jansen.

Fredericia Chess 2016

www. fredericia-skakforening.dk/

Foto: Cathy Rogers.

IM2016/

Lars-Henrik Bech Hansen
æresmedem af Dansk Skak Union

Norway Chess
For første gang siden turneringens
start i 2013 lykkedes det Magnus
Carlsen at vinde superturneringen
Norway Chess. Levon Aronian, Armenien, indhentede i næstsidste
runde Carlsen ved at vinde det indbyrdes parti, men med slutrundens
eneste gevinst, mod Pavel Eljanov,
Ukraine, skabte verdensmesteren det
nødvendige forspring til forfølgeren.
Peter Heine Nielsen var med Carlsen i Stavanger, og mere skal følge i
Skakbladet nr. 4.
http://norwaychess.no/
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Hovedbestyrelsen har udnævnt tidligere formand Lars-Henrik Bech
Hansen til æresmedlem af Dansk Skak Union. Det blev meddelt på
delegeretmødet under DM i Svendborg, men ceremoniellet var
henlagt til stævnefesten samme aften, hvor Poul Jacobsen, der
overtog formandshvervet i påsken 2015, lod diplom og lykønskning
ledsage af hovedbestyrelsens begrundelse:
Lars-Henrik Bech Hansen udnævnes til æresmedlem for sit store
arbejde for skakken i Danmark. Ikke mindst som primus motor for
Politiken Cup siden 1993. En turnering der har sat Danmark på
skakverdenskortet. Både ved Politiken Cup og som arrangør af andre
store turneringer har han været med til at hæve kvalitetsniveauet på
danske turneringer. Også liveskakken har Lars været med til at
udbrede herhjemme, primært via en massiv satsning på det ved
Politiken Cup. På IT-området har han været drivkraft bag udviklingen af nye systemer, der for alvor har bragt DSU ind i det nye
årtusind og et stykke videre med diverse administrative systemer.
Lars-Henrik Bech Hansen var formand for DSU i seks år og har før
det siddet i hovedbestyrelsen i en længere årrække.

Hou Yifan
atter VM
22-årige Hou Yifan, Kina, vandt
VM-matchen mod verdensmesteren siden april 2015, den halvandet
år ældre Mariya Muzychuk, Ukraine. Sejren blev på 6-3 og var klar
før sidste parti i matchen, der blev
spillet 1.-18. marts i Lviv i Ukraine
tæt ved den polske grænse.
Partierne efterlod ingen tvivl om,
at Hou Yifan stadig er verdens stærkeste kvindelige skakspiller.
Hun vandt VM første gang i
2010, og forsvarede titlen året efter mod den indiske udfordrer
Humpy Koneru. Men i 2012 blev
VM afviklet som en knockout-turnering, og hun blev slået ud. 2013
generobrede hun VM-titlen fra
Anna Ushenina, Ukraine, men i
2015 mistede hun atter titlen, nu
fordi knockout-turneringen faldt
oven i en anden turnering, hun
havde forpligtet sig til at spille.
Retten til at udfordre Muzychuk
vandt hun i FIDE Women's Grand
Prix, hvor hun i fire turneringer
samlede klart flest GP-point.
Muzychuk skulle vinde 9. parti
for at holde matchen i gang, men i
diagramstillingen er det Hvid, der
har chancerne, og Hou finder en
elegant afvikling.

Foto: Cathy Rogers.

Mariya Muzychuk og Hou Yifan ved starten af 1. matchparti.

Mariya Muzychuk
Ukraine (2554)
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Hou Yifan

33. cxd6! Lxd6 34. Txc8 Lxc8 35. Lc5
Lxc5
Sort må hjælpe Hvids bønder, for
35... Ke7 36. Th6 var endnu værre.
36. bxc5 Lf5 37. Kf2 Tg8 38. Ke3 Td8
39. Tf1 Kg6 40. Td1 Kg5
Sort nåede tidkontrollen med fire
sekunder på uret, men det er tabt.
41.d6! Th8 42. d7! Td8 43. c6 bxc6
44. Lxa6 c5
Hverken 44... Lxd7 45. Lb7 eller
44... Txd7 45. Txd7 Lxd7 46. Lb7
hjalp Sort.
45. Lb7 c4 46. a6 1-0

Kina (2673)

http://lviv2016.fide.com/

VM-match 2016

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

Hou Yifan

½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ ½ 1 –
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Mariya Muzychuk

½ 0 ½ ½ ½ 0 ½ ½ 0 –

3

Copenhagen Chess Challenge
Den årlige Copenhagen Chess Challenge i Ballerup arrangeret af BMS
Skak, var oprindeligt tænkt som en
mulighed for klubbens unge talenter
til at prøve kræfter med stærke spillere inviteret udefra. Med norm nummer tre og dermed IM-titel til klubbens Martin Haubro, opfyldte årets
turnering klart dette formål. Programmet er fysisk krævende, ni run-

der på fem dage, så umiddelbart favoriserede det ikke den 51-årige
svenske GM Jonny Hector, der imidlertid endnu en gang viste sig stærkest i et internationalt felt i Danmark.
1. GM Jonny Hector, Sverige (2493)
7½, 2. GM Mads Andersen, Danmark (2504) 6½, 3. GM Adrien
Demuth, Frankrig (2550) 6½, 4. IM
Nicolai Getz, Norge (2408) 6½, 5.

GM Carsten Høi, Danmark (2393)
6½, 6. GM Henrik Danielsen, Island (2480) 6, 7. FM Martin Haubro,
Danmark (2345) 6, 8. FM Kåre Kristensen, Danmark (2341) 6. I alt var
der 62 deltagere i årets udgave af
turneringen, som her blev spillet for
12. gang.
www. liveskak.dk/2016/ccc/
2016 /3/101
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DM 2016: Mads Andersen danmarksmester for første gang

Når man har det godt,
spiller man godt...
Af Mads Andersen
DM-feltet var usædvanlig stærkt i
år (måske det højeste ratinggennemsnit nogensinde?), og jeg var
selv seedet midt i feltet som nr. 5.
Alligevel havde jeg inden turneringen som mål at vinde det hele, og
jeg syntes på ingen måde, at det var
nogen urealistisk ambition.
Som optakt til DM havde jeg valgt
at tage to uger til Island for at spille
holdskak og Reykjavik Open. Man

kunne selvfølgelig frygte, at de
mange partier ville betyde, at jeg
blev lidt mæt af skak lige op til DM,
men turen blev tilbragt i super godt
selskab, og jeg kom derfor hjem fra
Island med endnu mere lyst til skak,
end da jeg tog af sted. Desuden syntes jeg, at der havde været en del
positive ting i mit spil i Reykjavik,
og sammen med den store lyst til at
spille samt en fremragende åbnings-

hjælp i Peter Heine Nielsen, gav
dette mig en god optimisme.
Ikke desto mindre måtte Curt Hansen og i særdeleshed Sune Berg Hansen anses for favoritter, mens Lars
Schandorff og Jakob Vang Glud bestemt også måtte ses som mulige
vinderkandidater.
Med disse tanker drog jeg halvanden dag efter min hjemkomst fra
Reykjavik af sted til Svendborg.

Endnu regerende mester Sune Berg Hansen
skridter feltet af ved starten af 9. runde.
Ved brætterne er det forrest Lars Schandorff mod
Jakob Vang Glud, derefter Curt Hansen mod Mads
Andersen og bagest Mikkel Antonsen.

Foto: tr.
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Foto: Niels-Peter Jansen.

www. skak-dm.dk/

Sydfynske Svendborg var for andet år
i år i træk den perfekte ramme om
Dansk Skak Unions påsketræf.
Mads Andersen – danmarksmester 2016.

Efter en god køretur brød min bil
sammen, 1,5 km før jeg var fremme,
og mens jeg sad og ventede på autohjælp, kunne jeg så bede til, at uheldet ikke ville blive symptomatisk for
min turnering. Autohjælp ankom
dog nærmest med det samme, så problemerne løste sig lynhurtigt – og
det var dette, der skulle vise sig ganske typisk for Svendborg. Arrangørerne af stævnet, Skakklubben Tår-

DM-omkamp
Hurtigskak

Mads Andersen
Sune Berg Hansen

DM Svendborg 2016
1. Mikkel Antonsen, Næstved
2. Nikolaj Mikkelsen, Philidor
3. Mads Andersen, Skanderborg
4. Simon Bekker-Jensen, Philidor
5. Lars Schandorff, Hillerød
6. Thorbjørn Bromann, Brønshøj
7. Curt Hansen, Philidor

10. Jakob Vang Glud,Philidor
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8. Bjørn Møller Ochsner, Årh./Skolerne 2391
9. Sune Berg Hansen, Helsingør

noget stævne. Derfor skal der lyde
en kæmpe tak herfra til alle dem, der
valgte at bruge deres påske på at lave
et rigtig flot DM!

net og Skakklubben Sydøstfyn, havde fuldstændig styr på det arrangørmæssige, og Best Western Hotel
Svendborg fungerede rigtig godt
som spillested ligesom de var dejligt hjælpsomme, da jeg skulle have
forlænget mit ophold pga. omkampen.
Uden alt det frivillige arbejde, der
bliver lagt i løbet af sådan et stævne,
ville der simpelthen slet ikke være
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Antonsen – Vang Glud
Mikkelsen – S.B. Hansen
Andersen – Ochsner
Bekker-Jensen – C. Hansen
Schandorff – Bromann
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1. runde bød på 5 remiser og gav
dermed en ti-delt føring. I hverken
Nikolaj Mikkelsen - Sune Berg Han-
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... DM I SVENDBORG 2016
sen, Lars Schandorff - Thorbjørn
Bromann eller Mikkel Antonsen Jakob Vang Glud skete der de store
udsving. Mit eget parti mod Bjørn
Møller Ochsner var lidt et typisk
parti, hvor den højereratede med
hvid i løbet af åbningsspillet lægger
tryk på den lavereratede, og selv om
min stilling så lovende ud, lykkedes
det Bjørn at få forsvaret det godt, og
der blev taget remis, da mine gevinstchancer løb ud i sandet.
Sådan ville jeg i hvert fald have
forklaret partiet, før jeg tjekkede det
med computeren! Den griner højlydt
ad vores spil, og den siger at min
lovende stilling aldrig har været
mere end en lige stilling, og i slutstillingen mener den bare, at jeg står
til tab – oh, well... jeg skal nok være
fint tilfreds med at være sluppet af
sted med en halv.

Hvide felter
og vanskeligt spil
Mikkel Antonsen
2. runde

kommenterer:

Mikkel Antonsen
Næstved (2447)

Nikolaj Mikkelsen
Philidor (2463)

Benoni / A50
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. f3!?
Et moderne træk, som har forskellige finesser, og som jeg spillede to
gange til DM. Hvis Sort spiller en
grünfeldindisk opstilling med 3... d5,
spiller Hvid 4. cxd5 Sxd5 5. e4, og
Sort kan ikke som normalt slå en
hvid springer på c3. Nikolaj vælger
en kongeindisk opstilling, men også
her har det muligheder, at springeren ikke er udviklet til c3.
3... Lg7 4. e4 d6 5. Se2 0-0 6. Le3 c5
7. d5 e6 8. Sec3!
Normalt i Sämisch-varianten spiller
Hvid b1-springeren til c3, men her
har Hvid muligheden for at gøre det
med den anden springer. En af ideerne er, at i den benoni-struktur, som

8
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Rundens længste parti var Simon
Bekker-Jensen - Curt Hansen. Jeg
var ikke helt klar over, hvem der stod
bedst, men i slutspillet må det have
været vundet for Simon, inden Curt
reddede sig på studieagtig vis.

Skrækstart
2. runde
Antonsen – Mikkelsen
S.B. Hansen – Andersen
Ochsner – Bekker-Jensen
C. Hansen – Schandorff
Vang Glud – Bromann

1-0
1-0
0-1
½-½
1-0

Så kom der ellers nogle gevinster!
Lars mod Curt blev en hurtig remis,
hvor jeg umiddelbart ikke ville have
haft noget imod at spille hverken
Hvid eller Sorts stilling. Omvendt
kan jeg på sin vis godt forstå, at

opstår, har Hvid muligheden for at
udvikle b1-springeren til c4 enten
via d2 eller a3.
8...Te8 9. Le2 exd5 10. cxd5 a6 11. a4
h5!?
Et standardtræk i Sämisch med en
sort c5-opstilling. Men det spilles
normalt, når Hvid har udviklet en
springer til g3, hvor Sorts mulighed
h4 kan være generende. Sorts idé er
dog her 12... Sh7 fulgt af f5, som
også er en gængs plan i disse stillinger.
12. 0-0 Sh7 13. Sa3 Sd7 14. Dd2 f5
15. Kh1 Se5 16. Tae1 b6 17. h3 Ta7
18. Ld1!
Begge parter har spillet fornuftige
udviklingstræk indtil nu. 18. Ld1
forbereder Lc2 og exf5, hvor Hvid
får Sort til at slå med g-bonden, hvilket skaber svagheder i den sorte stilling.
18... Sf7?!
Lidt for passivt. Bedre var 18... Tae7
19. Lc2 Sf6 20. exf5 gxf5 21. Lg5
med lille hvid fordel.
19. Lc2 Tae7 20. exf5 gxf5 21. Lf2 Txe1
22. Txe1 Lh6 23. Dd1 Sf8?
En stor fejl, som jeg ikke straffer.

begge spillere var fint tilfredse med
en remis. Et tab ville have sat dem i
samme situation, som jeg selv endte
med at have efter 2. runde, og selv
om jeg endte med at klare mig igennem det, så er det absolut ingen
ønskestart.
Bjørn røg vistnok ind i en ond
forberedelse fra Simon, og måtte
hurtigt ned. Jakob mod Thorbjørn
var et lidt underligt parti, hvor Thorbjørn med sort vandt en kvalitet, men
derefter spillede lidt for ambitiøst
og til sidst gik ind i en mat. Mikkel
vandt et godt parti mod Nikolaj, som
han selv kommenterer.
Jeg selv udlignede nemt mod
Sune, men spillede så ikke helt præcist, og op mod træk 40 lavede jeg
en dum fejl, som desværre kostede
partiet. Jeg synes egentlig, at partiet
var relativt velspillet langt hen ad

24. Txe8
Hvid står stadig klart bedst efter dette
træk. Men endnu bedre og afgørende
var 24. Lh4!!, f.eks. 24... Dxh4 25.
Txe8, eller 24.. Dd7 25. Sc4. Heller
ikke 24... Txe1 25. Dxe1 Dc7 26.
Dg3† Kh7 27. Se4!! duer.
24... Dxe8




   
   
  
   
  
  

 
25. Db1!
Tvinger Sort til 25... f4, som åbner
for Hvids løber samt skaffer feltet
e4 til den hvide springer.
25... f4 26. Se4?!
Her var 26. Lg6! et godt træk, f.eks.
26... Sxg6 27. Dxg6† Lg7 28. Sc4
28... Lxe4 29. fxe4! bxc5 30. Sc4
med klar hvid fordel.

Foto: Niels-Peter Jansen.

hårdt for bare at nå op på siden af
ham. Jeg blev derfor enig med mig
selv om at gøre netop det!

Op på hesten igen
3. runde
Mikkelsen – Vang Glud
Andersen – Antonsen
Bekker-Jensen – S.B. Hansen
Schandorff – Ochsner
Bromann – C. Hansen

Jakob Vang Glud i delt føring efter sejr med hvid over Thorbjørn Bromann i 2. runde.

vejen, men ikke desto mindre befandt jeg mig efter runden nu i lidt
af et skrækscenarie med ½/2, og jeg
havde lidt svært at forestille mig,

26... Lg7 27. b4 Lf5 28. bxc5 bxc5
29. Sxd6! Sxd6 30. Lxf5 Sxf5 31. Dxf5
Dxa4 32. Lxc5?
Herefter har Sort remis. 32. Sc2! er
meget bedre for Hvid, f.eks. 32... c4
33. d6 evt. fulgt af 34. Dd5† og
Dxh5†. Sorts kongestilling er meget svag.
32... Sd7?
Returnerer fejlen. 32... Da5 33. d6
De1† 34. Lg1 Ld4 er remis.
32... Sd7 33. Ld6 Sf6 34. Kh2 Dd4 35.
De6† Kh7 36. Df5† Kg8 37. Sc2 Dxd5
38. Dc8† Kh7 39. Dxa6 h4 40. Le7 Dg5
41. Dd3† Kh8 42. Kh1 De5 43. Ld6 Dg5
44. Lc7 Sd5 45. La5 Se3?
Sort prøver at simplificere, men at
forholde sig passivt med 45... Lf6
fulgt af Kg7 var bedre, selv om Hvid
stadig er klart oven på.
46. Sxe3 fxe3 47. Le1?
47. Lb6 Dg3 48 Lxe3 Le5 49. Dd8†
Kh7 50. De7† Kh8 51. f4! vinder for
Hvid.
47... Le5 48. De4 Lg3?
Bedre 48... Lf6 med forsvarschancer.
49. Lc3† Kg8 50. De8† Kh7 51. Df7†
Kh6

hvordan jeg lige skulle vinde. Jeg
var allerede et helt point efter Sune,
og i DM får man ingen lette modstandere, så jeg skulle kæmpe ben-





 
  
   
   
   
  
  

  
52. Lf6!
Uden denne idé havde Hvid svært
ved at komme videre. Hvid vinder
nu forceret Sorts bonde på e3 med
skak. Men gevinsten er stadig ikke
let!
52... Dg6 53. Df8† Kh5 54. Dc5† Kh6
55. Dxe3† Kh7 56. De7† Kg8 57. De6†
Kh7 58. De4 Lf2 59. Dxg6† Kxg6 60.
Le5 Kf5 61. Lh2 Kg5 62. Lg1 Le1 63.
Le3† Kf5 64. Kg1
Med to sunde merbønder ser gevinsten nem ud. Men Hvid har et problem: Hvordan kommer han videre?
Sorts konge på f5 spærrer for den
hvide konges fremmarch, og hvis
Sort holder den sortfeltede løber i
diagonalen d8-h4 hvad så? Løsnin-

½-½
1-0
½-½
½-½
½-½

Jeg fik med det samme lukket lidt af
hullet op til de førende, da jeg stod
for dagens eneste gevinst. Jeg fik
held med en lang forberedelse i
grünfeldindisk, som gav godt pres
uden noget modspil.
Både Nikolaj - Jakob og Thorbjørn - Curt endte remis uden alt for
meget drama. Simon fik lagt stort

gen er, at den hvide konge via dronningfløjen og 7. række skal nærme
sig den sorte bonde på h4. Dette sker
med et velkendt tema i ligefarvede
løberslutspil. Nemlig træktvang.
64... Lc3 65. Kf1 Lf6 66. Ke2 Lg7 67.
Kd3 Lf6 68. Kc4 Ke6 69. Ld2!
Træktvang nummer 1. På 69... Ld8
eller Le7 kommer 70. Kd4 med ideen
71, Ke4 eller 70... Kf5 71. Kd5.
69... Le5 70. Lg5 Lg3 71. Kd4 Kf5 72.
Ld2 Lf2† 73. Kd5 Lg3 74. Le3 Le5 75.
Lf2 Lf6 76. Kd6 Lg5 77. Kd7 Lf6 78.
Le3!
Træktvang nummer 2. Sort kan ikke
forhindre Hvids konge i at komme
til e7 eller e6.
78... Lc3 79. Ke7 Lb2 80. Kf7 Lc3 81.
Lf2 Lf6 82. Le1 Ld8 83. Lf2 Lf6 84. Lc5!
Truer 85. Le7 Lxe7 86. Kxe7 Kf4
87. Kf6 Kg3 88. Kg5 Kxg2 89. Kg4!,
og Hvid vinder.
84... Le5 85. Le7 Lg3 86. Kg7 Kf4 87.
Kg6
Hvids plan er fuldført. Sort taber h4bonden og dermed partiet. Et ikke
fejlfrit parti, men et parti med nogle
spændende faser, og et fint slutspil.
1-0
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tryk på Sune, og stillingen var tæt på
vundet, men Sune forsvarede det
godt og reddede en halv. Et ærgerligt resultat for Simon, der spillede
meget imponerende de første tre runder og havde en gylden mulighed for
at bringe sig alene i front.
Lars så længe ud til at være godt
på vej til at vinde over Bjørn, men
efter mange timers spil blev det lige
pludselig kompliceret, og Bjørn tog
evig skak, da han fik chancen.

Sune - Lars blev remis før spillet for
alvor var kommet i gang, og Jakob Curt så ret lige ud hele vejen, indtil
der ved træk 27 blev taget remis.
Bjørn og Mikkel vandt to flotte
angrebssejre, som de selv kommenterer.
Jeg havde selv et meget langt parti
mod Nikolaj. Vi endte i et tårnslutspil med en bonde mere til mig, som
det først lykkedes mig at vinde på
en afgørende fejl efter 6½ times spil.
Og så havde jeg pludselig indhentet

de førende! Jeg var nu i front sammen med Sune, Mikkel og Jakob på
2½ poit af 4 og skulle møde Jakob
næste dag.

Vigtig sejr!
5. runde
Andersen – Vang Glud
Bekker-Jensen – Mikkelsen
Schandorff – Antonsen
Bromann – S.B. Hansen
C. Hansen – Ochsner

1-0
½-½
½-½
0-1
1-0

Med i topstriden
4. runde
Antonsen– Bekker-Jensen
Mikkelsen – Andersen
Ochsner – Bromann
S.B. Hansen – Schandorff
Vang Glud – C. Hansen

Foto: Niels-Peter Jansen.

1-0
0-1
1-0
½-½
½-½

Den franske løber
kom ikke væk
Bjørn Møller Ochsner
4. runde

kommenterer:

Bjørn Møller Ochsner
Århus/Skolerne (2398)

Thorbjørn Bromann
Brønshøj (2456)

Fransk / C16
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4
Winaver-varianten i fransk, hvilket
kom som en overraskelse, da Thorbjørn ifølge basen altid spiller 3...
Sf6 eller 3... dxe4.
4. e5 b6!?
En sidevariant, hvor Sort går all-in
på at bytte sin hvidfeltede løber.
5. a3 Lf8 6. Sf3 Se7
Her tog det mig næsten 10 minutter
at genkalde, hvad super-GM Negi
anbefaler i sin 1.e4-serie.
7. Ld3 La6 8. Sb5!?
Hvid vil ikke bytte løberne uden
kamp.
8... Sc8
Forbereder c6.
9. c4! c6 10. Sc3 dxc4

10
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Kommentatorrummet er populært, og på 17. år var Per Andreasen på plads med
analyser og spørgsmål til spillerne, her Bjørn Møller Ochsner og Simon Bekker-Jensen.

Efter 10... Lxc4 opnår Sort sit mål
med åbningen: at bytte de hvidfeltede, men Hvid fortsætter 11. Lxc4
dxc4 12. 0-0 fulgt af a4 og Dd1e2xc4.
11. Le2
Mission ‘Undgå Løberafbytning’
accomplished, og eneste minus er,
at Hvid nu er bagud materielt...
11... Se7 12. Se4 Sd5
Nu ‘truer’ Sort Le7 med naturlig
udvikling, så derfor...
13. Lg5 Dc8
13... Le7 14. Sd6†
14. 0-0 Sd7

 ^
   
   
   
   
   
  


15. Dc2
Trækket har til formål at fremprovokere b6-b5, hvorefter Hvid kan

5. runde

En runde fyldt med kampskak! Curt
og Sune vandt to sikre sejre mod
henholdsvis Bjørn og Thorbjørn,
mens Lars - Mikkel endte remis efter 61 træk. Simon - Nikolaj var et
lidt spøjst parti med en dobbelttragedie, hvor begge i træk 40
fejlvurderede et bondeslutspil, som
ellers vandt nemt for Nikolaj. Remis var derfor nok det retfærdige
resultat.
Jeg selv spillede nok mit bedste
parti i turneringen:

Mads Andersen
Skanderborg (2479)

Jakob Vang Glud
Philidor (2535)

Katalansk / E05
1. Sf3
Sådan spillede jeg i fem af mine seks

spille b2-b3 (hvis 15. b3?! med det
samme, får Sort byttet de hvidfeltede efter 15... cxb3) og lægge pres i
c-linjen. Sådan lød mit ræsonnement
under partiet, men der er en fejl i
udførelsen af strategien.
På grund af Sorts mulighed i partiet
er 15. Sfd2! med samme idé stærkt.
15... b5 16. b3! cxb3 (16... c5? 17.
bxc4 bxc4 18. Sxc4 med afgørende
initiativ) 17. Dxb3, og Sorts stilling
er en positionel ruin.
15... b5 16. b3 cxb3
16... c5! var nødvendigt. 17. bxc4
bxc4 18. dxc5 Sxc5 19. Lxc4 Lxc4
20. Dxc4 Sxe4 21. Dxe4 Dd7 med
lige spil.
17. Dxb3 h6 18. Ld2 S7b6 19. Tfc1 Dd7

  ^
  
   
   
   
  
  
  


hvide partier i Svendborg (inkl. omkampen).
1... d5 2. g3 Sf6 3. Lg2 e6 4. 0-0 Le7 5.
c4 0-0 6. d4
Så er vi tilbage i en d4-åbning –
hovedvarianten i katalansk. Jakob
havde ifølge partierne i min base
sjældent tilladt dette, men jeg vidste
selvfølgelig godt, at han ikke bare
gik ind i det uden at have en plan.
6... dxc4 7. Dc2 b6
Og her kom overraskelsen så! Bukavshin-varianten er blevet populær
i løbet af det sidste år, og Sune havde
eksempelvis spillet det i Bundesligaweekenden lige inden DM.
8. Dxc4
8. Se5 Dxd4 9. Lxa8 Dxe5 giver Sort
fin kompensation og en superscore
ifølge basen.
8... Lb7 9. Sc3 c5

Nu kendte jeg ikke mere. I stampartiet Artemiev - Bukavshin, blev
der spillet 9... Sbd7.
10. Td1 Dc8 11. Lf4 Sbd7 12. Sb5
Prøver at lægge lidt tryk på Sorts
stilling.
12... Ld5 13. Dc2 Le4?!
Så får jeg lidt pres. 13... Db7! udlignede for Sort. På 14. Sc7 kan man
indskyde 14... Le4, og på 14. Sc3
står løberen sikkert nok efter 14...
Lc6.
14. Dc1 cxd4
Der var ikke nogen generel løsning
for Sort, da jeg på 14... Db7 nu havde
15. Ld6 med fordel.
15. Ld6 Dxc1 16. Taxc1 Lxd6 17. Sxd6
Lxf3
17... Ld5 18. Sxd4 Lxg2 19. Kxg2
fulgt af Sc6 var selvfølgelig et
skrækscenarie for Sort.

20. Se1!
Den eneste af Hvids brikker, der
oplagt kunne forbedres.
20... Sc4 21. Lb4 Le7
21... Sxb4 er skidt for Sort: 22. axb4
Lb7 23. Lxc4 bxc4 24. Dxc4, og der
lander snart en springer på c5.
22. Sd3
Stærkere var 22. Lxe7! Dxe7 23. a4
Scb6 (tvunget) 24. Sd6† Kf8 25.
Df3! med sammenbrud, da Txc6
ikke kan forhindres.
22... Sxb4 23. Sxb4?!
Baseret på en taktisk overseelse. 23.
axb4 Lc8 24. Dc3 med lile hvid fordel.
23... Sa5?
Bedre 23... Lb7! 24. Lxc4 bxc4 25.
Dxc4 a5! Ekstremt vigtigt og eneste
forskel i forhold til Sorts 21... Sxb4.
26. Sd3 (26. Sc2 Dd5) 26... La6 27.
Dc3 Lxd3 28. Dxd3, og Sort er kommet af med sin dårlige (læs: forfærdelige) løber.
24. Dc3 Lb7 25. Sd3 Dc7 26. Sd6†!
Lxd6 27. exd6 Dd8 28. Sc5 Lc8
Efter 28... 0-0 29. a4 a6 30. axb5
axb5 31. Ta2 fulgt af Dca1 taber Sort
en officer.

  ^
   
   
   
   
   
  

  
29. d5! 1-0
Foto: tr.

Dansk Skaksalg er blevet en god
DM-tradition, og Ole Knudsen
demonstrerer her kvalitetsforskelle i
to af forretningens mange skaksæt.
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18. Lxf3 Tad8 19. Txd4 Se5 20. Lg2 Td7



 ^
  
   
   
   
   
  

  
21. e3
Et træk, som jeg var lidt stolt af.
Ideen er, at jeg nu har 22. Sb7!, hvis
han spiller det naturlige 21... Tfd8.
På den måde forbedrer jeg min stilling og spiller på samme tid profylaktisk.
21... h5

Kongeangreb med
og uden dronninger
Mikkel Antonsen
4. runde

kommenterer:

Mikkel Antonsen
Næstved (2447)

25. Txd7 Txd7 26. Tc8†! Kh7 27. Lc6
Te7
En lille positionel sejr, at tårnet bliver tvunget væk fra den åbne linje.
28. a3
Forhindrer Sb4.
28... g6 29. Td8
Fremprovokerer e5-e4, men denne
bonde kan nemt vise sig at være en
svækkelse som i partiet.
29... e4 30. Sd6 Sc5
Min idé var, at 30... Se5 ikke duede
pga. 31. Sxe4, så computeren påpeger, at måden at skabe lidt modspil
på, var 30... Se1!, hvorefter det fortsat ikke er helt klart, men hvor det
alligevel stadig er Hvid, der har pres.
31. b4 Se6 32. Tb8!
Forbereder Tb7.
32... Sg5 33. Tb7 Sf3† 34. Kg2 Se1†
35. Kf1 Txb7 36. Lxb7 Sc2

helt korrekt, men jeg er godt tilfreds
med at have fundet det ved brættet,
da Sort skal reagere præcist for ikke
at komme i vanskeligheder. Alternativerne 11. e3, 11. Sf3 og 11. dxc5
giver omtrent lige spil.
11... exd5 12. cxd5 Lxd5 13. Le5!
Dette er Hvids idé.

15. Df5? Se8 16. Lxb8 Le6 var Simons idé. Men jeg skulle have spillet 15. Dd2! fulgt af 16. h4 med
stærkt initiativ for bonden.
15... Se8 16. h4 Sc6 17. Sh3!
Måske er 17. Lg3 et objektivt bedre
træk, men jeg syntes godt om 17.
Sh3. Trækket spærrer godt nok for
tårnet i h-linjen, men lægger pres på
Sorts bonde på g5 og er samtidig et
fornuftigt udviklingstræk. Problemet er 17. hxg5 Dxg5! 18. Lh2 Dh4†
fulgt af Dd4 eller Da4.
17... De7 18. Lg3 Sd4?
En stor fejl. Sort skulle spille 18...
g4 19. Sf4 Sf6 20. 0-0-0, hvor Hvid
dog stadig har fin kompensation.
19. hxg5 hxg5 20. e3 f5 21. Lf2 Seg7
22. 0-0-0 Lc6 23. Ld3! d5

Simon Bekker-Jensen
Philidor 2456

Nimzoindisk / E32
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3
Jeg er ellers begyndt at spille 3. Sf3,
men jeg regnede med, at Simon var
godt forberedt mod det, så jeg valgte
min ‘gamle nimzoinder’ med 4. Dc2.
3.. Lb4 4. Dc2 b6
Et træk, der er blevet rimelig moderne på det sidste, men jeg må indrømme, at jeg ikke var godt forberedt på det.
5. a3?!
5. e4! er det principielle og rigtige.
5... Lxc3 6. Dxc3 Lb7 7. Lg5 h6 8. Lh4
g5!
Vistnok et godt træk her, efter 8...
0-0 er vi ovre i gængs teori.
9. Lg3 Se4 10. Dc2 c5 11. d5!?
Et kreativt bondeoffer, som ikke er

12

Giver et lufthul til kongen, og forbereder Tfd8. Set i bagklogskabens
lys kunne 21... g6 eller 21... g5 godt
give mening, da kongen i partiet ville
stå bedre på g7, men dette var umuligt at forudsige på dette tidspunkt.
22. Sb5?!
Computeren giver 22. f4! Seg4 23.
Lc6 Tdd8 24. e4 som en måde at
spille på lidt større fordel med hvid,
og den har sikkert ret.
22... Tfd8 23. b3 Sd3?!
Et forsøg fra Jakobs side på at spille
på gevinst, og samtidig starten på en
forkert plan. Efter f.eks. 23... a6 24.
Txd7 Sfxd7 bør Sort ikke have de
store problemer.
24. Tc3 e5
Dette er den egentlige fejl, men
computerens træk 24... Se1 er ikke
menneskeligt.
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  ^
   
   
   
   
   

   

13... 0-0?
Nu får Hvid et stærkt initiativ. Bedre
var det lidt grimme, men effektive
13... f6 14. Lxb8 Dxb8! 15. f3 (måske 15. Td1) 15... Sd6 16. Dg6†?
(bedre 16. e4, men efter 16... Le6
fulgt af Sf7 har Hvid ikke nok for
bonden) 16... Ke7!
14. f3 Sf6 15. Dc3?!

  ^
   
   
   
   
  
  

 








   
   
   
   
   
   

 
Sort kunne ikke rigtig undgå dette
slutspil, som ser vundet ud for Hvid.
37. Sxf7
Computeren foretrækker 37. Sb5
med planen at fange springeren, men
jeg var ikke så sikker på, om det faktisk virkede, og jeg spillede i stedet
teksttrækket, som helt oplagt også
er godt for hvid.

24. Dc2! De5
24... Sxe3 25. Tde1! Sxc2 26. Txe7
Sd4 27. Lxd4 cxd4 28. Sxg5 med
afgørende hvid fordel.
25. Sxg5 c4
Eneste træk.
26. Lxf5 Dxf5 27. Dxf5 Sxf5 28. g4!
Sort fik byttet dronningerne, men
Hvids kongeangreb er stadig afgørende.
28... Se7

  ^
   
   
   
  
  
   

 
29. Le1!
Med ideen 30. Lc3
29... f6 30. Se6 Tf7 31. Lc3 Sg6 32.
Th6 Sf8 33. Sg5! Td7 34. Txf6 La4 35.
Th1 1-0

37... Sxa3 38. Sg5† Kg7 39. Sxe4 Sg4
Jeg var ret sikker på, at det burde
være vundet, hvis jeg fik lov at bytte
et sæt springere.
40. h3 Se5 41. Ke2
Springeren på a3 har stadig ikke helt
nemt ved at komme hjem, og det ser
tabt ud for Sort.
41... a5 42. bxa5 bxa5 43. Sc5
Forhindrer a5-a4, og forbereder
fremmarchen i centrum.
43... Sac4 44. f4 Sf7 45. Lc6 Sb6 46.
Kd3 Kh6 47. Kd4 g5 48. h4
Sikrer to forbundne fribønder, hvorefter det vinder nemt.
48... gxh4 49. gxh4 Sd6 50. e4 Kg6
51. Sd7 Sbc8 52. Kd5 Kf7 53. La4 Ke7
54. f5 Kf7 55. f6
Jakob gav op, da e5-e6 ikke kan forhindres.
1-0

Dermed var Sune og jeg i front et
halvt point foran Mikkel og Curt. Jeg
var efterhånden ved at kunne mærke
lidt træthed som følge af mine to
lange partier i 4. og 5. runde, men
det måtte jeg vente med at tænke
videre over til efter turneringen.

Fire på stribe
6. runde
Antonsen – Bromann
Mikkelsen – Schandorff
Andersen – Bekker-Jensen
S.B. Hansen – C. Hansen
Vang Glud – Ochsner

1-0
0-1
1-0
½-½
1-0

Jakob og Lars vandt over henholdsvis Bjørn og Nikolaj, og de bragte
sig dermed begge op på 3½ point af
6, hvorfra en god slutspurt sagtens
kunne holde dem inde i topkampen.

Foto: Niels-Peter Jansen.

Mads Andersen gør klar til at spille 1. Sf3 mod Jakob Vang Glud i det vigtige parti
i 5. runde, der udviklede til at blive den ny mesters bedste i turneringeren.

Flest DM-titler ...
Erik Andersen 12
Sune Berg Hansen 7
Bent Larsen 6
Curt Hansen 6
Jens Enevoldsen 5
Peter Heine Nielsen 5

Poul Hage 4
Bjørn Nielsen 4
Børge Andersen 4
Erling Mortensen 4
Eigil Pedersen 3
Ole Jakobsen 3

Jens Kristiansen 3
Carsten Høi 3
Bjørn Brinck-Claussen 3
Allan Stig Rasmussen 3
Lars Bo Hansen 2
Christian Poulsen 2
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Mikkel vandt et fint parti mod Thorbjørn, og var med sine 4 point helt
med i topstriden igen.
Sune og Curt spillede turneringens
korteste parti og tog remis efter 11
træk. Jeg nævnte tidligere, at jeg
sagtens kunne forstå den korte remis mellem Lars og Curt i 2. runde,
og jeg vil gerne gøre det klart, at jeg
på samme måde har fuld forståelse
for de andre korte remiser, der hvert
år bliver taget. Der er ingen regel,
der forbyder dem, og hvis begge
spillere mener, at resultatet kan
gavne deres turnering, så er en ekstra halv fridag slet ingen dum idé.
Sune retfærdiggjorde jo i hvert fald
sine halve fridage ved at slutte stærkt
af med gevinster i runde 8 og 9.
Hvis man vil de korte remiser til
livs, så må man lave regler, der forbyder dem, eller gøre dem mindre

attraktive. En regel om ingen remistilbud før træk 30 har eksempelvis
været nævnt i denne sammenhæng,
og en anden idé kunne være at bruge
‘flest gevinster’ som korrektionsberegning.
Man kunne selvfølgelig også enten overveje de hårde Sofia-regler
(ingen remistilbud overhovedet) eller måske et system, hvor remis i det
ordinære parti ville betyde først hurtigskakomkamp om aftenen, og derefter eventuel lynskak indtil en vinder er fundet. Jeg ved dog ikke, hvor
godt jeg personligt synes om de sidste to idéer, da de i mine øjne bedre
egner sig til turneringer, hvor man
så rent faktisk har et par rigtige hviledage indimellem.
Jeg selv vandt mit fjerde parti i
streg:

Vigtigt halvt point

18. c4 Le6 19. cxb5 axb5 20. Le3 g5
Sort skal have aktiveret sit tårn uden
at fjerne kongen fra e8.
21. Kf1 Tg8 22. Lxe6 fxe6 23. g4 Tg7
24. Ke2 Lf8 25. Kf3 h6 26. Ke4 c5

Bjørn Møller Ochsner
7. runde

kommenterer:

Bjørn Møller Ochsner
Århus/Skolerne (2391)

Sune Berg Hansen
Helsingør (2580)

Spansk / C71
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4 d6
5. d4 b5 6. Lb3 Sxd4 7. Sxd4 exd4 8.
c3 Lb7 9. cxd4 Sf6 10. 0-0 Le7 11. e5
dxe5 12. dxe5 Dxd1 13. Txd1 Se4
Stillingen er (meget) tæt på lige. Men
Hvid skal forsøge at skabe spil ved
bl.a. at udnytte, at Sort skal holde
d7-feltet under opsyn.
14. Sc3!
Ellers spiller Sort Sc5 og dækker d7.
14... Sxc3
På 14... Sc5 er 15. Sd5 godt.
15. bxc3 Td8 16. Lf4
Lurer på e5-e6. Bedre er dog 16.
Txd8†!?, og Hvid holder et lille pres
efter 16... Lxd8 17. a4 c6 18. Le3
Le7 19. f4 0-0 20. Lc2 med planen
De4 og axb5.
16... Txd1† 17. Txd1 Lc8!
Dækker d7.
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Mads Andersen
Skanderborg (2479)

Simon Bekker Jensen
Philidor (2451)

Kongeindisk / E05
1. Sf3 d5
Simon spiller normalt kongeindisk,
men på det seneste er han begyndt
på Ragozin/Nimzo/katalansk ligesom resten af Philidor, og da han
havde undgået kongeinderen to dage
inden mod Mikkel, var det ikke helt
uventet, at han gjorde det samme
mod mig.
2. g3 Sf6 3. Lg2 e6 4. 0-0 Le7 5. c4
0-0 6. d4 dxc4 7. Se5
Jeg vælger her at afvige fra mit parti
mod Jakob, da jeg ikke havde nogen
imponerende forbedring klar mod 7.
Dc2 b6

Sort kan vinde en officer efter 34...
La3, men Hvid holder remis efter
35. f5 Tc7 36. Lxh6 Tc1 37. Txc1
bxc1D 38. Lxc1 Lxc1 39. fxe6
35. Kd3 Tb3† 36. Ke4 La3 37. f5

 
   ^
   
   
 
   
   

 



Efter træk 16 har Hvid ikke kunnet
skabe spil, mens Sort har fulgt en
klar plan og nu står marginalt bedre
pga. c5 og b5-bøndernes dynamik.
27. Tb1 Tb7 28. h4?!
Begge spillere i tidnød, men trækket er lidt for ambitiøst. I stedet er
stillingen lige efter 28. a4 b4 29. Kd3
Kd7 30. Kc4 Kc6
28... gxh4 29. f4 c4 30. Th1 b4 31. Txh4
b3 32. axb3 cxb3 33. Th1 b2 34. Tb1
Tb4†

37... Tb4†
Nu er det let remis – Hvid kan distrahere Sort med et par fribønder.
Bedste mulighed var 37... h5! 38.
gxh5 exf5† 39. Kf4 Kf7 40. h6 Kg6
41. Ld4 Le7 truer Dg5 med mat! 42.
Tg1† Kxh6 43. Lxb2 Txb2 44. Kxf5
med en teoretisk remis.
38. Kf3 h5 39. gxh5 exf5 40. e6 Th4
41. h6 Th3† 42. Kg2! Th5 43. Ld4 Txh6
44. Lxb2 Ld6 45. Lc3 Th2† 46. Kg1 Ke7
47. Lb4 Te2 48. Te1 Txe1† ½-½



 
 
   
  
 
  
   
  






Foto: tr.

Foto: Niels-Peter Jansen.

Foto: tr.

Curt Hansen – for mange remiser.

Nikolaj Mikelsen – god slutspurt.

Mikkel Antonsen – stærk skak.

7... Sc6 8. Sxc6 bxc6 9. Sa3 Lxa3
Simon brugte allerede 13 minutter
på denne beslutning, så jeg var altså
lykkedes med at få ham ud i noget,
han ikke kendte.
10. bxa3 Sd5
Simon finder faktisk det mest spillede træk ifølge min base, men ikke
desto mindre var jeg nu ude af mine
forberedelser. Alle de gode spiller i
stedet 10... La6, som Mikkel også
gjorde det med sort mod Curt dagen
efter.
11. Da4 Sc3?!
Men dette er et skridt i den forkerte
retning. Springeren kommer ikke til
at stå godt på d6, som det kommer.
Bedre var 11... Sb6, hvorefter Hvid
kan vælge mellem 12. Dxc6 (og 12.
Da5)
12. Dc2
12. Dxc4? Dxd4! ville være meget
pinligt.
12... Sb5
Nu virkede 12... Dxd4 ikke pga. 13.
Lb2.
13. e3 Sd6
Sort har holdt fast i sin ekstrabonde,
men Hvid har fantastisk positionel
kompensation.
14. a4
Giver løberen et felt på a3.
14... Dg5 15. Dc3
Forhindrer alle ideer med et sort Da5,
og gør evt. klar til selv at spille dronningen derop engang i fremtiden.
15... Df5

Jeg var begyndt at true med e3-e4.
16. La3 Dd3
Slutspillet er klamt for Sort, men det
samme kunne siges om 16... Td8 17.
Tac1 Tb8 18. Tfe1.
17. Dxd3 cxd3 18. Tfc1

Gør klar til at gå efter a7-bonden med
Lc5 + a5-a6. Sorts stilling er uholdbar, da der er svækkelser på a7, c7
og endda h6 (efter d4-d5), og Hvid
har alt det aktive spil.
28... Tb5 29. Ta6 T5b7 30. Lc5 Ta8 31.
Tc3
For at følge efter med Tb3. Computeren foretrak 31. d5 exd5 32. Txh6
f6 33. Ld4 Kg7 34. Th5 Kg6 35. Tc6,
som også er rigtig godt, men det er
ulogisk at sende sit aktive tårn i eksil på h5.



  ^
   
   
   
   
   
   
   

Selv om jeg stadig er en bonde nede,
kan Sort ikke redde alle svækkelserne på a7, c7, c6 og d3, og lige om
lidt er jeg en bonde oppe.
18... Ld7 19. Lxc6 d2 20. Tc2 Lxc6 21.
Txc6 Tfc8 22. Td1 g5 23. g4!
Sort skal ikke have lov til modspil
på de sorte felter med g5-g4.
23... Tab8 24. Txd2 Se8
Her ledte jeg efter en direkte måde
at lægge tryk på a7-bonden, men jeg
bestemte mig for, at der ikke var
noget, der hastede, og forbedrede i
stedet først min stilling.
25. Tdc2 Tb7 26. h3 h6 27. Kg2 Tcb8
De sidste tre træk forstærkede min
stilling, og nu er jeg klar til at øge
det direkte pres.
28. a5!



  
  
   
   
  
   
  
   

31... Sd6?!
Sorts sidste chance var at søge aktivt spil med 31... Tb2!, som ville
tvinge Hvid til at finde nogle præcise træk: 32. Tb3 (32. d5 exd5 33.
a3! er nok en mere enkel løsning)
32... Txa2 33. Ta3! Tc2 (33... Tb2
34. Txa7 vinder nemt, og 33... Txa3
34. Lxa3 Sd6 35. Lxd6 cxd6 36.
Txd6 er også bare tabt for Sort) 34.
Txa7 Tb8 35. e4! (35. a6?? smider
derimod fordelen væk, fordi 35...
Tbb2 36. Ta8 Txf2† 37. Kg3 h5!
2016 /3/111
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Foto: Niels-Peter Jansen.

Dermed havde jeg pludselig bragt
mig alene i front et halvt point foran
Mikkel og Sune. Det var en lækker
følelse at føre DM alene, men jeg
var klar over, at der endnu var masser af hård kamp forude.

Status quo i toppen
7. runde
Bekker-Jensen – Vang Glud
Schandorff – Andersen
Bromann – Mikkelsen
C. Hansen – Antonsen
Ochsner – S.B. Hansen

½-½
½-½
0-1
½-½
½-½

Min gevinststime blev afsluttet, da
jeg måtte finde nogle præcise træk
for at kunne udligne mod Lars. Curt
spillede samme variant mod Mikkel, som jeg selv havde brugt dagen
forinden mod Simon, men da Mikkel spillede en forbedring på Simons
spil, gik Curt i boksen, og fandt ikke
bedre end remis. Efter min egen remis kunne jeg godt frygte, at jeg ville
blive indhentet af Sune, men Bjørn
gjorde frygten til skamme ved at
spille frisk til mod Sune, og det endte
remis i et parti, han selv kommenterede side 14.
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Mads Andersen havde med hvid en nyhed klar til Thorbjørn Bromann i 21. træk.

Simon og Jakob spillede et parti,
hvor det virkede til, at de begge spillede på gevinst, men det endte alligevel remis. Nikolaj stod for dagens
eneste gevinst mod Thorbjørn, som
var kommet ind i en dårlig stime med
fire nederlag i træk.

Tæt løb
8. runde
Antonsen – Ochsner
Mikkelsen – C. Hansen
Andersen – Bromann
Bekker-Jensen – Schandorff
Vang Glud – S.B. Hansen

½-½
0-1
1-0
½-½
0-1

Bjørn hjalp mig for anden dag i træk
med at holde de nærmeste konkurrenter væk, da han spillede remis
med Mikkel, der ellers så ud til at
have fået lidt pres ud af åbningen.
Jeg selv vandt et meget vigtigt
parti mod Thorbjørn, hvor jeg fik lov
at bruge en nyhed, som Allan Stig
Rasmussen viste mig for et par år
siden, men som jeg altså først fik
mulighed for at spille på brættet nu:
8. runde

giver Sort nok modspil til remis efter 38. h4 (og efter 38. gxh5?? f5!
sætter Sort mat!) 38... Kg7 39. Txe8
Th2 40. gxh5 Tbf2 med evig skak)
35... Tbb2 36. Tf3! er derimod præcist, hvorefter Hvid vinder.
32. Tb3 Txb3 33. axb3 Sb5 34. Kf3!
Sorts defensive konstruktion kan
ikke holde til, at Hvid tager kongen
med.
34... Tb8 35. Ke2 Kg7
35... Sc3† 36. Kd3 Txb3 37. Kc4
tabte springeren.
36. Kd3 h5 37. Kc4 hxg4 38. hxg4 Tb7
39. Tc6 Tb8 40. f3
Sort kan ikke foretage sig noget aktivt, og jeg kan derfor lige så godt
forbedre min stilling maksimalt.
40... Kf6 41. e4 Tb7 42. e5† Kg7 43.
a6 Tb8 44. Le7 Kh6 45. d5 Kg6 46. Lc5
Sort taber endnu en bonde, så Simon gav op.
1-0

Mads Andersen
Skanderborg (2479)

Thorbjørn Bromann
Brønshøj (2452)

Engelsk / A30
1. Sf3 Sf6 2. c4 b6 3. g3 Lb7 4. Lg2 c5
5. 0-0 g6 6. Sc3 Lg7 7. d4 cxd4 8. Dxd4
d6 9. Td1 Sbd7 10. Le3 Tc8 11. Tac1
a6 12. b3 0-0 13. Dh4 Tc7 14. Lh3 Db8
15. g4 e6 16. g5 Se8 17. Sd4







^
 ^  
   
   
  
  
  
  

Denne stilling fra dobbeltfianchettovarianten (den sorte version - ikke
1. Sf3 Sf6 2. g3 g6 3. b3, som både
Sune og Lars spillede med hvid ved
DM) er opstået ni gange ifølge min
database, og i disse ni partier har Sort
et ratingsnit på 2513. Det er stadig
en teoristilling, men en af den slags
teoristillinger, der primært bliver
testet i stormesteropgør. Dobbeltfianchetto var ret populært for et par
år siden, hvor bl.a. Karjakin spillede
det fast i en periode. Det danske hold
til EM i Warszawa 2013 havde derfor kigget på varianten, og Allan
havde fundet noget ekstremt giftigt.
17... Sc5
Det mest spillede, men nok dårligt
pga. det der kommer i partiet. 17...
La8 har været forsøgt som en slags
ventetræk, der eventuelt gør klar til
Db7. Det er nok i hvert fald bedre
end partitrækket.
18. b4 Sd7 19. Sxe6!
Klonk! Ikke nogen nyhed endnu –
den kommer om lidt.
19... fxe6 20. Lxe6† Kh8







^





  
  
  
   
  

 




^



21. f4!
Her kommer nyheden så! Efter 21.
Sd5?! Lxd5 22. cxd5 Se5 var Sort
klart ovenpå i Vallejo Pons - Almasi,
Beijing 2011. Ideen med nyheden er
simpelthen, at Sorts springere er helt
indespærrede, og Hvid kan fortsætte
med ideer som Sd5 eller Dh3 + f5,
som lægger maksimalt pres på sorts
stilling.
21... Dd8
Jeg var stadig i min forberedelse, og
da jeg helst ikke vil servere alle de
kritiske varianter for læserne, vil jeg
nøjes med at sige, at 21... Lc6 22.
Dh3 b5 23. c5 dxc5 24. bxc5 Dd8
25. Sd5! er en variant, der viser,
hvordan Sort kan komme til at stå
fuldstændig håbløst på trods af den
ekstra officer.
22. Dh3!
Et vigtigt træk, som jeg heldigvis
ikke behøvede at finde ved brættet,

da det havde stået på min computerskærm et par timer inden.
22... De7 23. Sd5 Lxd5 24. cxd5 Tf5?!
Her kom jeg så ud af min forberedelse, men nu er det bare rigtig skidt
for sort.
25. Lxf5 gxf5 26. Kf2
Jeg har vundet materialet tilbage, og
springerne kan stadig ikke rykke.
26... De4
Aktivt forsvar er det naturlige forsøg. Efter 26... Df7 27. Df3 fortsætter Hvid med Tc6 og invasion i clinien, og det virker uholdbart for
Sort.
27. Tc6!
Sikrer alligevel c-linjen, da den selvfølgelig ikke kan slås, fordi Hvid får
en afgørende fribonde eller vinder
f5-bonden.
27... a5

  
^  
  
  
  
   
  

 




28. Tdc1! Præcist.

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.
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)

28... Ta7 29. Tc8 Sf8 30. Df3
Dronningafbytningen afgør, da Sort
ikke kan forsvare dronningfløjen
med sine bovlamme lette officerer.
30... Te7 31. Dxe4 Txe4 32. b5 Sd7 33.
T1c7 Sc5 34. Lxc5 1-0
Det lykkedes dog Sune at holde trit,
da han vandt med sort over Jakob.
Jakob skulle vinde for at nå op og
blande sig i kampen om førstepladsen, men gevinstforsøget fejlede
altså i denne omgang, og Sune vandt
partiet med en effektiv kontra.
I samme runde spillede Lars og
Simon remis, hvormed begge havde
udspillet deres rolle i topstriden. Curt
vandt til gengæld et godt teknisk
parti med sort mod Nikolaj.
Status inden sidste runde var dermed den, at jeg førte med et halvt
point ned til Sune og et helt point
ned til Mikkel og Curt. I sidste runde
skulle jeg selv have sort mod Curt,
mens Mikkel havde sort mod Sune,
så der var garanti for spænding!

Ligestilling!
9. runde
Schandorff – Vang Glud
Bromann – Bekker-Jensen
C. Hansen – Andersen
Ochsner – Mikkelsen
S.B. Hansen – Antonsen

½-½
½-½
½-½
0-1
1-0

Sidste runde blev en lidt kort fornøjelse for mit eget vedkommende, da
jeg med sort kom fint ud af åbningen mod Curt, og da jeg tvang ham
til at vælge mellem trækgentagelse
eller bondeoffer, valgte han det første. Dermed var jeg som minimum
sikret omkamp med Sune.
Efter at jeg selv var færdig, havde
jeg aldrig de store forhåbninger om,
at omkampen ikke skulle blive en
realitet. Mikkel kunne lave norm ved
at vinde med sort, men Sune fik hurtigt et klart overtag og vandt i fin
stil.
De øvrige partier havde ingen betydning for topstriden. Lars og Jakob tog en hurtig halv, mens Simon
og Thorbjørn spillede til efter træk
40, men med samme resultat. Bjørn
2016 /3/113
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Omkampen

1.omkap

Søndag eftermiddag blev spilletidspunktet og betænkningstiden for omkampen fastlagt. Vi skulle starte
kl. 13.15 næste dag med to hurtigskakpartier med 20 minutter + 5 sekunder pr. træk. Hvis hurtigpartierne
endte 1-1, skulle vi spille to lynpartier, og hvis disse også endte 1-1
derpå et afgørende armageddonparti.
Mine åbningsovervejelser til omkampen var, at jeg vidste, at Sune
ville prøve at overraske mig i åbningen (det er hans stil), og jeg prøvede
derfor at forberede mig bredt, samtidig med at jeg også overvejede,
hvordan jeg selv kunne overraske.
Ud over åbningsforberedelsen,
gik mine forberedelser på at få slappet af og holde mig fra ad-libitum til
stævnefesten. På selve spilledagen
gik jeg en god lang tur, og jeg prøvede at holde nerverne så vidt muligt i ro ved at tale med de samme
faste støtter, som jeg havde talt med
gennem hele turneringen.
Jeg havde hvid i første omkampsparti, og jeg blev overrasket i lukket
katalansk. Jeg kom hurtigt på hælene, men fik derefter forsvaret det,
så Sune ikke vandt noget materiale,
og da strukturen var symmetrisk, løb
fordelen langsomt ud i sandet, inden vi tog remis ved trækgentagelse.

Mads Andersen
Skanderborg (2479)

Sune Berg Hansen
Helsingør (2578)

Katalansk / E06
1. Sf3 Sf6 2. g3 d5 3. Lg2 e6 4. 0-0 Le7
5. c4 0-0 6. d4 c6 7. Dc2 b6 8. Sbd2
Lb7 9. e4 Sa6 10. b3 c5 11. exd5 exd5
12. Lb2 Sb4 13. Db1 dxc4 14. Sxc4
Le4 15. Dd1 Tc8 16. Sce5 cxd4 17.
Dxd4 Tc2 18. a3 Sbd5 19. b4
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19... Lc5 20. bxc5 bxc5 21. Da4 Txb2
22. Tac1 Da8 23. Txc5 Sb6 24. Dd4
Tb3 25. Tc3 Txc3 26. Dxc3 Tc8 27. Da5
h6 28. Te1 Td8 29. Db4 Te8 30. Db3
Ld5 31. Dc3 Db7 32. Sh4 Lxg2 33. Sxg2
Tc8 34. Da5 Sbd5 35. Se3 Sxe3 36.
Txe3 Tc1† 37. Te1 Dd5 38. Db4 Txe1†
39. Dxe1 Dc5 40. a4 Dd4 41. a5 Dd5
42. Dc3 Dd1† 43. Kg2 Dd5† 44. Kg1
Dd1† 45. Kg2 Dd5† 46. Kg1 ½-½
Nogen vil måske tænke, at remis med
hvid er et skidt resultat, men som
Peter Heine havde mindet mig om,
så gav det jo mulighed for at afgøre
det hele i det andet parti, og desuden
har farven og åbningsforberedelsen
ikke helt så stor betydning som i et
ordinært parti – i omkamp er det
nærmere nerverne i midtspillet/
komplikationerne, der betyder mest.
Jeg var derfor optimistisk og parat,
da jeg satte mig ned til 2. parti:
2.omkap

havde til gengæld masser at spille
for, da han med gevinst ville sikre
IM-norm. Han undgik Nikolajs forberedelse med 1. d4, men i kongeinderen virkede det til, at Nikolaj
havde bedst styr på stillingstypen,
og han vandt i et angreb lige inden
træk 40.

Sune Berg Hansen
Helsingør (2578)

Mads Andersen
Skanderborg (2479)

Larsen-åbning / A01
1. b3
Så var jeg ude af min forberedelse!
1... e5
Jeg overvejede meget kort at følge i
Nikolaj Mikkelsens fodspor med 1...
d6 2. Lb2 Sd7!?, men holdt mig i
stedet til det, jeg kendte.
2. Lb2 Sc6 3. e3 Sf6 4. Lb5 Ld6 5. Sa3
Sa5 6. Le2 a6 7. Sf3 De7 8. Sb1
Ved Hold-EM spillede GM Mamedov fra Aserbajdsjan 8. Dc1 mod
mig, og det kom jeg fint ud af.
8... 0-0 9. d4 exd4 10. Sxd4 Le5
Jeg kunne ikke rigtig huske mere på

dette tidspunkt, men jeg følger stadig i Karjakins fodspor, så det er nok
den rigtige måde at spille på.
11. Sc3 Sc6 12. 0-0 Td8
Første nye træk. Karjakin havde spillet 12... d6 i lyn. Jeg overvejede både
dette og 12... d5, men tænkte, at Sune
ville være fint tilfreds med at vinde
løberparret efter 13. Sf3, da 13... Ld6
taber en bonde efter 14. Sxd5. 12...
Td8 forbereder derfor d7-d5, da jeg
derefter ville have det typiske trick
Lxh2† med dronninggevinst, hvis
Hvid slår på d5.
13. Sf3 Ld6
Lidt passivt, men jeg ville ikke af
med løberparret.
14. a3
Forhindrer La3.
14... Se5

 ^ 
   
   
   
   
  
 


15. Sd5
Det er ikke så nemt for Hvid at udnytte Sorts lidt underlige setup. Hvis
jeg får et par træk, bytter jeg måske
Se5 for Sf3, flytter min løber og rykker d-bonden, hvorefter min stilling
giver fin mening. Et spændende forsøg, som man dog nok ikke overvejer i hurtigskak, var 15. Kh1 med
ideen 15... Sxf3 16. gxf3, hvorefter
det klart er Hvid, der presser.
15... Sxd5 16. Dxd5 c6 17. Da5 Sxf3†
18. Lxf3 Te8
Så længe jeg får byttet en masse brikker, kan jeg godt overleve, at løberen på c8 står passivt.
19. Tfd1 Le5 20. Lxe5 Dxe5 21. Dxe5
Txe5 22. c4
Slutspillet bør være lidt bedre for
Hvid, men min stilling er slet ikke
så dårlig, da jeg ikke har nogen svagheder, og løberen på c8 gør et fint

DM-omkampen


















   
   
  
  
   
   

Foto: Niels-Peter Jansen.

To partier hurtigskak – Sune Berg Hansen besvarer Mads Andersens 1. Sf3 med 1... Sf6.

stykke arbejde med at dække d7.
22... Kf8
22... b5?? 23. Lxc6 ville være pinligt.
23. Td4
Hvis han havde forhindret b7-b5
med 23. a4, havde jeg nok spillet 23...
a5 med planen Ta8-a6-b6-b4.
23... Ke7 24. h4 b5
Jeg har fint modspil, og stillingen er
nok nogenlunde i balance.
25. Le2 bxc4 26. Lxc4 Tb8 27. b4 a5
28. Ld3 h6
Jeg var meget godt tilfreds her, da
min stilling er nem at spille, fordi
jeg ikke har nogen svagheder, og jeg
var efterhånden ved at have opbygget et forspring på uret.
29. Kf1 Tb6 30. Td1 d6 31. Le2 Le6
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32. Tc1
32. Txd6 så farligt ud for Hvid, men
han taber faktisk ikke materiale efter 32... axb4 33. axb4 Ld5 34. f4!,
og stillingen er nok ca. lige efter 34...

Kxd6 35. fxe5† Kxe5 36. Td4 g5 37.
hxg5 hxg5 38. Lf3.
32... c5!
Nu er det derimod mig, der presser.
33. bxc5
Jeg havde faktisk helt overset muligheden 33. bxa5, men jeg har fint
styr på bonden efter 33... Tb3 34.
Td3 Tb2 35. a6 Te4, og sort har fordel.
33... Txc5
Mine tårne og min konge er mere
aktive end hans, og stillingen er
meget svær for Hvid i hurtigskak.
34. Tdd1?! Tb3 35. a4 Tb4
Nu vinder jeg en bonde, fordi h-bonden pludselig hænger.
36. Lb5 Txh4 37. Txc5 dxc5 38. Ke2
Tb4
38... Lc4† 39. Lxc4 Txc4 40. Ta1
var fristende, men tårnslutspil har
en tendens til at være sværere end
man tror, og jeg tænkte, at min løber
var bedre end hans, da a4-bonden er
en svaghed.
39. Tc1 Tb2† 40. Kf3 Kd6 41. e4 g5
42. Ke3 Tb3† 43. Ke2 Tb4 44. Ke3 Td4
Jeg rykker lidt rundt, da der ikke er
noget, der haster.
45. Tc3 f6 46. f3 Tb4 47. g3 Tb3!
Han burde nok ikke have tilladt tårnafbytningen, men stillingen var muligvis tabt uanset.
48. Txb3 Lxb3 49. Le8 Le6 50. Lb5 Ld7
51. f4 gxf4† 52. gxf4 h5
Slutspillet er tabt for Hvid.
53. Kf3

53... Lc6
53... Lxb5 vinder også, men jeg så
lidt spøgelser med at Hvid kunne
spille e5†, fxe5, f5, om end dette slet
ikke virker. Teksttrækket er dog
simplere og lige så godt.
54. f5 h4 55. Kf4 h3 56. e5† fxe5† 57.
Kg3 Lg2 58. Lc4 Ke7 0-1
Og så var jeg danmarksmester! Det
var en meget overvældende følelse,
også selv om jeg havde ført turneringen siden 4. runde. Som nævnt i
starten af artiklen, havde jeg allerede inden turneringen tænkt, at det
absolut var muligt for mig at vinde i
år, men ikke desto mindre må jeg
indrømme, at det også var lidt overraskende for mig selv.
Sune Berg Hansen præsterede
endnu en gang fremragende ved et
DM, besejrede mig i et godt parti i
2. runde og ville selvfølgelig gerne
have genvundet titlen. Curt Hansen
gik ligesom Sune ubesejret igennem,
men virkede lidt uvillig til at tage
chancer, mens jeg selv nok spillede
det bedste skak, jeg har gjort hidtil.
Ud over DM-titlen kom jeg også
over 2500 igen.
Jeg vil gerne slutte med at sige en
kæmpe tak til dem, som hjalp og støttede mig gennem turneringen, og i
samme omgang vil jeg gerne endnu
en gang rose arrangørerne for et rigtig flot arrangement, som der ikke
var en finger at sætte på. Jeg nød
virkelig at spille i Svendborg, og jeg
glæder mig til at spille i Rebild næste år, hvor jeg forhåbentlig kan få
revancheret mit DM-resultat fra
2014 ved at gentage succesen fra
Svendborg 2016.
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Foto: Niels-Peter Jansen.

Allan Stig Rasmussen (til højre på
billedet) vandt DM-finalen i lynskak
mod Thorbjørn Bromann 1½-½ og
tog dermed sin tredje titel i lynskak.
Han er også danmarkmester tre
gange i ‘rigtig’ skak.

To skønhedspræmier

3. runde

Fyns Amts Avis betænkte ligesom
ved sidste år DM i Svendborg med
specialpræmier for de mest spektakulære partier spillet af en deltager i
kvindeklassen samt af en junior i
kandidatklassen. Præmierne, gavekort på 500 kr. til Dansk Skaksalg,
blev overrakt af chefredaktør Troels
Mylenberg, og stævnekommentator
de seneste 17 år, Per Andreasen, havde valgt følgende vinderpartier:

Torill Skytte
Århus/Skolerne (1947)

Margarita Baliuniene
Evans (1870)

Dronningbondespil / D03
1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. Lg5 e6 4. e3 Le7
5. Sbd2 Sbd7 6. Ld3 c5 7. c3 b6 8. 0-0

Lb7 9. Se5 0-0 10. f4 Se4 11. Lxe7
Dxe7 12. Tf3 f5 13. Sxd7 Dxd7 14. Th3
Sxd2 15. Dxd2 a5 16. De2 c4 17. Lc2
b5 18. Kh1 b4 19. g4 bxc3 20. bxc3
Lc6 21. gxf5 exf5 22. Dh5 g6 23. Tg1
Hvid har den gode løber, men lidt
problemer med b- og e-linjen. Stillingen er vel i balance.
Tf6 24. Thg3 Kf8 25. Dh6† Dg7 26. Dh3
Ta7 27. Tg5 Df7 28. Df1 Tb7 29. Dc1
De7 30. T1g2 Ld7 31. T5g3 Tfb6
Nu står Sort lovende.
32. a4 Tb2 33. Da1 Dd6 34. h4 Kf7 35.
h5 Tb8 36. hxg6† hxg6 37. Th3 T2b6
38. Tgh2 Tg8 39. De1 Tg7 40. Th6 De7
41. Dc1?






 
  ^
^   
   
   
   
   
   

41... Lxa4! 42. T6h3
Håbløst, men 42. Lxa4 De4† 43. Tg2
Tb1 var heller ikke fristende. Den
sorte dronning fortærer alt.
42... Lxc2 43. Txc2 De4† 44. Kg1 g5
45. Tg3 Th7 46. Kf1 Th1† 47. Tg1 Txg1†
48. Kxg1 gxf4 49. Kf2 fxe3† 50. Ke2
Tg6 51. Db2 Tg2† 0-1

Foto: Arild Rimestad.

Lyn-DM

Veteranklassen
Med 30 deltagere blev veteranklassen
for spillere over 60 år delt i to, men
topgruppen fik samme vinder som i
fjor. Den perfekte score blev dog i år
kun næsten perfekt.
Gruppe 1 (16 delt.): 1. Pouelsten Holm
Grabow, Evans (2161) 4½, 2. Torben
Grafmøller, pers.medl. (1778) 4,
3. Jan Bauner, K41 (1894) 3.
Gruppe 2 (14 delt.): 1. Bjarne Søndergaard, Jetsmark (1639) 4, 2. Jan Søe
Pedersen, Korsør (1611) 4. 3. Uffe
Kallenbach, Thy (1606) 3½.
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Pouelsten Holm Grabow.

4. runde

... DM I SVENDBORG 2016

Mads Hansen
Skanderborg (2319)

Jesper Thybo
Jetsmark (2299)

Caro-Kann / B13
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4
Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Lg5 Le6 7. a3 g6 8.
Lxf6 exf6 9. c5 Lg7 10. Lb5 0-0 11.
Sge2 f5 12. 0-0 Df6 13. Lxc6 bxc6 14.
f4 Tfb8 15. b4 a5 16. Dd2 Lc8 17. b5
cxb5 18. Sxd5 Dd8 19. Se3 La6 20.
Tfd1 b4 21. Sc1 b3 22. Tb1 a4 23. Tb2
Ta7 24. Dc3 Td7 25. Tbd2


 
 
   
   
   
   
  
  


^

Med tårntrækket håber Hvid at have
dækket d4. Der er dog et problem...
25... Txd4! 26. Txd4 Lxd4 27. Txd4
Dxd4 28. Dxd4 b2!
Og bonden kan ikke stoppes.
29. Dc3 b1D 30. c6
Eller 30. Sd5 Db2 og vinder.
30... De4 31. c7 Te8 32. Sc2 Dxf4 0-1
Jesper Thybo vandt kandidatklassen
(se side 24) og blev dermed også
danmarkmester for juniorer

DM Svendborg 2016
Siden DM-stævnet flyttede på hotel
har deltagelsen været...
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

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

244
208
195
216
189
190
198
174
195
196
194
260
252

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

Foto: tr.

15-årige Ellen Fredericia Nilssen greb chancerne
i de afgørende situationer og ryddede al modstand.

Suveræn DM for kvinder
Af Thorbjørn Rosenlund

Ellen Fredericia Nilssen – vandt DM
for kvinder med maksimale 7 point af 7.

Efter en pause siden 1985 blev der i
fjor atter spillet om DM for kvinder
i en ren kvindeklasse ved påsketurneringen. Og det blev heldigvis
gentaget i år, hvor otte kvinder og
piger gjorde det muligt at afvikle
mesterskabet i en alle-mod-alle
gruppe.
Én gruppe, men alligevel næsten
to turneringer, for de tre, der sluttede forrest i feltet, vandt samtlige
deres partier mod de fem, der sluttede bagest. Ratingtallene forudsagde det mere eller mindre, for fra
de tre var der mere end 450 ratingpoint ned til næste spiller på startlisten.
Hvad ratingtallene derimod ikke
kunne forudse var, at det blev tredjeseedede Ellen Fredericia Nilssen, der
ikke alene vandt turneringen, men
præsterede at gøre det med maksimumscoren 7 point af 7.
Ellen Fredericia Nilssen er født
ind i store kvindeskak-traditioner,
for hendes mor er Louise Fredericia, en af Danmarks stærkeste kvindelige spillere siden hun som stor-

DM for Kvinder 2016

1

1. Elisabeth Mechlenburg Møller, Frem 1211
2. Caterina Wul Micalizio, Springeren
3. Kristine Boye Sten, Jetsmark
4. Torill Skytte, Århus/Skolerne
5. Shanne H. Jacobsen, Jetsmark
6. Ellen Fredericia Nilssen, ØBRO
7. Margarita Baliuniene, Evans
8. Lene Wul, Springeren
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1313

0

1947
1114
1777
1870
1000

1
4
3
2
1

0
1
1
½

2
8

1
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5

6
8

3
2

3

0
0

½

0

0

0
1
1
1

0
4

5

3

4

5

2

1
1
0

Sjovt – men seriøst
Ellen Fredericia Nilssen spiller skak,
fordi det er sjovt, men også i høj grad
med ambitionen om at gøre det så
godt som muligt og om at opnå store
resultater. Hun har bl.a. deltaget ved
Ungdoms-EM tre gange og skal repræsentere Danmark i U16 Ung-

4

½
1

talent blev mesterspiller i en alder
af 16 år. Dén familierekord har Ellen endnu et halvt år til at slå, og da
hun i sine sidste fire turneringer i
træk har vundet ratingpræmie, er det
slet ikke usandsynligt, at hun når det.
Som yderligere incitament er der
– stadig i familien – stillet en USAtur i udsigt, hvis ratingtallet passerer 2300, og ‘mesterspiller’ kan udskiftes med ‘Woman Grand Master’.
Altså WGM-titlen, som vi i Danmark ellers kun ser, når udenlandske stjerner er på besøg. Og skulle
hun vælge at gå efter mændenes titler i stedet, er der også traditioner i
familien, for hendes far er den færøske IM og landsholdsspiller John
Arni Nilssen.
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Ellen Fredericia Nilssen
kommenterer:

5. runde

doms-OL i juli, og hun fremhæver,
at de mange gode turneringsoplevelser i ind- og udland også får deres værdi ved samværet med holdkammerater og familie og ved de nye
venskaber, der opstår.
Sådan har det været hele vejen fra
de første skaktræk derhjemme og
frem til danmarksmesterskabet. Hun
trænede ikke særlig systematisk med
sin mor og begyndte først rigtig at
spille skak, da hun som 10-årig
meldte sig ind i K41. Klubben var
hyggelig, men havde ikke så mange
juniorer, hvorfor hun et par år senere skiftede til ØBRO, hvor hun har
været siden.
Hun har også haft fornøjelse af at
stille op for sin skole, Atheneskolen
i Gladsaxe, og har senest vundet
hold-DM, men gik aldrig som sådan
til skoleskak.
Ellen Fredericia Nilssen vil hellere spille end studere skak, så en
typisk skaknørd, der altid hænger
over skakbøger og analysebræt, er
hun altså langtfra. Men hun følger
gerne superturneringer live på Nettet. Forbilledet er Fabiano Caruana,
både på grund af spillestil, personlighed og attitude. Ligesom hun selv
stiler han højt, når han er i kamp ved
brættet.
Til nu har hun kun været med i få
af kvindernes elitesamlinger, fordi
ratingtallet endnu var i underkanten,
men det bliver jo nok anderledes i
fremtiden. Hvis tiden ellers tillader
det, for skolen – lige nu 9. klasses
afgangsprøve og siden HTX med
masser af matematik og fysik – prioriteres højt.
Men i påsken var fokus fuldt og
helt på skak. Syv dage, syv partier,
syv sejre. Vi giver ordet til den ny
danmarksmester:

Ellen Fredericia Nilssen
ØBRO (1777)

Margarita Baliuiene
Evans (1870)

Dronninggambit / D58
Nok et af de vigtigste partier for mig
i turneringen. Margarita og jeg havde
begge vundet over favoritten Torill
Skytte i tidligere runder og havde
begge 4 point af 4 mulige. Jeg havde
spillet mod hende til DM sidste år,
hvor jeg med sort tabte uden videre.
Jeg var derfor meget glad for at være
Hvid, men jeg var samtidig ret nervøs, da jeg godt vidste, at hun er en
stærk spiller.
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3
Sbd7
Jeg var desværre allerede ude af min
forberedelse. Heldigvis har jeg spillet både med og mod denne type
opstilling en del gange, så helt væk
var jeg endnu ikke.
5. Lg5 Le7 6. e3 0-0 7. Ld3 b6 8. 0-0
h6
Et af de mindre spillede træk i denne
stilling, men det transformerer hurtigt til normal teori igen.
9. Lh4 Lb7 10. Tc1 c5 11. De2 Se4 12.
Lxe7 Dxe7 13. Tfd1
En anden mulighed er 13. cxd5 exd5
14. dxc5 Sdxc5 15. Tfd1 Tfd8 16.
Sd4 Df6 17. Sxe4 dxe4 18. Lc4
(Dzagnidze - Mkrtchian, 2016, 1-0 i
51 træk). Et parti, jeg fandt i efteranalysen, og som jeg synes, viser planerne i åbningen meget godt.
13... cxd4 14. Sxd4
Her tilbød jeg remis, da jeg tænkte,
at vi så begge to kunne få noget ud
af det uden at tage chancer. Det var
nok forkert af mig, da man selvføl-

Hovedsponsor for det danske kvindelandshold
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gelig skal spille på gevinst, men jeg
tror, at nerverne tog over. 14. exd4
Sxc3 15. bxc3, som f.eks. Carsten
Høi har spillet, var også muligt.
14... Se5 15. cxd5 Sxd3
Man kan også slå på c3 først, men
det kommer ud på det samme.
16. Dxd3 Sxc3 17. Txc3 Lxd5 18. a3
Ser lidt forpligtende ud med svækkelsen på b3. Jeg hørte for nylig, at
en af forskellene på stormesteren og
amatøren er, at stormesteren altid
holder mulighederne åbne. 18. Dc2
tager c-linjen, da 18... Lxa2? 19. b3!
ikke kan spilles. Objektivt er det nok
lige, men Hvid virker mere aktiv med
brikkerne i linjen og springeren på
d4.
18... Tfd8 19. De2 Tac8 20. Tdc1 Txc3
21. Txc3 Dg5 22. Sf3?
Jeg har tilladt mig at give 22. Sf3 et
spørgsmålstegn her. Det er ikke som
sådan en fejl ved at sætte noget i slag,
men det gør Hvids spil ret meget
sværere. Brikkerne bliver mere låst,
da hverken springer eller dronning
som sådan kan flytte. Bedre var derfor 22. f3.
22... Dg6



  
   
   
   
 

  






^



23. Dd3
Hverken 23. Dc2 Lxf3 24. Dxg6 Td1
mat! eller 23. Sh4 Db1† 24. Df1
Dxb2 kunne spilles, men måske 23.
Se1 e5 24. f3 e4 25. f4. Sort står
mere aktivt, men Hvid har et felt på
d4 og bønder på sort.
23... Df6 24. De2 b5 25. h3
Jeg synes hele tiden at have et problem på 1. række, det skulle der gøres noget ved.
25... a5 26. Sd4 Lc4 27. Dg4 e5 28.
Sb3

Foto: Niels-Peter Jansen.

Ellen Fredericia Nilssen hvid mod Margarita Baliunieni i partiet, der afgjorde DM.
På nabobrættet har Torill Skytte hvid mod Caterina Wul Micalizio.

Springeren så ud til at have flere
muligheder via b3 end f3, men til
gengæld tillader det a5-a4 med tempo.
28... Le6 29. De2 a4 30. Sc5 Lc4 31.
Dg4 De7 32. Se4 Le6 33. De2 f5 34.
Sg3 Dd6?
Efter 34... Dd7 35. Kh2 har Hvid det
svært. Der er mange huller i stillingen, og brikkerne er ret passive. Det
betyder dog ikke, at det er helt slut.
Sort har også svækket sine bønder
lidt, og tårnet holder ret godt styr på
c-linjen, da løberen skal passe på de
svage bønder. Sort skal spille præcist for at holde presset – for tidlige
fremstød kan have konsekvenser,
f.eks. 35... f4 36. exf4 exf4 37. Se4,
hvor Hvid får lidt spil, og Sort på
ingen måde står lige så godt som før.
35. Dxb5 f4
35... Tb8 36. Dxa4 Txb2 37. Dc6 gav
et fordelagtigt slutspil for Hvid, men
Sort har gode muligheder for at holde remis.
36. exf4 exf4 37. Se4 Dd4 38. Sc5 Ld5?
Langt bedre var 38... De5, hvor computeren fastholder Hvids fordel med
39. Df1, der forhindrer, at Sorts brikker kommer ned på 1. række. Computeren kommer med en anden sjov
variant, den vurderer som lidt bedre
for Hvid: 39. Dxa4 De1† 40. Kh2
Td1 41. Dxf4 Dh1† 42. Kg3 Tg1 43.
Kf3 Lxh3 44. Ke3 Dxg2.
39. Td3!
Sort kan ikke rykke og vil lige meget hvad blive udsat for en smart
kombination.
39... De5



^


   
   
  
   
  
  

  
Hvid trækker og vinder! Vi havde
ikke meget tid, men det havde ikke
hjulpet Sort. Efter 39... Df6 vandt
Hvid med samme træk som i partiet.
40. Sd7 De1† 41. Kh2 Lf7 42. Sf6†
gxf6 43. Txd8† Kg7 44. Df5 Dxf2 45.
Dg4† Kh7 46. Td7 Dg3† 47. Dxg3 fxg3†
48. Kxg3 Kg6 49. Tb7
Forhindrer Lb3.
1-0

Torill Skytte
Århus/Skolerne (1947)
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Ellen FredericiaNilssen
ØBRO (1777)

2. runde mod favoritten Torill Skytte. Et meget vigtigt parti for os begge.

Hun skulle næste dag møde Margarita med hvid, og attituden efter dette
parti ville muligvis have indflydelse.
For mig var det bare vigtigt at klare
mig godt, jeg vidste i forvejen, at
det ville blive svært, men jeg havde
en fornemmelse af, at jeg godt kunne
vinde. Det var et vildt parti, hvor
Torill havde overhånd det meste af
tiden, men her til sidst i tidnøden,
var der muligvis nogle nerver, der
tog over. Hun endte i hvert fald med
at give slip og helt til sidst lade mig
få overhånd og vinde partiet.
32... Txg2†??
Rigtigt var 32... Tg6! 33. Txg6† fxg6
34. Dd7, hvor Hvid dog har fin kompensation for bonden i form af aktivt spil.
33. Dxg2†
Og Hvid får lov til at afslutte partiet
på smukkeste vis.
33... Kf8
Eller 33... Kh8 34. Tf3.
34. Lh6† Ke7 35. Dxb7† Ke6
Andre kongetræk var ikke bedre:
35... Kd8 36. Td1† Sd6 37. Lg5†,
eller 35... Kd6 36. Tf6† Ke5 37. Df3.
36. Dxf7† Kd6 37. Tf6† Ke5 38 Tf5†
Kd6 39. Lf8† 1-0

Kvinde-DM ... i nyere tid:
1974
1975
1976
1977
1978
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1991
1992
1993
......
2015
2016

Nina Høiberg
Merete Haahr
Nina Høiberg
Nina Høiberg
Nina Høiberg
Ingrid Larsen
Louise Fredericia
Louise Fredericia
Nina Høiberg
Maj Theander
Christine Jensen
Nina Høiberg
Nina Høiberg
Nina Høiberg
DM-pause
Sandra de Blecourt
Ellen Fredericia Nilssen

Ingrid Larsen nåede at vinde
DM 17 gange, mens Merete
Haahr og Nina Høiberg
begge har 8 DM-titler.
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Kandidatklassen:

Jesper Thybo ny landsholdsspiller
Af Thorbjørn Rosenlund

Oprykker med erfaring
Jesper Thybo er dermed oprykker
til landsholdsklassen 2017. Selv om
han endnu går på efterskole og først
efter sommerferien skal i gymnasiet,
har han mange års skakudvikling bag
sig.
Det hele begyndte, som det ofte
er set, med, at der dukker et skakspil
op fra en reol i hjemmet, og at far
skal lære sin 7-årige søn om skakspillets finesser – men hurtigt må se
sig besejret. Rigtig skakundervisning fik Jesper Thybo først nogle år
senere til skoleskak hos Bjarne Guldberg på M.C. Holms skole. Han
vandt sin første turnering og kvalificerede sig til DM, men lærte dér i
F-gruppen, at han ikke var uovervindelig. Siden er det blevet til en
håndfuld DM-titler samt to NM-titler i skoleskak.
Som 10-årig meldte han sig ind i
Morsø Skakklub, hvor han spillede
nogle år, indtil han var blevet en af
de stærkeste i klubben og skiftede

24
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til Skive Skakklub. For to sæsoner
siden skiftede han så til Skakligaklubben Jetsmark, hvor han fortsætter, selv om efterskolen er Risskov i Aarhus.

Flere trænere
Efter den første skoleskaktid blev
han som ca. 12-årig elev hos den
stærke og inspirerende ungdomstræner Jesper Skjoldborg, som så
tragisk blev syg og døde i 2012, kun
33 gammel. Også GM Allan Stig
Rasmussen har han trænet med, og
han giver de to meget af æren for
sine skaklige fremskridt.
Hvor meget han arbejder med
skak varierer, målet er 8-10 timer
om ugen, men det kan være svært,
når man går på efterskole.
Med den øgede spillestyrke har
hans egne forstillinger om styrker
og svagheder også ændret sig lidt.
Han plejede at opfatte sig som en ret
sikker spiller, der ikke tog så mange
chancer. I dag er han mere gevinstsøgende, men foretrækker dog et
kontrolleret pres fremfor at skulle
gå all-in.
Han kender til mange forskellige
stillingstyper, og føler sig derfor
sjældent på bar bund. Som sin største svaghed nævner han mangel på
selvtillid, hvis det går ned ad bakke,
men mener dog, at også dette er blevet bedre med tiden.

Jesper Thybo – vinder af kandidatklassen.

runde som den klart mest kritiske
situation i forløbet, for fra at føle sig
usårlig var han nu pludselig en taber. Det krævede gennemspilning af
en masse gode partier, før han kunne
overbevise sig selv om, at han kunne
vinde sidste runde.
Førstepladsen i kandidatklassen er
et vældigt ryk fremad på ruten og
kræver ny pejlemærker. Som de første har Jesper Thybo at opnå et stabilt styrkeniveau omkring 2400 samt
IM-normer, men ude i kimingen er
også drømmen om en dag at kunne
kalde sig stormester.

Jesper Thybo
kommenterer;

3. runde

Efter tre af turneringens syv runder
var 17-årige Jesper Thybo fra Jetsmark Skakklub alene i spidsen af
kandidatklassen. Han var seedet som
nummer tre, men havde som den
eneste scoret maksimum. I 4. runde
udbyggede han forspringet til et helt
point ved at fortsætte sejrsrækken
mod andenseedede Mads Hansen,
Skanderborg Skakklub, og i 5. runde
måtte også topseedede Martin Matthiesen levere en pind til den unge
nordjydes stakit.
Med en føring på 1½ point kom
der så pludselig et hul i hegnet mod
et andet stortalent, Martin Percivaldi, Hillerød Skakklub, men i den
afgørende 7. runde var han atter i
fuld kontrol mod rutinerede Tim
Jaksland, Hillerød, og holdt forfølgerne et halvt point bag sig.

Jesper Thybo
Jetsmark (2299)

Brian Jørgensen
K41 (2277)

Overrasket af succesen

Dronninggambit / A34

Jesper Thybo stillede ikke op til DM
med så mange andre forventninger
end at spille skak – og gerne god
skak. Han havde ikke arbejdet specielt meget med skak op til DM, men
under turneringen blev hvert eneste
parti forberedt intenst. De fem point
af fem kom lidt overraskende for
ham selv, men var en herlig følelse.
Derfor oplevede han nederlaget i 6.

Det er runde tre. Brian og jeg er de
eneste på maksimum 2 af 2. Jeg følte
mig ret klar til kamp, som man så
ofte gør, når man nu har Hvid!
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. Sf3 c5
5. cxd5 Sxd5 6. e4 cxd4?!
6... Sxc3 7. bxc3 cxd4 8. cxd4 Lb4†
9. Ld2 Lxd2† 10. Dxd2 er hovedvarianten, og Hvid står lidt bedre.
7. Dxd4 Sc6 8. Lb5 Sxc3 9. Dxc3

9. Lxc6†!? bxc6 10. Dxc3 var en
anden mulighed, og man kan let forestille sig, at Hvid får sat sig på de
sorte felter.
9... Ld7 10. 0-0
Allerede her er det svært for Sort at
frigøre sig. Bonden på g7 hænger,
hvis man flytter den sortfeltede, og
Hvid gør klar til at forøge presset
med Td1.
10... Db6 11. a4
Truer Le3.
11... Dc5 12. Dd3 a6?
12... Dd6 er hovedtrækket og eneste
gode træk.
13. Td1! De7
Only move.
14. Lxc6 Lxc6 15. Se5
Sort har intet godt felt til løberen.
15... Tc8
15... Td8?? 16. Dxd8† Dxd8 17.
Txd8† Kxd8 18. Sxf7†, og game
over.
16. Lf4 f6
Eneste måde at få springeren væk.
17. Sxc6 Txc6
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18. Tac1!
Fjerner endnu en forsvarsbrik.
18... Txc1 19. Txc1 e5 20. Tc8† Kf7
21. Dd5† Kg6
Sort er helt låst fast, og det bedste
er, at stillingen materielt er lige! Stillingen er vundet for Hvid. Alternativet 21... Ke6 22. Dxb7† var endnu
værre.
22. Le3 Db4 23. h4
Truer h5 med mat til følge.
23... h5
23... h6 24. Tc7 Dxa4 (24... Dxb2
25. Kh2) 25. Df7† Kh7 26. Dxf6.
24. Kh2
Profylakse. 24. Tc7 vinder også.
24... Dxa4
Sort må prøve at tage bønder og håbe
på han overlever.
25. b3! Db5 26. De6 Db4 27. De8† Kh7
28. Dxh5† Kg8 29. Dg4


 ^
   
   
   
 
  
  
   

Med planen h5-h6 og man truer også
med Lc5.
29... f5
Desperation 29... b6 30. h5.

Kandidatklassen, i alt 28 deltagere:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

FM Jesper Søndergård Thybo, Jetsmark Skakklub (2299) 6
FM Mads Hansen, Skanderborg Skakklub (2319) 5½
FM Martin Percivaldi, Hillerød Skakklub (2281) 5½
FM Niels Nørskov Laursen, Brønshøj Skakforening (2251) 4½
FM Martin Matthiesen, Skakklubben af 1968 (2384) 4
FM Tim Jaksland, Hillerød Skakklub (2246) 4
FM Mikkel Manosri Jacobsen, BMS Skak (2158) 4
Rasmus Thøgersen, Skive Skakklub (2127) 4
FM David Bekker-Jensen, Philidor (2217) 4
Thomas Schou-Moldt, Skakforeningen ØBRO (2130) 4
FM Kristoffer Dyrgård, Frem Skakklub (2273) 4

30. Dxf5 Txh4† 31. Kg3 Tf4 32. Lxf4
exf4† 33. Kxf4 Dd6† 34. Kg4 1-0
Jeg er virkelig stolt af dette parti.
Fra 1. runde:

Jakob Bjerre Jensen
Århus/Skolerne (2137)

^



 
  
   
 
   
   
 

  
Jesper Thybo
Jetsmark (2299)

27. Lh5! Sd3† 28. Dxd3!
Efter 28. Kb1? Td7 stor Sort glimrende, men nu kan matten på g8 ikke
stoppes efter 28... cxd3 29. Lxf7
1-0
Fra 5. runde:

Martin Matthiesen
SK 1968 (2384)



 
  
  
  
 
   
   

  
Jesper Thybo
Jetsmark (2299)

42. e7!!
Jeg havde udset et helt særligt gemmested til kongen! 42. Txh7! Txh7
43. Txf4 Fulgt af Tf7 vinder også,
men ikke lige så elegant.
42... Txh4† 43. Kf3 Th3† 44. Kf2 Th2†
45. Ke1 Th1† 46. Kd2 T1h2† 47. Kc3
T7h3† 48. Kb4 a5† 49. Kxa5 1-0
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Delegeretmødet 2016
Hvervning af nye medlemmer,
og økonomien, var blandt
emnerne på et tre timer langt
delegeretmøde med livlig debat.
Andre emner var lukning af
skakserveren, til- og fravalg af
Skakbladet, ny IT-systemer og
holdturneringen. Det følgende er
Skakbladets oplevelse af mødet
– det officielle referat kan ses
på www.skak.dk.
Dansk Skak Unions delegeretmøde
2016 blev afholdt søndag den 27.
marts på DM-spillestedet Hotel
Svendborg. Tidligere formand for
DSU, Steen Juul Mortensen, påtog
sig for 11. år i træk hvervet som dirigent. Han konstaterede mødet beslutningsdygtigt og oplyste, at 1765
af Unionens i alt 4038 stemmeberettigede var repræsenteret, og at forretningsudvalgets to forslag til lovændringer dermed krævede 1177
stemmer for at kunne vedtages.
I sin første beretning efter at være
valgt som formand i 2015 gennemgik Poul Jacobsen årets danske turneringsresultater, før han som optakt til beretningens organisatoriske
del overlod til Tom Petri Petersen at
præsentere modtagere af Unionens
hæderstegn og initiativpræmier.
Blandt de vigtigste resultater var:
Sune Berg Hansen vandt DM
2015 og blev dermed den mest vindende danmarksmester efter Anden
Verdenskrig med i alt syv DM-titler.
Sandra de Blecourt Dalsberg blev
DM for kvinder, og Sophus Mechlenburg Møller blev juniordanmarksmester som bedst placerede
spiller under 20 år i kandidatklassen.

26

2016/3/122

Jakob Vang Glud vandt Sondex
Cup (132 deltagere) i Kolding.
Henrik Danielsen vandt Copenhagen Chess Challenge (83 deltagere) i Ballerup.
Sergio Bermudez vandt Kemp &
Lauritzen Chess EMT (74 deltagere)
i Fredericia.
Kim Heiner-Larsen vandt gr. C
(rating 1800-2000) ved VM for amatører i Grækenland, og blev dermed
en af årets ACO-verdensmestre.
Philidor vandt pokalfinalen i
Svendborg for fjerde år i træk. To
hold fra SK 1968 vandt bredderækken og 50+ seniorrækken, mens VRS
Retro vandt 65+ seniorrækken og
Frem juniorrækken.
Matchen på Chess House i Århus
mellem juniorer og senior blev vundet af de ældste med 33½-30½.
Mikkel Antonsen vandt Horsens
Lang Weekend (128 deltagere).
Nørresundby blev nr. 10 (seedet
nr. 18 af 42) ved hold-EM for seniorer i Wien.
Markus Ragger, Østrig, vandt
Politiken Cup i Helsingør (429 deltagere) med Sune Berg Hansen og
Jacob Aagaard som bedste danskere
på 10. og 16. plads, begge med 7½
point af 10.
Jens Kristiansen vandt SeniorDM i hurtigskak i 50+ (22 deltagere),
mens Bent Sørensen og Jørn Sloth
delte sejren i 65+ (32 deltagere). K41
arragerede turneringen i København.
Allan Stig Rasmussen vandt DM
i hurtigskak (38 deltagere + 53 i Bgruppen), mens Esmat Guindy vandt
DM i hurtigskak for kvinder (efter
omkamp med Louise Fredericia).
Springren Kolding var arrangør.
Syv danmarksmestre blev kåret
ved DM for ungdom (80 deltagere)
på Søndermarkskolen på Frederiks-

berg: John Højstrup Christensen,
Hannibal Valeur, Caterina Micalizio, Nicolai Kistrup, Mikkel Manosri og Jens Ramsdal.
Boris Chatalbashev, Bulgarien,
vandt XtraCon Grand Master (69
deltagere) i Køge. Juniorspilleren
Martin Percivaldi, Hillerød, opnåede IM-norm.
Begge danske landshold præsterede lidt under deres seedning ved
Hold-EM på Island. Der var dog
gode enkeltresultater, især Sune
Berg Hansens sejr over David Navara og remis med VM Magnus Carlsen, samt Mads Andersens 6½ point
af 9, der gjorde ham til stormester.
Jonas Bjerre, Skanderborg, scorede en IM-norm i den spanske open
Ciudad de Lorca, i en alder af blot
11 år.
Jonny Hector og Jon Arni Nielsen delte sejren i ØBRO Nytår (64
deltagere).
Danmark blev bedste nation ved
NM i skoleskak i Växjö i Sverige et
halvt brætpoint foran Norge og med
guldmedaljer til Jesper Thybo og
Jonas Bjerre.
Peter Larsen vandt DM for seniorer i 50+ (21 deltagere), mens Bent
Sørensen vandt DM for 65+ (48 deltagere). Køge Skakklub var arrangør.
Lars Schandorff tog sejren i allemod-alle GM-turneringen Batavia
Chess Tournament Amsterdam.
Philidor vandt XtraCon-Skakligaen med rekordscoren 57 brætpoint
i de ni matcher foran Skanderborg
og Nordkalotten.
Filip Boe Olsen, 12 år, og Mikkel
Manosri Jacobsen, 15 år, er udnævnt
til FIDE-mestre, og flere danske
ungdomsspillere har opnået både
FM- og IM-normer.

Organisatorisk
Efter uddelingen af hæderstegn og
initiativpræmier genoptog formanden sin beretning med at konstatere,
at Unionens medlemstal var faldet
en smule siden sidste år, men at det
ikke kunne sammenlignes direkte.
Tallet nu i 2016, 4278 medlemmer,
er opgjort dags dato, mens tallet for
sidste år, 4358 medlemmer, blev opgjort i årets første kvartal.
Den første opgave for det ny forretningsudvalg, der blev valgt i påsken 2015, havde været ansættelsen
af en række lønnede og ulønnede
medarbejdere. Det havde ikke været realistisk at søge én enkelt person, der kunne løse alle de mange
opgaver, så løsningen blev, at kasserer René Baarup-Christensen tog
sig af medlemskartoteket, som med
det ny IT-system er blevet stærkt forenklet, mens Per Rasmussen, som i
forvejen registrerede den internationale rating, sagde ja til opgaven som
ratingofficer. Dermed kan dansk og
FIDE-rating registreres i én og
samme arbejdsgang.
Stillingerne som webmaster, nyhedsredsredaktør og leder af Skak-

salget blev slået op, og der var mange
meget kvalificerede ansøgere. Til
slut faldt valget på Claus Marcussen, Fredericia, som webmaster,
Palle Skov, Hillerød, som nyhedsredaktør på skak.dk og Ole Knudsen som leder af Skaksalget. Efterfølgende er bemandingen på nyhedssiden øget med Mads Boe, Skanderborg, så den samlede arbejdstid er
en anelse udvidet for at sikre, at
skak.dk hele tiden er velforsynet
med nyheder.
Vedr. Skaksalget glædede formanden sig over, at aktiviteterne og
synligheden var øget, f.eks. med den
meget flotte butik ved DM, således
at butikken igen fremstår som et
betydeligt aktiv for DSU og medlemmerne.
Dansk Skak Union er blevet en
hovedkreds færre, da der blev etableret en geografik meget stor sydjysk hovedkreds ved sammenlægning af 4. og 5. hovedkreds. En modig beslutning, mente formanden,
men fastslog, at det er ledelsens håb,
at det kan føre til mere dynamik at
samle ressourcestærke klubber fra
et større område.

Pokalfinalen i Svendborg havde
160 deltagere. Årene forud var stævnet afviklet i Odense på et lidt mindre hotel, og flytnigen havde væet
en succes med fremragende løsning
af logistik og bespisning på Hotel
Svendborg.
Samarbejdet med Dansk Skoleskak kan øges på en række områder,
og formanden var glad for at være
inviteret med til skoleskakkens
landsudvalgsmøde i Vejle, hvor han
kunne konstatere, at der findes ideer
til lokal rekruttering af de skoleelever, som skoleskakken introducerer
til skakken. Han opfordrede alle i
DSU til at følge op, både som hovedkredse, klubber og enkeltpersoner,
og han udtalte sin anerkendelse af
den store indsats i Dansk Skoleskak.
Skoleskakken når store resultater, og
DSU respekterer naturligvis, at de
to organisationer ikke altid har fælles mål.

Holdskak og live-dækning
Holdturneringssystemet har fyldt
meget i den organisatoriske virkelighed. Det har været en lang proces, men der er grund til at være gan-

Foto: tr.

Dansk Skak Unions
forretningsudvalg
– bagest fra venstre
Tom Petri Petersen
(organisation), Peter Willer
Svendsen (ungdom) og
Aage Dalstrup Olsen
(sekretær), forrest Poul
Jacobsen (formand) og
René Baarup-Christensen
(kasserer).

Referater og regnskaber
kan downloades fra:

www. skak.dk
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ske tilfredse med det, der er nået til
nu, fastslog formanden. Intentionen
var at involvere dem, der først og
fremmest skulle bruge systemet,
hvorfor der blev etableret en ‘hemmelig’ gruppe for holdturneringsledere, programmører og supportere
via Facebook. Samtlige hovedkredses holdturneringsledere plus divisionsturneringslederen var med, så
alle fik ejerskab til det ny system.
Ibrugtagningen var gået helt smertefrit, og fra FU blev der rettet en stor
tak til programmør Michael Nielsen.
Liveskak fra Skakligaen er en af
ledelsens kongstanker. Ambitionen
er at få vist alle liga-matcher, men i
den kommende sæson ser HB i hvert
fald gerne, at der bliver sendt live
fra dobbeltrunderne. Og med så
mange hold samlet, er der fornuft i
arbejdsindsatsen i forhold til det resultat, man får ud af det som arrangør. Eventuelt kan dobbeltrunder
arangeres på flere adresser. Det kræver lidt flere folk involveret, men
giver så også flere mulighed for at
skabe interese for netop deres skakklub.
FU anser liveskakken for et godt
værktøj til at vise skak-sporten udadtil, og som en mulighed for, at
sponsorer kan få deres navn vist direkte i forbinddelse med kampene.

Førende turnering
Politiken Cup – imponerende 431
deltagere i skakfestivalen med hovedturnering og mange sidearrangementer. Endnu en gang blev det understreget, at Politiken Cup simpelt
hen er – eller var, for den har fra
2017 ny sponsor og nyt navn – landets førende turnering. Formanden
udtrykte stolthed, både som en af
dem, der hjælper til under turneringen og som skakpolitiker, ved at læse
bedømmelserne i udenlandske skakmagasiner. De viser, at dansk skak
kan være med på højt internationalt
plan.
Politiken Cup 2015 blev den foreløbig sidste i rækken med Dagbladet Politiken som sponsor. Fra 2016
til foreløbig 2018 er der ingået afale
med XtraCon, som jo også sponso s. 31
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Dansk Skak Unions Hæderstegn 2016
Efter indstilling fra hovedkredsens
uddeltes følgende hæderstegn:

2. Hovedkreds:

1. Hovedkreds:

Janech Hansen
Tølløse Skakklub
Lars-Henrik Bech Hansen
BMS Skak
Lars-Henrik Bech Hansen indstilles
til hæderstegnet for sit store arbejde
inden for skak. Lars har været formand for KSU i 14 år og er den formand i KSU’s historie, der har siddet længst. Mens Lars var formand
var han med til at få ideen til KSU’s
dagsturnering, som med stor succes
kører på 11 år.
Lars har været med til at lave
Politiken Cup siden 1993. I 1995
blev han organisator af turneringen
og har været det lige siden. En af de
mere spektakulære Politiken Cup var
under Kulturby 96, som blev spillet
i Brøndby Hallen, og de senere år
har turneringen vokset sig stor i Helsingør.
Lars er også organisator i XtraCon
Chess Open 2016, som er afløseren
for Politiken Cup. Lars har været
med til at starte CCC og har alle 11
gange været med at til at arrangere
den. Lars har derudover brugt sin
IO og IA til at hjælpe mange andre i
gang.
ÆRESMEDLEM – ved indstillingerne til hæderstegn meddeltes det,
at hovedbestyrelsen havde besluttet at udnævne Lars-Henrik Bech
Hansen til æresmedlem af Dansk
Skak Union. Som det kan læses side
4 skete selve udnævnelsen ved DMstævnefesten.

Dette års hæderstegn tildeles Janech
Hansen, Tølløse Skakklub. Janech
har gennem flere år ydet en stor indsats med at organisere og skaffe midler til Tølløse Skakklubs årlige
weekend-EMT. Takket være Janechs arbejde er turneringen efterhånden blevet en velbesøgt og interessant turnering, som tiltrækker
mange stærke skakspillere, og som
har været med til at sætte Tølløse
Skakklub på Danmarkskortet.
3. Hovedkreds:

Kristoffer Dyrgaard
Frem Skkaklub
Kristoffer Dyrgaard påtog sig i en
meget ung alder formandshvervet i
en for Frem Skakklub vanskelig situation og ydede en glimrende indsats, indtil han af arbejdsmæssige
årsager valgte at stoppe i den funktion nogle år senere.
Kristoffer havde inden da allerede
været bestyrelsesmedlem i flere år,
og samme funktion har han varetaget uafbrudt siden. På de indre linjer

har Kristoffer gennem alle årene ydet
en stor indsats, ikke mindst som
underviser for klubbens mange talentfulde juniorer. Desuden har der
også ofte været bud efter ham som
dommer og turneringsarrangør.
Siden Kristoffer påtog sig hvervet som klubbens webmaster, har
han via mange spændende indfaldsvinkler og altid hurtige opdateringer en meget stor andel i, at
www.frem-skakklub.dk er blandt
landets mest besøgte skakhjemmesider.
Sydjysk Hovedkreds:

Hugo Madsen
Korning Skakklub
Hugo Madsen har gennem rigtig
mange år været den helt store drivkraft i Korning Skakklub, hvor han
er formand og har været organisatorisk engageret både som turneringsleder og formand i flere omgange,
ligesom han har været med i
bestyrelsen for 5. Hovedkreds.
Hugo Madsen har desuden ydet
en prisværdig indsats som skoleskakunderviser og stævnearrangør i
Rask Mølle. Der er kun få frivillige
skoleskakledere tilbage, efterhånden
som skoleskak er blevet et pædagogisk værktøj fremfor en livslang
passion.
Skoleskakstævnerne på Rask
Mølle skole har mange deltagere og
indgår i Grand Prix turneringerne
under Aarhus Skoleskak. Med sit
dobbelte virke har Hugo således
været med til at bygge bro inden for
skakverdenen. Sidst, men ikke
mindst, har Hugo Madsen også som
skakspiller været en flittig deltager i
turneringer i lokalområdet.

6. Hovedkreds:

8. Hovedkreds:

Anders Haarup
Skanderborg Skakklub

Jørgen Rasmussen
Skakklubben Nordkalotten

6. hovedkreds indstiller Anders
Haarup, Skanderborg til Dansk Skak
Unions hæderstegn. Anders er mangeårigt medlem af skakklubben og
har været formand i mere end 10 år.
Anders Haarup har været primus
motor i en proces, hvor Skanderborg
skakklub er kommet på skaklandkortet med Samba Cup 2005, GMturnering, 1. holdet, der spillede fra
Mesterrækken til skakligaen og har
præsteret to danmarksmesterskaber
for hold, afholdelse af tre ungdomsdanmarksmesterskaber, afholdelse
af to DM i hurtigskak, afholdelse af
tre kvalifikationsstævner til pokalturneringen, og endelig et yderst
aktivt socialt liv i klubben.
7. Hovedkreds:

Benny Grønhøj
Aars Nibe Skakklub
Benny Grønhøj har i mere end 20 år
varetaget ungdomstræningen i klubben. Han tager flittigt med de unge
spillere til de Nordjyske Junior
Grandprix’er. Han underviser også
skoleskakspillere på Aars Skole.
Hans indsats har givet mange juniormedlemmer til klubben gennem
årene.

Jørgen Rasmussen har været medlem af Skakklubben Nordkalotten
siden slutningen af 80’erne. Han viste hurtigt sit administrative talent
og har i mange år været et aktivt
medlem af Nordkalottens bestyrelse
på forskellige poster, men oftest som
næstformand.
Det kendertegner Jørgen, at han
altid springer til, hvor der er brug
for ham, og han er også en kendt og
respekteret turneringsleder for klubbens turneringer og stiller gerne op
som dommer, når klubbens hold har
hjemmebane.
Jørgen Rasmussen vogter ‘klubnøglen’ og sørger for, at der altid er
åbent på klubaftenerne, ligesom det
normalt er ham, der lukker og slukker, når aftenens sidste parti er afsluttet. Uden for klubben har man
også fået øje på Jørgens evner, og
han har i en årrække været en stabil
kasserer og materialeforvalter i
Nordsjællands Skak Union indtil
denne lukkede i 2015. Efterfølgende
har han påtaget sig hvervet som
materialeforvalter af hovedkredsens
liveudstyr.
Jørgen Rasmussen er ikke blandt
klubbens elitespillere, men spiller
alligevel gerne med i turneringer
afholdt af naboklubber som Allerød,
Hillerød og ikke mindst Gribskov
Skakklub, hvor han de sidste år også
har givet en hånd med som dommer,
hvis der var brug for det. Det er ildsjæle som Jørgen Rasmussen, der
holder liv i skakken ude i klubberne.
9. Hovedkreds: Ingen indstilling.
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Dansk Skak Unions
Initiativpræmie 2016
1. Hovedkreds:

Valby Skakklub
Efter en længere periode med faldende medlemstal er det med en
målrettet indsats gennem de sidste
fem år lykkedes klubben at stige fra
33 til p.t. 51 medlemmer.
Det er lykkedes ved at sørge for
en usædvanlig hyggelig atmosfære.
Et højt aktivitetsniveau og en bred
vifte af arrangementer, så som mentorordning for nye medlemmer, foredrag, undervisning, deltagelse i
Valby Kulturdage, Valby Hurtigskak for 3-mands hold, simultaner,
lynturneringer, tematurneringer osv.
Læg dertil en aktiv bestyrelse på hele
10 m/k’er, gode lokaler samt stor
skaklig fremgang.
2. Hovedkreds:

Køge Skakklub
Dette års initiativpræmie tildeles
Køge Skakklub. Klubben har med
sin nytænkning sat nye og inspirerende standarder for skakklubber.
Her tænkes først og fremmest på
Køge Skakskole, som er et undervisningstilbud for børn og unge i
DSU-regi. Ligeledes sørger skakskolen for at udbrede kendskabet og
interessen til skak ved at igangsætte
skak på kommunens skoler.
Køge Skakklub har de sidste år
også stået som arrangør af flere
større skakbegivenheder. Således er
det blevet til tre stormesterturneringer de sidste år.
3. Hovedkreds:

Faaborg Skakklub
Faaborg Skakklub er hjemmehørende i en typisk dansk provinsby,
men den har i modsætning til mange
sammenlignelige klubber formået at
skabe en god medlemsfremgang
gennem de seneste sæsoner. Af medlemsfremmende aktiviteter skal specielt nævnes: Skakamok, som i år
blev afviklet hver eftermiddag i
efterårsferien på Faaborg Bibliotek.
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Programmet for Skakamok spænder
vidt med forskellige skakdiscipliner
i ugens første dage; her skal nævnes: simultanskak, skakopgaver,
skak med store og små brikker samt
almindelig skak. Arrangementet
blev sluttet af fredag med en hurtigskakturnering. Samtlige Skakamok-arrangementer har givet nye
medlemmer til klubben.
Desuden har Faaborg Skakklub nu
også fået etableret en juniorafdeling,
som nyder god opbakning fra børn
og unge. Det er 3. HK’s opfattelse,
at Faaborg Skakklubs medlemsfremmende aktiviteter let kan kopieres og bruges af andre klubber i landet.
Sydjysk Hovedkreds:

Tønder Skakklub
Tønder Skakklub er en traditionsrig
klub, der i 2012 fejrede 90-års fødselsdag. Placeret i landets sydvestligste hjørne har klubben på bedste
vis taget den geografiske udfordring
op og vendt den til en styrke ved at
initiere et grænseoverskridende
skaksamarbejde med naboklubber
både nord og syd for grænsen.
Grenzturneringen og GrenzGrandPrix er blevet tilbagevendende begivenheder som supplement til et i
forvejen varieret klubliv med Byturnering, Klubturnering, TønderGrandPrix, Pokalturnering, Djævleskak, teoriaftner og sociale sammenkomster i form af sommerskak hos
medlemmerne og julefrokost med
makkerskak. På klubbens hjemmeside omtales enhver lokal skakbegivenhed i få ord med enestående
aktualitet, og her er der også adgang
til et indholdsrigt medlemsblad, der
desuden stadig udgives på tryk fire
gange årligt. Tønder Skakklub er god
til at rekruttere.
Klubben har gennem årene fostret
talrige stærke skakspillere. Mange
af disse er i forbindelse med uddannelse flyttet fra egnen, men på trods
af det, er det lykkedes at fastholde et
pænt medlemstal, der giver håb for
fremtiden – ikke mindst i kraft af
skoleskakkens stærke stilling i de
lokale folkeskoler og med den med-

Steen Juul Morte
2005 gik a
forre

lemsdrevne Tønder Skakskole som
bro til skakklubben.
Endelig tiltrækker klubben et pænt
antal sponsorer og er god til at synliggøre klubben og skakspillet i
lokalpressen. Med et højt internt
aktivitetsniveau og en stærk vilje til
samarbejde med andre klubber er
Tønder Skakklub med til på en tyndt
befolket egn at styrke skakmiljøet
langt ud over klubbens eget primære
virkeområde.
6. Hovedkreds:

Syddjurs Skakklub
Syddjurs Skakklub blev for nogle år
siden sat i en situation, hvor den
måtte forlade ikke bare spillelokalerne gennem mange år, men også
byen og kommunen. Dette betød en
kraftig medlemstilbagegang, der
kunne have slået mange klubber ud.
Imidlertid er det lykkedes Syddjurs Skakklub at komme til hægterne igen gennem en kraftig indsats, så medlemstallet nærmer sig det
gamle. Næsten alle medlemmer deltager i klubbens turneringer, og klubben har fokus på juniorarbejdet i
området, hvilket også afspejles i
klubturneringerne, hvor juniorerne
deltager.
7. Hovedkreds:

Hjallerup Skakklub
Den tidligere skakklub i Hjallerup
lukkede i 1997, da der ikke mere var
tilslutning til den. I 2014 lykkedes
det, på initiativ af Jesper Pedersen,
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ensen, mødets faste dirigent siden han i
f som formand, er på talerstolen, mens
etningsudvalget venter på at komme til.
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rerer Skakligaen. Fremover kommer
turneringen derfor til at bære navnet
XtraCon Chess Open.

Eliten og andre udvalg
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at få klubben etableret igen, og det
var første gang i mange år, Nordjylland oplevede at få en ny skakklub.
Klubben kom straks med i holdturneringen og rykkede op i A-klassen i den første sæson.
Klubben deltager også i Nordjysk
Grand Prix som arrangør af en turnering hvert år. Klubben er meget
velfungerende.
8. Hovedkreds:

Gribskov Skakklub
Man kan vel nærmest kalde det en
ny begyndelse. Efter at Helsinge
Skakklub i mange år havde befundet sig i toppen af divisionsturneringen, satte et dødsfald desværre en
stopper for det.
Den resterende bestyrelse havde
ikke indsigt og kræfter til at fortsætte, hvad Allan Rasmussen havde
skabt, og valgte at lukke ned for
divisionsskak og satse på en ny begyndelse. Det lykkedes, og fra at
man i 2013 var nede på 12 medlemmer, så har man næsten fordoblet sit
medlemstal og har også en lille juniorafdeling.
Med i den nye begyndelse var
også en navneforandring til Gribskov Skakklub. Sammen med Skakklubben Nordkalotten afholdes der
nu bl.a. det årlige Gribskov-mesterskab (kommunens navn), og her er
Jørgen Rasmussen en af de bærende
kræfter.
9. Hovedkreds: Ingen indstilling.

Europamesterskabet for hold, som
blev spillet på Island, gav anledning
til en del debat i skak-Danmark. Til
dels pga. afbud fik to juniorer chancen på bekostning af de mere etablerede spillere. Beslutningen lå klart
inden for landstrænerens kompetence, men det er aftalt, at der fremover vil være en fastere procedure
for, hvornår spillerne bliver spurgt,
og hvornår de skal melde tilbage, så
man kan være klar i lidt bedre tid.
Endvidere er der aftalt en strammere
økonomistyring med henblik på at
minimere budgetoverskridelser.
Der er sat gang i ungdomsarbejdet,
og der er gennemført ungdomstræning flere steder i landet.
Et dansk hold har deltaget i et
Yes2Chess finalestævne i London,
men projektet er på standby som
følge af nogle kontraktmæssige
uklarheder, som vi i Danmark er
uden skyld i. FU håber fortsat, at der
kommer en god aftale i stand.
Ungdoms Grand Prix er Dansk
Skak Unions nye satsning, og turneringerne havde premiere på Stensballeskolen ved Vejle med 25 deltagere i aldersgrupper op til 14 år.
Århus Skoleskaks GP samt JuniorGP i 1. og 2. hovedkreds er kommet
med som UGP, og flere kommer til.
FU har høstet mange erfaringer i
løbet af UGP’s første sæson, og som
et af resultaterne kan de unge mennesker blive registreret i DSU’s kartotekssystem. De får et hurtig- og
lynskakratingtal, så de kan se deres
navn på ratinglisterne. I løbet af året
har DSU fået 230 navne på disse
ratinglister. Nogle af dem er siden
også registreret som medlem af en
skakklub.
Kvindeudvalget er igen aktivt, har
oprettet et socialt fællesskab på
Facebook kaldet ‘Queen Check’.
Første arrangement var en træningssamling i Chess House for alle piger
og kvinder i fobindelse med kvindelandsholdets træning før hold-EM.

Seniorudvalget har gennem ni år
haft Bent Sørensen som formand,
men han har meddelt, at han ønsker
at stoppe, når der er fundet en afløser. Seniorskakken kan glæde sig
over god deltagelse ved DM i Køge,
og ved DM i påsken var det nødvendigt at dele veteranklassen i to som
følge af deltagerantallet.

Internationalt
I FIDE har der hersket tumult på det
politiske plan med en præsident, der
er ‘på orlov’. Administrationen fungerer nogenlunde som den plejer, og
Mads Andersen skal nok få den GMtitel, han burde have haft ved decembersamlingen, men som blev
udskudt pga. balladen om præsidenten. DSU havde på den baggrund
valgt at give Mads Andersen stormesterbetingelser ved DM.
Uden nærmere forklaring har
FIDE flyttet skak-OL i Baku 14 dage
frem, så den nu afvikles 1.-14. september 2016.
Magnus Carlsen skal forsvare sin
titel 10.-30. nov. i en match over 12
partier. Spillestedet giver nok forklaringen på, at FIDE-præsidenten
fandt det fornuftigt at træde lidt i
baggrunden, for matchen spilles i
USA, hvor han er sortlistet for sin
åbne støtte til Syriens præsident
Assad.
Nordisk Skakforbund inviterer til
NM både i 2016 og 2017 i den hensigt at vende tilbage til ulige mesterskabsår. Formanden havde været til
møde i NSF i Stavanger efter sidste
års Norway Chess, og dér ved selvsyn konstateret, at verdensklassespillerne nød skak så meget, at de
var klar til en gang børneskak efter
partierne.

Årets skakspiller
Afstemningen om Årets Skakspiller blev kaotisk. Der var fra flere
sider udtrykt bekymring for sikkerheden i den valgte løsning, men formanden selv, vedgik han, havde besluttet at gennemføre som planlagt.
Til hans skuffelse viste bekymringerne sig begrundet. Der blev dog
fundet en fornuftig nødløsning, men
2016 /3/127
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læren er, at fremtidige internet-afstemninger skal være mere sikre.

DM-reglementet
DM 2016 spilles i flotte og meget
velegnede rammer, lige præcis store
nok til deltagerantallet 252 i grupper med fuld betænkningstid. Og
formanden fandt det især imponerende, hvordan arrangørerne havde
evnet at få pressen i tale. Store artikler i de lokale aviser gennem hele
forløbet, og daglige reportager i lokalradioen. Ude i byen vidste man,
at der var en skakturnering i gang.
Arrangørerne havde i år stort set
klaret det hele selv og endda forbedret stævnet! Som organisationsmand
fandt formanden det opløftende, at
klubber stadig viser sig i stand til at
løse så store opgaver på frivillig
basis.
Men måske bør selve regelsættet
for DM moderniseres. HB nedsatte
på sit møde i påsken et DM-udvalg,
som skal kigge på fremførte tanker
og ønsker. Det kunne være at indføre 30-træksreglen i LH-klassen, så
der ikke kan tages remis, at ændre
starttidspunktet til kl. 14.00, så dagen får en bedre rytme, eller måske
tilbyde flere grupper med dobbeltrunder, så den sidste helligdag kan
bruges i familien.

Skakbladet og skak.dk
Om Skakbladet oplyste formanden,
at HB havde gjort sig indledende
overvejelser om at gøre det muligt
for medlemerne enkeltvis at fravælge at få Skakbladet tilsendt i
papirformat. Et reduceret trykoplag
vil naturligvis øge stykprisen, så de
økønomiske konsekvenser er svære
at spå om.
Værktøjer til at vælge og fravælge
skal indarbejdes i medlemssystemet,
så FU har bedt DSU’s programmører om et overslag på, hvad sådan
noget kan koste. Foruden registrering af, om man ønsker bladet tilsendt eller blot vil kunne læse det på
Nettet, tænkes også andre services
lagt på Nettet til det enkelte medlems
fri til- eller fravalg.
Skak.dk trænger til revision, idet
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mange finder, at der er for mange
informationer på for lidt plads. Det
skal være lettere at finde den information, man søger. HB har på FU’s
opfordring besluttet at nedsætte et
udvalg med beslutningskompetence, som skal anvise ændringer, ikke
revolutionere siden, men til gengæld
vil det kunne ske uden at afvente
beslutninger i HB og FU. Teknisk er
skak.dk opsplittet i et antal undersider, og tanken er, at man altid skal
kunne se, at man stadig er på skak.dk,
og at hjemmesien skal understøtte
de kommende medlemsværgekampagner.

IT og skakserveren
Om IT fastslog formanden, at FU
betragtede turnerings- og holdturneringssystemet som indiskutable
succeser, og forklarede om kartotekssystemet, at det ikke er så synligt for de menige medlemmer, eftersom de typiske brugere er hovedkredsens kartoteksfører og Unionens
kasserer.
Den oprindelige ambition var, at
systemet skulle ud til klubber og
medlemmer, men tempoet blev sat
ned for at kunne prioritere udviklingen af turneringssystemerne. Forventningen er stadig at nå til et system, hvor medlemerne har deres
eget personlige login, så man f.eks.
kan regulere sit telefonnummer og
til- og fravælge services som Skakbladet og Støtteforeningen. Der er
stadig behov for forbedringer, men
når man på så kort tid gennemfører
tre så store systemer, og de ikke
brækker, er det ikke så ringe endda.
Skakserveren her reelt være død i
flere år. DSU har mistet kontakten
til de udenlandske leverandører og
har derfor ingen mulighed for at
udbedre fejl. Aktiviteten var lav, så
FU har bedt HB om bemyndigelse
til at lukke skakserveren på et passende tidspunkt.

Medlemshvervning
Hvervning af nye medlemmer har
været diskuteret i HB og på to seminarer. Hvordan det kommer til forme
sig, er endnu ikke fastlagt, men pla-

nerne er så langt, at vi sætter nogle
forsøgsprojekter i gang. Med formandens ord vil DSU i disse projekter gøre dét, som mange selv finder
irriterende, når vi bliver ramt at det,
nemlig målrettet marketing på
Facebook. Har man klikket på en bil
i bilbasen, kan man være sikker på
at blive forfulgt af bilannoncer, hvis
man logger på Facebook – noget i
den stil, uden at gøre DSU alt for
upopulær. Ideen er at samarbejde
med nogle klubber, der er så store,
at de kan påtage sig at etablere
begynderhold, hvor de hurtigt kan
lære noget, vinde nogle partier og
opleve et tilhørsforhold. Dertil
onlinemarketing til udvalgte målgrupper, f.eks. frafaldne medlemmer, eller de 18-35 årige i et lokalområde. Det koster nogle penge.
DSU er ikke bange for at bruge
penge, men vil gerne være sikker på,
at pengene bruges fornuftigt. Derfor i første omgang nogle lokale projekter.
Det frivillige arbejde er stadig
nødvendigt, og der er behov for for
så mange frivillige arbejdestimer, at
man aldrig nogen sinde vil kunne
betale dem. DSU siger tak til dem,
der arrangerer turneringer, til dem,
der kører et hold til en kamp, og til
dem, der brygger kaffe i klubben.
Formanden sluttede sin beretning
med at rette en personlig tak til FU
for et interessant og lærerigt år, til
HB for et godt samarbejde året igennem, og til Unionens sponsorer og
samarbejdspartnere.
Dirigenten satte herefter formandens
beretning under debat.
Bo Munksgaard, Præstø Skakklub, spurgte til initiativer i retning
af ændringer i strukturen i DSU. Om
FU ligesom han selv så et behov for
det.
Tim Bjerre, Horsens Skakforening, oplyste, at DSU’s tænketank
med ham selv og Bjarne Jensen,
Viby Skakklub, har foreslået HB at
ansætte en person, som skal beskæftige sig med medlemskampagner og
organisationsudvikling af DSU og
være en støtte for klubberne. Han
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Tim Bjerre – ønskede mere offensiv.

begrundede forslaget med, at Danmark er gået fra en foreningskultur
til en kultur, hvor flere og flere forventer at blive serviceret. Færre frivillige i klubberne og med mindre
tid til rådighed.
Personens arbejdsområder skulle
være: Medlemshvervning, skabe og
fastholde unge menneskers interesse
for skakken, udvikle de sociale platforme og hjælpe klubberne til være
synlige. Mere sekundære ting kunne
være DIF-problematikken. Men én
ting skulle slås helt fast: personen
skal ikke være sekretær eller lignende for FU eller HB, men skabe medlemstilgang.
Han efterlyste noget mere offensiv, nye tanker og mere tro på fremgang. Og præsenterede et forslag fra
Tænketanken, efter hvilket denne
person holdes totalt finansieret og
derfor neutral i regnskabet, således
at man ikke skal til at spare eller
skære i elitebudget eller i Skakbladet, men holder kerneområderne
kørende, indtil man ved, hvad man
reelt skal gøre.
I stedet for kontingentstigning på
80 kr. foreslår Tænketanken 120 kr.
for voksne medlemmer. For seniorer foreslår DSU 60 kr., dér foreslår
Tænketanken i stedet 80 kr. Ungdom og juniorer foreslås friholdt for
stigning. Han påpegede, at risikoen
ved at give forslagene en chance var
minimal, blot 10 kr. pr. måned, og
tilføjede at skoleskakkens momentum gør det indlysende at sætte handling i gang nu.

Poul Jacobsen svarede Bo Munksgaard, at han slet ikke turde foreslå
at afskaffe HB eller andre demokratiske elementer i DSU, men at der jo
pågik drøftelser flere steder i landet
om hovedkredssammenlægninger.
Der var ingen planer i retning af at
skabe kortere beslutningsprocesser
fra klubber til de besluttende organer, men diskussion var ikke uvelkommen, skulle blot føres med omtanke.
Til ideen om ansættelse af en person til medlemshvervning svarede
DSU-formanden videre, at det også
var en tanke i HB, men at man altså
havde valgt at gå med lidt sagtere
skridt. Hvis klubberne vælger at give
DSU flere penge at gøre godt med,
ændrer det jo mulighederne. FU har
et forslag til kontingentstigninger,
der får udgifter til at balancere med
omkostninger i driftsbudgettet, men
HB har i princippet sagt ja til at sætte
medlemsfremmende aktiviteter i
gang finansieret af egenkapitalen.
Det kunne udmærket være ansættelse af en person enten til en langtidsstilling eller til afgrænsede projekter af kortere varighed. Tim Bjerres forslag er jo at skaffe lidt større
midler og så tage pengene af kontingentet, konstaterede formanden, og
det ville han ikke sige nej tak til.
Der var ikke yderligere kommentarer til beretningen, og den blev
godkendt af de delegerede ved oprækning af stemmesedler.

Regnskabet
Kasserer René Baarup-Christensen
henviste særligt interesserede til
skak.dk, hvor det reviderede regnskab kunne ses med tilhørende specifikationer samt til Skakbladet nr. 2.
2015 gav et underskud i driften
på 96.250,05 kr. som overføres til
den fri egenkapital. Resultatet er
umiddelbart 25.000 kr. dårligere end
budgetteret, men i løbet af 2015 er
A. Buusmann og Hustrus Fond nedlagt, og det gav 116.000 kr. ekstra i
indtægt, som ikke var medregnet i
budgettet. Det egentlige driftsresultat er derfor 141.000 kr. dårligere
end budgettet. Kassereren forklarede

underskuddet med, at turneringsafgifterne hos FIDE var steget, at
hold-EM gik 40.000 kr. over budgettet, og møde og administration
også 40.000 kr. over. Endelig havde
DSU tabt 60.000 kr. på beholdningen af værdipapirer. Til den positive side trak Skaksalget med et overskud på 18.000 kr., samt budgetterede penge, der ikke alle var blevet
brugt.
Budgettet for 2016 lægger op til
et underskud på den almindelige
drift på 45.000 kr.
Ingen bemærkninger til regnskabet, som blev godkendt ved håndsoprækning.

Kontingent og ratingafgift
Kasserer René Baarup-Christensen
begrundede HB’s forslag om højere
kontingent med ubalancen i driften
og henviste til, at stigningen svarede
til den almindelige prisudvikling siden seneste justering i 2009. For at
opretholde samme aktivitetsniveau
som hidtil, var en forhøjelse nødvendig, pointerede kassereren.
HB’s forslag til kontingenter:
Børn – hæves 40 kr. til 330 kr.
Ungdom – med 60 kr. til 440 kr.
Voksne – med 80 kr. til 540 kr.
Seniorer – med 60 kr. til 440 kr.
Som bebudet i debatten om formandens beretning fremsatte Tim Bjerre
på vegne af Tænketanken følgende
forslag:
Børn – hæves 0 kr. til 290 kr.
Ungdom – med 0 kr. til 380 kr.
Voksne – med 120 kr. til 580 kr.
Seniorer – 80 kr. til 460 kr.
Dirigenten satte Tim Bjerres forslag
til afstemning først, og resultatet
blev 780 stemmer for og 965 imod.
Da ingen foreslog uændret kontingent, var HB’s forslag vedtaget.
Som næste dagsordenspunkt foreslog HB uændret ratingafgift 30 kr.,
og ingen var uenige.

To forslag
FU havde på vegne af HB fremsat to
forslag til justeringer i Dansk Skak
Unions love. Det første var en di2016 /3/129
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rekte konsekvens af sammenlægningen af 4. og 5. hovedkreds, således
at det i § 5 skal hedde ‘Unionen er
organiseret i 8 hovedkredse.’
Dirigenten følte sig så sikker på,
at de oprakte stemmesedler markerede et flertal rigeligt over de krævede to tredjedele, at han lod forslaget vedtage uden skriftlig afstemning.
Det andet forslag gjaldt klager til
skaknævnet, som hidtil skulle indsendes ‘skriftligt’, men ifølge det ny
forslag kræves indsendt ‘elektronisk’.
Claus Nørregaard, Syddjurs Skakklub og selv tidligere medlem af Skaknævnet, mente, at det måtte være
en meget lille ulejlighed for Skaknævnet at håndtere de få klager, der
stadig måtte indkomme på papir,
sammenholdt med ulempen for de
klagere, der ikke var fortrolige med
at bruge computer. Han mindede om,
at Skaknævnet jo var en form for
retssikkerhed, så de, der oplevede
sig uretfærdigt behandlet i systemet,
havde adgang til at anke til Skaknævnet. Han fandt derfor forslaget
dårligt og opfordrede til at forkaste
det.
På vegne af FU forklarede DSUformand Poul Jacobsen, at forslaget
var fremsat efter ønske fra Skaknævnet, og at elektronisk fremsatte
klager ville lette ekspeditionen i
nævnet betydeligt, samt at turneringsledere og turneringskomité jo
nok skulle være klageren behjælpelig med at få de nødvendige dokumenter frem til Skaknævnet.
Claus Nørregaard var langtfra tilfreds med formandens begrundelse
og erindrede om, at formålet med
Skaknævnet jo netop er at give klageren et sted at gå hen, hvis en turneringsledelse eller turneringskomité kom til at tage forkert eller for
let på sagen.
Wagn Lauritzen, Løgumkloster
Skaklub og medlem af Skaknævnet,
forklarede nævnets ønske om modernisering af ordlyden med, at det
kunne være besværligt for folk, der
normalt arbejdede via computer, at
skulle indgive en klage ‘skriftligt’,
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men at det selvfølgelig også var en
ulempe den anden vej, hvorfor der
måske simpelt hen skulle stå ‘indgives’.
Det kunne FU godt støtte, men
efter at dirigenten havde oplæst forslaget i den ny formulering med ‘indgives’ præciserede Claus Nørregaard fra sin plads i salen, at ‘elektronisk’ også er ‘skriftligt’, hvorfor
alle åbenbart var enige, og der ikke
var noget at stemme om.
Dirigenten fulgte op og konsterede, at det hele var et pseudoproblem, og at der ikke var behov
for nogen ændring. FU frafaldt følgelig forslaget.
Poul Jacobsen rundede af ved at
erklære, at han blev ked af at høre, at
nogen havde følt, at deres rettigheder ikke var opfyldt og at deres klage
ikke var behandlet ordentligt af turneringsledere, turneringskomité eller Skaknævnet. I så fald ville han
gene gerne have klagen ind på sit
skrivebord, så der kunne blive taget
hånd om dem.

Valgene
Kasserer siden 2008 René BaarupChristensen var parat til endnu to år
på den krævende post og blev genvalgt.
FU-medlemmerne Aage Olsen og
Peter Willer Svendsen var også villige til at fortsætte og blev genvalgt
uden modkandidater.
Michael D.F. Sørensen blev genvalgt til Skaknævnet, og suppleanter
blev Frank Petersen, Erik Mouridsen
og Martin Noer (nyvalg).
Dansk Skak Unions to revisorer,
Henrik Mikkelsen og Jakob KaaberHansen, blev genvalgt, og suppleanten Tom Petersen ligeledes.

DM og delegeretmødet 2017
DSU-formanden meddelte, at der
endnu ikke forelå en formel invitation, men at Skørping Skakklub havde ladet forstå, at de håbede at kunne
gentage DM-arrangementet fra 2014
i Rebild Bakker og blot manglede at
få den forventede hotelaftale på
plads. I så fald altså DM og delegeretmøde 2017 i Rebild Bakker.

Eventuelt
Det sidste punkt på dagsordenen bød
på debat om overraskende mange
emner, fra nyttige input til ledelsen
over mere principielle sager til en
fortsættelse af den skakpolitske debat efter formandsberetningen. Stikord i det følgende er: Information
under DM, liga- og divisionsdatoer,
stemmeret, FU-holdning til Tænketankens forslag, samt dansk rating
eller FIDE-rating.
Aksel Hansen, Holstebro Skakklub, takkede for et fremragende
DM-arrangement og fulgte op med
nogle forslag til små konkrete forbedringer. Som det ene ønskede han
mere tydelige og letlæselige turneringstavler, og som det andet, at
navneskiltene også anførte klub, og
som det tredje, at rundekortene viste pointsummerne.
Peter Stuhr, Køge Skakklub, fandt
det stærkt uhensigtsmæssigt, at
Skakligaen og de øvrige divisioner
spillede på forskudte weekender.
Dermed lægger holdturneringen
nemlig beslag på næsten alle weekender i sæsonen og gør det vanskeligt at placere deres arrangementer,
argumenterede han og nævnte som
eksempel Køges problemer med
planlagte juniorsamlinger.
DSU-formand Poul Jacobsen svarede Aksel Hansen, at tabellerne
stammer fra turneringssystemet,
som er et internetbaseret program.
Til DSU’s ønsker om forbedrede
udskrifter har programmøren oplyst,
at fordi det er internetbaseret, er print
en helt særlig udfordring. Det er ikke
som med et tekstbehandling på computeren med nogle printerdrivere og
et printerprogram, der sørger for
skarpe udskrifter, man er afhængig
af noget andet, når det er internetudskrifter. På det seneste møde med
Michael Nielsen blev udskrifternes
kvalitet drøftet, og det er en dyr
udfordring. Formanden gættede på,
at det handler om et 6-cifret beløb.
Og til Peter Stuhrs kritik af holdturneringens program svarede formanden, at HB er delt i spørgsmålet
om placering af skakligaen i forhold
til de øvrige rækker. Som det blev
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Peter Stuhr – holdskak fylder for meget.

Poul Jacobsen – HB sætter tempoet.

praktiseret i denne sæson, vinder det
næppe prisen som jordens bedste idé,
medgav formanden. Tanken med at
adskille liga og divisionsskak var,
at flere kunne få glæde af live-visningerne, men FU var blevet klogere.
Der var derfor umiddelbart lagt
op til et program for 2016-17 med
total overlapning, men divisionsturneringsudvalget præsenterede et forslag om at lade Skakligaens tre dobbeltunder afvikle på forskudte datoer, dels fordi der så måske ville
være et større publikum til matcherne, og fordi der derved frigøres
kræfter i klubberne til at vise dobbeltrunderne live. Og den løsning fik
flertal i HB.
Men FU vil naturligvis hele tiden
lytte til kritik og har forståelse for,
at når man kører arrangementer, der
er bundet op på snævre terminer, er
det ærgerligt, at der ligger andet, man
også gerne vil deltage i.
Formanden konstaterede, at landet er så lille, at man ikke har langt
til andres arrangementer, og andre
har ikke langt til ens egne arrangementer. Han fremkom med den tanke, at man måske kunne udbrede
holdsæsonen, så den begynder tidligere og slutter senere. Fremtidens
turneringer vil jo afhænge af ønsker
og synspunkter.
Lars Wisler, Grindsted Skakklub,
havde som formand for klubben bedt
om at få udleveret stemmesedler før
mødet, men var blevet afvist med
den besked, at medlemstallet i klubben var for lavt. Han anså det nuvæ-

rende krav om minimum otte medlemmer for et demokratisk problem
og opfordrede FU til at sikre, at alle
medlemmer havde stemmeret.
Dirigenten indskød, at et sådant
forslag lægger op til en lovændring,
som skal vedtages på delegeretmødet, og som altså ikke kan klares
administrativt af FU og HB.
Rene Baarup-Christensen pegede
på, at DSU er en organisation af
klubber, og at tanken med de nuværende minimumskrav nok har været, at organisationen ellers risikerede at få et meget stort antal ‘klubber’, hvor formanden var eneste
medlem.
Steen Juul Mortensen bakkede op
om denne udlægning, og mente at
kunne huske, at formuleringen blev
vedtaget ved lovrevisionen i Odense
1969, syv år før han selv blev formand. Ligesom DSU-kassereren
fandt han et minimumskrav nødvendigt.
Poul Jacobsen imødekom Lars
Wisler med en bemærkning om, at
hvis kravet om otte medlemmer anses for et demokratisk problem, kan
det naturligvis tages op.
Bo Munksgaard, Præstø Skakklub, var bedrøvet over den modtagelse, Tim Bjerres forslag havde
fået. Han efterlyste en klar udmelding fra DSU-formanden, om han
var for eller imod. I stedet for at lurepasse. Bare at afvente begivenhedernes gang anså han for en meget regressiv tilgang til organisation
og ledelse.

Poul Jacobsen svarede, at FU har
været tilhænger af offensiv strategi,
og at dele af HB har samme opfattelse, mens andre går ind for en mere
forsigtig tilgang. At DSU skal skynde sig så langsomt, at man kan være
sikker på, at det, der bliver gjort, er
det rigtige. Ledelsen vil gerne have
masser af penge at gøre godt med,
men det er HB, der lægger Unionens
budget og afgør, hvad der er muligt.
FU ville gerne have haft mulighed
for at ansætte en mand og var villige
til at tage af egenkapitalen, men HB
manede til forsigtighed.
Mere mente formanden ikke at
kunne komme ud af busken uden at
sige noget, han måske senere alligevel ikke kunne stå ved. Men han fortsatte: ‘Jeg står jo med den drøm, at
nogle de ting, vi her sætter i gang,
UGP og eksperimenterne med online marketing kaster nogle kontingentkroner i kassen forholdsvis hurtigt, så vi også på den måde får en
aktiv forbedring af økonomien. Men
derfra og så til at gå ud i en stor
kontingenstigning, er der langt.
Realitetspolitikken tilskriver, at pengene bruges i moderat tempo.’
Johnny Rasmussen, Silkeborg
Skakklub, spurgte, om DSU på sigt
overvejede at gå helt over til Elorating og droppe den danske rating?
Han havde nemlig noteret sig, at
grupperne ved DM 2016 var inddelt
efter Elo-rating og ikke efter den
danske.
Formanden svarede, at det gav
mening at beholde det danske, i hvert
fald en tid fremover, fordi satsningerne på Ungdoms Grand Prix jo
netop var baseret på, at de unge kan
blive registeret i DSU’s kartotekssystem og komme på den danske
ratingliste som hurtig- og prøveskakmedlemmer. FIDE opdaterer
sine tal hurtigt og effektivt, og svenskerne er da også på vej til kun at
bruge FIDE-tallene, så teknisk
mente formanden det nok muligt kun
at bruge FIDE-rating.
Dermed var talerækken slut, og
dirigenten kunne takke for god ro
og orden og slutte af med at motivere et leve for Dansk Skak Union.
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Dansk Skak Unions
Støtteforening
Organisatorisk har året 2015 været rædsomt for
DSUS. Kassereren har desværre været stort set
tavs, og ikke overdraget informationer, så den
øvrige bestyrelse har kunnet udsende årsmeddelelse
og kontingentopkrævninger m.v., og der foreligger
heller ikke et revideret regnskab for 2015.
På generalforsamlingen i Svendborg lørdag d. 26.
marts blev Erik Søbjerg, som hidtil havde været
menigt bestyrelsesmedlem, valgt som ny kasserer.
Per Stentebjerg, som hidtil også havde været menigt
bestyrelsesmedlem, ønskede ikke genvalg, og
takkede således af efter fem år. Som nye bestyrelsesmedlemmer valgtes Thomas Vestergård og Peter
Kinggaard. Den øvrige bestyrelse består af formand
Allan Bangsbro og Claus Marcussen.
Skiftende kasserere har gennem de sidste ca. 10 år
slidt hårdt på tilliden til foreningen blandt medlemmerne, og medlemstallet har været stærkt vigende
fra ca. 300 til under 100. Selv den helt minimale
administration af foreningen æder en betydelig
andel af kontingentindtægterne, og renteindtægter
på et meget lavt niveau gør det svært at opretholde
formuen. Det har tidligere ledt til overvejelser om en
mere risikabel investeringsprofil, som bestyrelsen
dog forkastede i forbindelse med sidste års
generalforsamling, da det ikke er i foreningens ånd.
Støtteforeningen er skrøbeligt konstitueret i forhold
til eksempelvis overtagelse af foreningens ledelse af
turneringsarrangører, eller folk med andre store
planer for anvendelsen af foreningens midler.
Bestyrelsen lagde på generalforsamlingen derfor op
til en diskussion omkring foreningens fremtid.
Bestyrelsen ser Dansk Skak Union som en mere
sikker havn for Støtteforeningens midler, så der
fortsat vil kunne udbetales efter de samme formål
og principper, uden omkostningerne ved at drive en
selvstændig forening. Det kræver ifølge foreningens vedtægter en annonceret generalforsamlingsbeslutning, samt en efterfølgende urafstemning.
Processen vil derfor tidligst
kunne sættes i gang om et
S
DSU
år. Alternativt overvejede
bestyrelsen at foreslå en
ændring af vedtægterne for at
opnå øget sikkerhed i forhold
til varetagelsen af foreningens
midler. Dette vil tilsvarende
kræve en urafstemning.
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Forsamlingen havde generelt forståelse for argumenterne, men var grundlæggende kede af tanken
om at nedlægge DSUS som selvstændig forening.
Der var en diskussion af muligheden for at forpligte
DSU på midlernes anvendelse efter en eventuel
overdragelse. Vurderingen var, at det burde være
muligt.
Formanden for DSU, Poul Jacobsen, så helst
DSUS bevaret som en selvstændig forening. DSU
kunne evt. hjælpe med indkrævning af kontingenter
for DSUS via et nyt medlemssystem, der arbejdes
på i DSU. Systemet vil bl.a. gøre det muligt for det
enkelte medlem at til- og fravælge enkelte dele af
medlemskabet. Her kunne et bidrag til DSUS evt.
gøres til et tilvalg. Bestyrelsen vil tage en dialog
med DSU om disse muligheder.
Konklusionen blev, at Støtteforeningen søges
videreført som selvstændig forening.
Formanden og den nye kasserer har umiddelbart
efter generalforsamlingen igangsat de påkrævede
aktiviteter i forbindelse med et kassererskifte.
De mange formalia – især adgang til foreningens
midler – kræver en vis behandlingstid, og forventes
først på plads ved udgangen af maj. Herefter vil
regnskabet for 2015 blive udarbejdet, revideret og
dernæst offentliggjort på www.dsus.dk. Medlemslisten vil blive ajourført og kontingentopkrævning
for 2016 vil blive udsendt.
Støtteforeningen har støttet eller støtter følgende
turneringer i 2016:
• Chess House GM 4.000 kr.
• Copenhagen Chess Challenge 4.000 kr.
• Fredericia Chess 2.000 kr.
• XtraCon Chess Open 8.000 kr.
• ØBRO Jubilæumsturnering 3.000 kr.
Støtten er med til at sikre afholdelse af internationale
skakturneringer i Danmark. Alle medlemmer af
Dansk Skak Union opfordres derfor til at være
medlem af Støtteforeningen, og dermed støtte disse
turneringer. Kontingentet er beskedne 100 kr. årligt,
som kan indbetales på konto 1551-8064939 eller
via Mobilepay på 61 51 80 69. Indmeldelse kan ske
ved at kontakte kassereren – se nærmere info på
foreningens hjemmeside på www.dsus.dk.
Støt internationale turneringer i Danmark – meld dig
ind i Støtteforeningen!
Allan Bangsbro, formand

Foto: Cathy Rogers.

Sejr
på bar
Landstræner Lars
Schandorff vandt GMturneringen Batavia
Chess i Amsterdam.
Lars Schandorff var en populær vinder i turneringen – og dermed også i baren.

Af Lars Schandorff
Skak på en bar i hjertet af Amsterdam
og tilmed et stærkt og spændende
felt. Det lød næsten for godt til at
være sandt, og det tog mig da heller
ikke mange minutter at acceptere invitationen.
De entusiastiske udmeldinger fra
arrangørerne tydede på, at det sociale var i højsædet, men et blik på
de mange unge, fremadstormende
spillere i turneringen gjorde det klart,
at niveauet ville blive højt og meget
kampbetonet. Jeg gik straks i træning. Altså med det skaklige – det
med baren gik jeg ud fra, jeg godt
kunne klare.

Baren
Skråt over for banegården i Amsterdam ligger Cafe Batavia nærmest
som en indgangsport til det berømte
og berygtede Red Light District.
Baren, for det er en bar trods navnet, er en klassisk pub med både
patina, et godt menukort og fuld af
gamle ølskilte på væggene. Læg dertil
en meget stor rygeafdeling i underetagen, hvor det ikke kun er cigaretter, der bliver tændt.
Ved siden af bardisken og lige
efter toiletterne er der et mindre baglokale. Det var her, turneringen foregik. Professionelt sat op med live-

8th Batavia Chess Tournament

1

2

3 4

5

brætter og det hele. På toilettet hang
en ikke just diskret seddel, hvor der
stod ‘Please don't use the dryers.
Chess game in progress’. Det blev
respekteret. Godt og vel.
Baren var i fuld gang under alle
runderne. Der var folk overalt, en
del skakspillere, men langt hovedparten var almindelige gæster. Det
gav en særlig stemning, man kan
roligt kalde det folkeligt.

Turneringen
Det var ti mand (eller rettere otte
mand, en dreng og en kvinde) allemod-alle med de tre stormestre som
6

7

8

9 10

pts.

2500

 ½ 1 ½ ½ ½ 1 ½ +

1

6½

2. GM Friso Nijboer, NED

2545

½  0 1 ½ 1

1

6½

3. GM Sabino Brunello, ITA

2562

0

1. GM Lars Schandorff, DEN

1 ½ 1

1  ½ ½ ½ 1

1 ½ 1

4. IM Stef Soors, BEL

2390

½ 0 ½  ½ 1

5. IM Moulthun Ly, AUS

2480

½ ½ ½ ½  0 ½ 1

6. IM Arthur Pijpers, NED

2476

½ 0 ½ 0

7. IM Thomas Willemze, NED

2418

0

0

1

1

6

1 ½

6

1

5½

1

1  1 ½ ½ 1

0 0 ½ 0  ½ 1

1

5
3

8. FM Danny de Ruiter, NED

2312

½ ½ 0 0

0 ½ ½  ½ 0

2½

9. Lucas van Foreest, NED

2350

–

0 ½ 0

0 ½ 0 ½  1

2½

10. WGM Anne Haast, NED

2381

0

0

0 

1½

0 ½ 0

0

0

1

18.-28. februar, Amsterdam. Kategori VIII. Ratinggennemsnit 2441.
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... 8th BATAVIA CHESS TOURNAMENT
favoritter: Lokale Friso Nijboer, som
jeg har været junior med, og den
sympatiske italiener Sabino Brunello,
som jeg blandt andet kender fra et
par gode år i Sydøstfyn, samt mig
selv. Jeg fik en udmærket start med
3½ af 5. Brunello førte med 4, men
jeg vidste, at jeg havde hvid mod
ham i 8. runde, så afstanden bekymrede mig ikke så meget.
Desværre vågnede jeg op på fridagen med kraftig feber. En irriterende
influenza-epidemi hærgede under
turneringen. Det lykkedes at komme
igennem næste parti og holde relativt nemt remis med sort, selv om
jeg havde det frygteligt. I næste
runde skulle jeg have hvid mod det
kun 14-årige stortalent Lucas van
Foreest. Det var et parti, der skulle
vindes. Bare ikke let, når man dårligt kan rejse sig fra sengen. Men en
time før start ringede turneringslederen og informerede om, at min
modstander også var heftigt angrebet af influenzaen og ikke kunne
møde op! Poetisk retfærdighed eller
bare ironisk held? Anyway, jeg fik
pointet og kunne blive på sofaen hele
dagen.

lid åbning i en must-win-situation.
3... cxd5 4. Lf4 Sc6 5. e3 Sf6 6. Sc3 a6
Alternativet er 6... Lf5, men efter 7.
Db3 Sa5 8. Da4† Ld7 9. Dc2 kommer løberen ikke ud alligevel.
7. Ld3 Lg4 8. Sge2 e6 9. 0-0


  ^
   
   
   
   
   
  
 

9... Lxe2!?
Interessant beslutning. Sort giver
bare Hvid en stærk hvidfeltet løber
vs. springer. De fleste forsøger at
bytte løbere med Lh5-g6, f.eks. 9...
Ld6 10. f3 Lh5 og nu 11. Sa4!? 0-0
12. Sc5 som spillet af Aronian. Sort
står sikkert o.k., men jeg vil helst
have hvid!
10. Dxe2 Ld6 11. Lg5 Le7 12. Tac1
12. f4!?

12... Sd7
Normalt er 12... 0-0 13. Sa4 med en
typisk lille hvid fordel.
13. Lxe7
13. Lf4!?
13... Sxe7
Han kunne have overvejet at slå med
dronningen.
14. e4 0-0 15. exd5!
Igen: Keep it simple. Afbytningerne
forenkler, men Hvids lille plus består.
15... Sxd5 16. Sxd5 exd5 17. Dc2
Med tempo.
17... Sf6

  ^
   
   
   
   
   
 

 
18. Dc7!

Finalen

8. runde

Brunello førte stadig, nu med 5½ af
7. Jeg havde 5 ligesom den belgiske
overraskelse Stef Soors. Fysisk var
jeg langtfra på toppen, men chancen
skulle selvfølgelig spilles. Jeg besluttede mig for noget overskueligt,
ikke alt for krævende, hvor man
kunne presse i lang tid. Inderst inde
håbede jeg på Slavisk...

Foto: Cathy Rogers.

Lars Schandorff
Danmark (2500)

Sabino Brunello
Italien (2562)

Dronninggambit / D10
1. d4 d5 2. c4 c6 3. cxd5!
Det var det! Afbytningsvarianten er
overskuelig, men samtidig overraskende svær at spille for Sort. Dertil
kommer, at jeg har en del ideer, som
stammer fra nogle fælles landsholdsanalyser forud for EM i Warszawa i
2013. Og så vidste jeg, at Sabino
ville blive overrasket over en så so-
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Topseedede Sabino Brunello med hvid analyserer sammen med Lucas van Foreest efter
den indbyrdes remis i sidste runde, der holdt italienenen ½ point bag Schandorff.

Foto: Cathy Rogers.

for Sort var det under ingen omstændigheder.
34. axb5 Kd7 35. h4 a4
Sort søger modspil med alle midler.
36. f3?!
Computeren siger 36. Kc3!, hvorefter jeg troede, 36... Tc7 var remis
med det samme, men efter 37. Kb4!
Txc6 38. bxc6† Kxc6 39. Kxa4 vinder Hvid bondeslutspillet!
36... Ta7 37. Ke3 a3 38. bxa3 Txa3†
39. Kf4 f6 40. Txb6 Td3 41. Tb7†?!
41. Kf5! Txd4 42. h5! er en stærkere trækfølge. Her bliver Hvid ved
med at stå max. aktivt.
41... Ke6 42. Txg7 Txd4† 43. Kg3 Tb4
44. Txh7 Txb5

 
 
  
  
   
  
  

  


Lars Schandorff nød at spille på Café Batavia
og at fejre sejren efter traditionen på stedet.

Dronningafbytning forstørrer Hvids
fordel. Bagefter besidder han c-linjen, plus at løberen er klart bedre end
springeren. Sort kan dog ret ubesværet dække sig ind, så spørgsmålet er,
om det er nok.
18... a5 19. Dxd8 Tfxd8 20. Tc7 Tab8
21. Te1 Se8 22. Tc5 b6 23. Tc6 Tdc8
24. Txc8 Txc8 25. La6 Td8 26. Tc1 Kf8
27. Kf1 Ke7 28. Lb5 Sd6 29. Tc7† Ke6
30. Tc6 Tb8 31. a4 Tb7 32. Ke2 Ke7
33. Kd3


   
  
  
   
   
  
  
   

33... Sxb5?!
En panikreaktion i tidnøden. Det var
bedre at forholde sig passivt, men så
kunne Hvid være begyndt at gå frem
med bønderne på kongefljen. Rart







Jeg var ikke tilfreds med det, jeg
havde fået. Ærgrede mig over den
missede Kf5-mulighed. Men stadigvæk: Bonde mere og gode gevinstchancer. Desværre også gode remischancer for min modstander.
45. Kf4 Tb4† 46. Ke3 f5?!
Det var bedre at blive ved med at
skakke.
47. h5 f4† 48. Kd3 Tb3† 49. Kd4 Tb4†
50. Kc3 Tc4† 51. Kd3 Tc1 52. h6
Nu ser det pludselig meget lovende
ud. Måske kan Sort få fat i h-bonden, men så vinder Hvid nok f4 og
har to forbundne fribønder.
52... Td1† 53. Ke2 Tg1 54. Kf2 Th1 55.
Ta7?
Vi var begge trætte. 55. Th8! Kf7
56. h7 Kg7 57. Tg8† Kxh7 58. Tg4
vandt.
55... d4?
55... Kf6! holder remis.
56. Ke2 Kd5 57. h7 Kc4 58. Tc7† Kd5
59. Kd2





   
  
   
  
  
   












Hvid har fuld kontrol.
59... Ke5 60. Tf7 Kd5
60... Th4 61. Kd3 Th2 62. Td7
61. Txf4 Txh7 62. Kd3
Vinder også den sidste bonde.
62... Ke5 63. Te4† Kf5 64. Txd4 Tg7
65. g4† Kg5 66. Ke3 Kh4 67. Td5 1-0

Bedste slutspil
Inden sidste runde delte jeg føringen med Soors, der blot skulle bruge
en remis for GM-norm. Han snublede dog mod Nijboer. Selv var jeg i
store problemer mod den unge hollandske IM Pijpers, men holdt lige
nøjagtig efter en intens tidnød.
Da Brunello heller ikke var i stand
til at vinde, delte jeg førstepladsen
med Nijboer. Sejren over Brunello
gav mig bedst korrektion, og da partiet tilmed blev præmieret som turneringens bedste slutspil, gik alt op
i en højere enhed.

Eventen
Skak på en bar var et interessant
koncept. Det bringer det pludselig
ind i byens billede, og man får en
naturlig vekselvirkning med det almindelige, pulserende liv. Jeg snakkede en del med Jeroen van den Berg,
som til daglig er direktør for de verdenskendte Wijk aan Zee turneringer, men som også var med i arrangørgruppen for Batavia-turneringen.
Han sagde, at Batavia – som blev
afviklet for 8. gang – er den vigtigste skakbegivenhed i Amster
dam, fordi den er så socialt stærk og
livfuld – noget man savner i de helt
store turneringer. Det var i hvert fald
cool at være en del af.
http://batavia1920.nl/chess/
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Aktuel verdensskak – NIC Yearbook og Informator
Vil du gerne jævnligt have tilsendt læsestof i form af kvartårlige
bøger med aktuelle artikler?
Så er det måske en idé for dig at prøve et eksemplar af Chess
Informant, som siden starten i 1966 har været kendt som
”Informator” og en uudtømmelig kilde til skak-viden.
I dag udkommer Chess Informant fire gange om året, og netop
det seneste nr. 127 er jubilæumsnummeret ”Golden 50 Years”.
Første halvdel af det 348 sider store kompendium er viet til
spændende artikler af førende GM'ere, medens den sidste
halvdel sædvanen tro er fyldt med aktuelle toppartier
kommenteret i den trendsættende Informator-stil.
Pris for jubilæumsnummeret: 230 kr.
Eller hvad med at prøve et nummer af New In Chess Yearbook?
Udkommer fire gange om året siden 1984. Det seneste nummer 118 bringer på sine 256 sider artikler og åbningsnyheder
af skakkens bedste navne. Chefredaktør hos det hollandske
New In Chess er legendariske GM Jan Timman.
Pris for NIC Yearbook: 225 kr.
De to kvalitetsudgivelser sælges enkeltvis via www.skaksalg.dk,
eller som abonnement ved henvendelse til os. Har du tidligere
abonneret, men nu er forsvundet ud af systemet efter skift i
ledelsen af skaksalget, så kontakt os endelig, så vi kan råde
bod på dette!

Vi ses til Copenhagen Chess Festival / XtraCon Chess Open
på Konventum i Helsingør!

Sædvanen tro har vi ligesom ved DM
i Svendborg en stor salgsudstilling
ved sommerens internationale
skakfestival i Helsingør.

Vi er på spillestedet Konventum fra
mandag den 25. juli til søndag den
31. juli. De nøjagtige åbningstider v
fremgå af www.skaksalg.dk.
Vi modtager også gerne besøg på
vores adresse i Løkken, men ring/
mail gerne først og aftal tid.

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

Dansk Skaksalg
Skal du i gang med at kigge på åbningsteori?
Så er denne spændende bog på www.skaksalg.dk sikkert
noget for dig:
”My First Chess Opening Repertoire for White” fra New In
Chess. Alle skakbegyndere må beslutte sig for, hvilke
åbninger, de vil spille. Ellers er der stor risiko for at drukne i
mængden af omskiftelig åbningsteori. Den erfarne franske
skaktræner Vincent Moret tilbyder her et komplet, ready-to-go
åbningsrepertoire, der ikke har risiko for at blive forældet
inden for kort tid. Bogen er på 176 sider og oversat til
engelsk af GM Tony Kosten.
Vores vurdering er, at vi her har en fantastisk god bog for
spilleren på 14-1500 i rating, og som dækker behovet op til
cirka 1800 i rating. En tilsvarende bog med et repertoire
for sort er på vej.

Pris hos Dansk Skaksalg:
149 kr.

Er du træt af brune træbrikker
og gerne vil have et pænt sæt derhjemme?
Vi har fået et luksusbræt i sort træ og ahorn hjem.
Med notation og 55 mm felter. 475 kr.
Brættet passer sammen med Amerikansk Staunton,
sort/hvid, m. kongevægt 54 g til 395 kr.

M
Passer også godt med Luksus Staunton, sort/hvid,
i buksbom m. kongevægt 70 g til 425 kr.

Ole Knudsen

vil

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 mandag, torsdag og fredag kl. 10-14

, hvor nye produkter vil blive præsenteret.
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Philidor mestre
Holdleder Nikolaj Mikkelsen løfter DM-bowlen i triumf efter suveræn sejr i XtraCon-Skakligaen. Fra venstre og med scorerne i
parentes er det Helgi Ziska (7/7), Simon Bekker-Jensen (8/8), Nils Grandelius (7½/9), Nikolaj Mikkelsen (7/8), Jakob Vang Glud
(5/6), Jacob Aagaard (3/4) og Gawain Jones (3½/5). Yderligere otte spillere fik chancen holdet: Emanuel Berg (3/3), Hans
Tikkanen (1/1), Allan Stig Rasmussen (4½/8), Curt Hansen (4/6), David Bekker-Jensen (1½/2), Peter Nicolai Skovgaard (½/2),
Kristian Hovmøller (1½/2) og Marie Frank-Nielsen (0/1).
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XtraCon-Skakligaen
DM i holdskak 2015-16

www. skak.dk
+ 'Divisionsskak'

Af Thorbjørn Rosenlund
sonen, og 15-årige Jonas Bjerre brillerede ved at vinde alle syv partier,
han spillede for holdet. Partislutningerne viser vi side 48.
Også Nordkalotten har grund til at
tænke tilbage på Skakligaens ni matcher med betydelig stolthed. Dels lykkedes det holdet fra Græsted på Nordsjælland at besejre Philidor og dermed være eneste ubesejrede hold i
rækken og med lige så mange matchpoint som vinderen, dels var både
score og placering den bedste, siden
holdet rykkede op fra 1. division i
2005. Jonny Hector er svensk granit
på førstebrættet for Nordkalotten.
Med 6½ point af 8 var han næsten 2
point over forventet score, og historisk var hans 9 point af 9 på bord 1 i
sæsonen 2009-10.
Manglede der spænding i toppen
af Skakligaen, var den til gengæld intens i bunden. Før den afsluttende
dobbeltrunde i Skanderborg lå Bov
yderst med 18 point, mens Jetsmark
havde 19 og ØBRO 21½. Men det
indbyrdes opgør mellem Bov og Jetsmark i 8. runde sluttede 4-4, så kravet
til Jetsmark var at score 2 point mere
mod Nordkalotten end ØBRO mod
Philidor. Og det klaredede de akkurat
ved at holde remis i et tabt slutspil i
allersidste parti.
Århus Nordre forsvarer fortsat rekorden med i alt 13 DM-titler indledt
med sejren i turneringens anden sæson 1963-64 og afsluttet med syv sejre
i træk i sæsonerne 1977-84.
Jørn Sloth var med hver gang , og
han har dermed den personlige rekord
som spilleren med flest DM-titler i
holdskak. Han er desuden en af Danmarks få verdensmestre, i korrespondanceskak 1975-80, og i matchen
mod Philidor vandt han smukt over
juniorverdensmesteren 1984.

Jørn Sloth
kommenterer:

4. runde

Ikke siden Helsinge Skakklub i 2009
afsluttede sin serie på ni mesterskaber i træk med at vinde samtlige matcher og lægge 9½ points afstand til
nummer to, er XtraCon-Skakligaen
vundet så suverænt som i år. Men
sejren til den professionelle Philidor
kom ikke uventet, for selv uden at
sende alle sine højratede spillere til
brætterne, stillede holdet hver gang
op som klar ratingfavorit.
Alligevel lykkedes det Philidor at
overraske positivt, for slutscoren 57
point, af 72 mulige var 3 point mere
end Helsinges rekord – og godt 2
point over holdets forventede score!
Klubben anvendte 15 af styrkelistens 19 navne, og da de to udenlandske stjernespillere, Michael Adams,
England, og Jan Gustafsson, Tyskland, endnu ikke har været i kamp
hverken i 2. eller 1. division, var det
faktisk kun et enkelt medlem, som
foruden Philidors primus motor Jan
Andersen, ikke havde lejlighed til at
bidrage til sejren med egne skaktræk.
Brætscorerne var tårnhøje. Helgi
Ziska hentede 7 point af 7, som færingen kunne lægge til de sidste to
års 6 af 6 i 1. division og 5½ af 6 i
2. division. Dette blev dog overgået
af Simon Bekker-Jensen, der tog
8 af 8 i år efter 7 af 7 i 1. division og
6 af 6 i 2. divison. Et fantomresultat,
han selv kommenterer side 48.
Det regerende mesterhold, Team
Nordea Skanderborg, spillede også
en stor turnering. Jyderne sluttede af
med syv sejre i træk og scorede faktisk 1 brætpoint mere, end da de senest blev mestre – og hele 3½ brætpoint mere, end da de vandt i sæsonen 2012-13. Holdet råder over et
kuld af unge, meget lovende spillere.
Rasmus Svane og Mads Andersen er
begge blevet stormestre i løbet af sæ-

Curt Hansen
Philidor (2611)

Jørn Sloth
Nordre (2301)

Siciliansk / B27
Jeg havde forberedt mig på Allan
Stig og Glud. Men så var det Curt
der sad der... Naturligvis kender
jeg hans spil fra tidligere. Jeg var
Sort tre gange i 80’erne. Og nu –
Sort igen.
1. e4
Den måtte jeg tænke lidt over.
1. c4 eller 1. d4 havde ikke overrasket mig.
1... c5
Det havde jeg ikke spillet mod Allan Stig. Men jeg klarede mig vist
lige med siciliansk mod Curt i vores gamle partier!?
2. Sf3 g6
Den hyperaccelererede drage, en
noget fræk variant! Jeg var klar til
at spille den som nyudsprunget
pensionist i seniorturneringer for
otte år siden. På en god dag! Jeg
kan vel stadig huske lidt? Curt er
nok heller ikke på toppen i sicilianske sidevarianter... Som den tjekkede positionsspiller han er, sad
jeg og ventede 3. c4, sikkert med
overgang til den af mange frygtede Marozcy-opstilling.
3. d4 cxd4 4. Dxd4! Sf6 5. Lb5
Javel, så slap jeg da for at bestemme mig efter 5. e5 Sc6 6. Da4
Sd5 7. De4! Skal hesten til b4, c7
eller måske b6? Løbertrækket er
Bronsteins opfindelse, så meget
vidste jeg. I stampartiet BronsteinZjidkov, 1972, kom 5... Da5†?! 6.
Dc3! – har jeg siden slået op. En
2016 /3/139
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anden pointe er 5... a6 6. e5! axb5 7.
exf6, som muligvis er o.k. for sort.
Dét havde jeg ikke lyst til. Men kan
man ikke spille Sc6 og evt. ‘ofre’
rokaden?
5... Sc6 6. Lxc6 dxc6! 7. Dxd8† Kxd8
8. Sc3 Lg7
Først her tænkte Curt igen (siden
træk 3) lidt længere. Jeg var ved at
finde ud af, hvad jeg skulle spille på
9. Lf4... 9... Sh5! har jeg nu læst
mig til; også at både Bent Larsen og
Peter Heine har forsvaret den sorte

stilling efter dronningafbytningen.
9. e5!? Sd5 10. Sxd5 cxd5 11. Lf4 Le6!
Forbereder Kd7. Jeg var stolt af trækket, men ser bagefter at det er anbefalet i Andrew Greets ‘The accelerated dragon’ fra 2008. Ifølge en
opdateret ChessBase er det dog spillet for første gang i Curts og mit
parti(!). Flere sortspillere har tabt
efter 11... Lg4 (12. Sd4!)
12. 0-0-0 Kd7 13. Sd4
13. c4 er ufarligt for Sort pga. 13...
Thc8.

Philidor – holdånd
kan ikke købes
Af Palle Skov
Historien om Philidor begynder et
helt andet sted, end mange formentlig er klar over. De første skridt var
ikke med at skaffe stormestre fra
Danmark og de nærmeste lande, men
drejede sig om planer om at få skak
integreret i undervisningen på en
skole nord for København.
Skakklubben Philidor er den nyeste komet i dansk holdskak. Klubben har vundet fem sæsoner i træk –
alle i forskellige rækker eller divisioner: Det begyndte i den københavnske 1. række i 2011/2012 og
derpå gik klubben med hastige skridt
også lige gennem Mesterrækken,
2. og 1. division, og til at vinde landets højeste række, XtraCon-Skakligaen i marts i år i Skanderborg.
Den svenske GM og for tiden regerende sverigesmester Nils Grandelius var med allerede fra den første kamp i sæson ét, mens de danske
IM'ere først blev kampklar sæsonen
efter.
De første sæsoner spillede klubben på hotel; den seneste sæson har
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hjemmebanen været ØBRO's lokaler på Rosenvængets Allé i København. Philidor har ikke klubaftener,
men ‘kun’ et hold, og flytter altså
lidt rundt.

Begyndte med planer
om skak for unge
Men hvem er de egentlig, de gode
nomadefolk i Philidor, og hvordan
begyndte det hele?
Det begyndte faktisk med tanker
om at gøre noget for børn, og på en
anden måde end skoleskakken arbejder. En af initiativtagerne til Philidor, Jan Andersen, sad en dag sammen med Curt Hansen, som på det
tidpunkt ikke rigtig spillede mere.
Og de talte om at gøre noget for unge
skakspillere, ikke i skoleskakregi,
men gerne for børn.
Resultatet blev en times ugentlig
obligatorisk ‘matematik og skak’ i
indskolingen på Tranegårdskolen i
Hellerup. Stærke spillere blev knyttet til projektet med undervisning på
skolen, og ideen om at etablere et
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Nu tænkte jeg længe. Kom ned på
en halv time mod Curts 1.15. Jeg

stærkt hold var pludselig ikke langt
væk.
– Da jeg havde lokket Curt og andre med, kunne vi pludselig lave et
hold, fortæller Jan Andersen. Han
understreger flere gange i samtalen,
at hans rolle på holdet ikke længere
er så interessant, selv om han vedkender sig at være blandt ophavsmændene til Philidor.
Navnet Philidor bør være velkendt
for historisk interesserede skakspillere. I 1700-tallet var den franske
skakmester og komponist Philidor
en af sin tids stærkeste spillere, og
udgav også lærebøger. Foruden at
have lagt navn til åbningssystemet
1. e4 e5 2. Sf3 d6 bærer bl.a. en
teknisk gevinstføring i tårnslutspil
også hans navn.

Internationale tanker
og drømme
Det var nu ikke, fordi nogen i klubben spiller åbningen Philidor, at dét
blev navnet. Fra starten var tankerne
om klubben bare andet og mere end
blot at vedblive at være en hyggeklub i den københavnske mesterrække – derfor blev der tænkt stort
og internationalt.
Meget er bygget op omkring IM
Nikolaj Mikkelsen og GM Jakob
Vang Glud. De er med til at sætte
holdet, og de ved hvem der er i god
form. Og selv om truppen ikke er
stor, kan man godt vælge endda
stærke stormestre fra – Curt Hansen
var eksempelvis ikke med i afslut-

Foto: tr.

fandt et træk, som Curt var så tilpas
imponeret af, at han bagefter mente,
at Hvid skulle have spillet 13. The1.
13... g5! 14. Lxg5
Jeg var mere bekymret over 14. Lg3;
måske 14... h5!?
14... Lxe5 15. Sxe6 fxe6
15... Kxe6? 16. The1 er bare dårligt.
Nu kan jeg ikke længere glæde mig
Jørn Sloth – med 13 DM-titler for
Nordre mest vindende spiller i
divisionsturneringen gennem tiderne.

Overperformet
i ligaen
Men når talen falder på hold-DM
har Philidor overperformet, hvilket
faktisk er usædvanligt for et så stærkt
hold. Samlet set har klubbens spillere klaret sig bedre end ratingforventet.
Der er også tale om grundige forberedelser, også mod hold, hvor man
kunne forestille sig, at stormestre
som Nils Grandelius, Gawain Jones,
Emanuel Berg og Hans Tikkanen –
for nu at nøjes med at nævne de
udenlandske stormestre, der har spillet i denne sæson – ville tage lidt
lettere på det, ud fra devisen: Vi er
bedre end de andre, så det går nok.
Her et fint parti fra den svenske
GM Emanuel Berg som et eksempel
på, at det betaler sig at være velforberedt. Fra 1. runde, 2. division
2013/14, Philidors første match i
divisionsturneringen:

Emanuel Berg
kommenterer:

1. runde

ningen på XtraCon-Skakligaen, da
klubben vandt sit første og formentlig ikke sidste hold-DM.
Til gengæld blev han bedst placerede af de fire Philidor-spillere ved
det individuelle DM i år i Svendborg. Som en anden af Philidor-deltagerne i Landsholdsklassen, Jakob
Vang Glud udtrykte det efter DM: –
Ja, Curt blev klubmester!
Endnu har Philidor et individuelt
DM til gode, da Curt Hansens seks
mesterskaber alle er fra før klubben
blev dannet.

Emanuel Berg
Philidor (2556)

Morten Ligaard
Brønshøj II (2274)

Spansk / C63
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 f5
Som ventet valgte min modstander
at gå ind i Jänisch-gambitten. Jeg og
Nils havde kigget lidt på det på vejen fra Lund til Østerport om morgenen.
4. d3 fxe4
4... Sf6 5. exf5 er lille hvid fordel.
5. dxe4 Sf6 6. 0-0 Lc5 7. Lc4!?
Et interessant, men forholdsvis sjældent spillet træk. Jeg anvendte det i
et vigtigt parti mod Jonny Hector i
sverigesmesterskabet 2010 i Lund.
Hvid ofrer et tempo for at forhindre
Sorts korte rokade. Stillingen har ligheder med kongegambit med omvendte farver. En vigtig detalje er dog,
at Sort her er blevet tvunget til at slå
på e4, hvilket giver Hvid betydeligt
større spillerum til sine brikker. 7.
Dd3 er normaltrækket.
7... d6 8. Sc3 Lg4 9. h3 Lh5
Alternativet 9... Lxf3 er aldrig blevet spillet, men er solidt. Efter 10.
Dxf3 har Hvid dog i løberparret en
fordel på langt sigt.
10. Lg5 Sd4
Dette er tidligere spillet i et enkelt
parti. 10... h6 11. Lxf6 Dxf6 12. Sd5

over løberparret – men måske over
dobbeltbonden i e-linjen? Jeg har
nylig lært Wahlboms regel: ‘En
dobbeltbonde i centrum er næsten
altid god!’ Magnus Wahlbom, den
stilige svensker, som jeg ofte møder
til seniorturneringer, gjorde sin interessante iagttagelse engang tilbage i
70’erne.
16. The1 Ld6!
Planen var først 16... Lf6, men min
løber er vel bedre end hans?
17. g3 b5!

Dd8 13. c3! gav Hvid bekvemt spil
i Fernandez Garcia (2419) - Gomez
Dieguez (2052), Sanxenxo 2012
(1-0 i 42 træk). 10... Dd7? besvares
med 11. Lxf6 gxf6 12. Sxe5! Lxd1
13. Sxd7 Kxd7 14. Taxd1 med merbonde og klar fordel til Hvid (1-0 i
44 træk i Baches Garcia (2379) Canal Oliveras (2246), Barcelona
2011.
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11. Sxd4!
Dette var det geniale træk, som blev
fundet på toget umiddelbart før ankomsten til Østerport. Det er faktisk
blevet blevet spillet i et tidligere parti.
11... Lxd1
11... exd4 12. Se2 giver Hvid en
betydelig strukturel fordel.
12. Se6
Her sluttede min og Nils’ forberedelse mere eller mindre, da det var
tid at stige af toget. Imidlertid gav
Houdini den betryggende vurdering,
at stillingen var i balance, og af egen
erfaring ved jeg, at det i de fleste
2016 /3/141
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Løberpleje – bønder på hvidt.
18. Td3 a5 19. Le3 h5 20. Lg5!?
Nok allerede her med planen f4 og
h4. Men løberen bliver noget passiv
på g5. Bedre måske 20. Ld4.
20... Taf8 21. f4 Thg8 22. h4 Tf5 23.
Kd1
Hans Majestæt vil gerne til kongefløjen – med et veltimet g3-g4 kan
Hvid få en farlig fribonde i h-linjen.
23... a4 24. Te2 Lc5 25. Ke1 Kd6
Jeg 10 minutter igen, Curt 37.
26. Kf1 e5!

Det må briste eller bære.
27. Kg2 Ke6!
Pointen med 26... e5. Nu truer e5e4, som ikke gik straks pga. 28.
Txe4.
28. fxe5 Txe5 29. Txe5† Kxe5 30. Tc3
Ld4 31. Tc6
31. Tc7 Kd6! (32. Txe7? Txg5)
31... Lxb2 32. Lxe7 Kf5 33. Kf3 Le5
Eneste bekymring: kun 2 minutter
tilbage før træk 40 (dog plus tillægstiden, 30 sek. pr. træk). Curt har tid
nok. Men hans problem er, at han

gerne skal vinde!
34. Lg5 b4! 35. Th6 Tc8 36. Txh5?!
36... Ld2 var fornuftigt.
36... Tc3†
Uden frygt for 37. Le3†(!) Ke6 38.
Th6†, for jeg spiller ikke 38... Kf5
39. g4 mat, men 38... Kd7 eller 38...
Kf7. Men 37. Le3† var hans bedste.
37. Ke2? Ke4
Med mere tid havde jeg nok set 37...
Kg4 – det er endnu bedre.
38. Kd1 Txg3 39. Ld2 Tg1† 40. Ke2
Tg2† 41. Kd1

tilfælde er den, der har ofret materialet, som kommer bedst fra det, når
computeren siger lige spil.

Nødvendigt var det ikke-menneskelige træk 12... Le2!!, som ville redde
Sort ud af den værste knibe. En mulig følge kunne være 13. Sxg7† Kd7
(13... Kf8 14. Se6† Ke7 15. Sxe2
med fantastisk kompensation for
Hvid i form af en bonde, to lette officerer og aktivt spil mod Sorts sårbare konge. F.eks. 15... Dg8 16. Kh1!
h6) 14. Sxe2 med kompensation for
dronningen:
a) 14... Kc8 15. Sh5 Tf8 16. Tad1
h6 17. Lh4 b5 18. Ld5 (18. Lb3)
18... Tb8 (18... c6 19. Lxc6 Db6 20.
Lxa8 Sxh5 21. c3 med lille hvid fordel).
b) 14... Tf8 15. Tad1 (måske 15. Sh5)
15... c6 16. Sh5 b5 17. Lb3 a5 18. a3
h6 19. Lh4 a4 20. La2 b4 21. axb4
Lxb4 22. Td3.
c) 14... h6 15. Lh4 Kc8 16. Sh5 T
f8 17. Tad1.
13. Sxc5!
En stærk nyhed, som giver Hvid klar
fordel. 13. Lxf6!? er chancerigt, men
mindre klart. 13... gxf6 14. Sd5 ledte
til en faldsejr til hvid efter 14... Le2??
(14... Da4! er bedre, hvorefter Hvid
kan vinde dronningen tilbage, men
rigtigt overbevisende er det ikke.
Hvid har dog fuld kompensation efter 15. b3 Da3 16. Sexc7† fulgt af
slag på d1, men udgangen af partiet
er fortsat uklar) 15. Lxe2 Kf7 16.
Lh5† (1-0, Dvirnyy (2507) - Zelic
(2270), Zagreb 2012.
13... dxc5 14. Taxd1 Dc8
Nu findes der kun én måde for Hvid

at undgå at komme til at stå dårligt,
men det er også fuldt tilstrækkeligt
til at opnå fordel.
Efter 14... De7 tvinger 15. Sd5 Sxd5
16. Lxe7 Sxe7 Sort til at give dronningen tilbage, hvorefter Hvid har
flere veje til fordel. Bedst er måske
at åbne spillet med 17. f4.
15. f4! exf4
Dette taber, men det gør alternativerne givetvis også på sigt.
F.eks. 15... Sd7 16. Le6, og 15... h6
16. fxe5 hxg5 17. exf6.
16. Txf4 h6 17. Lxf6 gxf6 18. Txf6 c6
19. e5!
Stærkere end 19. Te6† Dxe6 20.
Lxe6 Ke7 21. Lg4 Tad8, som giver
Sort chancen for at spille videre, selv
om det er tabt i det lange løb.
19... Tf8 20. Txh6!
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Philidors
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– i Skakligaens
første tolv år
2.div.

2015-16

........

2014-15

1
2013-14

12... Dd7?
Det mest naturlige træk. Sort flytter
den truede dronning, går væk fra
gaflen og dækker den truede bonde
på g7. Nils var også fuldstændig sikker på, at det var netop dette træk,
der ville blive spillet, hvis jeg skulle
være så heldig at få stillingen på brættet mod Brønshøj II. Nu er det dog
allerede tæt på at være tabt for Sort.
Det andet dronningtræk gav også
hvid fordel: 12... De7 13. Sd5! Sxd5
(13... Le2 14. Sexc7† Kd7 15. Lxe2)
14. Lxe7 Kxe7 (14... Sb6 15. Taxd1
Sxc4 (15... Kxe7 16. Lb3 gik ikke)
16. Lh4 Lb6 17. b3 med lille hvid
fordel) 15. Lxd5 Lxc2 16. Sxc5 dxc5
17. Tfc1 Ld3 18. Txc5 c6 19. Td1
Le2 (19... La6 20. Lb3 med klar fordel) 20. Td2 cxd5 21. Txe2 Thd8
22. Tb5 Td7 23. exd5 Kd6 24. Tb4
er lidt bedre for Hvid.

2012-13

  ^
   
   
   
  
   
 
  

2004-05





















 
 
  
   
 
  








30 nye minutter på klokken – og en
hurtig kop kaffe. Jeg har remis med

Tilstrækkeligt var også 20. Te6†
Dxe6 21. Lxe6 Ke7 22. Ld7.
20... Tf4

 
   
   
   
  ^ 
   
 

 
21. Se4!
Hvid afleder tårnet fra forsvaret af
8. række.
21... Txe4 22. Th8† Ke7 23. Th7† Ke8
24. Lf7† Kf8 25. Tf1

Tg1† igen. Hvis jeg vil.
41... Lc3! 42. Lxc3
Eller f.eks. 42. Lg5 b3! 43. cxb3 Kd3
og vinder.
42... bxc3 43. Tg5 Td2† 44. Kc1 Th2
Med mattrussel.
45. Tg4† Ke3
Nogle af holdkammeraterne så den
hurtigere gevinst med 45... Kf3!
F.eks. 46. Td4 Ke2! Var Sloth ved
at blive groggy?
46. Tg3†! Kd4 47. Tg4† Kc5 48. Kd1
d4 49. a3 Kc4 50. Tg8

Der truede Th1† fulgt af Tc1, og cbonden falder.
50... Th1† 51. Ke2 d3†!
Det havde jeg glædet mig til.
52. cxd3† Kb3 53. Tb8† Kxa3 54. Tc8
Kb2 55. Tb8† Kc1
Curt opgav. F.eks. 56. Tb4 a3 57.
Ta4 c2 58. Txa3 Kb2.
0-1



Tf1 Dxe5 (27... Dxh7 28. Lg6†) 28.
Le6† Ke8 29. Ld7† Kd8 30. Lg4†.
1-0

  
   
   
   
  
   
 
  

Trods Hvids beskedne materialle erstatning for droningen, er Sort helt
forsvarsløs.
25... Te1
Eneste mulighed for at sprælle lidt.
26. Txe1 Df5
Men inden min modstander fik udført trækket, løb hans tid ud. Hvid
vinder dog enkelt med 26... Df5 27.

2. division 2013/14

1. division 2014/15

o)
. (El core
de
S
Run Forv

o)
. (El core
de
S
Run Forv

1
2
3
4
5
6
7

6,71
6,93
7,52
6,88
5,91
6,24
6,23

7,5
7,5
8,0
7,0
6,0
5,5
8,0

46,42 49,5

1
2
3
4
5
6
7

6,95
6,94
7,24
6,79
7,21
7,33
6,79

8,0
6,5
7,0
8,0
7,5
8,0
8,0

49,25 53,0

Philidor – bedre end forventet score

Skakliga 2015/16
o)
. (El core
de
S
Run Forv

1
2
3
4
5
6
7
8
9

6,52
5,42
5,41
6,50
5,40
6,74
5,30
6,82
6,76

7,0
5,5
7,0
7,0
7,0
7,5
3,5
6,0
6,5

Træning er ikke bare
hyggemøder
Holdet har spillet ni gange denne
sæson, men spillerne har været samlet
flere gange i skaksammenhæng. Til
regulære træningssamlinger.
– Jeg har aldrig før trænet så meget i en klub som i Philidor, siger
Nikolaj Mikkelsen, og uddyber det:
– Vi har siden klubbens start altid
sørget for at kombinere weekendenkeltrunder om søndagen med
træningssamlinger fredag og lørdag.
Der har aldrig været noget med bare
at fremmøde søndag formiddag – det
har altid været oven på en weekend
med træning.

Ratingudvikling (Elo)
Lidt statistik på, at det fungerer i
Philidor, kan man finde i ratingudviklingen for klubbens mest aktive
ikke-proffer. Nævnes kan det også,
at Jakob Vang Glud blev udnævnt
til stormester i 2014.
r

a
l
Janu 2 Apri 6
201
201

Nikolaj Mikkelsen
Jakob Vang Glud
Helgi Dam Ziska
Simon Bekker-Jensen

2397
2487
2460
2393

2463
2532
2542
2454

54,87 57,0
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Jonas Bjerre – syv point til Skanderborg

– Derudover har vi holdt ganske
mange træningsweekender ‘offseason’ med varierende trænere som
Nils Grandelius, Jacob Aagaard,
Gawain Jones, Curt Hansen, Emanuel Berg, Jakob Vang Glud og
Helgi Dam Ziska. Det er blevet til en
hel de sidste 4-5 år.
– Lige præcis denne sæson i Skakligaen har vi også holdt træning/fælles forberedelse aftenerne før enkeltrunderne, men der har som sådan
ikke været yderligere træningsweekender 'in-season'. I stedet har vi sparet kræfterne til at kunne koncentrere os om hovedopgaven: At vinde
DM. Nu har vi vundet, og vi har
allerede to træningssamlinger på tegnebrættet her i foråret og sommeren! siger Nikolaj Mikkelsen.
Mange af spillerne kan lide at træne
sammen. Og så opstår der nogle
communities. For eksempel kendte
Nils Grandelius og Gawain Jones
ikke hinanden før Philidor – i dag
mødes de to 2600+ stormestre og
træner sammen.
Philidor vandt ligaen med 9,5
point forspring til Skanderborg og
med Nordkalotten på tredjepladsen.
Sidstnævnte var eneste hold, der
besejrede Philidor. 4,5-3,5 blev resultatet. Og der bliver ikke sagt ‘pyt
med det’ – men vi vil helst vinde det
hele. Det har IM Simon Bekker-Jensen levet fint op til med 25 sejre i
træk.
Philidor er i øvrigt vindere af
Pokalturneringen 2012, 2013, 2014
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Thore Prien, Bov – JB













28... Le3† 49. Kh1 Lb6 50. De2 Lxg2†
51. Dxg2 Txg2 52. Kxg2 Kg6 53. Kf3
Kf5 54. c4 e4† 0-1

og 2015. Det går holdet altid op i at
spille – og vender tilbage for at forsvare titlen i år.

sammen. I én sætning kan det siges
meget kort: – Du kan ikke købe en
holdånd.

Vinde Europa-Cup'en for
Danmark er en målsætning

25 sejre i træk

Det er ikke noget mål at forsøge at
slå Helsinges rekord i danske holdmesterskaber, ni styk i træk. Derimod tænkes der internationalt.
– Holdet kommer ikke til at vinde
Europa-Cup'en for mesterhold i år.
Men Philidor tager med. Vi skal til
Europa-Cup og have en masse erfaring, siger Jan Andersen, der ser
optimistisk på en topplacering på et
senere tidspunkt.
Det er en tilfældighed, at klubbens højest ratede spiller, Michael
Adams (2728 Elo på FIDE's april
2016 liste og nr. 25 i verden), ikke
kom til at spille i Skakligaen i denne
sæson – men det betyder samtidig,
at han ikke kan bruges i EuropaCup'en.

Det skal være sjovt
Man er tæt på at blive overbevist om,
at klubbens sammenhængskraft er,
at spillerne synes de har det sjovt,
såvel på brættet som med hinanden.
– Problemet med mange af de klubber, der er money-driven, er, at de
lever kort. Spillerne mødes til holdkampe, spiller og tager hjem. Sådan
har det ikke været i Philidor. Man er
nødt til at gøre noget, og Philidor
lever, fordi det er sjovt. Og det er
tydeligt, at spillerne kan lide at være

Simon Bekker-Jensens vanvittige
stime lyder på 25 vundne partier i
træk i holdskak: 8/8 i Skakligaen,
7/7 i 1.div., 6/6 i 2.div og sejr i de 4
sidste partier i mesterrækken. I alt
giver det en score på 27½ point i 28
partier spillet for Philidor og rent
bord i divisionsturneringen. Her viser han sit bidrag til 7-1 sejren over
Nordre i årets Skakliga:

Simon Bekker-Jensen
kommenterer:

4. runde

Foto: Claus Qvist Jessen.

.. i partiet mod Århus/Skolerne.

Team Nordea Skanderborg kunne som
ventet ikke hamle op med Philidor, men
holdet kom stærkt igen efter det indbyrdes
nederlag i 2. runde og vandt de sidste syv
matcher i træk. Det er fristende at notere
sammenfaldet med ligadebuten til Jonas
Bjerre, for juniortalentet, som først til
sommer fylder 16 år, scorede 7 point af 7
trods en forventet score på kun 4 point.
Diagramstillingerne yder naturligvis ikke
hans modstandere fuld retfærdighed.
Forud er gået masser af kamp og gode
muligheder – men Jonas Bjerre vandt!

Simon Bekker-Jensen
Philidor (2438)

Filip Boe Olsen
Nordre (2245)

Engelsk / A11
Jeg startede i Philidor for at få noget
ny skak-inspiration i selskab med
gode venner fra Danmark og udlandet. En ting som altid har været en
hæmsko for mig er et meget ensidigt
åbningsvalg, som virker fint til et vist
niveau, men som i længden hæmmer ens skakudvikling. Sune Berg
kaldte mig for ikke så længe siden
fnysende for en ‘one-trick pony’
(nok mest fordi han endnu en gang
havde måtte afgive en remis...), og
jeg var efterhånden blevet moden
nok til at tage kritikken til mig.







28. Txc4?? Ta1† 29. Kf2 Ta2 30. Lxf6
Txc2† 0-1

 
 
   
   
   
  
  
  






38. g4! Sxd4 39. cxd4 Kxd4 40. Sxe3
Tg8 41. Ke2 Ke4 42. Tg3 Tg5 43. b4
... og 1-0 i 66. træk.

JB – Poul Erik Nielsen, Nordre



JB – Viktor H. Nielsen, ØBRO

John Rendboe, Århus/Skol. – JB
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32. Lc4† Kh8 33. exf5 gxf5 34. g5 e4
35. g6 Le5 36. Th7 mat! 1-0

Philidor har meget at fejre – fra venstre
Helgi Ziska, David Bekker-Jensen,
Emanuel Berg, Curt Hansen, Jan
Andersen, Gawain Jones, Sue Maroroa
Jones, Nikolaj Mikkelsen, Simon BekkerJensen, Jakob Vang Glud og Miriam
Olsen på Hard Rock Café i København
efter sidste sæsons afsluttende 8-0 sejr
over K41 i 1. division.

Foto: Marie Frank-Nielsen.

Hvis man vil udvikle sin forståelse,
må man smide noget af forsigtigheden over bord og stifte bekendtskab med nye stillingstyper. Hvis det
ikke havde været for vores træner
Nils Grandelius var det sikkert aldrig blevet til noget, men når man
dagligt bliver håndfodret med ChessBase-filer i hvilken åbning, det skal
være, så er der ikke længere nogen
undskyldning!
Min modstander i dette parti var den
unge og meget talentfulde Filip Boe.
Han skal nok blive rigtig god og sikkert også bedre end mig, men selvfølgelig er der stadig nogle huller
man kan prøve at udnytte.

De fleste fremadstormende unge spillere (med visse undtagelser, selvfølgelig) mestrer det konkrete spil, men
har langt sværere ved stillinger, hvor
man skal være tålmodig og spille
langsigtet. ‘Hvis ikke man selv kan
blive bedre, så må man prøve at gøre
sin modstander dårligere!’ Og en
belærende svensk pegefinger.
Derfor:
1. c4
Engelsk, og en af de åbninger jeg
har fået bygget ind i mit repertoire.
En væsentlig fordel er, at mange sortspillere indtil et vist niveau vil forsøge at spille deres ‘normale’ åbning
mod 1. d4, men i næsten alle tilfælde

må 1. c4 betragtes som en helt anderledes åbning, som er skræddersyet til at forstyrre de sorte standardåbninger.
1... c6 2. Sf3 d5 3. g3 Sf6 4. Lg2 Lf5 5.
0-0 e6 6. cxd5!
Tvinger Sort til tidlig afklaring. Slår
han med Springeren, får Hvid et
stærkt bondecentrum. Slår han med
c-bonden (som i partiet) bliver der
ubehageligt pres mod b7. Slår han
derimod tilbage med e-bonden, får
vi en slags London-system mod kongeindisk i forhånden, men med et
vigtigt mertempo
6... cxd5
Eller 6... exd5 7. d3 Le7 8. Db3!
Db6 9. Dc2, og Hvid gennemfører
tematisk e4 med spil i centrum.
7. Db3 Db6 8. Dxb6 axb6
Det var denne stilling, jeg havde sigtet efter. Sort står objektivt set fint,
men han sidder tilbage med en delikat svaghed på b6 og en stilling uden
dynamiske muligheder. Hvid har
derimod naturlige og gode felter for
alle sine brikker.
9. d3 Sc6 10. Sc3 Le7 11. Lf4 0-0 12.
a3 h6 13. b4
2016 /3/145
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JB – Peter W. Svendsen, Hillerød
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JB – Peter B. Petersen, Brønshøj

Lasse Luther, Jetsmark – JB
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28... Sc4! 29. Tbxd7 Sxd2 30. Txd2
Td5 31. Txd5 exd5 32. b3 Tb1 33. h4
Txb3 ... og 0-1 i 39. træk.

46. Ke3! Txg2 47. b5 Tg3† 48. Kd4
Txa3 49. b6 Ta8 50. b7 Tb8 51. Kxd5
Kf8 52. Kd6 1-0

47... h4? 48. Se3 Kf6 49. Kd6 Sf8 50.
Sd5† Kg5 51. Sxb6 f4 52. Sc4 Sh7 53.
b6 g3 54. Sd2 ... og 1-0 i 61. træk.

I mine analyser før partiet var jeg
kommet frem til, at dette var en ganske interessant måde at stille sig op
på. Det ser umiddelbart tvivlsomt ud
at svække a-bonden og felterne i clinjen, men pointen er, at en hvid
springer på b5 kan stå uforstyrret og
i øvrigt dækker det meste på Hvids
dronningfløj. I det følgende virker
min modstander lidt rådvild, og jeg
får god tid til at forbedre mine brikker før, jeg behøver at tage mere konkret action.
13... Lh7 14. Sb5 Sd7 15. Ld6
Vigtigt ikke at tillade Sorts e-bonde
at avancere til e4.
15... Lf6 16. Tac1 Tfd8 17. Tc2 Lg6 18.
h3 Lh5 19. g4 Lg6 20. Tfc1 Ta4 21. Sd2
Lg5
Sort vil så gerne have noget at bide i,
men dette træk giver mig mulighed
for at ekspandere yderligere på
dronningfløjen. 21... Le5 var bedre.

Efter 22. Lxe5 Sdxe5 23. Tc3 må
Sort stadig forholde sig passivt, men
hvem synes, det er sjovt.
22. f4 Lf6 23. Sb3 Te8 24. Sc7 Td8 25.
Sb5 Te8
Man skal altid huske at minde sin
modstander om det, når man har fuld
kontrol over stillingen!
26. Td1 Lh4 27. Kh2 Lh7

praksis. Bedre var 31. fxe5 Sxe5 32.
S3d4 med hvid fordel pga terrænovervægt og bedre officerer.
31... Lg5
31... Td8 var stærkt. Det udækkede
hvide tårn på e1 gør Ld6 ubehagelig
til mode, og næste gang kommer
Se8. Stillingen er uklar.
32. Lc7
Ikke flere muligheder for bindinger i
d-linjen! Den sorte stilling er igen
krampagtig.
32... Sa7 33. Sd6 Te7 34. Lxb6 Txa3
35. Sa5 Sc6 36. Sxc6 bxc6

Philidor
Formand: Marie Frank-Nielsen
Email: mariefrank86@gmail.com
Spillested: Skakforeningen ØBRO.
Klubaften: Mandag.
Medlemstal: 20
... fordelt på 20 voksne, 0 jun./børn.
Hjemmeside: Ingen.
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28. e4
Nu syntes jeg, det var tid til handling. Den hvide stilling kan næsten
ikke forbedres yderligere. Men et
træk som e2-e4 giver også liv til de
hensygnede sorte brikker, og jeg var
klar over, at min modstander nok ville
blive glad for at komme med i partiet.
28... Sf6 29. Te2 dxe4 30. dxe4 e5 31.
f5
En fejl, som gør stillingen rimeligt
uklar, og en meget god illustration
af, hvor svært det er at veksle mellem henholdende og konkret spil i



   
  
 
^   
  

 








^

37. Tc2
Efter denne slagudveksling er Sort
kommet af med nogle af de dårlige
brikker, men Hvid har låst sig afgørende fast på et nyt angrebsmål: bonden på c6.
37... Lf4† 38. Kh1 h5 39. Txc6 Kh8 40.
Sc4 Ta8 41. Lf3 Ta2 42. Lg1 Lg8 43.
gxh5 Sh7 44. b5 Ta8 45. b6 f6 46. Sd6
Sg5 47. Lg2 Tb8 48. Tc7 1-0

K41 –
oprykker
i turbulens
75 års jubilar med stolt
historie i divisionsskakken.
Af Jan Løfberg
K41 er tilbage i Skakligaen. Men da
først den umiddelbare oprykningsrus havde lagt sig, var det så som så
med glæden hos 75 års-jubilaren på
Mellemtoftevej i Valby. For den
genvundne status som ligaklub stiller store økonomiske fordringer til
klubbens ret tomme pengekasse.
Derfor er en turbulent sæson i vente,
selv om klubbens bestyrelse naturligvis vil arbejde hårdt for at komme
nogenlunde helskindet igennem jubilæumssæsonen.
At K41’s førstehold vandt 1. division gruppe 1 var ingen større sensation. På forhånd var holdet spået
gode chancer sammen med Frem og
Næstved. K41’s andethold var også
placeret i ‘østkredsen’, men da to af
klubbens stærkeste spillere havde
søgt udfordringer i andre klubber,
kom en forbliven i rækken ikke for
alvor på tale.
Hold

1. division, gr. 1

2½
3

3 Frem
4 Brønshøj
5 K41 1

6

6 K41 2

8 FS

4

2½
8

2

5
8

7

5

3. r.

4. r.

5. r.

7

3

2

6

4
4½

3
1

6

4
7

4

5½

2

7 Holbæk

2. r.

2
6

1

Hjemmeholdet trak det længste strå,
fordi dets rutinerede kræfter, Brian
Jørgensen (født 1970) og Steen
Clausen (født 1956), besejrede henholdsvis Sophus Mechlenburg Møller (født 2000) og Tobias Ilsøe Jensen (født 1997). Hverken Sophus
eller Tobias tabte yderligere partier i
divisionsturneringen. Frem fik en
enkelt gevinst, da Simon Pil Wilbrandt slog Flemming Bo Larsen.
Simon Pil scorede i øvrigt seks point
af syv, mens Flemming Bo Larsen
ikke tabte flere divisionspartier og i
øvrigt scorede 4½ point i de fem

andre partier, han spillede.

K41 startede med otte gevinster!
Fordelt med seks til førsteholdet og
to til andetholdet, da det interne opgør blev afviklet i 1. runde. Frem
vandt også 6-2, mens Næstved skuffede fælt og blot fik 2½ mod Brønshøjs andethold.
Med en sejr i 2. runde på 5½-2½
over Næstved, lagde K41 sig alene i
spidsen. Næstveds rolle i oprykningskampen var allerede udspillet,
mens Frem med en sejr på 4½-3½
over Brønshøj indtog andenpladsen.
Allerede i 3. runde mødtes K41
og Frem i Valby. En tæt og jævnbyrdig match med fem remiser.

1. r.

1 Næstved
2 Tåstrup

DM-historie 1987 – K41 som holdskakdanmarksmestre to år efter fusionen mellem
Kampklubben, der havde vundet i divisionsskakkens første sæson 1962/63, og
Skakklubben af 1941. Bagest fra venstre er det Eric Brøndum, Finn Pedersen, Steen
Clausen, Henrik Danielsen, Kristen Schmidt og Jørgen Hvenekilde, forrest klubformand
Jan Bauner, Peter Munck Mortensen og Steen Fedder. Brøndum, Clausen og Schmidt
spiller stadig for klubben, og Jan Bauner er netop genvalgt som formand.

4

5

3½

7

1

6½

6

2

3

3

2

2½
4

4½

8

4½

½

3½
1½

3½
5

5½

4

5½

1

5½
2
8
4

5

7
8
4

2½

3

2½
5½

6

7

6½

6

4½
3½

1

6. r.
3½
1

7

7

6

7

5

5½

2
2½

5

1

6

4½
4

6

4-5

29

6

4-5

36½

12

2

35

11

3

38

12

1 

9

0

8 

1

1½

20

3

7 

4½

3

26½

6

6

4
8

4
6½

3

1
5
3

mp. plac.

29

5
2

Pts.

7
4

7

1
2

8

7

3½

1

7. r.

7

1
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Ligaen
4

K41 1 (2139)

Karamtej Singh
K41 2 (1844)

Siciliansk / B80
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 e6 6. Lg5!?
En usædvanlig fortsættelse mod
Scheveningen. 6. g4 (Keres-angrebet), 6. Le2, 6. Le3 og 6. f4 fører til
hovedvarianterne.
6... Sbd7
Det kan sikkert spilles, men det er
nok en fordel at kende det, for hvad
gør man, når Hvid skyder på d6? 6...
a6 er også udmærket. Fidusen efter
7. Dd2 h6 Lh4? Sxe4! er kendt.
7. Sdb5
Dette udfald skal Sort have et svar
på, når han udvikler springeren til
d7.
7... h6
Et parti fra en irsk turnering i 1955
mellem John Reid og Alberic
O’Kelly fortsatte med 7... Se5!
8. Le2 a6 9. Sd4 Le7 10. f4 Sed7 11.
0-0 Db6, som er godt for Sort. Efter
teksttrækket får Sort svært ved at
fordrive Sb5.
8. Lh4 Db6 9. Lg3 e5
Det ser grimt ud.
10. f3!
Et typisk Bo Garner-træk. Pludselig
er Db6 ved at komme i klemme.
10... a6.
Nu er det for sent.
11. Lf2 Dc6
Teksttrækket formentlig spillet i forventning om, at Sb5 skal retirere.

2
4

Bo Garner Christensen

1. runde

K41 udbyggede forspringet til fire
point efter en sejr på 6½-1½ over
Taastrup. Frems mandskab kæmpede forbilledligt videre. Hentede et
halvt point i 5. runde og nåede helt
op på linje med K41’s førstehold i
6. runde, da man bankede K41’s 2.
hold med 7-1. Netop i denne runde
tabte K41’s bedste hold sin eneste
dyst – Brønshøjs ligareserver vandt
4½-3½.
I sidste runde ved fællesafslutningen i Taastrup havde Frem i Frederiksberg Skakforening en vanskeligere modstander, end K41 havde i
Holbæk Skakklub. Det blev afgørende. K41 vandt 6½-1½, Frem
måtte nøjes med en sejr på 5-3.
Brian Jørgensen var med seks
point af syv både K41’s og rækkens
topscorer. Den sidste værdighed
delte han med Frems Simon Pil
Wilbrandt.
Oprykkerholdet består mestendels
af rutinerede spillere. Og hvis man
ser bort fra den fantasirige og giftige
angrebsspiller Bo Garner Christensen er de fleste af dem i stand til
tålmodigt at slæbe en opnået fordel
til gevinst. Klubbens spanske islæt,
Sergio Adan Bermudez, er holdets
yngste mand. Nogle erindrer måske,
at han sidste år blev en overbevisende vinder af IM-turneringen
Kemp & Lauritzen Chess i Fredericia, hvor han overgik IM-normen
med et helt point. Sergio er født i
1992, men passer med sin afventende
spillestil fint ind på holdet, hvor der
arbejdes længe og vedholdende på
at vinde.

12. Sd5! Kd8
Eller 12... axb5 13. Lxb5.
13. Sb4 opgivet. 1-0.
En sjælden dronningfangst.

Sammenslutning
Jubilaren K41 fik sit navn i 1985, da
Skakklubben af 1941 blev slået sammen med Kampklubben i 1985. K’et
henviser til den gamle hæderkronede
klub med de store skakaftener i
blandt andet Industriforeningen og
Solitudevej. Kampklubben blev stiftet den 20. maj 1921 under navnet
‘Skakforeningen Industriforeningens Kampklub’ af udbrydere fra
Industriforeningens Skakklub. I
1985 var Kampklubben tæt på at
rykke ud af 1. division, mens SK 41
røg ud af 3. division.
Kampklubben var en hensygnende klub med få medlemmer, mens
SK 41 var aktiv klub med unge folk
i bestyrelsen. Da en del Kampklubben-folk ofte kom i 41, var det
naturligt at slå sig sammen. Sammenslutningen var med det samme
en succes med en andenplads i 1.
division, og DM blev vundet de to
følgende år. I 1996 vandt K41 sit 6.
og hidtil sidste mesterskab. Men så

2

5

5

Skakklubben K41

6

8
1.div.
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Formand: Jan Bauner
Email: formand@k41.dk
Spillested: Mellemtoftevej 11,
2500 Valby.

K41 – i Skakligaens
første tolv år

Klubaften: Tirsdag kl. 18.30.
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Foto: Th. Vestergård.

sent som i 2010 og 2011 vandt K41
sølv, og begge gange kun et halvt
point fra mesterskabet.

Arbejderklub
Skakklubben af 1941 startede oprindelig som Vesterbro Arbejder
Skakklub. Denne klub blev stiftet
engang i efteråret 1940, men da det
første referat i klubbens protokol er
fra generalforsamlingen 3. april
1941, valgte man at betragte dette
som stiftelsesdatoen og -året. VAS
blev optaget i Dansk Arbejder SkakForbund, hvor man vandt holdturneringen tre gange – sidste gang i 1955.
I 1956 blev VAS også medlem af
DSU – klubben var altså både med i
DSU og DASF. Der var i disse år et
frugtbart samarbejde mellem KSU
og de københavnske arbejderskakklubber, men ikke alle i arbejderskakforbundet brød sig om tilnærmelsen
til den borgerlige union. Derfor blev
VAS ekskluderet af DASF i 1957,
men klubben fortsatte hos DSU og
skiftede få år senere navn til Vesterbro Skak Klub (VSK). På et eller
andet tidspunkt optages Vesterbro
Arbejder Skakklub igen i DASF,
men denne forening har intet at gøre
med klubben i DSU. På den halvårlige generalforsamling 21. november 1960 foreslog klubbens førende
spiller Poul Martins, at klubben ændrede sit bydelsbestemte navn. Da
P. Staack foreslog ‘Skakklubben af
1941’, blev det modtaget med bifald.
17. juni 1963 flytter SK 41 fra
Halmtorvet på Vesterbro til Frugthaven i Valby. Senere fik man lokaler i Urtehaven, og små 25 år senere
fik man egne lejede lokaler på Mellemtoftevej, hvor klubben stadig
holder til.
K41’s bestyrelse med formand
Jan Bauner i spidsen – valgt 27. april
– er fast besluttet på at kigge fremad
og kæmpe. Det vil ske ved at fastholde det store aktivitetsniveau med
åbent klubmesterskab, vinter-, forårog sommer- og weekendturneringer,
lynmesterskaber, foredrag, fester og
undervisning. Og så skal jubilæet
fejres, det sker i slutningen af uge
40 og i uge 41 (naturligvis).

Skak på torvet – SK 1968 har en bred vifte af skaktilbud, her udendørmesterskab
midt Aarhus,og klubbens tre stærkeste hold vandt hver deres række i holdturneringen.

Trippel-oprykning
til SK 1968 Holdsamti XtraCon-Skakligaen
begge divisioner.
Af Andreas Kastberg
SK 1968 er en af landets største klubber med omkring 100 medlemmer
på styrkelisten og er kendetegnet ved
et højt aktivitetsniveau og en ganske
stærk bredde. Klubbens førstehold
har deltaget i 1. division mange gange, i perioder med status af ‘elevatorhold’, for det er et vilkår for en
amatørklub, der primært rekrutterer
medlemmer fra studiemiljøet, at
stærke medlemmer af og til fraflytter byen efter afsluttet studium.
I nyere tid har førsteholdet senest
formået at blande sig i toppen for
10-15 år siden, med en 2. plads 200405 (i den nyoprettede Skakliga) som
bedste resultat. Siden har holdet placeret sig i den nederste del af tabellen, kulminerende med en nedrykning i 2014-2015.
Grundstammen fra ‘nyere tids
gyldne år’ for 10-15 år siden er intakt, men de senere års resultater skal
nok også ses i lyset af, at SK 1968
altid primært har insisteret på at være
en ambitiøs amatørklub, og først fra

og med den netop afsluttede holdsæson har klubben fået naturlig tilgang af to veletablerede IM’ere, der
i parentes bemærket spillede en enkelt kamp hver i løbet af sæsonen.
I årets sæson var målet naturligt
nok at vinde 1. division. Holdet var
ganske vist favoritter på papiret med
et ratingsnit på knap 2250, men
Evans med knap 2200 fulgt af Herning og Nørresundby var bestemt
hold, der skulle tages seriøst. Efter
tre runder havde førsteholdet imidlertid indkasseret overbevisende 20
brætpoint efter at have mødt netop
de nævnte tre hold, og man så sig
ikke mere tilbage. Oprykningen var
således sikret inden sidste runde.
Den samlede score blev 42 point,
med god luft til Evans på 2. pladsen.
Holdets topscorer var Poul Rewitz
med 6½ point af 7, skarpt forfulgt
af Lars Hansen 6 af 7 og Magnus
Lindfeldt med 5½ af 6. Vi skal se
lidt skak fra netop de tre, med egne
kommentarer:
2016 /3/149
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Foto: Th. Vestergård.

blemet er blot, at den hvide konge
står bedre på d2 end på f2. Se næste
note.
41. Kf2
Selv om det ser naturligt ud at forsøge at holde den sorte konge ude,
så er 41. Kd2 en bedre forsvarsmulighed. Med ideen Lxh5 42. Lh7
Lf3 43. Lg6! Le4 44. Le8, og det er
ikke klart, om Sort kan vinde.
41... Lxh5 42. Kg3 Ld1
Hvid er i træktvang.
43. Lg6 d3!
Bonden stod i vejen for den sorte
konge.
44. Lxd3 Kd4 45. Lf5 Kxc5!
Bonden kan lige så godt slås, når
den sorte konge alligevel kan nå til
c3. Det er nemlig ikke helt efter 45...
Kc3 46. Le4 Lxb3 (46... Kb2? 47.
Lxc6 Kxa2 48. La4 vinder for Hvid)
47. axb3 Kxb3 48. Lxc6 Kxc4 49.
La4 Kxc5 50. Kf3.
46. Kf4 Kd4 47. Kg5 Kc3 48. Le4 c5
49. Kf4 Lxb3 50. axb3 Kxb3 0-1

Poul Rewitz – topscorer.

Poul Rewitz
kommenterer:

Poul Rewitz
SK 1968 1 (2175)
















  
  
 
 
   
   
Skakkluben Evans (2034)

1. division, gr. 2

3 Nørresundby
4 Evans
5 Skive
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SK 1968 1 (2213)

1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. Sc3 a6 4. g3 Sc6
5. Lg2 g6 6. d4 cxd4 7. Sxd4 Lg7
8. Sxc6 bxc6 9. 0-0 Se7 10. Dd6 0-0

1. r.

1 Viborg
2 Esbjerg

Magnus Lindfeldt

Siciliansk / B40

38... h5! 39. gxh5 Lf5 40. Ke2 Lg4†
En anden mulighed er først at vinde
terræn med 40... Le4!? 41. Kd2 Kf4
42. Ke2 Lf3† 43. Kd2 Lxh5. Pro-

1

3
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7
5

6
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Pts.

1½
3½

6
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2
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32. Ke3 d4† 33. Kxd4 Lxa2 34. Ld5†
Lxd5 35. Kxd5 Ke7 36. Te2† Kf7 37.
Kxd6
En bonde. Men stadig lang vej til
gevinst. Det er jo tårnslutspil.
37... Tb7 38. Tc2 Tb3 39. Ke5 Tb5† 40.
Ke4 h5 41. Kf3 a5 42. Kg2 a4 43. Kh3
Kf6 44. Kh4 Tb4 45. h3 Kf5 46. Tc5†
Kf6
47. Ta5 Tc4 48. g4
Giver bonden tilbage for indbrudsfelter.
48... Txf4 49. Ta6† Kf7 50. Kg5 Tb4 51.
Tf6† Ke7 52. Tf2 hxg4 53. hxg4 Tc4 54.
Th2 Tb4 55. Tg2 Tb6 56. Kh6 Te6 57.
g5 Tb6 58. Kg7
Hvids konge er nået frem, og nu er

Magnus Lindfeldt

Mikael Skjoldager

Hold
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kommenterer:

4. runde







11. Lg5 f6 12. Le3 Tf7 13. Tad1 Da5
14. Td4 f5 15. Ta4 De5 16. Lf4 Dxd6
17. Lxd6 fxe4 18. Sxe4 Sf5 19. c3 Lf8
20. Td1 Lxd6 21. Sxd6 Sxd6 22. Txd6
Kf8 23. Tad4 Ke7 24. f4 Tf5 25. Td2 Td5
26. T6xd5 exd5 27. Te2† Kf7 28. Kf2
d6 29. c4 Le6 30. cxd5 cxd5 31. Tc2
Ta7

1

7
3

1 

Tiden var ved at være knap, og efter
at have stået knusende de sidste ti
træk var jeg ved at få lidt nerver på,
men heldigvis er der forceret mat...
24... Lxg3† 25. Kg1
Eller 25. Kxg3 Tg8† med mat.
25... h2† 26. Sxh2 Sh3† 27. Kg2 Df2†
28. Kh1 Dxh2 mat! 0-1

Lars Hansen
kommenterer:

5. runde

en sikkert gennemført sæson med 7
vundne matcher og 39 brætpoint
kunne de umiddelbare konkurrenter,
Nordre 2 og Aalborg, ikke holde trit.
Topscorer blev Torben Kyhl Sørensen med 6½/7. Torben er en giftig taktiker, der kan slå hårdt til, når
han får chancen. Det viste han f.eks.
i 1. runde mod Viby og 7. runde
mod Aars/Nibe:

Foto: Th. Vestergård.

gevinsten ikke så langt væk. Sorts
konge bliver afskåret.
58... Te6 59. Tg4 Tb6 60. Te4† Kd8 61.
Te2 Kd7 62. Kf7 Kd8 63. Td2† Kc7 64.
Td4 Ta6 65. Tf4 Tb6 66. Txa4 Txb2 67.
Kxg6 Kd6 68. Te4 Tb6 69. Te1 Tc6 70.
Kf6 Kd7† 71. Kf7 opgivet.
En arbejdssejr, typisk for sæsonen.
1-0

Esmat Guindy
Viborg (2050)

Torben Kyhl Sørensen
kommenterer:

Torben Kyhl Sørensen
SK 1968 II (2108)

Lars Hansen



SK 1968 1 (2226)

Modtaget dronninggambit / D24
1. Sf3 d5 2. d4 Sf6 3. c4 dxc4 4. Sc3 a6
5. a4 Sc6 6. e3 Sa5 7. Se5 Le6 8. f4 c5
9. Df3 cxd4 10. exd4 Sb3 11. Tb1 Sxd4
12. Dxb7 Sc2† 13. Kf2 Dd4† 14. Kg3
Tc8 15. Le2 Se3 16. h3 g5 17. Lxe3
Dxe3† 18. Sf3 Lh6 19. Kh2 g4 20. The1
gxh3 21. Lf1 Sg4† 22. Kh1 Sf2† 23.
Kh2 Lxf4† 24.g3

2. division – også oprykning
SK 1968 2 var på papiret oprykningsfavorit i 2. division, i øvrigt
også efter nedrykning året før. Fælles for første- og andetholdet var
desuden en vis portion afbud gennem sæsonen, men for begge hold
gjorde klubbens bredde sig gældende: Udmærkede spillere på reservelisten, klar til at hoppe ind. Med kun
to søndagshold kunne begge hold
desuden rekruttere fra tredjeholdet,
som overvejende består af særdeles
rutinerede divisionsspillere. Og med

 ^
  
   
   
   
   
   
  
Hold
1 Randers

2. division, gr. 4



Torben Kyhl Sørensen – topscorer.

2 Viby
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Viby Skakklub (2083)

I diagramstillingen har hvid lige spillet 13. Dd1-b3!, den første mere alvorlige unøjagtighed i partiet. Hidtil
har hans manglende rokade gået ca.
lige op med min uudviklede dronningefløj. Hvis Hvid i stedet havde
dækket c4 og b2 med f.eks. 13. Dc2
(og truet mit tårn), anser computeren
stillingen for helt lige, da bonde-
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gevinsten 13... Lxb2? 14. Dxb2 Txc4
vil være for dyr i sortfeltede svagheder omkring min konge. Men nu får
jeg muligheden for at gå til angreb.
13... b5!
Den kan ikke slås, uden at Hvid taber sin hvidfeltede løber efter enten
14. Dxb5 La6 eller 14. Lxb5 Da5†
15. Sd2 Tb4.
14. Le2 Tb4 15. Dd1 Txb2
Nu ville det klogeste for Hvid at gøre
være at få kongen i sikkerhed med
16. 0-0 Sd7 og bare acceptere, at han
er bagud med en bonde. I stedet valgte
han at vinde bonden tilbage og løbe
an på, at han kan ride stormen af
mod sin konge.
16. Lxc5? Da5†
Nu kommer min dronningfløj endelig med i spil, men det er kun det
næstbedste træk ifølge computeren.
Jeg har den rigtige plan, men chipsene siger, at 16... Lc3† efterfulgt af
La6 og b4 havde været lidt skarpere,
fordi e1 så stadig er dækket og min
dronning stadig truer bonden på d5.
Jeg var dog så opsat på at få mine
manglende officerer med i spil, at jeg
ikke rigtig overvejede at bruge den
allerede udviklede løber til at skakke
med.
17. Kf1 La6!
Nu har Hvid alvorlige problemer i
a6-f1 diagonalen. Umiddelbart kunne
man tro, at kongen blot kunne flytte
sig væk fra diagonalen, da jeg ikke

Nu ville det have været ‘flinkt’ af
Hvid at spille 24. Dxa5 bxc1D†, da
jeg vist aldrig før har prøvet at sætte
mat med en bondeforvandling. Den
fornøjelse må jeg stadig have til gode,
men i stedet var Hvid så venlig ikke
at trække en håbløs stilling ud i lang
tid.
24. Tb1 Lc3 25. opgivet.

kan slå på e2 pga. 18. Kg1 Txe2 19.
Dxe2 Lxa1 20. De8†. Men i stedet
ville jeg have spillet 18. Kg1? b4!
19. Lxa6 Dxc5 20. Le2 Txe2 21.
Dxe2 Lxa1, og De8† er ikke længere en trussel.
18. Ld4 Txe2!
Som Sune Berg Hansen engang
sagde om et Jens Ove Fries Nielsen
parti ‘Jens Ove anser ikke den slags
kvalitetsofre for et offer. Det er de
heller ikke.’
19. Kxe2 b4† 20. Ke1 Sd7
Så længe min løber dækker f1, kan
hans konge ikke komme i sikkerhed, så jeg har tid til at få alle officererne med. Nu ville det mindst dårlige for hvid være at imødegå truslen
Te8† ved at gøre plads for hans
konge på d1. Ville jeg have fundet
følgende variant? 21. Dd2 Te8† 22.
Kd1 Da4† 23. Dc2 Le2† 24. Kd2
Lh6† 25. Le3 Txe3! 26. Dxa4 Te4†!
27. Kc2 Tc4†, og Hvid går mat trods
sin store materielle overvægt! Jeg
havde næppe spillet sådan, men mindre kunne også gøre det.
21. Tc1(?)
Ideen er forståelig nok: at få tårnet
væk fra g7-a1 diagonalen, så løberen kan bruges i forsvaret på e3, og
hvis min løber kommer til c3, kan
han ofre kvaliteten tilbage. Hvid har
regnet forkert, men han står til tab,
uanset hvad han spiller.
21... Te8† 22 Le3 b3† 23, Dd2 b2(!)

Niels Pedersen
Aars/Nibe (1992)
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Torben Kyhl Sørensen
SK 1968 II (2108)

Jeg havde set i mine forberedelser,
at Niels Pedersen tidligere havde
spillet en tvivlsom variant mod
Alapin siciliansk. Han gentog som
håbet den ca. samme opstilling og
jeg fik hurtigt en betydelig terrænfordel. I diagramstillingen har han
lige spillet 16... Se8-c7.
Sorts officerer står passivt, men han
satser på at kunne begynde at befri

Skakklubben af 1968
Ligaen

2
4

Spillested: Studenternes Hus,
Nordre Ringgade 3, 8000 Århus C.
1.div.
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Medlemstal: 99 (heraf 19 juniorer).
Andet: Stand på Idrætsdagen på Aarhus
Universitet, Åbent Hus, udendørsmesterskab med store brikker, årlig
hurtigskakturnering i Chess House,
foredrag og juniortræning.
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2010-11

Klubaften: Mandag kl. 19.00.
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Formand: Jacob Hjorth Bjørnskov
Email: formand@sk1968.dk

Sluttelig rykkede SK 1968 3 op fra
Mesterrækken efter en kortere visit.
På papiret var Århus/Skolerne 2 det
klart stærkeste hold foran SK 1968
3 og VRS. Århus/Skolerne stillede
dog ikke stærkest muligt op i løbet
af sæsonen, selv om Mesterrækkens
topscorer Vagn Jensen (med den
perfekte score 7/7) ganske vist var
at finde her. SK 1968 3 vandt kampen mod Århus/Skolerne i 2. runde,
lagde yderligere distance med en
8-0 sejr mod Aros i 3. runde og spillede forholdsvis ubesværet førstepladsen i mål til en samlet score på
42 point. Fra topopgøret i 2. runde:

sin stilling ved at få gang i nogle
afbytninger på b5. Det kommer dog
ikke til at ske uden blodtab.
17. Sc4 Scb5 18. Sb6 Lxb6 19. axb6
Et af sorts problemer er, at 19... Sxc3
20. bxc3 Sb5 ikke fungerer, da jeg i
stedet spiller 20. bxa7, og Sort bare
taber en officer. Så han må give en
bonde.
19... Sc8 20. Lxb5 axb5 21. Sxb5 Lxb5
Han kunne ikke tillade min springer
at komme til c7.
22. Dxb5 Td8 23. Ta3 Se7 24. Tc1 Tc8
25. Tc7!
Selv om Sort har alle sine tunge officerer på 8. række er han ironisk nok
i fare for at gå mat i bunden! F.eks.
25... Txa3 26. bxa3 Txc7 27. bxc7
Dxc7 28. De8 mat! Og hvis i stedet
27. Dc8 28. Db6 taber Sort endnu
en bonde og er helt væk.
25... Kf8?
En klar fejl, men computeren siger
mindst +7 til mig, uanset hvad han
spiller.
26. Dd7 Txc7 27. bxc7 Dc8 28. Txa8
Ligesom i mit parti i første runde af
holdturneringen har jeg nu muligheden for sætte mat ved en bondeforvandling. 28... Dxa8 29. Dd8†
Dxd8 30. cxd8(D/T) mat!. Men igen
spolerer min modstander muligheden, denne gang ved at opgive.
1-0

Andreas Kastberg
SK1968 3 (1914)


  ^
  
   
   
 
  
   
  
Jesper Mygind
Århus/Skolerne (1998)

Håndledstrækket 12. Dd1-d2? tillod:
12... f4! 13. gxf4 exf4 14. Lxf4 Sxf4 15.
Sxf4 Txf4 0-1

Ligaen
1.div.
3
6

2
5

5

7

8

2.div.
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2010-11

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

– i Skakligaens
første elleve år

2009-10

SK1968 2

BMS Skak
tilbage i
1. division
Af Tom Skovgaard
Skakklubben BMS Skak blev dannet i sommeren 2006, da skakklubberne i Ballerup og Skovlunde slog
sig sammen. Sammenlægningen var
konkret foranlediget af Skovlunde
Skakklubs lokalesituation, men et
godt samarbejde mellem de to klubber igennem flere år havde også lagt
op til denne fusion. Og Skovlunde
Skakklub bidrog med en aktiv og
succesrig ungdomsafdeling samt en
nyoprykning til 1. division, og sammen med Ballerup Skakklubs velfungerende klub og voksenafdeling
dannedes dermed grundlaget for det
førstehold, som spillede sig op i
Skakligaen, hvor holdet havde tre
sæsoner 2010-2013.
Igennem hele BMS Skaks 10-årige eksistens har de mange og stærke
ungdomsspillere været en del af
grundstammen ikke blot på klubbens
førstehold, men faktisk på alle klubbens hold, hvor ungdomsspillerne
har spillet sammen med klubbens
‘voksenspillere’. Styrkelisten bliver
hvert år sat direkte efter DSU’s
ratingliste i september måned, dog
med den regel, at man som spiller
har lov at ønske sig ‘nedad’ på
styrkelisten, men ikke opad!
De tre sæsoner i Skakligaen var
en god oplevelse, bl.a. for de stærke
unge spillere, som i de år spillede på
holdet sammen med stormestrene
Henrik Danielsen og Jens Kristiansen samt IM Bjarke Sahl. Men rejserne var dyre for klubbens økonomi, som også dækker den succesrige open Copenhagen Chess Challenge, som spilles hvert år i Bededagsugen, så nedrykningen til
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kandidatresultat i årets divisionsturnering. Men en solid indsats af
alle spillerne på holdet og en stor stabilitet førte i denne sæson til, at sejren reelt var i hus inden sidste runde
blev spillet. Og fortsætter de unge
spillere deres fremgang, så kan BMS
Skak sagtens være på vej tilbage mod
Skakligaen igen!

1. division i 2013 var ikke udelukkende en negativ oplevelse set med
klubbens øjne. Og førsteholdets
styrke var, med travle unge spillere
med eksamensperioder m.m., nærmere 1. divisionsniveauet, hvor holdet i sæsonen 2014-15 fik selskab
af klubbens andethold, som rykkede
op fra 2. division med en yderst kneben sejr!
BMS Skak havde dermed to hold
i 1. division gruppe ‘øst’ i sæsonen
2014-15, i øvrigt ligesom K41, og
det er formentlig næppe set tidligere,
at to klubber har haft en match over
16 brætter i en divisionsgruppe, da
de fire hold mødte hinanden på
samme dag! Det er næppe heller set
før, at to hold fra samme klub er rykket ned fra samme divisionsgruppe!
For det var faktisk, hvad der skete
for BMS Skak i 2014-15, da et
svært afbudsramt førstehold måtte
ned sammen med andetholdet! Med
taktisk planlægning kunne dette sikkert sagtens være undgået, men BMS
Skak prioriterede bevidst de enkelte
holds integritet højere end den taktiske planlægning. Og heldigvis er
BMS Skaks førstehold nu, efter sejren i 2. division gruppe 1, tilbage i
1. division, hvor holdet styrkemæssigt hører hjemme.
BMS Skak’s førstehold består
stadig af en blanding af stærke unge
spillere og etablerede spillere, og det
er helt karakteristisk for de unges
succes, at to af dem, Martin Haubro
og Tobias Rostgaard, begge lavede
Hold

2. division, gr. 1

2 Furesø
3 ØBRO 2
4 Helsingør
5 Sjælsø
6 Herlev
7 BMS Skak1
8 Bornholm

Martin Haubro
1. runde, BMS - ØBRO 2. En kamp,
vi mente at være favoritter i – indtil
ØBRO hev to skakliga-reserver ind.
Partiet, jeg vil vise, er ikke fejlfrit,
men særdeles underholdende – og
nok det skøreste, jeg har spillet i
meget lang tid.

7
6
8

1. runde

Søren Bech Hansen
ØBRO (2265)

Martin Haubro
BMS (2350)

1. e4 e5 2. Lc4 Sf6 3. d3 Lc5 4. Sf3 Sc6
5. c3 a6 6. 0-0 La7 7. Lb3 d6 8. Sbd2
h6
Starten på en tricky forberedelse.
9. Te1 g5?! 10. Sc4 g4 11. Sfd2 h5 12.
Sf1 h4 13. Le3 h3?! 14. Lxa7?
Pointen var, at efter 14. g3 d5 skulle
Hvid spille Sd2 eller Sa3, da 15. exd5
Dxd5 ville true grimt på g2. Men det
kan gendrives med 16. f3! gxf3 17.
Dd2. Pludselig truer Sort intet, og
stillingen er meget god for Hvid,
2. r.
2

3
8

5½
4

4

8

4

5

3

4

5½

5

1½

5

2

2½
0

3½

5

4½

8

3. r.

1

7

1

6

7
8

0
6
3

2

5. r.

6

5

3

4

6½

3
2

2
0

8

8
3

3

6
2

4

4. r.

6

8

4

4

½

8

2½

5

2
1

7

3½
4½

3

5

2

5

4

8
4

2

3

3½

2
1

8

mp. plac.

10

2

31½

8

4-5

31½

8

4-5

4

26½

5

7 

0

0

0

8 *

5

40

11

1 

3½

33

8

4

3

Pts.

6

8

7½



6

3

5

3

1

4½

8

0
6

7. r.

7

4½

1

0
8

7

6

5½
3

4

0
5

5

6. r.

6



I praksis meget fordelagtigt for Sort,
da der kommer et godt angreb.
16. d4 Sh5 17. Sce3 Sf4† 18. Kh1 Dh4
19. Dd2 Sh3 20. Sd5! 20... Kd8?!
20... Sg5 regnede jeg længe på: 21.
dxe5 Sf3 22. Sxc7† Kd8 23. Dxd6†
Ld7 24. e6 vurderede jeg som hvid
gevinst. Det viser sig dog, at 24...
Sce5 her vinder øjeblikkeligt for
Sort. Efter 20... Kd8 står Sort dog
stadig rigtig godt, mener jeg.
21. De3 Sg5
22. Dxf2 Sxf2† 23. Kg2 Sh3 24.
Tad1 Sg5 havde været en bedre og
meget mere safe løsning.
22. Ld1 f5?! 23. dxe5 Sxe5 24. exf5
24. Dxa7 Sgf3 og mat følger.
24... b6 25. Df4? Sh3??
Overser en gaffel: 25... Sd3! 26. De3
(Hvids eneste udvej) 26... Lxf5 med
knusende angreb.

Løberspil / C54

2½
1

 ^
 
   
   
  
  
  

 
^

kommenterer:

1. r.

1 Odysseus

f.eks. 17... f2† 18. Dxf2 Dg2† 19.
Dxg2 hxg2 20. Sfd2! Lxe3† 21.
Sxe3 Lh3 22. Sf3 Th5.
14... hxg2 15. Kxg2 Txa7

7
6
5

26½
35

* Herlev stillede ikke til den udsatte kamp mod Bornholm, og holdets resultater udgik.
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Foto: Sigfred Haubro.

BMS Skak
Formand: Sigfred Haubro
Email: sigfred.haubro@mail.dk
Spillested: Tapeten, Magleparken 5,
2750 Ballerup.
Klubaften: Tirs. kl. 19.00-24.00.
... og juniortræning man. kl. 17.00-18.30.
Medlemstal: 76 (heraf 25 juniorer).
Andet: Arrangør af den internationale
Copenhagen Chess Challenge.
http://. bmsskak.dk
Hurtigt oppe igen – BMS Skak 1 behøvede kun en enkelt sæson i 2. division,
fra venstre Mikkel Manosri Jacobsen, Thomas Bach Nielsen, Nicolai Brondt, Michael
Vesterli, Jacob Abildlund Brorsen, Martin Haubro, Sigfred Haubro og Dara Akdag.

godt, men det skal stadig vindes.
29... Lxf5 30. Lxd3 Sxd3 31. Te3 c6 32.
Sxb6 d5 33. Td1 Sxb2? 34. Td2
Ups! Nu er stillingen formentlig bare
remis.
34... Sd3 35. Texd3 Lxd3 36. Txd3
Tb7?
36... Th3 37. Txh3 gxh3† 38. Kxh3
Te7 havde været et bedre gevinstforsøg.
37. Sa4 Te7 38. Sg3? Teh7 39. Sf1 g3
40. hxg3 Txa4 41. Td2 Te7 42. Kf2 Tae4
43. Sh2 Tc4 44. Td3 Tb7 45. g4 Tb2†
46. Kg3 Tc2 47. Sf3 T4xc3 48. Td4 Txa2
49. g5 Taa3 50. Tf4 Ke7 51. g6 Txf3†
0-1

26. Dg3 Sxf2† 27. Kg2 Sfd3 28. Dxh4†
Txh4 29. Lc2


^

















 

   ^
   
  
   






Dronningerne er af brættet. Sort står

Ligaen

BMS Skak
– i Skakligaens
første tolv år
1.div.

7
9

1

2
5

9

4

5
7

2.div.

1

1

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
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

2011-12

2010-11

2009-10

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

5
2004-05

Matchen med ØBRO endte 4-4, hvilket ca. var forventet score og ikke
den fantastiske start, vi havde håbet
på, da vi egentlig godt ville tilbage i
1. Division.

Tel. +46 733 264 033
callerland@gmail.com
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Når enden
er god er
alting godt
Tredje gang lykkedes det
for Nr. Åby Juniorskakklub
som debuterer i 1. division.
Lykkens gang – Nr. Åby klar til 1. division, venstre Sven Judas, Kasper Larsen, Andreas
Jakobsen, Martin Jørgensen, Martin Lund, Mads Bille Svendsen, Carsten Sørensen og
Mikkel Clausen.

Af Martin Lund
Nr. Åby Juniorskakklubs historie
begyndte i 1969, hvor John Dahlberg og en lille gruppe nysgerrige
fynboer faldt over sportsgrenen
skak. Igennem tiden har der været
op og nedture, men John Dahlberg
har været fast styrmand gennem hele
forløbet og været med til bl.a. at arrangere Göteborg Cup, Fyns- og
Danmarksmesterskabet for skoleskak.
John Dahlberg har lært utallige
unge og ældre om livsglæden og
sammenholdet, man får ved at spille
skak. Klubben har aldrig handlet om
at have mange mesterspillere og
vinde titler. Kerneværdierne i klubben er fællesskab, hygge og spille
ligesom du har lyst til. Der er mange
spillere i klubben, som rejser langt
for at være med, og det gør vi, fordi
vi har en fantastisk klubånd.
Hold

2. division, gr. 2

1 Læseforeningen

4

7 TårnetSvendborg

2016 /3/156

4
3
8
4

2. r.

4½
3½

4 Maribo

8 BMSSkak 2
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2

3 Nr.Åby

6 Sydøstfyn

1. kamp – Søvnig. Når en ny
sæson begynder, er man ikke altid
helt oplagte. Det var vi bestemt ikke
imod Frem, der var ramt af afbud.
Vi spillede godt men formåede ikke
at udnytte det. Uafgjort var fair, men
vi vidste godt, at det ville blive svært
fremadrettet.
2. kamp – Gnavpot. Vi var lidt
irriterede over sidste kamp, men vi
vidste, at kampen imod Tårnet var
vigtig. Vi skulle vinde kampen for at

1. r.

2 Køge

5 Frem

Nørre Åby Juniorskakklub har
været et elevatorhold, når det kommer til at spille divisionsskak. Klubben har aldrig præsteret at overleve i
divisionen, men det skulle ændre sig.
Jeg har valgt at sammenligne vores
kampe i 2. division med karaktererne
fra Snehvide, da det beskriver, hvordan jeg oplevede hele denne sæson.

3
1

6

5

7

7

1

4

5

8

5½
5

2½
6

5
5

4½

3½

4
4½

4

4½

3½

3. r.

3½

4

3

1

6
3

5½

5

2

7

3

3
8

4. r.

8

2

3
3

5
2

6
2

2½
7

5½
5

5½

2½

3

5

2½

2½

5½

6

5. r.

1

1

5½

7

7. r.

3

8

4

4
2

2½

5

4
4

3

3
4

6. r.

4

4

5

5

3

have en chance i divisionen. Det blev
en meget taktisk kamp, hvor vi spillede med hjertet og gik efter sejren.
Det lykkedes, og vi kunne rejse fra
Svendborg med en god sejr i bagagen.
3. kamp – Prosit. Med en masse
afbud imod BMS så det bestemt ikke
godt ud. Folk var syge, på ferie eller
forhindret af personlige årsager. Tre
faste holdkammerater kunne spille,
og vi forventede at få ørerne i maskinen. Heldigvis er det danske vejr
uforudsigeligt, og da sneen var faldet i større mængder, blev kampen
udsat til midt i januar. Vi stillede i
næsten stærkeste opstilling og havde
fået en succesoplevelse imod Køge,
som beskrives i næste afsnit. Det
blev en spændende kamp, hvor
mange spillede op til deres bedste.
Vi pressede på og kunne krydse Store

4
7

8

7

1

4

5

6

4

30

9

3

5½

28

7

5

4

32½

10

1 

23½

4

7 

28½

7

4

32

9

2

22

3

8 

27½

7

6

3

3½
4½

6

mp. plac.

5½

4
6

6

2
2

8

Pts.

2½
2½

5
2
1

7. kamp – Flovmand. Når en lille
skakklub pludselig er favoritter til at
rykke op foran de store fynske skakklubber, bliver man stolt og glad,
men samtidig også lidt nervøs, og
tænker ‘hvad nu hvis vi dummer os’
og ‘er vi gode nok’. Vi gik ydmygt
til brætterne, og det blev utrolig tæt.
Taktiske remiser, små og store fejl,
held og uheld og godt spil. Man fik
hele pakken i sidste kamp, og det
endte lykkeligt. Vi fik uafgjort og
Sydøstfyn vandt med mindste margin, hvilket medførte, at vi tog den
samlede førsteplads med ½ points
forspring.
Det er fantastisk at spille på det hold,
hvor vi nyder hinandens selskab
både på og uden for brættet. Mange
af spillerne kender hinanden fra de
rivaliserende tider i skoleskakken.
Det er fuldt fortjent, at vi står med
en oprykningsbillet i hånden, og det
vil vi værdsætte.
Vores målsætning er simpel – at
kæmpe for overlevelse i 1. division.
Vi vil blive set som kandidat til nedrykning, men det har vi vænnet os
til. Det er vigtigt, at vi ikke glemmer
‘hyggen’ ved skak. Fællesskabet og
humoren på turene til og fra kampene. Skak er kun et spil, og der vil
altid være op og nedture. Vi rider på
en bølge lige nu, som kan lægge sig
igen, og derfor vil vi nyde det,
kæmpe med alle de brikker, vi har,
og vise, at en lille klub med et stort
hjerte sagtens kan spille god og underholdende skak.

Nr. Åby Juniorskakklub

Ligaen

Nr. Åby

Formand: Benny Kim Sørensen
Email: bks@tdcadsl.dk

1.div.

– i Skakligaens
første tolv år
2.div.

Spillested: Nr. Aaby Skole,
Skolevænget 9, 5580 Nørre Aaby.
1

Klubaften: Torsdag kl. 19.00.
Medlemstal: 38.

....

....

2015-16

8
2009-10

...

2006-07

7
2004-05

Foto: Niels Erik Nielsen.

Bælt fulde af energi og med en sejr
på 5½-2½.
4. kamp – Lystig. Eftersom
kampen imod BMS var blevet udskudt, havde vi stadig ikke tabt i divisionen, og derfor var folk i godt
humør. Vi skulle tage imod Køge på
hjemmebane. Det blev en tæt, men
alligevel god kamp, hvor vi følte, at
vi havde overtaget. Køge er et stærkt
hold, men vi ville bare så gerne vinde
kampen, og da kanonerne tav, kunne
vi strække armene i vejret med en
sikker sejr på 5½-2½.
5. kamp – Dumpe. Skakspillere
fra andre klubber var begyndt at
snakke om vores mulige oprykning,
mens vi stadig snakkede om overlevelse. 5. kamp vidste vi blev svær,
da vi var oppe imod Goliat fra
Sydøstfyn. Lige fra starten af blev
vi presset i bund, og undervejs tænkte
vi, at to point ville være fantastisk.
Men i skak kan alt ske. Tabte stillinger blev vendt, og folk fik troen på,
at vi kunne få point med hjem. Da
sidste ur blev stoppet, kunne vi smile
til hinanden og være lykkelige over,
at vi havde kæmpet os til uafgjort.
6. kamp – Brille. Læseforeningen er en klub vi kender utrolig godt,
og de kender os. Det blev en meget
taktisk kamp, og vi haltede bagefter.
Til sidst sad én tilbage og kæmpede
for et uafgjort resultat til os. En spændende kamp, hvor Nr. Åby spilleren
til sidst hev det hele point, og endnu
en gang var vi rigtig glade for uafgjort.

Andet: Der er skoleskak for
elever på Nr. Åby kommuneskole
hver tirsdag eftermiddag.
www. juniorskak.dk

Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

Parimarjan Negi: ‘Åbninger behøver man ikke udelukkende at studere for at forbedre sine resultater.
Man kan også studere dem ud fra et
rent æstetisk synspunkt – som et
kunstværk.’
(New in Chess nr. 6, 2015)
Bent Larsen: ‘Når man skal vinde,
bør man fremfor alt undgå udligning! En lidt dårligere stilling kan
være bedre end en helt lige. Og faktisk spillede Korchnoi en åbning, der
ikke er særlig god. I et par kritiske
situationer gjorde han det helt rigtige, og modstanderen det forkerte,
og så var den dårlige stilling blevet
til en gevinst. Det er virkelig ikke
hekseri, men man skal somme tider
kunne regne nogle træk frem.’
(Næstved Tidende, 16. maj 1984)
Henrik Holmsgaard: ‘I skak er der
adskillige eksempler på ordsproget:
‘En ulykke kommer sjældent alene’!’
(En Passant nr. 1, 1988)
Viktor Korchnoi: [... efter at have
tabt fjerde matchparti til Darmen
Sadwakasow i 2003] ‘De er ikke
den første skakspiller, som ikke forstår noget som helst om skak, og
som jeg alligevel taber til!’
(‘Mein Leben für das Schach’,
2004)
Sune Berg Hansen: ‘Herfra ser vi,
hvor lille en fingerfejl, der er nok til
at få hele armen i maskinen mod de
bedste.’
(Skakbladet nr. 7, 2007)
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Springeren
retur til
1. division
Efter en blød start satte den
75-årige Kolding-klub en
uimodståelig slutspurt ind.

Af Michael Jakobsen
I sin 75 års jubilæumssæson er Skakklubben Springeren, Kolding, igen i
1. division. Sidste gang, som også
var klubbens første, var i 2013/14,
og her blev det kun til én optræden,
før det gik retur til 2. division igen.
Da det nuværende hold på nær én
plads er identisk med det, der rykkede op sidst, har vi en tro på, at det
denne gang vil lykkes at etablere sig
i 1. division.
Klubbens andethold rykker for
første gang i klubbens historie også
op i divisionen, så jubilæet udnyttes
til fulde!
At klubben nu har to hold med i
divisionen har uden tvivl betydning
for klubbens selvforståelse. Klubben blev stiftet i 1940, som udbrydere af Kolding Skakklub og de to
klubber har op igennem årene kæmHold

2. division, gr. 3

1 SpringerenKolding
2 Ribe
3 Evans 2

6
7

4 Fredericia
5 Silkeborg
6 Kjellerup
7 Skanderborg 2
8 Horsens

2. r.

4½

3½

3½

4

5

4
1

5

6

2

2

1

3

2

5

3

3. r.
6

4

7
8

4

1

4½
4
4

5

4½
2
8

2½
5½

4½
3

Fortællingen om de sidste fire runder står i skærende kontrast til de
første 3. Alt gik vores vej, og fra at
score 12 point i tre runder gik vi til
at score 19 point i de næste tre runder. Det gjorde, sammen med den
fortsatte jævnbyrdighed blandt de
øvrige, at vi lige pludselig have et
stort forspring før sidste runde, og
vi stille og roligt kunne sejle i land
med et komfortabel forspring.
Køreturen til udekampene bliver
en del sjovere, og snakken mellem
runderne bar også præg af stor optimisme. Ja, tingene kan ændre sig
hurtigt, også i skakkens verden!
Som nævnt blev Attila topscorer
med 6/7 og derudover skal det fremhæves at den tidligere formand Richardt Ebbesen som reserve scorede
4/4.
Vi ser frem til opholdet i 1. og 2.
division. Gid det må være langt!

Sidste års erfaring, hvor Haderslev
snuppede oprykningen foran os alene på matchpoint trods storsejr i den
indbyrdes match i 1. runde, burde
give os motivation til at prøve at
komme godt ud af starthullerne.
1. runde gav da også en smal sejr
over Fredericia, som have oprustet
med bl.a. IM Jens Ove Fries Nielsen. At han så tabte til vores mand,
Attila Gergacz, gav et lille fingerpeg
om, at Attila i hvert fald var klar fra
start. Han holdt hele vejen og blev
topscorer med 6 point af 7.
I 2. runde tabte vi til oprykkerne
fra Kjellerup, og det gav et lille hak
i selvtilliden og fulgte jo heller ikke
vores gameplan om at komme godt
fra start.

3½
8

2. etape (4-7. runde)

1. etape (1-3. runde)

1. r.
4

I 3. runde mødte vi Silkeborg, en
anden af oprykningskandidaterne og
med 2. rundes resultat i baghovedet
gik vi efter at lægge maksimalt tryk
på, men det hele endte i 4-4.
Stillingen efter 3. runde var nedtrykkende læsning, eneste trøst var,
at afstanden til toppen ikke var så
stor, da jævnbyrdigheden blandt de
øvrige hold var udtalt.

pet om at være den førende klub i
byen.
At dobbelt oprykningen sker i
jubilæumssæsonen er kulminationen
på en medlemsmæssig stabil periode
samt en periode, hvor – hvis vi selv
skal sige det – aktivitetsniveauet også
har været højt. Her tænkes på den
årligt tilbagevendende turnering
Sondex Cup/Kolding Bymesterskab, som i 2016 kunne fejre 10 års
jubilæum med rekordstor deltagelse
(135), heraf flere GM/IM’ere og titlen af Danmarks største weekendturnering.
Fortællingen om førsteholdets sæson kan deles op i to etaper:

5. r.

3

7

4

3½

3

5
7

4
7

6

5

2

4

5

3½

6

3

1

8

8
5

1
4

3

4

5
3

7

11

1 

3½

24½

5

6 *

24½

5

7 

30½

8

3

10

2

26½

8

5

29

8

4

20½

1

8 

6
7

4½
3

2

5
5
2½

1

* Efter 3½-4½ i nedrykningomkamp mod nr. 6 i 2. divisionon, gr. 4, Viby.
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mp. plac.

36½

3

6

Pts.

5½

3

5½
5

5

2½

3

3

7. r.

2

2½

2½
2

1

5

3
8

7

8

5½

4

4
4

1

6. r.

5½
5

4½

5½
2½

6½

1½

5½

2½
6

3

4. r.

Her til slut et parti fra Attilas hånd.
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Foto: Jan Rosenberg.

Stærk afslutning – Springeren

2. runde

fejrede 75-års jubilæet med
generobring af pladsen i
1. divison, fra venstre Richardt
Ebbesen, Joachim Knudsen,
Brian Lundgaard, Gert Aagaard,
Michael Jakobsen, Attila
Gergacz, Viggo Bove Quist
og Kim Burnæs.

Søren Ladegaard
Kjellerup (2117)

Attila Gergacz
Springeren (2353)

Fransk / C12
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. Lg5 Lb4
5. e5 h6 6. Le3 Se4 7. Dg4 Kf8 8. Sge2
c5 9. a3 Da5 10. Td1?!
Bedre Tb1 med lige spil.
10... Lxc3† 11. Sxc3 Sc6 12. b4?!
Det tyder på, at Sort kender stillingstypen bedre end Hvid, som derfor
har sværere med at finde den rigtige
plan.
12... Sxb4

Ligaen

   ^
   
   
   
  
   
 

 
13. axb4?
Giver Sort mulighed for at afvikle
med to merbønder. 13. Sxe4 måtte
spilles, da det efter 13... Sxc2† 14.

Springeren Kolding

Springeren Kolding's
resultater

Formand: Michael Jakobsen
Email: formandspringeren@gmail.com

1.div.

– i Skakligaens
første tolv år
2.div.

1

2

1

Klubaften: Tirsdag kl. 19.00.
Medlemstal: 52 (heaf 6 juniorer).

6

2015-16

2014-15

2013-14

2012-13

Andet: Juniortræning, sæsonstart med skak
på torvet, weekendturneringen Sondex Cup.
2011-12

2010-11

5

2009-10

6

2008-09

2007-08

2006-07

2005-06

2004-05

5

Spillested: Munkevængets Skole, Blok H,
6000 Kolding.

8

3
5

Ke2 er svært for Sort at komme videre. De fleste af Sorts brikker er
svære at få med i spil, og det giver
Hvid mulighed for at konsolidere sig.
13... Ke2 er dog typisk ikke et rart
træk at spille og ligger derfor ikke
lige for.
13... Dxb4 14. Ld3 Sxc3 15. Ld2?
Sort tager også den tredje bonde.
15... Dxd4 16. Dxd4 cxd4 17. Ta1 f6
18. f4 Kf7 19. 0-0 Ld7 20. Ta3 Thc8 21.
Tfa1 a6 22. Le1 Lb5 23. Lxc3 Lxd3
Ikke 23... Txc3 24. Txc3 dxc3 25.
Lxb5, og Hvid kan atter kæmpe.
24. Lxd4 Lxc2 25. T3a2 Tc6 26. Tb2 b5
27. Txb5 axb5 28. Txa8 Tc4 0-1

www. skakklubbenspringeren.dk
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... KANDIDATTURNERINGEN
Foto: Cathy Rogers.

Karjakin
VM-udfordrer

Nostalgisk
sejr i svenske
Elitserien

Af Thorbjørn Rosenlund
Magnus Carlsen skal forsvare sin
VM-titel 11.-30. november i New
York, og udfordreren bliver 26-årige
Sergej Karjakin, Rusland. Det blev
klart, da Karjakin vandt et altafgørende parti over Fabiano Caruana,
USA, i sidste runde af kandidatturneringen i Moskva og dermed tog
slutsejren et helt point foran Caruana
og Viswanathan Anand, Indien.
Karjakin har to gange vundet Norway Chess foran den jævnaldrende
Carlsen og er ikke uden chancer for
at tage titel og vinderportionen af den
million euro, de tolv partier i New
York står om.
Hjemme i Moskva var Karjakin
ellers blot seedet næstsidst i dette felt:
Fabiano Caruana, USA (2794)
Anish Giri, NED (2793)
Hikaru Nakamura, USA (2790)
Levon Aronian, ARM (2786)
Veselin Topalov, BUL(2780)
Viswanathan Anand, IND (2762)
Sergej Karjakin, RUS (2760)
Peter Svidler, RUS (2757)
Efter første cyklus var Karjakin i
spidsen med 4½ point af 7, men tempoet var behersket, og nederlag til
Anand i 11. runde sendte den indiske eksverdensmester i delt føring
med Caruana. Selv ikke Anands
mange fans ønskede vel for alvor en

1. Karjakin
2. Caruana
3. Anand
4. Giri
5. Svidler
6. Aronian
7. Nakamura
8. Topalov

Sergej
Karjakin.

Af Peter Heine Nielsen

tredje match mod Carlsen, så nederlaget til Nakamura i 12. runde var til
at leve med. Nu nåede Karjakin op
på siden af Caruana, og efter remiser
i 13. runde var scenen sat til det indbyrdes opgør:

Fabiano Caruana













^




Sergej Karjakin
Caruana har stået godt, men hans sidste træk, 36... Te5-e4, tillod:
37. Txd5!! exd5 38. Dxd5 Dc7 39. Df5!
Tf7
Eller 39... Dc6 40. Dh7† Ke8 41.
Dxh5† Ke7 42. Dh7† Ke8 43. Da7!
40. Lxf7 De5 41. Td7† Kf8 42. Td8†
1-0

1

2

3

4

5

6

7

8

pts.


½0
01
½½
½½
½½
0½
½0

½1

½0
½½
½½
½½
½0
½½

10
½1

½½
0½
½0
½1
0½

½½
½½
½½

½½
½½
½½
½½

½½
½½
1 ½
½½

½0
½½
½½

½½
½½
½1
½½
½1

0 ½
0 ½

1 ½
½1
½0
½½
½½
1 ½

0 0

½1
½½
1 ½
½½
½½
1 ½
1 1


8½
7½
7½
7
7
7
7
4½

Moskva, 10.-30. marts 2016, kategori XXII, ratinggennemsnit 2778.
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Efter seks timers spil var der tre partier tilbage ved afslutningen af den
svenske divisionsturnering Allsvenskan. Ét, der ville afgøre mesterskabet, ét nedrykning, og det sidste
oprykningen! Aldrig har jeg oplevet
en så intens spænding, og jeg har
ellers prøvet en del, for det var min
18. sæson for svenske Rockaden.
Mine relationer går igennem Jonas Barkhagen og Patrick Lyrberg,
og stammer helt tilbage fra juniorVM og Tjele-tiden. Vi startede på
hold sammen i Gistrup, og venskabet holdt til, at jeg engang kom for
sent hjem til mit kollegium i Århus,
så de ikke kunne træffe mig på kollegiets fælles telefon – og som et par
skakspillere uden penge måtte lægge
sig til at sove på hovedgaden. Hen
på natten blev de vækket af politiet,
der spurgte om de ventede på udsalg
dagen efter!

Gigantisk klub
Rockaden gjorde et stort indtryk fra
begyndelsen. Medlemstallet var over
1000(!), hvoraf langt størstedelen er
juniorer forankret i flere fuldtidsansatte, der underviser på mange af
Stockholms skoler.
Ved en af mine første matcher for
klubben troede jeg, at man havde
valgt at afvikle et par divisioners
kampe samme sted, men det var blot
klubbens 13 øverste hold, der havde
hjemmekampe samtidigt! Men trods
de mange juniorer er stammen på
førsteholdet uforandret, hvorfor alderen trykker, og vi ikke har haft de
samme resultater som tidligere.
Måske netop derfor føltes årets afsluttende trippelrunde som noget
særligt. For vi havde chancen for

guld. Nok krævede det sejre i alle
tre topkampe, men skæbnen var i
egne hænder. Fredag mødte vi Lund,
der i 2011 vandt deres første mesterskab med et hold af unge spillere, men som ikke har haft økonomien til at fastholde talenter, og trods
medaljer i alle sæsoner siden ikke
har været tæt på at gentage triumfen
fra 2011. Vi vandt da også fredagens match sikkert.
Lørdag var ærkefjendeopgøret
mod Sollentunas SK Team Viking.
En rivalitet man ikke kender fra
dansk skak. I 19 år har de to stockholmske hold kæmpet om guldet
med en til tider ikke altid venlig stemning, men især med drabelige opgør
på brættet. I år var ingen undtagelse,
og kravet for os var sejr, da vi var
bagud med et matchpoint. Lovende
så det ikke ud, men i tidnøden vandt
Lars Karlsson en meget kritisk stilling mod Pia Cramling, og da Jonas
Barkhagen holdt et ellers direkte efter åbningen tabt slutspil imod
Evgeni Agrest, rakte det til præcist
4½-3½ til os.

Uvant favoritrolle
Nu var vi pludselig favoritter, men
oppe imod Vesterås med Nils Grandelius og Allan Stig Rasmussen på
topbrætterne var det ingen enkel opgave. Og hvor Rockadens mange
ustabile spillere er en fordel i topkampe, hvor vi kan overraske positivt, gør de, at vi som favoritter ofte
er ude af kontrol.

Vi reddede 4-4 efter at have været
i store problemer, hvilket betød, at
udfaldet af matchen mellem Lund og
SK Team Viking ville afgøre, om vi
vandt ligaen. Lund var på papiret
undertippede, men i den første tidnød vendte matchen, og Lund førte
3½-2½ med to partier igen.

Altafgørende slutspil
En enkelt remis ville være nok til at
sikre os mesterskabet, og da 7. bræt
havde mulighed for at kræve remis
ved trækgentagelse nøjedes han med
i stedet blot at tilbyde, hvilket naturligvis medførte at modstanderen udnyttede chancen til at spille et andet
træk, og vandt partiet! Hvorfor alt
afhang af følgende:









   
   
   
   
   
   

  
Et klassisk slutspil. Kendt som enkelt remis, men i 2003 fandt Steckner
en ressource, der vendte op og ned
på evalueringen. Østrigerens pointe
var, at efter 1. Kd4! Txf2 vinder 2.
Tc7!! for Hvid, fordi 2... Ta2 3. a7
Kf5 4. Kc4! Kg4 5. Kb3!! bringer

tårnet til a4 med tempo via skakken
på c4. Efter 5... Ta6 6. Tc4† Kxg3 7.
Ta4 Txa7 8. Txa7 Kxh4, når den
hvide konge præcist hjem i tide, og
f.eks. 9. Kc3 vinder for Hvid. En
opdagelse, der skabte stor opmærksomhed om dette konkrete slutspil,
og senere fandt man så, at 1... g5! 2.
Kc4 g4! holder remis. Vores egen
Jacob Aagaard forfinede Sorts forsvar med 2... Kg6!? med ideen 3...
f6 og 4... Kf5, som måske er den
enkleste måde at holde remis på. Men
inden da var man nået frem til, at det
simpleste for Sort var at undgå alt
dette ved at afskære Hvids konge fra
at gå frem til 4. række og derefter
skabe modspil i tide på kongefløjen.

IM Axel Smith
Lunds ASK (2499)


   
   
   
   
   
  
   
   
GM Georg Meier
SK Team Viking (2626)

35... g5! 36. hxg5† Kxg5 37. Txf7
Kan virke lidt opgivende, men Sorts
modspil er alt for hurtigt, hvis Hvid

Foto: Lars OA Hedlund.
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Elitserien
2015-16
1. SK Rockaden
2. SK Team Viking
3. Lunds ASK
4. Limhamns SK
5. Eksjö SK
6. Farsta SK
7. SS Manhem
8. Kungstornet
9. Burgsvik Alva SK
10. Västerås SK
SK Rockaden – fra venstre Tony Hanoman (holdleder), Erik Hedman, Theodor Kenneskog,
Erik Blomqvist, Thomas Engqvist, Jon Ludvig Hammer, Jonas Barkhagen, Robert Bator,
Peter Heine Nielsen, Lennart Örnmarker (formand) og Lars Karlsson.

16
15
12
10
9
7
7
6
5
3

46.5
47.5
43.5
36.5
37.0
33.5
26.5
30.0
32.5
26.5

www. schack.se/allsvenskan/
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... SVENSKE ELITSERIEN
Foto: Lars OA Hedlund.

Georg Meier - Axel Smith, 9. runde.

Malmø vandt det sidste parti, og dermed rykker op i den øverste række.
For mig var det den 7. svenske
mestertitel, hvilket dog ikke får mig
højt på klubbens rangliste. Formanden topper med hele 14, men har
netop vist, at elite og bredde kan gå
hånd i hånd ved også at have Sveriges største skakklub.

Bundesligaen

Sort holdt den vanskelige balance og sendte mesterskabet til Rockaden.

skulle prøve at gå til dronningfløjen
med kongen.
37... Txa6 38. Th7 Ta3† 39. Kg2 Ta2
40. Th8 Kg6 41. Tg8† Kh7 42. Td8 Kg6
43. Td5 Tb2 44. Te5 Ta2 45. Kf3 Tb2
46. Te2 Tb4 47. Td2 Ta4 48. Td6† Kg7
49. Te6 Tb4 50. Te4 Tb2 51. Ke3 Kf6
52. Td4 Ta2 53. Td5 Kg6 54. f4 Ta3†
55. Kf2 Ta2† 56. Kf3 Ta3† 57. Kg2 Ta1!



  
  
   
   
  
^
  












Dette slutspil er analyseret grundigt
i Dvoretskys slutspilsmanual. Sorts
sidste træk har pointen, at 58. Kh3
besvares med 58... Th1†!, der tvinger den hvide konge tilbage tilbage.
58. Td6† Kg7 59. Te6 Tb1 60. Kf2 Ta1
61. Te1 Ta4 62. Kf3 Kf6 63. Th1 Kg6
64. Kg2 Kh6 65. Kh3!
Tilsyneladende et uskyldigt træk,
men spændingen var her ulidelig.
65... Ta6!!
En afgørende forsvarsmekanisme,
Sorts tårn skal til g-linien. Efter 65...
Ta2? vinder 66. Tb1! Det truer 67.
Tb6† fulgt af 68. Kh4, og på 66...
Ta6 vinder 67 Tb8!!, hvorefter 67...
Tg6 strander på 68. Th8†, der vinder h-bonden. Nu derimod besvares

66
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både 66. Tb1 eller 66. Kh4 med 66...
Tg7!, og Sort har en reddende skak
på g4 i tide.
66. Tf1 Ta7 67. Kg2 Ta2† 68. Tf2 Ta7
69. Tb2 Ta6 70. Tb5 Tc6 71. Tb8 Tc1
72. Te8 Kg6 73. Te6† Kg7 74. Kf3 Tf1†
75. Kg2 Ta1 76. Kf2 Tb1 77. Te1 Tb4
78. Kf3 Kf6 79. Te8 Kg6 80. Te6† Kg7
81. Te4 Tb3† 82. Te3 Tb4 83. Te1 Ta4
84. Tf1 Kh6 85. Th1 Kg6 86. Kg2 Kh6
87. Tf1 Ta6 88. Kh3 Ta7 89. Kh4 Tg7!
Illustrerer det sorte forsvar.
90. Tf3 Tg4† 91. Kh3 Tg7 92. Te3 Tg8
93. Te7 Tg6 94. Te1 Tg7 95. Tf1
Og her meddelte Axel turneringslederen, at han ville spille 95... Ta7!
og kræve remis ved trækgentagelse.
½-½
For Rockaden var der i det ene hjørne
af salen eufori, imens SK Team Viking måtte erkende, at en stor chance
for at fravriste os guldet var gledet
af hænde. Jeg gav en noget overrasket Axel et stort knus, for han havde
ikke den fjerneste anelse om, at han
den sidste time havde siddet med afgørelsen i sine hænder. Ofte har jeg
været lidt skeptisk over for, om man
bør bruge megen energi på at lære
konkret slutspilsteori som dette, og
er det fortsat. Men her var jeg unægtelig glad for, at Axel havde gjort
sine Dvoretski-studier! Begge forsvarsmekanismer er netop udførligt
beskrevet i hans bog.
Burgsvik med to gange Fries Nielsen på holdet trak det korteste strå i
nedrykningskampen, hvorimod Sune Berg Hansen og Lars Schandorffs

Føltes Sverige som en unik oplevelse som følge af spændingen og
det at vinde med et undertippet hold,
var årets Bundesliga det modsatte.
Efter ti års dominans måtte mit hold
Baden-Baden nemlig sensationelt
afgive titlen til Mads Andersens
Solingen. Nok har Solingen Bundesligaens næststærkeste hold, men
både målt på rating og økonomi er
forskellen markant. I den indbyrdes
match klarede de 4-4, selv om
Baden-Baden havde det tunge skyts
med Anand og Aronian på topbrætterne, og da senere Werder Bremen
vandt over Baden-Baden, kunne
Solingen endda tillade sig at afgive
en enkelt uafgjort og stadig vinde
titlen. Og man skal nok være fra
Baden-Baden for ikke at begejstres
over, at Davids kamp mod Goliat
lykkedes, og at rating og penge er én
ting – hvad der tæller i sidste instans
er antallet af opnåede point.

Bundesligaen
1. SG Solingen
2. OSG Baden Baden
3. SV Werder Bremen
4. SK Schwäbisch Hall
5. Schachfreunde Berlin
6. Hamburger SK
7. SV Mülheim Nord
8. SK Turm Emsdetten
9. USV Dresden
10. SV Hockenheim
11. SG Trier
12. SC Hansa Dortmund
13. Erfurter SK
14. SV Griesheim
15. FC Bayern München
16. SK Norderstedt
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28
27
25
20
18
17
17
16
15
15
13
8
7
6
4
4

www. schachbundesliga.de

84½
81½
76
71½
67
63½
60½
64
64
64
57½
47
45
46
37
31

Moderne guldfund...!

MINDEORD

Gunner Andersen
Vores mangeårige medlem Gunner Andersen er død efter længere tids
sygdom. Han blev 88 år. Gunner Andersen kom til Midtfyn Skakklub i
starten af 60’erne og var medlem lige til sin død. Han nåede dermed at
være medlem i over 50 år.
Gunner Andersen var et meget aktivt medlem. Ud over at komme i
vores klub, havde han også i mange år tid til at deltage i en masse
turneringer over det meste af Fyn. Derfor ved mange skakklubber på Fyn
godt, hvem Gunner Andersen fra Midtfyns Skakklub var.
Lige meget hvor han kom, var han en meget vellidt person. Altid med
en frisk bemærkning og en latter man kunne høre på afstand.
Det samme var også tilfældet i Midtfyns Skakklub. For Midtfyns
Skakklub har han været en uvurderlig hjælp.
Han var formand i en del år, men hans største arbejde lagde han som
bestyrelsesmedlem. På vores klubaftener gav han gerne nogle gode
varianter fra sig, som vi kunne lære en masse af.
Gunner Andersen var nemlig en ganske habil skakspiller. Det kan ses
ved de mange klubmesterskaber i klubben, samt de pokaler han har
vundet ved diverse turneringer på Fyn.
Vi er mange, der vil savne Gunner Andersen fremover, ikke mindst i
Midtfyns Skakklub. For Midtfyns Skakklub er det et stort tab, at vi ikke
har Gunner Andersen blandt os mere. Men han vil altid forblive i vores
erindring. Æret være Gunner Andersens minde.
Kurt Fransen

Problemskak –

Alfred Thomsen, Holstebro Skakklub, døde
30. marts i en alder af 83 år. Alfred stammer fra
Outrup ved Varde, hvor han var den yngste af syv.
Han spillede i Outrup Skakklub, indtil han i 1962
meldte sig ind i Holstebro Skakklub i 1962, hvor han
har spillet holdkampe i over 50 år og næsten hele
tiden på førsteholdet. På styrkelisten for 1964 var han nr. 1 foran bl.a. V.
Sloth Odgård, Sam Holm og Bjørn Laursen. Han har vundet klubmesterskabet 15 gange. Første gang i 1963 og sidste gang i 2015 i en
alder af knap 83 år. Det fortæller, at han var en stærk skakspiller lige til
det sidste.
Alfred vandt Holstebro Bymesterskab i 1963 og 1965 og i 1970 blev
han elitespiller. Han var en aktiv skakspiller, men mest på det lokale plan.
Det skyldtes nok især, at han havde sit eget revisionsfirma, hvorfor tiden
nok kunne være knap.
Som han var i det civile liv, var Alfred også omhyggelig ved skakbrættet. Han forlod sjældent sin plads, og selv om det næste træk somme tider
var indlysende, kunne han bruge lang tid på at analysere de efterfølgende
muligheder. Det bragte ham ofte i voldsom tidnød, som han dog som
regel slap godt fra.
Allerede fra 1963 varetog Alfred bestyrelseposter i klubben og havde
som kasserer bl.a. ansvar for økonomien ved DM 1964, som Holstebro
Skakklub arrangerede. Han var desuden revisor i flere omgange.
Alfred Thomsen blev æresmedlem af Holstebro Skakklub på generalforsamlingen den 15. januar 2013. Æret været Alfreds minde.
Sigurd Rindom

Løs opgaverne eller gå direkte til artiklen næste side.

Alfred Thomsen
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Hvid trækker og vinder.

















   
  
   
   
   
   
Hvid trækker og vinder.











  
  
   
   
   
   
   
Hvid trækker og holder remis.

   
  
  
  
   
  
   
   
Hvid trækker og vinder.

Løsning til bevisparti-opgaven i
Skakbladet nr. 2: Angiv et parti,
som slutter med 4... b5 mat!
1. d4 c6 2. Kd2 Da5† 3. Kd3
Da3† 4. Kc4 b5 mat!
Noget velspillet parti er det ikke,
men eneste løsning!
2016 /3/163
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Problemskak – arkæologisk skønhed

Moderne guldfund i studie
Af Steffen Slumstrup Nielsen
Det giver overraskende god mening
at sammenligne problemskak med
arkæologi. Komponisten graver i
skakkens mangfoldige dybder og
finder som oftest intet andet end sort
muld. Men så, fra tid til anden, er
der noget, der skinner dernede. Det
pureste guld. Det har ligget der, siden skakspillet blev skabt. Alle har
kunnet grave det op, hvis de har haft
øje for det, men det er komponistens
selvpålagte tjans at finde det og få
det frem i lyset. Resten af skakverdenen må så vurdere, om det rent faktisk er guld. Der findes heldigvis
ingen universel formel.
Mirko Miljanic
1. pr. FIDE World Cup 2015.

  
  
  
   
  
   
  ^ 
   
Hvid trækker og vinder.
Jeg vil præsentere fire guldstudier
efter min egen personlige formel.
Den første gav serberen Mirko
Miljanic guld (logisk nok) i den
prestigiøse turnering FIDE World
Cup. Førstepræmien fik han for et
prægtigt taktisk spil med pointen i
Hvids sjette træk som den helt store
oplevelse.
1. c6† Ka8 2. Sc7†! Dxc7 3. Tg8† Tf8!!
4. Txf8† Sb8!
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Sort satser på pat. Efter et træk som
4. Dd7 ofrer Sorts dronning sig.
Hvid må dække med...
5. Dh6!
Det eneste træk, der formår at opretholde spændingen.
5... Dh7†!

   
   
  
   
  
   
   
   
6. Tf5!! Dxh6 7. Ta5† Sa6 8. Txa6† Kb8
9. c7†! Kxc7 10. Txh6
Miljanics fund er ikke så meget selve
dronningofferet, men mere det taktiske motiv, der vinder dronningen tilbage med Tf8-f5-a5xa6xh6.
Guldfund kan have mange former.
Det kan være teoretiske nyvindinger
med få brikker. Men det kan altså
også være opdagelsen af nye taktiske motiver som i ovenstående opgave. Eksempler på taktiske motiver
er f.eks. ‘kvalt mat’ eller ‘mat i bunden’. Man forledes let til at tro, at
det bæger er tømt. Men det er det
langtfra.
Det overrasker næppe at arkæologen med de bedste graveredskaber
finder det reneste guld. Ukraineren
Sergei Didukh er en fremragende
komponist. Sandsynligvis den bedste nutidige i tæt kamp med russiske
Oleg Pervakov. Her har han fundet

inspiration i en database over stillinger med seks brikker og med gensidig træktvang.
Sergei Didukh
1-2. pr. Olympisk Turnering,
Sochi 2014.









 
  
  
   
   
   
   






Hvid trækker og vinder.
1. d6! exd6 2. Ld5 Sg3 3. Lc6† Kb3 4.
Sd4† Kc4 5. Lb5† Kd5 6. Lxd7 Sf1† 7.
Ke2!
Ikke 7. Kd3? Sxd2!, og Hvid er i
træktvang.
7... Sxd2 8. Kd3!















  
 
   
  
   
   






Vupti. Seks på stribe! Rent guld.
Med Hvid i trækket var stillingen nu
remis, som det ses af kommentaren
til Hvids syvende træk. Stillingen
har Didukh nok fra databasen, men

genren
forspillet viser hans høje klasse.
8... Sf1
Eller 8... Sb1 9.Sb5 Kc5 10. Kc2 og
vinder.
9. Se2 Sh2 10. Lh3 Sf3 11. Lg2!
... og vinder.
Sergei Didukh
& Martin Minski
1-2. pr. Moskva-turn. 2015











  
  
   
   
   
   
   
Hvid trækker og holder remis.
Nu bliver det subtilt.
1. Se3!
Ikke 1. Sd2!? Kxd2 2. Ta2 Kc1 3.
Txb2 Kxb2 4. f5 Lc4 5. f6 Lb3/La2
6. Kd7 Sb6 7. Ke8 Sc4!!, og Sort
formår at holde f-bonden i snor. Det
er interessant at sammenligne denne
forførelse med løsningen, hvor Hvid
får lov at beholde springeren.
1...b1D 2. Ta1 Dxa1 3. Sc2† Kd2 4.
Sxa1 Kc3











  
  
   
   
   
   
   
5. Sb3!
Hvid ofrer den fangne springer med
det ene formål at spærre diagonalen
c4-a2. Havde du fået den idé i et parti?
Forklaringen fås i sidevarianten 5.
f5 Lc4 6. f6 La2!!, hvor Sort frigør
feltet c4 til springeren. Det er denne
godt skjulte plan, som Hvid modarbejder ved at spille 5. Sb3. Varianten kunne fortsætte 7. Kd7 Sb6† 8.
Ke8 Sc4 9. f7 Sd6† og Sort vinder.
5... Kxb3 6. f5 Lc4 7. f6
Sort har ikke mere at skyde med.
7... Kb4 8. Kd7 Sb6† 9. Ke8! Sc8 10.
Kd7 Sa7 11. Ke8 Sb5 12. Ke7! Sd4 13.
f7 Sf5† 14. Kf6 ... med remis.
Steffen Slumstrup Nielsen
4. pr. Rodriguez Ibran 80 MT.

   
  
  
  
   
  
   
   
Hvid trækker og vinder.

Som en honnør for selvpromoveringens tidsalder slutter jeg af med en
af mine egne kreationer med et nyt
taktisk motiv. Studien indledes med
lidt vilde ofre, der blot fungerer som
festligt forspil til Hvids 7. træk.
1. Dg7† Kb8 2. Ld4! Th8† 3. Dxh8 Lxd4
4. Dh2† Ka8 5. Kc8! Dxb6 6. Da2† Da7

  
   
   
  
   
  
   
   
7. Tf2!
Mit bidrag til skakkens guldbestand.
Hvids dronning vil til g2. Og det
opnås kun ved midlertidigt at spærre
dens vej dertil!
7... Lxf2 8. b6!
Med pointen 8... Lxb6 9. Dg2† og
mat, eller...
8... Dxa2 9. b7†
Bonden afgør egenhændigt.
9...Ka7 10. b8D† Ka6 11. Da8†!
Det var ikke for sent at træde forkert. 11. Db7†? Ka5 12. Da8† Kb4
13. Dxa2 Se4, og sort får samling på
tropperne med remis.
11...Kb5 12. Dxa2 Se4 13. Db3† Kc5
14. Dxd3
Slutspillet er let vundet.
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Foto: Arild Rimestad.

Senior-DM 2016:

Man er vel
gammel nok
Seniorerne til fornemt DM-stævne i Køge.
www. skak.dk/
Peter Larsen debuterede som senior og vandt 50+.

Ja hvad er nu det for noget, ville
nogen måske sige?!
Hvad er det dér seniorskak egentlig? Er det bare nogle gamle mennesker som er trætte af at spille mod de
unge? Der er flere myter og meninger om denne sag, ligesom der også
er om andre grupper inden for skak,
som juniorturneringer, pigeturneringer osv.
Personligt synes jeg, at det er en
god idé, og indrømmet – jeg havde
da glædet mig til at blive senior og
mødes med nogle af dem, jeg havde

spillet med for mange år siden! Og
med knap 70 deltagere må man da
sige, at seniorskak lyder som en stor
succes!
Turneringen blev afholdt 21.-27.
februar i flotte rammer på Hotel
Niels Juel i Køge, under kyndig ledelse af Finn og Peter Stuhr. SeniorDM har siden sidste år været opdelt
i to grupper, en for dem der er 50 år
eller mere, samt en for dem der er 65
år eller mere.
I 50+ blev alt afgjort i sidste runde.
Jeg har sort mod Jan Nordenbæk:

Peter Larsen
K41 (2214)

Jan Nordenbæk
Hillerød (2225)

Caro-Kann / B12
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Sf3 e6 5.
Le2 Sd7
Her har jeg spillet det skarpe 5... c5
nogle gange, men var lidt bange for,
at Jan havde forberedt noget mod
det, så derfor prøvede jeg en lidt sjælden variant med tidligt f6.
6. 0-0 f6?! 7. Sh4

Klassen 50+

Klassen 65+

1. Peter Larsen, K41 (2214) 6
2. Per Stentebjerg-Hansen, Frem (2219) 5½
3. Jens Hartung Nielsen, Jernbanen (2225) 5
4. Jan Nordenbæk Pedersen, Hillerød (2225) 4½
5. Kurt Klifoth, Valby (2148) 4½
6. Thore Nyboe Jensen, Nørrebro (1986) 4½

1. Bent Sørensen, Nørresundby (2146) 6 (korr. 24)
2. Jørgensen Jørgensen, Nørresundby 6 (korr. 23½)
3. Pouelsten Holm Grabow, Evans (2174) 5½
4. Jens Kølbæk, Nørresundby (2188) 5
5. Hans Dahl Pedersen, Køge (2142) 5
6. Jan Bauner, K41 (1959) 5

Ratingpræmier:
Margarita Baliunieni, Evans (1908) 4½
Sonny Holtzmann, Nakskov (1746) 4

Ratingpræmier:
Erik Holm Jacobsen, Vordingborg (1801) 4½
Bjarne Hjorth Andersen, Køge (1878) 4
Aage Hansen, Næstved (1657) 4
Niels Møller Rendlev, FS (1615) 4
Henning Jakobsen, Maribo (1366) 2½
Jørgen Roed, Valby (1418) 2½

I alt 21 deltagere.

I alt 48 deltagere.
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7. runde

Af Peter Larsen
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Spændende idé som er set i lignende
stillinger. Sorts løber på g6 kommer
lidt i problemer.
7... Le4
Nu står Hvids springer også noget
udsat, da Sort truer den med dronningen efter et eventuelt fxe5.
8. Ld3 Lxd3 9. cxd3
Ikke 9. Dxd3 fxe5 med sort fordel.
9... g6
Pointen med Hvids spil. Sort er nødt
til at svække sin struktur på kongefløjen. Her var der nogen, der troede, at Sort var nærmest færdig allerede, tja...
Computeren siger 0.19, hvilket er lidt
bedre for Hvid, men ca. lige. Om
computeren har ret, er så en anden
sag. Jeg ville nok også helst have
Hvid her, hvilket jeg også ville have
efter 1. e4, hvor computeren siger
0.20.
10. exf6 Dxf6
Vinder tid ved at true Hvids springer, så jeg kan nå at forsvare mig
mod et hvidt tårn i e-linjen. I nogle
tilfælde skal Sorts konge til f7, hvis
Hvid dobler i e-linjen.
11. Sf3 h6
Tager feltet g5 fra Hvids løber og
springer, og truer i nogle tilfælde
med g7-g5 og angreb!
12. b4?!
Lidt vildt. Efter partiet snakkede Jan
og jeg om, at Hvid måske skulle spille

Danmarksmestre
for seniorer
De første syv turneringer om DM i
seniorskak blev spillet i 60+ og med
kun én mester bortset fra i 2010,
hvor DM-titlen blev delt.
2008:
2009:
2010:
2011:
2012:
2013:
2014:
2015:

Bjørn Brinck-Claussen
Jørn Sloth
Jørn Sloth og Bo Jacobsen
Bent Sørensen
Poul Erik Nielsen
Jens Hartung Nielsen
Jørn Sloth
50+ Per Stentebjerg Hansen
65+ Jørn Sloth

i e-linjen. Et Se5 på et tidspunkt så
ud til at være en bedre plan!
12... Ld6 13. b5?
Bedre var 13. Db3 eller stadig 13.
Te1 osv.
13... cxb5 14. Te1 Se7 15. Db3 a6 16.
La3
Heller ikke 16. a4 b4 er godt.
16... Lxa3 17. Dxa3 Tc8 18. Sc3


 ^
   
   
   
   
  
  
   

18... Tc6?!
Efter partiet, men før computeranalyserne, var der enighed om, at
det var et godt træk. Det forhindrer
et forstyrrende Dd6, forbereder kort
rokade, samt dobling af tårnene i clinjen. Men bedre var 18... Kf7, for
kongen er så med til at dække e6,
hvilket gør, at Dd6 ikke er noget problem.
19. Db2 0-0 20. a4 Tfc8
Jeg mente, at Hvid skulle spille 21.
Sd1 her, hvorefter 21... Tc2 er godt
for Sort. Både Jan og jeg troede, at
det ville være dårligt for Hvid at sætte
et tårn i c-linjen, men det er faktisk
Hvids bedste. F.eks 21. Tac1 bxa4
22. Dxb7 T6c7 23. Db4 med en
spændende stilling.
21. Ta3?


 
  
  
   
   
  
  
   


Ikke Jans dag, nu vinder Sort.

21... b4! 22. Dxb4 Tb6 23. Da5 Sc6 24.
Sxd5 Sxa5
Og Hvid opgav, da han kommer en
hel springer bagud.
0-1

Jævnbyrdig 65+
Af Bent Sørensen
I 65+ gruppen var vi i toppen et jævnbyrdigt felt på syv spillere med et
ratingspænd på kun 42. Jens Kølbæk (2188), Peter Birk Petersen,
Bjørn Brinck-Claussen, Pouelsten
Holm Grabow, Jørgen Jørgensen,
Bent Sørensen, Hans Dahl Pedersen (2146). Solide folk med en sund
positionel spillestil, om hvem man
kunne forvente en del remiser.
Man kunne stille det spørgsmål,
hvor vore jævnaldrende med en vildere spillestil er blevet af? Er de kørt
træt efter sammenstødene med huggeblokkene?
I 3. runde kom det første topopgør.
Efter at have haft klar fordel tidligere var jeg i følgende stilling så småt
ved at affinde mig med remis.

Bent Sørensen
Nørresundby (2146)









 
 
   
   
   
   

  
^





Jens Kølbæk
Nørresundby (2188)

47. Tg2
Det træk kom som en overraskelse
for mig. Min første tanke var en bekymring for, at jeg var ved at overlade initiativet til Hvid, idet det lå
mig fjernt at regne med den mulighed, at Kølbæk lavede en kæmpe2016 /3/167
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... SENIOR-DM 2016
Jeg var et halvt point efter Jørgen
og skulle møde Erik Holm Jacobsen. Han havde under turneringen
præsteret flere overraskende resultater som den farlige taktiker, han er.
7. runde

Foto: Peter Stuhr.

Erik Holm Jacobsen
Vordingborg (1801)

Bent Sørensen
Nøresundby (2146)

Droningbondespil / A46

Bent Sørensen har fået DM-pokalen i 65+
overrakt af turneringsarrangør Finn Stuhr.

buk. Men heldigvis sundede jeg mig
lidt, og efter...
47... d4†!
... havde Kølbæk ikke lyst til at fortsætte. Han behøvede ikke at se 48.
cxd4 Tb3† på brættet.
0-1
Efter denne sejr og med 3 point af 3
var jeg meget optimistisk. Derfor
modtog jeg i 4. runde et hurtigt remistilbud fra Bjørn Brinck-Claussen.
Respekten for ham sidder i mig fra
mine unge dage, hvor han var et
kæmpetalent, der ragede højt over
mig.
Med forventning om mange remispartier vurderede jeg, at der ikke
skulle så mange point til at vinde turneringen. Det holdt imidlertid ikke
stik. Blandt de otte opgør, der var
mellem de syv øverste, var der kun
tre remiser. En remisprocent på 37,5!
Kølbæk var involveret i tre af disse
otte opgør, og han spillede ikke en
eneste remis i turneringen. Jørgen
og jeg var involveret i to hver.
Før sidste runde var Jørgen i spidsen med 5½ point af 6, hvilket er en
imponerende score, der i nogen grad
truede min strategi om at vinde med
en lav score. Jeg vurderede dog, at
han med sort ikke ville kunne bringe
Hans Dahl Pedersen over remisgrænsen, hvilket viste sig at holde
stik.
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1. d4 e6 2. Sf3 Sf6 3. h3 c5 4. Lf4 Sc6
5. e3 Db6 6. b3 Sd5 7. dxc5 Lxc5
Her følte jeg mig vældig godt tilpas,
men overvurderede min stilling. Med
det næste træk sikrer Hvid sig kontrol over feltet c3, men med løberpar
og god bondestilling står jeg godt.
8. Dd2 Sxf4 9. exf4 0-0 10. Ld3 Sd4 11.
Sxd4 Lxd4 12. c3 Lf6 13. 0-0 d6?
En fejlvurdering. Med d5 ville jeg
sikre mig et godt tryk på feltet c3.
14. Sa3 Ld7 15. Sc4 Dc6
Muligheden Sxd6 besvares med
Lxc3 med kompliceret spil.
16. Tac1 g6 17. Sa5 Dc7 18. b4 Tfc8
19. c4 b6 20. Sb3 a5 21. b5 a4 22. Sa1


 
   
   
  
  
   
  
  

Det har bølget lidt frem og tilbage.
Med mit løberpar har jeg en lidt bedre
stilling. Nu skulle jeg åbne stillingen med d5. Det er min børnelærdom, at stillingen skal åbnes, når man
har løberparret, men jeg forsømmer
det her. Måske glemte jeg mellemtrækket Lc3 efter afbytning på
d5.
22... Dc5? 23. Sc2 d5 24. Sb4 Dd4?
Bedre Le7.
25. De3 dxc4 26. Dxd4 Lxd4 27. Lxc4
a3 28. Tfd1 Lb2 29. Tc2 Ta4 30. Sc6
Lxc6 31. Lb3!

Et snedigt mellemtræk. Her bliver
jeg overforsigtig og tør ikke tage
bonden på f4. Efter mit næste træk
er stillingen meget lige.
31... Ta5 32. bxc6 Tc5 33. Txc5 bxc5
34. La4 c4 35. Td7 Kg7 36. c7


  
 
   
   
   
   
  
   


På dette tidspunkt var der trængsel
omkring bordet. Jørgen Jørgensen
havde spillet remis med Hans Dahl
Pedersen, så det var klart, at vores
parti ville afgøre mesterskabet. Stillingen er uklar. Hvilken fribonde er
der mest liv i? Jeg erfarede senere, at
den almindelige opfattelse var, at jeg
stod dårligt.
36... g5 37. Lb5?
Her røber min modstander, at han
fejlvurderer stillingen. Løberen skal
beherske feltet c2.
37... c3 38. La6??
En kæmpefejl. 38. Ld3 var nødvendig.
38... c2 39. Lxc8 c1D† 40. Kh2 Dxf4†
41. Kh1 Le5 42. Txf7† Dxf7 0-1
Som mod Kølbæk en heldig sejr.
Måske var mine modstandere blevet
trætte til sidst. For seniorer er fysikken ikke, hvad den har været. Selv
mødte jeg godt forberedt op. Idet jeg
kom direkte fra skiferie i Norge, hvor
skiturene i fjeldene gjorde mig klar
til de hårde skakpartier.
Det var tredje gang, jeg kom på
ligestilling i point i toppen af seniorDM. De to andre gange har jeg måttet acceptere 2. pladsen, så det var
rart at komme et mulehår foran min
klubkammerat Jørgen. I Nørresundby synes vi ikke, resultaterne
af turneringen var så ringe endda.
En 1. 2. og 4. plads er acceptabelt.

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 3.
1. Kieran Greer
Wim de Kok
Åben U15-turnering, Bagneux 1979.
23... Lxe2! 24. Sxe2. 24. Kxe2
Dxd4. 24... Txe3!! Dobbelt henledning: 25. Dxe3? Lc5. 25. Kxe3
Ld2†! Det planlagte mennesketræk.
Computeren spiller 25... Lc5†!! 26.
Kf4 Lf2!! med mat i 14 træk.
26. Dxd2. Lidt bedre: 26. Kf2!
Lxc1 27. Thxc1.
26... Te8† 27. Kf2 Dxd2 28.
The1 g6 29. Tad1? Txe2†! 30. Txe2
Dxd1. 0-1
2. Jens Ove Fries Nielsen
Erling Mortensen
Vesterhavsturneringen, Esbjerg
1985. Den sorte dames udsatte stilling er inspirerende:
25. Txh7†! Også godt var 25.
Dc3† Td4 (25... De5 26. Txh7†!
Kxh7 27. Sf6†) 26. Sxc5 Dxc5 27.
Txe8 etc.
25... Kxh7 26. Sg5† Kh6. 26...
Kg7 27. Txe7† Txe7 28. Se6†.
27. Txe7 Td2† 28. Kg3 Txe7 29.
Df4 Td4 30. Df8†. 1-0
3. Wilfried Lange
Ludwig Engels
Stortyske mesterskab, Bad Oeynhausen 1939. Mesterskabet vandtes
af østrigeren Eliskases.
30... Lxg2! 31. Txg2 Txg2† 32.
Dxg2. Hvid har sat sin lid til bindingen: 32... Txg2† 33. Txg2. Men:
32... Dxc2! 33. Lxg5 Dxg2† 34.
Kxg2 hxg5. Sort vinder nu på abonden!
35. Kf3 a5 36. bxa6 bxa6 37.
Ke4 a5 38. Kd5 a4. 0-1
4. Ludwig Engels
Flavio Carvalho
Zoneturnering, Sâo Paulo 1960. 23.
Scxe6! Der skal åbnes!
23... fxe6 24. Sxe6 Tg8. Vi ser en
klump officerer, der ikke kommer
hjem i tide. Sort er fortabt:
a) 24... Kf7 25. Lxf5 gxf5 26.
Sxg7 Thg8 (26... Kxg7 27. Lf6† Kf7

28. Dg5 Tag8 29. Dxf5) 27. Sxf5
med gevinstspil.
b) 24... Lxa4 25. Lxf5 gxf5 26.
Sxg7† Kf7 27. Sxf5 (27. Tf3) 27...
Lxb3 28. e6†!! Kxe6 (28... Kg8 29.
Le7!) 29. De2† Kxf5 30. De5† Kg6
31. Df6† Kh7 32. Df7 mat!
25. Lxf5 gxf5 26. Df4 Sb4 27.
Dxf5 b6 28. Sc7†. 1-0
5. Mark Taimanov
Tigran V. Petrosjan
Kandidatturnering, Zürich 1953. 37.
Txg6†!! hxg6 38. h7†! Afledning
fra f7 og henledning til brætkanten!
38... Kxh7 39. Dxf7† Sg7 40.
Kf2, og så er der mat i 2 træk! 1-0
6. Vladas Mikenas
Paul Keres
17. USSR-mesterskab, Moskva
1949. 14... Txe2†!! 15. Kxe2. Angrebet buldrer også frem efter f.eks.
15. Kf1 Se5 16. c4 Txd2! 17. Dxd2
Lxc4 18. Dxg5† Kh8.
15... Se5 16. Kd1. 16. Lxg5 hjælper heller ikke: 16... Lxd3† 17. Dxd3
Sxd3 18. Kxd3 Dd7. 16... Lxd3 17.
Da4 b5 18. Da6 Dd7 19. Kc1 b4
20. Da5 a6! 20... Lg6! vandt også,
f.eks. 21. Lf1 Df5 22. Da4 bxc3 23.
Lxc3 Df3. Men nu er den hvide
dame fanget og kan hentes med Sc4!
0-1

7. Klaus Junge
Cenek Kottnauer
Oldrich Duras 60 års fødselsdagsturnering, Prag 1942. 17. Lxh7†!
Men ikke 17. Le5 Dd8 18. Sxa7
Sxd3 19. Txd3 f6 med lige spil.
17... Kxh7 18. Dh5† Kg8 19.
Lxg7! Det klassiske dobbelte løberoffer!
19... f5. Her kan man gå i dybden
og finde gevinst for Hvid i diverse
varianter:
a) 19... f6 20. Tf3 Ld6 21. Lh6!
Tff7 22. Sxd6 Dxd6 23. Th3 Lc6
24. Tg3† Tg7 25. De8† Kh7 26.
Lxg7 Txg7 27. Th3 mat!
b) 19... Kxg7 20. Dg4† (20. Tf3?
Se4 21. Th3 Th8 22. Dg4† Sg5!)
20... Lg5! 21. Dxg5† Kh8 22. Dh6†
Kg8 23. Tf3 f6 24. Tg3† Kf7 25.
b4! og nu:




 ^ 
 
   
   
  
   
  
  



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.
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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... TAG STILLING
b1) 25... Se4 26. Tg7† Ke8 27.
Txd7 Kxd7 28. Dg7† Ke8 29. Sc7†
og vinder.
b2) 25... Sa6 26. Tg7† Ke8 27.
Txd7 Kxd7 28. cxd5! med fortsat
angreb.
b3) 25... a6 26. Tg7† Ke8 27.
Dg6† Tdf7 (27... Kd8 28. Tg8!) 28.
bxc5 axb5 29. Txf7 Txf7 30. Dg8†
Tf8 32. Dxe6† Kd8 33. c6! og gevinst.
I partiet havde tyskeren ingen problemer:
20. Le5 Lf6. Nød: 20... De8 21.
Dh8† Kf7 22. Dg7 mat!
21. Lxb8 Th7 22. De2 Txb8 23.
Sd6 La6 24. b4 Sa4 25. b5 Sc3 26.
Dc2 Sxd1 27. Txd1 Td8 28. Sxf5
Lb7 29. Sd4 dxc4 30. Dg6† Lg7
31. Dxe6† Kh8 32. De7. 1-0
8. Jean Claude Letzelter
Florin Gheorghiu
Monte Carlo 1968. Det positionelle
17...f6 sikrede også Sort overlegent
spil. Men.....
17... Dxd4!! Flot bondegevinst!
18. Dxd4 Sg3† 19. Kg1 Se2† 20.
Kh1 Sxd4, og så er der 1 bonde
mere!
21. Tg5 Sxc2 22. Tg4 h5 23. Tg3
Sxa1. Hvid opgav: 24. Lh6 Kh7 25.
Lxg7 Tg8. 0-1
9. Mats Lindgren
Gert Iskov
Peer Gynt-turneringen, Gausdal
1988. 23. Txe7!! Sxe7. 23... Dxe7?
24. Sf5 afgør næsten straks: 24...
De8 25. Txg7† Kh8 26. Dd2 etc.
24. Lh7† Kxh7?! En snedighed:
24... Kh8 25. Dxd6 Tfd8 (Dette eller 25... Tad8 - bør man have haft
med i beregningerne!) 26. Dd3!
Txd3 27. Lxd3 a5, og Hvid vinder
efterhånden.
25. Dxd6 Tad8. Og hvad nu?
26. Txg7†!! Retfærdiggør offeret! 26. Dxd8 Txd8 27. Td4 Txd4
28. Lxd4 g5! 29. Sf3 Lxf3 30. gxf3
Kg6 var i hvert fald ikke meningen.
26... Kh8 27. Th7†! Kxh7. 27...
Kg8 28. De6†.
28. Dxe7† Kg8 29. h3 Tf7? 30.
Dxd8†. 1-0
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Kommende
turneringer
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).
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

Syddjurs Sommer EMT
KE
25/7 - 29/7. – Syddjurs Skakklub
inviterer til koordineret, Elo-ratet turnering, i Cafeen på Rosengården,
Tingvej 22, 8543 Hornslet. – Der
spilles kl. 18.30 den 25/7, 26/7,
27/7, 28/7 og 29/7. Max. 30 min. for
sent fremmøde. – Indskud: 150 kr. –
Præmier: 1. plads 500 kr., 2. plads
200 kr. – Tilmelding senest den 20/7
til Willy Møller Nielsen, tlf. 86 99
24 61, email: willymn@gmail.com,
eller på skak.dk.
Holbæk Løvfald 2016
KE
9/9 - 11/9. – Holbæk Skakklub indbyder til sin 4. weekendturnering.
5 runder ratet og Elo-ratet med inddeling i alle-mod-alle grupper. Bemærk der er også max-1300-gruppe
med 6 runder Monrad og kortere betænkningstid, velegnet til ny i skak,
ungdomsspillere m.fl. Indbydelse
kan ses i DSU’s turneringssystem.
– Info og tilmelding: Ove Frank
Hansen, email: ofhskak@gmail.com,
tlf. 59 43 74 54.
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

4-mands holdlyn i Nørre Åby
Nørre Åby Juniorskakklub inviterer til lynturnering for hold,
alle imod alle hvis muligt, lørdag d. 20. august kl. 11.00.
Spillested: Nr. Åby Kommuneskole, Skolevænget 2, 5580 Nørre Åby.
Der vil være en lille kiosk, hvor man kan købe drikkevarer og lidt mad.
Betænkningstid: 5 minutter pr. spiller pr. parti (der spilles med
FIDE's regler for lynskak).
Indskud pr. hold: 200 kr. Der kan stilles hold på tværs af klubberne.
Præmier: Alt indskud vil gå til præmier, med minimum 1.500 kr.
i 1. præmie, 900 kr. i 2. præmie og 600 kr. i 3. præmie.
Der vil være præmie til skønneste parti og største overraskelse.
Tilmelding: Senest 17. august til Martin Lund på 20991707 /
msl1707@hotmail.dk eller til Kasper Larsen på 26112660 /
kasperlarsen1945@gmail.com. – På Nr. Åby Juniorskakklubs
hjemmeside vil man løbende kunne se, hvilke hold som deltager.

Vi glæder os til at se jer! – Nørre Åby Juniorskakklub.

Ungdomsskak
Foto: Henrik Andersen.

CELLAVISION CHESS CUP

Skoleskak på rådhuset

2016

GP-serien 2016-17 går i gang 5.-7. august på Elite Hotel Ideon i Lund
INDSKUD & PRÆMIER
Indskud

600 SEK, 500 SEK for juniorer.
Ved betaling før 22/7 gives 100 SEK i rabat.
Toppræmier
12.000 / 7.000 / 5.000 / 3.000 / 2.000 /
999 / 999 / 999 SEK.
Præmier i 'Lilla' 3.000 / 2.000 / 1.500 / 999 / 999 SEK.
Ratingpræmier 999 SEK / 500 SEK pr. ca. 12 spillere.
Specialpræmier Bedste kvinde, U20, U16, U12, V50+ og

V65+: DGT 3000 (værdi 900 SEK).
PROGRAM
Turneringsform
Runde 1-4
Runde 5-6
Runde 7-8
Betænkningstid

Otte runder FIDE-schweizer.
Fredag den 5. august kl. 18:30 - ca. 21:30.
Lørdag den 6. august kl. 10:00 - ca. 20:00.
Søndag den 7. august kl. 09:00 - ca. 18:30.
Runde 1-4: 15 min. pr. parti + 5 sek. pr. træk.
Runde 5-8: 90 min. pr. parti + 30 sek. pr. træk.
Personlig indskrivning fredag 15:30-17:30.
Er betaling noteret i startlisten på hjemmesiden,
kan mødes direkte til 1. runde.
Lilla CellaVision Chess Cup – Spillere op til rating 1599 kan
i stedet vælge at deltage i denne gruppe.
TILMELDING & KONTAKT
Tilmelding
Betaling

Kontakt

Via Sveriges Schackförbunds medlemssystem
www.schack.se – Max 270 deltagere.
Indsættes på LASK's konto i Handelsbanken.
IBAN: SE10 6000 0000 0005 6286 8372
BIC: HANDSESS.
gp@lask.se
www.lask.se/gp

Lunds Akademiska Schackklubb

www.lask.se/gp

XtraCon Chess Open 2016
Lørdag 23. juli til søndag den 31. juli 2016 på Konventum i Helsingør.
Turneringen blev internationalt kendt som Politiken Cup og er åben for
alle (mere end 400 deltagere sidste år). Mange topnavne ventes til start,
og den tidligere VM-udfordrer Boris Gelfand, Israel, er allerede i feltet.
Der spilles 10 runder, og præmiesummen er over 100.000 kr.
med 20.000 kr. i 1. præmie og 30.000 garanteret til ratingpræmier.
Indskuddet er fra 0 kr. for titelholdere og op til ca. 1100 kr. efter rating.
Se indbydelse og mere information på: www.ksu.dk/politiken_cup/

I et samarbejde mellem Frederiksberg-foreningen Skak for sjov og
Københavns Skoleskak blev det
tredje ungdomsstævne på Frederiksberg Rådhus afholdt 30. april med
rekorddeltagelse af 190 børn og
unge fra Danmark og Sverige.
Vinder af mestergruppen blev
Casper Yukun Liu fra Tranegårdsskolen i Gentofte (ja den skole, hvor
ideen til DM-klubben Philidor blev
til!) med 5 point af 6 mulige. På de
næste pladser fulgte Sanshiro Kræmmer, Skolen på Nyelandsvej, Frederiksberg, og Alexander Nord, Lund.
Deltagerne var placeret i grupper
efter styrke og erfaring. To basisgrupper blev vundet af Hagbard Sejner fra Amager Skakskole og Tobias Ginnerup-Nielsen fra Amager
Fælled Skole. 80 børn spillede i tre
begyndergrupper, og her blev vinderne Emil Duus, Helsingborg, Jonathan Hansen, Brønshøj Skakforening, og Ruben Parato, Skak for
sjov. Og 30 børn, som endnu var så
meget begyndere, at de var usikre på
rokaderegler osv., kæmpede i KlarParat gruppen.

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet
optages gratis
SÆLGES
USB Rosewood DGT E-board
og Timeless brikker. Kun brugt
få gange. Der følger taske, ledninger og PC programmer med.
Ny-pris 5.060 kr.
Pris med DGT XL skakur:
4.300 kr. Pris uden ur: 3.800
kr. – Hans-Christian Lykke,
hcl@comxnet.dk.
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Afsender: Dansk Skak Union, Luneparken 25, 6070 Christiansfeld.

Magasinpost SMP
ID-nr. 42197

Legenden spiller lyn – Garry Kasparov, verdensmester fra 1985 til 2000
og endnu højest ratet, da han trak sig tilbage fra turneringsskak i 2005, er
stadig et skaknavn, der overstråler alle nutidens mestre bortset fra Magnus
Carlsen. Kasparov er i dag mest optaget af politik (modstand mod Ruslands
præsident Putin) og af skakpolitik (udfordrede FIDE-præsident Iljumchinov),
men er trods sine 53 år og manglende kamptræning stadig en formidabel
modstander. I St. Louis, USA, spillede han i fjor en lynmatch mod sin engelske
VM-udfordrer fra 1993, Nigel Short, som blev ydmyget med cifrene 7-1.
Efter USA-mesterskabet 2016, også i
St. Louis, stillede han op til lynturnering
mod de tre bedste, som vel at mærke
alle er på verdens aktuelle top-10.
Vinde gjorde han ikke, dertil var der for
mange fejl i de sidste sekunder, men
mod to af de tre var scoren positiv.

(...i parentes: Placering i USA-M)

Nakamura

Wesley So

Kasparov

Caruana

(Nr. 3, 7½ pts)

(Nr. 2, 7½ pts.)

-------------

(Nr. 1, 8½ pts.)

Ultimate Blitz Challenge

pts.

1 Hikaru Nakamura, USA

2787

––––––

0 1 ½ 1 1 ½ ½ 0 1 ½½ 0

2 Wesley So, USA

2773

1 0½0 0 ½

3 Garry Kasparov, Rusland 2812
4 Fabiano Caruana, USA

2795

1 0 1 ½1 1

11

––––– -

0 1 1 1 ½ ½ 0 ½1 1 ½1

10

½1 0 ½½ 1

1 0 0 0 ½½

––––– –

½½ 1 1 0 1

9½

0 1 0 ½0 0

1 ½0 0 ½0

½½0 0 1 0

––––––

5½

