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Taktik

Tag stilling
1. Hvid trækker!
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Løsninger side 50
v/ Bent Kølvig

3. Sort trækker!

2. Hvid trækker!
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Slå – eller hvad?

Hvad med springeren?

Der er et hul!

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!
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Præcision!

Kongeangreb?

Standard!

7. Hvid trækker!

8. Hvid trækker!

9. Sort trækker!

  
   
  
  
   
   
  
 
 
Se truslen!
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Sort har en trussel!
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Hurtigst er ...?
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Før ungdomsskakken indførte mesterskaber i flere aldersgrupper fandtes der et VM for juniorer, dvs. spillere op til 20 år. Dette klassiske VM
afholdes fortsat, og turneringen blev
i år spillet i Bhunameswar i Indien.
Åben række med 80 deltagere blev
vundet af Jeffery Xiong, USA, og
pigerækken med 57 deltagere af Dinara Saduakassova, Kasakhstan. De
danske deltagere, Rasmus Thøgersen og Ellen Kakulidis sluttede som
hhv. nr. 74 og 52.
På temasiderne 40-50 i dette nummer kan man læse om ungdoms-OL,
ungdoms-EM og et vellykket samarbejde mellem en DSU-klub og
skoleskak.

Organisatorisk nyt ...

Peter Grove
– ny pigetræner

Dansk Skak Union har ansat Peter
Grove, Skanderborg, i en nyoprettet funktion som pigetræner.

Steen Juul
Mortensen
– ny seniorchef

Tidligere DSU-formand Steen Juul
Mortensen har indvilliget i at afløse
Bent Sørensen som seniorchef.

Foto: Cathy Rogers.

OL-guld til USA
Skak-OL i Baku blev en triumf for USA, som vandt 9 af 11
matcher, bla. mod sølvvinderen Ukraine i 6. runde, og kun tillod
Rusland og Tjekkiet at holde uafgjort 2-2. Det er første gang siden
OL 1976 i Israel, at USA vinder OL, og dengang boykottede alle
østeuropæiske hold turneringen. De tre superstormestre på USA's
hold, Fabiano Caruana, Hikaru Nakamura og Wesley So (til venstre i
billedet over for Rusland anført af Sergej Karjakin), scorede tilsammen 23 point i 31 partier, men især So brillerede med 8½ point af 10
og den sejr over Ian Nepomniachtchi i 8. runde, der sikrede uafgjort
mod topseedede Rusland, efter at russeren havde vundet sine første
syv partier i træk. Bronze til Rusland og endnu en OL-skuffelse.
Danmark blev nr. 45 blandt 170 hold, og i kvinderækken, som Kina
vandt i stor stil, blev Danmark nr. 89 blandt 134 hold. Turneringen
sluttede efter Skakbladets deadline, hvorfor rapporter og partier
kommenteret af spillerne må vente til næste nummer.

Danske NATO-medaljer
Danmarks militære landshold tog
bronze ved NATO-mesterskaberne
i England. Kun Polen og Tyskland
var bedre med 20½ point mod Danmarks 20, og som den eneste nåede
Finn Pedersen 6½ point af 7 og tog
dermed den inviduelle guldmedalje.
De øvrige danske spillere var Alexander Rosenkilde 5, Stefan Hansen 4½, Erik Nilsson 4, Jan Mose 4,
Gert Aagaard 4, Morten Majlund
Nielsen og Finn Stuhr 3.

Foto: Finn Stuhr.

Juniorer og ungdom

Finn Pedersen – vandt NATO-guld.

Thomas
Schou-Moldt
– stopper som
kvindelandstræner

Efter fire gode år forlader kvindelandstræneren posten. En efterføler
er endnu ikke fundet.

4

2016 /5/240

Hovedsponsor for det danske kvindelandshold

www.skaksalg.dk

Online-butik

Dansk Skaksalg
Skakbøger fra hele verden
Vi bestræber os hele tiden på at gøre
vores sortiment i skakbøger større
og bedre. Som
de faste læsere af vores Facebook-sid
e ved, har vi fra østeuropa udvidet med
Chessstar
og Russian Chess House. Disse har
mange stærke russiske GM’er – man
ge med
undervisningserfaring i den russiske
skakskole – som faste skribenter.
I USA sker der også meget spænde
nde. Vi har suppleret med Russelog McFarlandtitler. Her i Europa har vi udvidet med
belgiske Thinkers Publishing, et nyt
og lovende
forlag. Fra de velkendte forlag som
Quality, Gambit, Everyman, New In
Chess og
Batsford har vi selvfølgelig alle de
nye titler

Yusupovs lærebogsserie (de ni bøg
er) fra Quality Chess!
REVISION & EXAM
En ny opfølgning på den prisbelønne
de ‘The Fundamentals’ trilogi
med 432 øvelser. Kan bruges både
som en test og opfrisker, hvis
man allerede har læst alle tre ‘fundam
entals’ bøger, eller bruges
som en helt ny samling af instrukt
ive øvelser.
Artur Yusupov var som spiller num
mer 3 i verden efter de legendariske VM’er Karpov og Kasparov i åren
e fra 1986-1992, men har i
de seneste år primært arbejdet som
træner.
Pris: 869 kr.!
Yusupovs lærebøger anbefales af vore
landstrænere.
Vi fejrer denne opfølgningsbog med
et tilbud på de oprindelige ni bøger,
så har du ikke
allerede anskaffet dem (The Fundam
entals, Beyond The Basics og Mas
tery), er her en
god mulighed.
Alle 9 bøger, normalpris 1620 kr.
– nu 1399 kr.!
Vælg 5 bøger, normalpris 900 kr.
– nu 799 kr.!
Tilbuddet gælder
frem til 31 december!
Ole Knudsen

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

på

, hvor nye produkter vil blive præsent

eret.

• Internet www.skaksalg.dk • Email sales@skaksalg.dk • Tlf. 61 13 64 60 •
Telefontid Vi træffes mandag, onsdag og fredag kl. 10-14

XtraCon Chess Open, slutstilling i toppen:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

GM Matthias Bluebaum, Tyskland (2618) 8 / 55½
GM Alexei Shirov, Letland (2674) 8 / 55
GM Bassem Amin, Ægypten (2654) 8 / 55
IM Jonathan Carlstedt, Tyskland (2457) 8 / 52
GM Mihail Marin, Rumænien (2576) 8 / 50½
GM Jon Ludvig Hammer, Norge (2652) 8 / 50½
GM Jean-Marc Degraeve, Frankrig (2579) 8 / 50
GM Aleksey Dreev, Rusland (2664) 7½ / 55½
GM Sebastien Mazé, Frankrig (2628) 7½ / 54½
GM Jan Timman, Holland (2559) 7½ / 54½
GM Allan Stig Rasmussen, Danmark (2504) 7½ / 54½
GM Daniel Naroditsky, USA (2634) 7½ / 54½
GM Simen Agdestein, Norge (2603) 7½ / 53½
GM Vladimir Burmakin, Rusland (2549) 7½ / 53
GM Tanguy Ringoir, Belgien (2474) 7½ / 52½
GM Laurent Fressinet, Frankrig (2677) 7½ / 52
GM Evgeny E. Vorobiov, Rusland (2584) 7½ / 52
IM Rasmus Svane, Tyskland (2549) 7½ / 52
GM Mads Andersen, Danmark (2525) 7½ / 51
IM Koen Leenhouts, Holland (2491) 7½ / 50½
FM Joseph McPhillips, England (2341) 7½ / 48
IM Axel Delorme, Frankrig (2514) 7½ / 47½
GM Andrey Vovk, Ukraine (2637) 7 / 56
GM Sabino Brunello, Italien (2567) 7 / 55½
GM Julio E. Granda Zuniga, Peru (2699) 7 / 54½
GM Jan-Christian Schröder, Tyskland (2507) 7 / 53½
GM Lars Schandorff, Danmark (2521) 7 / 51½
GM Hjörvar Steinn Grétarsson, Island (2550) 7 / 51
IM Kristian Stuvik Holm, Norge (2411) 7 / 51
IM Vilka Sipila, Finland (2458) 7 / 50½
GM James E. Tarjan, USA (2447) 7 / 50½
Malte Colpe, Tyskland (2385) 7 / 50
FM Ravi Haria, England (2394) 7 / 50
FM Martin Percivaldi, Danmark (2347) 7 / 49½
FM Bjørn Møller Ochsner, Danmark (2417) 7 / 49½
FM Peter Sowray, England (2348) 7 / 48½
FM Antoine Flick, Frankrig (2318) 7 / 48
FM Martin Haubro, Danmark (2370) 7 / 48
Alexander Rosenkilde, Danmark (2211) 7 / 46
Jacob Brorsen, Danmark (2112) 7 / 43½
Dennis Jørgensen, Danmark (2215) 7 / 43
Torbjörn Ivarsson, Sverige (2180) 7 / 40
I alt 398 deltagere.

www. xtraconchessopen.dk
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Allan Stig

Allan Stig Rasmussen – bedst placerede dansker efter sejre
over feltets to topratede spillere, Julio E. Granda Zuniga,
Peru, (2699) og Laurent Fressinet, Frankrig (2677).

XtraCon Chess Open – navnet er nyt,
turneringen den samme eller endnu bedre.
Copenhagen Open er spillet hvert år siden
1979, og med Dagbladet Politiken som
sponsor blev der skabt et meget stærkt brand.
Efter udflytningen til kongrescenteret
Konventum ved Helsingørs smukke nordkyst
i 2007 nåede den et niveau blandt verdens
bedste opens. Selv om deltagerantallet i år var
marginalt lavere end rekordåret 2015, er der
mange tegn på, at det nye XtraCon-brand bliver
mindst lige så stærkt. Mest iøjnefaldende
forbedringer er Internet-dækningen, som i sin
ny skikkelse er trendsættende. Mens gode
turnerings-sites typisk enten er stærke på
facts eller på liv og aktivitet, har XtraCon Chess
Open det hele på én gang. Tabeller, partier,
nyheder og endda videoer med f.eks. spillerinterviews. Som smagsprøve har turneringens
chefkommentator Per Andreasen udvalgt tre af
de mest seværdige skakstilliger fra hver af de
ti runder til Skakbladet.

XtraCon Ch

1. runde

2. runde









   
   
  
   
  
   

  

Bjarne
Undheim
Norge (1910)

GM Mads
Andersen
Danmark (2525)
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50. f4! Træktvang!
50... Ke7 51. Sxg6† 1-0
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Skotland (1939)

GM Aleksey
Dreev
Rusland (2664)



   
  
  
 

 

Thomas
Thybo
Danmark (1886)

GM James
E. Tarjan




   
   
  

  
   

  

hess Open

Michael
Vesterli
Danmark (2141)





Rune
Andersen
Danmark (2100)

GM Lars
Schandorff
Danmark (2521)

63. f6! Lf8 64. Le1 Kg8 65. Ld2 Kh8
66. Lxb4! cxb4 67. Kd4. Smukt! 1-0

USA (2447)

23. Sf5†! gxf5 24. Tg3† Kf7 25. Dd5† Ke8
26. Tg7 Se7 27. Dxd6 1-0

Norge (2652)

26. Txd6! Og Sort svarede upræcist med...
26... De5? 27. Td4 c5 28. Td6?
Hvorefter Sort holdt skindet på næsen
og efterhånden endda vandt. Med 28.
Dd6†! eller det smarte 28. Db5! havde
Hvid gevinststilling.
28... Lc6 29. Dxc8† Kxc8 30. Txc6† Kd7
31. Txb6 Dxc3 32. f6 Dxc4 33. Td1†?
Stadig hvid fordel med 33. Kg1!
33... Ke8 34. Sg7† Kf7 35. Sf5 De2 36.
Sxh6† Kg6 37. f7† Kg7 38. Tdb1 Td7 39. h4
gxh3 40. Tg1 Td1 41. gxh3† Txg1† 42.
Kxg1 Dxe3† 43. Kg2 Df3† 44. Kg1 e3 45.
Sg4 Dg3† 0-1

Robert
McAndrew

25. Sxf6†! gxf6 26. Dxg6† Kf8 27. Lxf6 Te7
28. f5 Dc7 29. Le5 Dc5† 30. Kh1 Tf7 31.
fxe6 1-0

GM Jon Ludvig
Hammer



  
  
   
   
   
   
  
  

GM Allan Stig
Rasmussen
Danmark (2504)

Klaus
Nielsen
Danmark (2089)

29... Th1†! 0-1
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3. runde

4. runde

^

 
   
   
   
 
  
   

  

FM Daniel
J.-Kovachev





GM Evgeny
E. Vorobiov
Rusland (2584)



^

FM Antoine
Flick



Frankrig (2318)

GM Matthias
Bluebaum
Tyskland (2618)

22. Td8†! 1-0





   
   
   
   
  
  



^





Frankrig (2579)

FM Matthias
Bach
Tyskland (2296)

Skakfestival
XtraCon Chess Open blev spillet 23.-31. juli,
og i hele forløbet var der tilbud om foredrag
(med Boris Gelfand, Mihail Marin og Silas
Esben Lund), simultaner (med Mads Andersen og Rasmus Svane), DM i løsning af
skakopgaver (Henrik Juel vandt igen),
pub-quiz, parlyn og skaksamvær overalt
på Konventum.
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GM Allan Stig
Rasmussen
Danmark (2504)

GM Julio E.
Granda Zuniga
Peru (2699)





 
  
   
   
   
  

   

Frederik
Svane
Tyskland (2044)

FM Antoine
Flick
Frankrig (2318)

49... d4! Hvid er helt væk og opgav kort
efter. Et imponerende parti af den kun
12-årige Frederik Svane. 0-1

GM Jean-Marc
Degraeve

28. Sxf5! gxf5 29. Dxf5† Kh8 30. Lxe4 Sxe4
31. Lxg7† Dxg7 32. Dxe4 Tf8 33. De5 Tf6
34. Kh2 Kh7 35. De4† Kh8 36. Te3 Tg6 37.
Te2 Tg5 38. g4 Dc7† 39. Kg2 Tg7 40. De8†
Kh7 41. De5 Dd7 1-0
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46... Dg6! Og Hvid blev så træt af sin
stilling, at han opgav! 0-1

   
  
   
   
   
  

 












   
 ^  
   
   
^  
   
  

FM Bjørn
Ochsner
Danmark (2417)

CM Alan
Walton
England (2201)

35... Tc2†! 0-1

Topseedet peruvianer
Med 2699 i rating var den
49-årige peruvianske
stormester Julio E. Granda
Zuniga topseedet. Karrieren
tæller bl.a turneringssejr
med Bent Larsen i 1993 og
sejre over Peter Leko og
Anish Giri 20 år senere.

Foto: Sigfred Haubro.









^ 
 
  
  
   
   
  

Norge (2315)

32. Sc7 mat!1-0





Julio E. Granda Zuniga.



  
   
  
   
   
  
   
  

GM Simen
Agdestein

Foto: Thomas Larsen.

5. runde

Norge (2603)

GM Allan Stig
Rasmussen
Danmark (2504)

Er Sort ved at blive pakket helt sammen?
24... Sg7! Nej, Springeren kommer til f5,
og det hvide angreb er væk.
25. Dh3 Sf5 26. Dc3 Db8 27. Le5 b4 28.
Lxb8 bxc3 29. Le5 Txc5 30. Txc3 Txc3 31.
Lxc3 Tc8 32. Tc1 Sd4 33. Kf1 Sb5 34. Lb2
Txc1† 35. Lxc1 Kf8 36. Ke2 Ke8 37. Kd3
Kd7 38. Le3 Kc6 ½-½



^


   
   
 ^  
  
   
 
 


FM Julian
Kramer
Tyskland (2341)

GM Jan
Timman
Holland (2559)

25. Dd3! Og mat i bunden efter...
25... Txd3 26. Ta8† Dd8 27. Txd8† Txd8 28.
Txd8 mat! 1-0


 ^ 
   
   
  
  
   
  
  

IM Erik
Zude
Tyskland (2403)

Jon Ludvig Hammer, Norge, spillede en god turnering og var efter
sejren over Sabino Brunello, Italien, i 9. runde (billedet) med i
kampen om den udelte førstepræmie.

Xtracon Chess Open, ratingpræmier
2301-2400 (22 spillere):
1. FM Joseph McPhillips, England (2341) 7½ / 48
2. Malte Colpe, Tyskland (2385) 7 / 50
2201-2300 (30 spillere):
1. Alexander Rosenkilde, Danmark (2211) 7 / 46
2. Dennis Jørgensen, Danmark (2215) 7 / 43
2101-2200 (35 spillere):
1. Jacob Brorsen, Danmark (2112) 7 / 43½
2. Torbjörn Ivarsson, Sverige (2180) 7 / 40
2001-2100 (43 spillere):
1. Paul Johansen, Norge (2077) 6 / 50
2. Rune Andersen, Danmark (2100) 6 / 47½
1901-2000 (58 spillere):
1. Alseit Kizatbay, Norge (1945) 6 / 46½
2. Sven Rosell, Sverige (1996) 6 / 44
1801-1900 (40 spillere):
1. Dag Andersen, Norge (1830) 6 / 36
2. Arne Møller, Danmark (1843) 6 / 34½
1701-1800 (41 spillere):
1. Tor Arne Heim Andberg, Norge (1727) 5 / 44½
2. Yngve Rasdal, Norge (1794) 5 / 42½

GM Hjörvar Stein
Grétarsson
Island (2550)

‘En Springer på randen...’ Sort vandt i
øvrigt partiet og førte dermed turneringen
halvvejs med 5 point! 0-1

1501-1700 (50 spillere):
1. Janus Skaale, Færøerne (1628) 5½ / 41
2. Elise Sjottem Jacobsen, Norge (1611) 5 / 41½
... -1500 (43 spillere):
1. Fredrik Lytomt Jacobsen, Norge (–) 4½ / 36½
2. Mats Nærheim, Norge (1467) 4½ / 33

2016 /5/245
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6. runde








7. runde

















^


 
  
   
  




^

GM Jon Ludvig
Hammer
Norge (2652)

Jacob
Høyer
Danmark (2212)

26... Sed2!! 27. Thxd2 Dxc3† 0-1

  
 ^
  ^ 
  
   
   
  

  


GM Allan Stig
Rasmussen
Danmark (2504)

GM Sabino
Brunello
Italien (2567)

39. La3 Db8. Tidnød. 40. Sxb6! Sxb6 41.
Txe6! Txe6 42. Lxe6† Ke8 43. Dh6 Lf8 44.
Lf7† 1-0

^

 
   
   
   
   
  
   



Peter
Larsen
Danmark (2265)

GM Lars
Schandorff
Danmark (2521)

Alexei Shirov.
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GM Simen
Agdestein
Norge (2603)

FM Jakob
Aabling-Thomsen
Danmark (2344)

22. Tbf7? Dxg6. Med lige spil – og partiet
blev da også senere remis. I diagramstillingen vandt både 22. Tff7 og
22. Lxe4. Gevist havde givet AablingThomsen IM-titlen. ½-½

^  
   
  
   
   
  
  
  


IM Jonathan
Carlstedt
Tyskland (2457)

GM Jan
Timman
Holland (2559)

26. Sxd5! Txc1† 27. Txc1 Sc6 28. Txc6 1-0


   
   
   
  
   
 

 

CM Henrik
Mølvig
Danmark (2110)

Lucas
Ranaldi
Norge (2228)

Sort har lige spillet 18... e6-e5??, og nu...
19. Da2 1-0

Foto: Sigfred Haubro.

Foto: Sigfred Haubro.

22. Tc7! 1-0

  ^
  
  
   
   
  
  
 


Bassim Amin.

Ubesejrede i toppen
Foruden Matthias Bluebaum var også stormestrene
Alexei Shirov, Letland og Bassim Amin, Ægypten,
ubesejrede i gruppen af spillere på 8 point. Shirov nåede
op med sejr over James E. Tarjan, USA i sidste runde,
mens Bassim Amin havde mulighed for mere, men
spillede remis med Bluebaum.

  
   
   
   
  
  
  
  


GM Jan
Timman
Holland (2559)

GM Alexei
Shirov
Letland (2674)























  
 
  
  


GM Laurant
Fressinet
Frankrig (2677)

GM Allan Stig
Rasmussen
Danmark (2504)

37. a4! Df4 38. Dd2 Df6 39. Dg5 Se4 40.
Dd5 Db2 41. Dxf7† Kh6 42. g5† 1-0



Simon Wilbrandt
Danmark (2190)

Siciliansk / A00
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 e5 6.
Sdb5 d6 7. Lg5 a6 8. Sa3 b5 9. Lxf6 gxf6 10. Sd5 f5 11.
Ld3 Le6 12. c3 Lg7 13. Sc2 0-0 14. a4 bxa4 15. Txa4 a5
Så langt spillet før, men nu følger et stærkt skinoffer.
16. exf5! Lxd5 17. Se3 Le6 18. fxe6 fxe6 19. Dh5 h6 20.
Tg4 Tf6 21. Tg3 Tb8 22. Sg4 d5



^
   
   
  
   
   
   

  

GM Hjörvar Stein
Grétarsson
Island (2550)


   
  ^ 
   
   
   
  

  



23. De8†!
Endnu et skinoffer, smukt og afgørende.
Dxe8 24. Sxf6† Kf7 25. Sxe8 Txe8 26. Lg6† 1-0
9. runde



Danmark (1972)

^

22. c5! 1-0



Ib Skovgaard

8. runde

8. runde

Aleksey Dreev
Rusland (2664)

Jean-Marc Degraeve
Frankrig (2579)

Benoni / A49

IM J.-Sebastian
Christiansen
Norge (2411)

1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. g3 c5 4. d5 b5 5. Lg2 Lb7 6. c4 d6 7.
Sfd2 Sbd7 8. 0-0 Lg7 9. cxb5 a6 10. bxa6 Lxd5 11. e4 Lc6
12. Sc3 Txa6 13. Dc2 0-0 14. b3 Da8 15. Lb2 Tb8 16. Tfe1
Se8 17. Sc4 Se5 18. Se3 Lb7 19. Sb5? Txa2!
Prøver Hvid at fange dronningen, er der Se5-f3†.
20. Sc3 Ta6 21. Scd5 e6 22. Sb6 Da7 23. Sbc4

38. Dxf7†! 1-0

Foto: Sigfred Haubro.



Ib Skovgaard – flot skak.

Skønhedspræmier
To skønhedspræmier
skænket af det hollandske
forlagshus New In Chess
blev vundet af GM JeanMarc Degraeve, Frankrig
og Ib Skovgaard, Danmark
(max. 2000 i rating).
Ib Skovgaard vandt i øvrigt
også skønhedspræmie i
turneringen i 2012.

^  
   
   
   
  
  
  
   

23... Sd3!
Med pointen 24. Dxd3 Lxb2 25. Txa6 Lxa6.
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9. runde









10. runde




^













^


GM Allan Stig
Rasmussen
Danmark (2504



  
 



GM Matthias
Bluebaum
Tyskland (2618)

26. Sb5†! cxb5 27. Sxd5† Txd5 28. Lxd5
Kc8 29. Tfe1 1-0
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^









  
  
   
  
  
  
  

GM Evgeny E.
Vorobiev
Rusland (2684)

Danmark (2344)

GM Tanguy
Ringoir
Belgien (2474)

Arne
Meurman
Sverige (2035)

Jens HartungNielsen
Danmark (2194)

33. Txf7†! Txf7 34. Lxf7 1-0


GM Lars
Schandorff



Danmark (2521)



FM Daniel
J. Kovachev
Norge (2315)

24. Dxd3 Lxb2 25. Tab1 Lg7 26. Ted1 Lc6 27. h4 h5 28.
g4 hxg4 29. Sxg4 Lb5 30. Dh3 Lxc4 31. bxc4 Txb1 32.
Txb1 Ta1 33. Tf1 Txf1† 34. Lxf1 f5 35. Se3 Sf6 36. h5 Sxe4
37. hxg6 De7 38. Ld3 Dg5† 39. Kf1 Sf6 40. Sxf5 exf5 41.
Lxf5 Kf8 42. Df3 Dc1† 43. Kg2 Dg5† 44. Kf1 Dc1† 45. Kg2

12



Danmark (2385)

23... Sxe4! 24. Sxe4 Dxe4! Meget elegant,
og sort vandt slutspillet.
25. Df2 Dc2 26. Dxc2 Lxc2 27. Lf2 Txe1†
28. Lxe1 f5 29. Lf2 a5 30. Kg1 a4 31. a3 g5
32. Ld4 Lg7 33. Lc3 Lxc3 34. bxc3 Kf7 35.
Kf2 Ke6 36. Ke3 Ke5 37. Lh3 Lb3 38. Lf1 b5
39. Le2 f4† 40. Kf2 Lc4 0-1



FM Jakob
Aabling-Thomsen

33. Dxf7! Sxh4 34. Sf6 mat! 1-0

FM Jesper
Thybo

27. Lf6! Lc8 28. Lxg7 Lxf5 29. Dxh6 1-0


  ^
   
   
  
 
  
   

 


















 
  
  
   
   






GM Jon Ludvig
Hammer
Norge (2652)

GM Jean-Marc
Degraeve
Frankrig (2579)

44... Lc7? Koster den norske stormester
turneringssejren. I stedet havde 44...
Lxh4! sikret gevinsten, da løberen er
springeren overlegen.
45. Sb5 Lb6 46. Sd4 Ke5 47. Se2 f4 48. h5
f3 49. h6 fxe2 50. h7 e1D 51. h8D† Kd6 52.
Df8† Kd7 53. Dg7† Kc6 54. Dxg4 De3† 55.
Kc4 Dc1† 56. Kb3 Db1† 57. Kc3 Dxa2 58.
Dc4† Dxc4† 59. Kxc4 ½-½
Dxc4 46. Da8† Se8 47. Ld7 De2 48. Lxe8 Dxe8 49. Df3†
Ke7 50. De4† Le5 51. f4 Kf6 52. Kf3 Kg7 53. fxe5 Dxe5
54. Dg4 d5 55. Dc8 c4 56. Kf2 c3 57. Dh3 Kxg6 58. Dg4†
Dg5 59. Da4 Df5† 60. Kg3 c2 61. Dc6† Kg5 62. Dc3 Df4†
63. Kh3 c1D 64. Dg7† Kf5 65. Df7† Ke4 0-1

Foto: Thomas Larsen.

Skakspillerne
sagde ...
v/ Henrik Mortensen

Boris Gelfand (til højre) viste sin klasse i lyn-finalen mod Christian Jepson.

Foto: Sigfred Haubro.

Gelfand vandt lynskak
114 spillere deltog i lynturneringen i Copenhagen Ches
Festival i Helsingør, heraf seks stormestre. Den tidligere VMudfordrer GM Boris Gelfand, Israel, besøgte XtraCon Chess
Open for bl.a. at præsentere sin nye bog 'Dynamic Decision
Making in Chess', som han har skrevet i samarbejde med sin
danske forlagsredaktør, GM Jacob Aagaard. Gelfand viste sin
høje klasse også i lynskak ved kun at afgive en enkelt remis, til
den kommende finalemodstander IM Christian Jepson, Sverige
i mellemrunden, og vinde alle øvrige 17 partier, heraf to mod
sidste års vinder, GM Daniel Naroditsky, USA, i semifinalen.
Finale: Boris Gelfand, Israel - Christian Jepson, Sverige 2-0

Rune Andersen: ‘I romantikken
blev det sagt, at bønderne er skakspillets sjæl. På moderne dansk ville
man sige, at bønderne er konjunkturskabende.’
(Bornholms Tidende, 23. juli)
Jonathan Carlstedt: ‘Jeg havde
haft en lignende stilling nogle runder tidligere, men det var ret begrænset, hvad jeg kunne huske af varianter, som jeg havde set på computeren. Sådan noget sker for mig –
og utvivlsomt også for andre – oftere og oftere. På computeren ser
man udelukkende varianten, men
ideer, planer og begrundelser for de
enkelte træk sætter sig ikke ordentligt fast.’
(‘Die Grosse Schachschule:
Wie Sie aus Fehlern
der Grossmeister lernen’, 2013)
Peter Heine Nielsen: ‘At glemme,
hvad man har forberedt, er normalt i
disse computertider.’
(Skakbladet nr. 9, 2007)

Solskin og glade skakbørn med turneringens T-shirt, bøger og pokaler.

Børne Cup
26 deltagere heraf 16 fra Danmark, 7 fra Norge og 3
fra Sverige. Aldersgrænse 14 år, 6 runder hurtigskak
i en fælles schweizerturnering. Vinderne i de fire
aldersgrupper:
U08: Arjun Cithu Vijay, Norge, 3½
U10: William Østergaard-Nielsen, Danmark, 4
U12: Hannibal Valeur Jaques, Danmark, 4½
U14: Mats Nærheim, Norge, 5

Bent Larsen: ‘Der findes stadig
folk, der læser bøger. Skriv ’30 år
ved skakbrættet’ på huskesedlen.
Måske på køleskabet.’
(Skakbladet nr. 7, 2007)
Viktor Korchnoi: ‘Unge spillere –
og deri ligger ofte deres styrke –
tror ikke på bøgerne. ‘Vis os nu helt
konkret, hvad der er godt, og hvad
der er dårligt!’, svarer de den ældre
mester. Godt så, jeg skal vise det!
Omgående!’
(‘Meine besten Kämpfe’, 2011)
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Mikkel Antonsen vandt 'Den Lange' i Horsens
og har nu to år i træk været stærkest i de fire dages skak.

Skak for elite og motion
Af Henrik Mortensen
Hvis IM Mikkel Antonsen er begyndt at tænke på Horsens som sin
lykkeby, er der ikke ret meget at sige
til det.
For andet år i træk stod han nemlig øverst på podiet, da Horsens
Skakforenings store sommerturnering, ‘Den Lange’, blev afviklet i
dagene 14.-17. juli. I år endda efter
lidt af en drømmefinale som arrangørerne og hovedsponsoren Proprint
kun kan være tilfredse med. Seks
spillere havde nemlig scoret fem
point inden sidste runde, og de kunne
endda på sportslig tilfredsstillende
vis møde hinanden. Topopgørene
hed således IM Karsten Rasmussen
(Århus/Skolerne) - IM Dmitrij Kollars (Tyskland), IM Mikkel Antonsen (Køge Skakklub og vinder af
‘Den Lange’ 2015) - Pelle Bank (SK
1968 og vinder af ‘Den Lange’ 2014)
samt IM Jens Ove Fries Nielsen (Fredericia) - IM Igor Teplyi (Nordre).

Da krudtrøgen efter disse tre opgør
var lettet, var Mikkel den eneste, som
havde vundet sit parti. Han kommenterer selv partiet side 16.

For tredje år i træk blev turneringen
afholdt på den lidt afsides beliggende
Langmarkskolen. I år med 135 deltagere, hvilket kun er to under deltagerrekorden fra 2014 på 137 spillere. Som altid var det muligt at overnatte på spillestedet, og der serveres
fremdeles fine måltider mellem dobbeltrunderne. Begge dele til særdeles fair priser, og i det hele taget er
det tydeligt, at hele arrangementet
hviler på et godt fundament.
Arrangørgruppen har bestemt ambitioner om at fastholde det høje deltagerantal og måske endda nå helt
op på 150 deltagere, som er brandmyndighedernes grænse. Til det formål er der flere forskellige knapper

at dreje på. Betænkningstiden er
f.eks. en mulighed. Turneringen benytter den forholdsvis klassiske betænkningstid, nemlig to timer til 40
træk og dernæst en time(!) til resten
af partiet.
I en tid, hvor selv – og det er min
personlige mening – DSU sælger ud
af den mere lødige betænkningstid
og således benytter en tydelig accelereret version ved både afviklingen
af divisionsturneringen og påskestævnerne, begynder denne betænkningstid måske at se lidt anakronistisk ud.
Fordelene ved en kortere betænkningstid er en længere spisepause
mellem dobbeltrunderne, mere tid til
forberedelse til næste runde for de
mest seriøse spillere, mere tid til
hygge mellem runderne, og en tidligere afslutning af dagens sene runde,
hvilket kunne give plads til anderledes aftenarrangementer. Frit fra le-

Karsten Rasmussen – nummer tre.

Jens Ove Fries Nielsen – nummer fire.

‘Den Lange’ konceptet

Fotos: Thomas Vestergård.

Igor Teplyi – nummer to.
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Foto: Thomas Vestergård.

Horsens Lang Weekend:

ister
veren: foredrag, simultan, lyn- eller
parlynturneringer, etc.
Mit personlige bud på en forøgelse
af deltagerantallet er en bedre omtale af turneringen i vores nærmeste
nabolande. ‘Den Lange’ er vist tilstrækkelig kendt på det danske marked, til at der næppe er så meget mere
at hente dér. I år deltog et par håndfulde spillere fra udlandet, heriblandt
en spiller, Maria Angelica Varela La
Madrid, som havde taget hele vejen
fra Venezuela for at være med i Horsens. Maria er ud over at være en
stærk skakspiller også en fremragende koncertpianist.
Ungdommen var som vanligt i
‘Den Lange’ godt repræsenteret.
Køge Skakskole – omtalt i forrige
nummer af Skakbladet – fik en forrygende start med masser af glade
og tilfredse spillere, ledere og forældre. Mon ikke at vi ser nogle af
dem igen i turneringen i 2017?

Mikkel Antonsen – vinder af ‘Den Lange’ for andet år i træk.

Horsens Lang Weekend 2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

IM Mikkel Antonsen, Køge (2459) 6 / 26
IM Igor Teplyi, Nordre (2434) 5½ / 27
IM Karsten Rasmussen, Århus/Skolerne (2440) 5½ / 26½
IM Jens Ove Fries Nielsen, Fredericia (2339) 5½ / 26½
IM Dmitrij Kollars, Tyskland (2477) 5½ / 25
Anders Nilsson, Sverige (2211) 5½ / 23½
Simon Pil Wilbrandt, Frem (2188) 5½ / 22
FM Mads Hansen, Skanderborg (2353) 5½ / 22
Pelle Bank, SK 1968 (2217) 5 / 25½
FM Jesper Thybo, Jetsmark (2375) 5 / 24½
IM Jonathan Carlstedt, Tyskland (2457) 5 / 24
FM Filip Boe Olsen, Nordre (2247) 5 / 24
Kasper Henriksen, Køge (2067) 5 / 23½
Steen Brustrup Petersen, Brønshøj (2136) 5 / 23½
Janus Christensen, ØBRO (2185) 5 / 22½
Lars Hansen, SK 1968 (2257) 5 / 22
Benjamin Christensen, Nordre (2010) 5 / 20½
Andreas Ertbjerg, SK 1968 (2001) 5 / 19½
Fire toppræmier i ratinggruppe 1.
Vindere af de øvrige ratinggrupper:

Gr2:
Gr3:
Gr4:
Gr5:
Gr6:
Gr7:
Gr8:

Kasper Henriksen, Køge Skakklub (2067) 5
Benjamin Christensen, Nordre Skakklub (2010) 5
Daniel Kokholm, K41 (1809) 4½
Allan Westenborg, Syddjurs Skakklub (1790) 4
Jacob Bjørnskov, SK 1968 (1636) 4
Bjarne Petersen, Præstø Skakklub (1601) 3½
Alfred Hedelykke, Nordre (1326) 3
I alt 135 deltagere. 7 runder.

Dmitrij Kollars – nummer fem.

www. skakklub.net/hsf/denlange/2016/
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Foto: Mads Boe.

... HORSENS LANG WEEKEND

Mikkel Antonsen
7. runde

kommenterer:

Mikkel Antonsen
Køge Skaklub (2459)

Pelle Bank
SK 1968 (2217)

Modtaget dronninggambit / D27
1. d4 d5 2. Sf3 Sf6 3. c4 dxc4 4. e3 e6
5. Lxc4 c5 6. 0-0 a6 7. dxc5 Lxc5
8. Dxd8 Kxd8 9. Sbd2 Ke7 10. Le2
Hvids åbning kan se lidt harmløs ud,
med afbyttede dronninger og en symmetrisk bondestruktur. Men skinnet
bedrager, og Sort skal spille præcist
for ikke at få en dårligere stilling.
Sorts konge på e7 kan også være lidt
udsat, som dette parti viser.
10.. h6?
Et fatalt tempotab. Bedre er træk som
10... Ld7 eller 10... Td8.
11. a3 Sc6 12. b4 La7

   ^
   
   
   
   
   
  
 

13. a4!
Hvid kunne fortsætte med træk som
13. Lb2 og have en behagelig fordel.
Men teksttrækket tager fuld udnyttelse af Sorts fejl i træk 10, og Sort
er allerede i store problemer.
13... Sxb4
13... Lb8 giver klar hvid fordel efter
14. La3 Ld6 15. Tfb1 a5 (der truede
16. Sc4) 16. b5 Lxa3 17. Txa3 Sb4
18. Sc4 med ideen 18. Sxa5.
14. La3?
Bedre er 14. a5! f.eks. 14... Ke8 15.
Sc4 Lc5 16. La3 Sfd5 17. Tfc1 Le7
18. Sfe5. Hvids initiativ er massivt.
14... a5 15. Sb3 b6 16. Tfc1 Ld7?
Efter 16... Lb8 17. Sfd4 Lb7 18. Sc6†
Lxc6 19. Txc6 Sd7 20. Lb5 havde
Hvid fuld kompensation for bonden,
men ikke fordel.
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Det afgørende parti – Mikkel Antonsen vinder over Pelle Bank i sidste runde.

17. Se5 Tac8 18. Sd4 Lb8 19. Sec6†?!
Den forkerte springer. Efter 19.
Sdc6†! må Sort slå springeren med
løberen som i partiet. da 19... Kf8
20. Sxd7 Sxd7 21. Sxb4 vinder for
Hvid. Men det upræcise 19. Sec6†?!
giver nu Sort muligheden 19... Kf8
20. Sxb4 Txc1 21. Txc1 axb4 22.
Lxb4 Kg8 med remischancer.
19... Lxc6? 20. Sxc6† Kd7 21. Sxb4?
Her vinder 21. Lxb4 axb4 22. Lb5
Kd6 23. Td1† Kc7 24. Sxb4 Tcd8
25. Tdc1 Kd6 (25... Kb7 26. a5!)
26. Sc6 Tdc8 27. Tc2 med ideen Td1
og eventelt e3-e4).
21... axb4 22. Lxb4 Sd5?
Så er det slut. Efter 22... Le5 kunne
Sort stadig håbe på overlevelse, selv
om Hvids løberpar giver klar fordel.
23. Lb5† Kd8 24. Td1! Le5
Eller 24... Kc7 25. e4 Sxb4 26. Td7
mat!

  ^
  
   
   
   
   
  
 



25. e4! Lxa1 26. exd5 Lf6 27. dxe6†
Kc7 28. Tc1† opgivet
28... Kb7 29. Txc8 Txc8 30. exf7
fulgt af f8D, og Hvid har en officer
mere.
1-0

Fra 2. runde, stilling efter Sorts 25...
Da8-a1.

Mikkel Antonsen
Køge Skaklub (2459)


 
   
  
 
   
  

 






Steen B. Petersen
Brønshøj Skf. (2136)

26. Sf5!?
Åbningen var Breyer-varianten i
spansk, og Hvid satser nu hele butikken på angreb.
26... Sa4
Men ikke 26... gxf5? 27. gxf5† Kh8
28. Kh2! med ideen Dg4 og godt
spil for Hvid.
27. Lxa4?
27. Dd2 Lxf5 28. gxf5 Sxb2 29. Th3
Sa4 30. Kh2 giver Hvid visse angrebschancer, selv om Sorts merbonde og initiativ på dronningefløjen
bør afgøre. Nu går det hurtigt ned ad
bakke for Hvid.
27... bxa4 28. Se3 a3! 29. bxa3 Tb8!
30. Sc2 La4! 31. opgivet.
En sød afslutning. 31. Sxa1 Lxd1
fulgt af Tb1, og Sort taber en officer.
0-1

Mihai Alexandru Scutaru
Horsens (1705)

Joshua Kehlet Hansen
SK 1968 (1474)

Dronningbondespil / A40
1. d4 e6 2. Sf3 b6 3. Lf4 Lb7 4. e3 f5
5. Ld3 Sf6 6. Sbd2 Le7 7. De2 d6 8. e4!
Meget energisk. Stillingen åbnes.
8... fxe4 9. Sxe4 0-0?

  ^
   
   
   
   
   

  


1. runde

Oftest bringer rokaden kongen i sikkerhed, men ikke i dette tilfælde.
10. Seg5! Te8 11. Dxe6†! opgivet.
Sort bliver sat kvalt mat efter 11...
Kh8 12. Sf7† Kg8 13. Sh6† Kg8
14. Dg8†! og 15. Sf7 mat!
‘Alex’ er klubmand med hud og hår,
og når han ikke spillede sine partier,
hjalp han til på anden vis, typisk i
køkkenområdet. Om det ligefrem
passer, at han efter denne gevinst fik
at vide, at der manglede at blive skrællet 15 kg kartofler, ved jeg ikke, men
det kunne godt være rigtigt.
1-0

Christoffer Winther
Frem Skakklub (1357)

Egon Rysgaard Madsen
Thy Skakklub (1692)

Ungarsk / C55
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Sc3 Sf6 4. Lc4
Le7 5. 0-0 d6 6. d3?!
6. d4 var mere energisk
6... Lg4 7. Ld2?!
Sænker paraderne, 7. h3 var givet.
7... Sd4 8. Sd5 Dd7 9. Sxe7 Lxf3 10.
gxf3



  ^
  
   
   
  
 
  
 

10... Dh3!
Sort er jo på ingen måde forpligtet til
at slå tilbage på e7...
11. Lb5†
Hvorfor ikke prøve, men...
11... Kxe7 12. Le3 Sxf3† 13. Kh1 Dxh2
mat! 0-1

Skønhedspræmier
Der var udsat to skønhedspræmier i
turneringen. En lunefuld skæbne har
ladet samme spiller lægge konge til i
begge opvisningerne, men sådan kan
det gå, når man selv har modet til at
søge skarpt spil. Først partiet, der
vandt præmien i øverste seedningshalvdel:

Tobias Ilsøe Jensen
FREM Odense (2045)

FM Daniel Andersen
Frederikssund (1803)

Hollandsk / A90
1. d4 e6 2. c4 f5 3. g3 Sf6 4. Lg2 d5
5. Sf3 c6 6. Sc3 Ld6
Det mest spillede træk, men i danske
skakkredse var 6... Le7!? i mange år
mere populært i denne stillingstype,
efter at Jens Kristiansen så langt tilbage som i 1979 (Skakbladet nr. 11,
side 187) havde skrevet en grundig
åbningsteoretisk artikel om Stonewall-varianten.
7. Lf4 Lxf4 8. gxf4 0-0 9. e3 Kh8?
Her ser både 9... De7 og 9... Sbd7
mere logisk ud.
10. 0-0 Se4 11. Se5! De7 12. Lxe4 fxe4
13. Dh5 Tf6
Hvid truede jo med at spille 14. Sg6†.
14. f3! exf3 15. Tf3 g6 16. Dh4 b6 17.
Kf2 Dg7 18. Tg1 Ld7 19. e4 dxc4 20. f5
exf5 21. exf5 Lxf5 22. Se4 Tf8

  ^ 
   
   
   
   
  
   
  

Nu begynder den store finale.
23. Txg6! Lxg6 24. Sxg6† Dxg6 25.
Txf8† Kg7 26. De7† opgivet. 1-0
Og så det dobbelte tårnoffer, der tog
præmien i feltets anden halvdel:
6. runde

2. runde

Ingen sommerskak uden fornøjelige
kortslutninger:

4. runde

Hurtig skak i Horsens...

Mathias F. Torp-Hansen
ØBRO (1676)

FM Daniel Andersen
Frederikssund (1803)

Fransk / C11
1. e4 e6 2. Sf3!?
En lidt skæv reaktion på fransk, men
efter 5. træk er det atter en klassisk
struktur.
2... d5 3. Sc3 Sf6 4. e5 Sfd7 5. d4 c5 6.
Lg5 Db6 7. dxc5 Lxc5 8. Dd2 Lxf2†?
Sort bliver nok for ivrig...
9. Dxf2 Dxb2 10. Kd2 Dxa1

  ^
   
   
   
   
   
 
  

11. Lb5! Dxh1
På 11... Db2 kommer også 12. Dc5!
12. Dc5! Dxg2† 13. Kc1! f6?
Hertil kan man faktisk finde forgængere i basen, og Sort skulle forsvare
sig med 13... Sc6 14. Lxc6 Dxg5†!
med chancer. Nu er det slut.
14. exf6 Dxg5† 15. Sxg5 gxf6 16.
Dxc8† opgivet. 1-0
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CellaVision Chess Cup
– svensk Grandprix-model vinder frem

CellaVision Chess Cup 2016:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

GM Sergej Volkov, Rusland (2591) 7 / 39
GM Hans Tikkanen, Sverige (2528) 6½ / 39
GM Zbigniew Pakleza, Poland (2495) 6½ / 38
GM Leif Erlend Johannessen, Sverige (2495) 6.5 / 37½
GM Vladimir Epishin, Rusland (2557) 6½ / 37
IM Björn Ahlander, Sverige (2401) 6 / 41
IM Jonathan Westerberg, Sverige (2488) 6 / 40
GM Sune Berg Hansen, Danmark (2597) 6 / 39
FM Mladen Gajic, Sverige (2317) 6 / 38½
IM Christian Jepson, Sverige (2431) 6 / 38
GM Pia Cramling, Sverige (2441) 6 / 38
GM Daniel Semcesen, Sverige (2457) 6 / 37½
FM Mads Boe, Danmark (2316) 6 / 37½
GM Tiger Hillarp Persson, Sverige (2523) 6 / 37
FM Arne Matthiesen, Danmark (2319) 6 / 35½
GM Jonny Hector, Sverige (2518) 6 / 34½
IM Bengt Lindberg, Sverige (2374) 6 / 32½
M Philip Lindgren, Sverige (2413) 6 / 29½
IM Pontus Sjödahl, Sverige (2420) 5½ / 39½
GM Marcin Tazbir, Polen (2524) 5½ / 38½
Thomas Marttala, Sverige (2175) 5½ / 37
FM Babak Malekian, Sverige (2294) 5½ / 36
GM Juan Bellon Lopez, Spanien (2340) 5½ / 36
Peter Fransson, Sverige (2208) 5½ / 34½
GM Mihail Marin, Rumænien (2576) 5½ / 34
CM Carl Fredrik Johansson, Sverige (2178) 5½ / 33½
GM Carsten Høi, Danmark (2386) 5½ / 33½
Anders Nylén, Sverige (2100) 5½ / 33
Ingvar Andréasson, Sverige (2364) 5½ / 33
Isak Storme, Sverige (2108) 5½ / 32
Kristian Eriksson, Sverige (2054) 5½ / 32
Henrik Malm Lindberg, Sverige (2235) 5½ / 32
IM Alina L'Ami, Rumænien (2324) 5½ / 31
Björn Gillefalk, Sverige (2112) 5½ / 29½
I alt 208 deltagere. 7 runder.

www. lask.se/gp/
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Af Carsten Høi
CellaVision Chess Cup blev spillet
for andet år i træk på det eksklusive
Elite Hotel Ideon i Lund. Den er en
af flere svenske Grandprix-turneringer, hvor der spilles otte runder fra
fredag til søndag. Om fredagen spilles der fire hurtigpartier, og lørdag
og søndag to gange to dobbeltrunder
med normal betænkningstid.
Det er et turneringssystem, som
svenskerne har praktiseret i rigtig
mange år, tænk blot på Malmø Open,
som startede for næsten 40 år siden.
Spillerytmen med hurtigskak om fredagen og ‘seriøse’ partier resten af
weekenden er temmelig usædvanlig
for danske spillere, hvoraf der var
dukket 21 op.
Det er glædeligt, at Furesø Skakklub nu har taget ideen til sig på
dansk grund og arrangerede en turnering med samme spillesystem over
en weekend i september. Forhåbentlig får andre danske klubber også
lyst, så vi måske snart får en Grandprix-turnering med en samlet bonuspræmie som i Sverige.
Vor p.t. stærkeste aktive spiller
Sune Berg Hansen deltog og var
som højest ratet en af forhåndsfavoritterne. Jeg selv var glad for at
være med igen og besluttede mig til
at spille bedre end i 2015, hvilket til
dels lykkedes.

Foto: Lars OA Hedlund.

Hvid bytter af med to bønder mere.
44... Lxd5 45. f4 Ke7 46. Kf2 Kf6 47.
Ke3 g5 48. hxg5† hxg5 49. Kd4 Lb3
50. Se3 gxf4 51. gxf4 La2 52. Kc5 Lb1
53. d4 Le4 54. Kd6 Lf3 55. d5 1-0
Både Sune og Mads fortsatte en fin
turnering. Mads holdt stand mod
andre stormestre, og Sune var tæt på
at komme helt til tops, men spillede
resten remis mod stærk modstand.
En sejr var tæt på mod Bjørn Ahlander i 7. runde, og det ville vist
have bragt Sune på 2600!
Andre danskere, som spillede en
god turnering, var Arne Matthiesen,
der var meget tæt på at blive bedst
placerede dansker, hvis han havde
vundet sin lovende stilling i sidste
runde. Her to runder tidligere:

5. runde

Sune var ikke overraskende helt
fremme i front hele turneringen, og
han startede med 3½ point i de første
fire hurtigpartier. I 5. runde skulle
han så møde ungdomslandstræneren
Mads Boe, der også i år spillede en
fin turnering i Lund. I 4. runde havde
Mads netop slået den svenske GM
Tiger Hillarp Persson, der bukkede i
hurtigskak, men Sune var her for stor
en mundfuld, og nu var det ikke
Mads Boes favoritdisciplin hurtigskak og lyn...

Sune Berg Hansen
Danmark (2597)

Mads Boe
Danmark (2316)

Hollandsk / A10
1. c4 f5 2. g3 Sf6 3. Sf3 e6 4. Lg2 d5 5.
0-0 c6 6. d3(!)
Sune vil ikke give Mads lov til at
spille en normal stonewall mod 6.
d4.
6... Le7 7. b3 0-0 8. Lb2 a5 9. Sc3 d4?!
Nok for skarpt og optimistisk.
10. Sa4! c5 11. e3 Sc6 12. exd4 cxd4
13. Te1
Med klar positionel fordel.
13... Te8 14. a3!
Gør klar til det tematiske b4.
14... Lf8 15. c5 e5 16. b4



 
   
   
   
   
  
   
  

Åbningen er gået til Hvid, men Mads
kæmper fint imod.
16... axb4 17. axb4 Sxb4 18. Db3†
Sbd5 19. Sxe5 Le6 20. Sc4 Lf7 21.
Lxd4
Med merbonde og gevinststilling,
men der skal altid arbejdes for sejren.
21... Txe1† 22. Txe1 Dd7! 23. Sab2
Te8?!
Med bonde mindre skulle Sort måske have prøvet noget andet.
24. Txe8 Dxe8 25. Dd1 Sd7 26. Sd6!
Lxd6 27. cxd6 De6 28. Dc1! Dxd6 29.
Dc8† Sf8 30. Lc5 Sb6! 31. Dxf5 Dc7
32. Le3 Sfd7 33. Db5 h6 34. Le4 Kh8
35. Ld4 Kg8 36. h4 Dd6
Desperation i tabt stilling.
37. Lxb6 Sxb6 38. Lxb7 Dd4 39. Le4
Kf8 40. Sd1 Sd5 41. Dd7 De5 42. Dd8†
De8 43. Dxe8† Kxe8 44. Lxd5!

6. runde

Sergej Volkov – sikker favoritsejr i CellaVision Chess Cup til den russiske stormester.

Arne Matthiesen
Danmark (2319)

Josef Ask
Sverige (2208)

Dronningbondepsil / D00
1. d4 Sf6 2. Lg5 d5 3. Lxf6 exf6
Man kan også slå med g-bonden her.
4. e3 Le6 5. Sd2 c6 6. g3
Bundsolidt – studerer Arne mon
Petrosjan?
6... Sd7 7. Lg2 f5 8. Se2 Ld6 9. Sf4 Lxf4
10. gxf4 Sf6 11. h4 Db6 12. Sb3 Se4
13. f3 Sd6 14. Kf2 Sc4 15. Tb1 0-0 16.
Sc5 Tfe8 17. b3 Sd6 18. Dd2 Te7 19.
Lf1 Tae8 20. h5 Lc8 21. Te1 Dc7 22.
Tg1 b6 23. Sa4 Te6 24. Ld3 De7 25.
Th1 Lb7 26. c4 dxc4 27. bxc4



 
  
   
  
  
   
   






27... b5?
Et alt for optimistisk træk.
28. Sc5 bxc4 29. Sxe6 Dxe6 30. Lb1
c5
2016 /5/255
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5. runde

Krister Jönsson
Sverige (2095)

Carsten Høi
Danmark (2386))

Kongefianchetto / E94
1. d4 g6 2. c4 Lg7 3. e4 d6 4. Sc3
Sc6?!
Lidt frækt, for Hvid kan spille 5. d5
Sd4 6. Le3 c5 7. Sge2 med fordel.
Men de færreste spiller det, og jeg
husker en heldig remis med det engang mod den islandske GM Petursson.
5. Le3
Også godt.
5... e5 6. Sge2
Fint er også 6. d5 Sce7, og her f.eks.
7. g4!?
6... exd4 7. Sxd4 Sf6
Problemet med 7... Sge7 er 8. h4!
som i Ole Jakobsen - Carsten Høi,
DM 1979! Men se finten 7... Sge7
8. Le2 0-0 9. 0-0 f5 10. exf5 Lxd4!
11. Lxd4 Sxf5 med god sort stilling.
8. Le2 0-0 9. 0-0 Te8 10. f3
Hvid står lidt bedre, og så skal man
som Sort finde på noget.
10... Sh5!
Udmærket – og aktivt. I hvert fald
kommer Jönsson helt galt af sted.
11. Dd2 Sf4
Nu har Hvid flere gode træk, der
sikrer en minimal terrænfordel.
12. Tfe1??
Men ikke det! Nu følger en kendt
vending.
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Foto: Lars OA Hedlund.

Jeg selv havde misset flere gode stillinger i mine hurtigpartier og havde
2½ point efter fire runder mod langt
lavere ratede spillere. Så sidder jeg
lørdag morgen mod Krister Jönsson
på 2095, og det er aldrig nemt...



12... Lxd4! 13. Lxd4 Dg5 0-1
Jeg elsker miniaturer – blot ikke, når
de går ud over mig selv! Jeg erindrer f.eks. fra Hold-EM i Plovdiv
1983, hvordan Romanisjin bankede
mig eftertrykkeligt i 18 træk. En af
holdspillerne fra det sovjetiske mandskab, selveste Petrosjan, stod og
smilede fra sidelinjen, og så var jeg
helt sikker på, at jeg havde misforstået noget i variantberegningen.
Russeren Sergej Volkov tog turneringssejren i fin stil med 7 af 8.
Han spillede flere instruktive og dejligt aktive partier. Som f.eks. det første af de ‘normale’ partier:
5. runde

Det var Sorts idé, men det holder
ikke vand, og Arne vinder sikkert.
31. dxc5 Sb5 32. a4 Dc6 33. Th3
Sådan!
33... Sa3 34. Dc3 Dxc5 35. h6 f6 36.
Tg3 g6 37. Dxf6
Det ser inte bra ut!
37... De7 38. Dxe7 Txe7 39. Lxf5 Kf7
40. Ta1! 1-0

Daniel Semcesen
Sverige (2457)

Sergej Volkov
Rusland (2591)

Slavisk / D11
1. d4 d5 2. c4 c6
Alle spiller slavisk i dag!
3. Sf3 Sf6 4. Dc2
Så skal man ikke tjekke bonden på
c4. Se bare næste parti, Tiger mod
Volkov!
4... g6 5. Lf4 dxc4 6. Dxc4 Le6 7. Dc1
Måske 7. Dc2!?
7... Lg7 8. Sc3 0-0 9. e4 Lg4 10. Le3
Lxf3 11. gxf3
Min bedømmelse siger mig, at Semcesen står fint: løberpar, centrum og
fornuftig struktur.
11... Sh5 12. Dd2 e5 13. d5 Df6 14.
0-0-0 Sf4
Volkov vil ikke ind på de farlige
komplikationer efter bondegevinsten
14... Dxf3 15. Le2 Dh3 osv.
15. Kb1

Arne Matthiesen – med helt fremme.

Det ligner en meget behagelig stilling: nu kommer et Larsen’sk randbondetræk...!
15... a5! 16. Sa4?!
Hvid tager udfordringen op, men
kommer ikke helt godt ud af de følgende komplikationer. Det er heller
ikke nemt her at angive den rigtige
plan for Hvid. Problemet er f.eks.
16. Lc4 b5! osv.
16... cxd5 17. Sb6 Sc6 18. Sxa8 Txa8

  
   
   
   
  
  
   

 
19. Lb5?
Hvid bør se Sorts hånd med 19. exd5.
19... Sd4 20. Lxd4 exd4 21. Ld3 a4 22.
a3 dxe4 23. Lxe4?
Nødvendigt var 23. fxe4.
23... d3!
En monsterdiagonal ned mod Hvids
kongestilling.
24. Tc1 Td8 25. Lxb7 Se2 26. Tc4 Db6
27. Tb4 Dxf2 28. Td1 Dxh2 29. Txa4
Lh6 30. Da5 Tb8 31. Ka1 Sc1!
Iskold! Hvid får ingen modchancer
eller hævnskakker!

32. Tb4 Dc2! 33. De5 Tf8 34. Th1 d2
35. Dd5 Sd3 0-1

7. runde

Volkov lagde afstand til sine konkurrenter, da han også vandt med
slavisk i den følgende runde.

Tiger Hillarp Persson
Sverige (2523)

Sergej Volkov
Rusland (2591)

Slavisk / D15
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Sf3 Sf6 4. Sc3 a6
Stadig populært.
5. Dc2 b5 6. e4!?
Skarp sovs!
6... b4 7. Sa4
Ideen, og ikke 7. e5 bxc3 8. exf6
cxb2 med ren bondegevinst.
7... dxe4
Der skal allerede regnes en del: 7...
Sxe4 8. cxd5 cxd5 9. Sb6 Dxb6 10.
Dxc8† Dd8 11. Db7 Sd7 12. Dxd5
er godt for Hvid.
8. Se5 Lf5
Det grådige 8... Dxd4? 9. Lf4! Da7
er muligvis okay for Sort. For det
menneskelige øje ser det lidt akavet
ud, men ikke for computerens.
9. Le3 e6 10. c5 Dc7 11. Sb6 Ta7 12.
g4!?
Er det Tiger eller Hector, der spiller
Hvid her! Dejligt vildt.
12... Lxg4 13. Sxg4 Sxg4 14. Dxe4 Sf6
15. Df3 Sd5
Sort får kontrol.
16. Sc4 Sbd7 17. h4 h5 18. Tg1 S7f6
19. 0-0-0 a5 20. Te1 a4 21. Lh3 a3 22.
b3 Kd8!?
Et interessant sikringstræk – ud af
e-linjen, før der er trusler. Et petrosjansk profylaktisk kongetræk a
la Ke8-d7 i fransk parti for at komme
i sikkerhed.
23. Ld2 Kc8 24. Se5 Kb7 25. Kc2
Det smitter!
25... Ka8
Mission accomplished!
26. Te2 g6 27. Tge1 Lg7 28. Lg5 Sg4
29. Sxg4 hxg4 30. Dxg4 Sc3 31. Lg2!
Tiger, min klubkammerat fra Brønshøj, er en utrolig giftig og genial spiller, men om der er noget konkret ef-

ter enten 31... Sxa2 eller 31... Sxe2
må guderne vide. Igen vælger Volkov sikker profylakse!
31... Tc8

  
^   
   
   
  
  
 
  

32. Txe6
Holder fortsat gryden i kog, hvilket
minder mig om en af Jens Kristiansens historier: Da han var junior, elskede han at spille kongegambit.
Engang var han ved at sætte modstanderen mat og greb efter sit tårn
på a1... Nå nej, det var der ikke mere,
for det var jo allerede ofret!
32... fxe6 33. Txe6 Dd7
Hvid havde store trusler på c6 og e7
med tårnet.
34. Txc6 Txc6 35. Dxd7 Txd7 36. Lxc6†
Tb7 37. d5 Se4 38. Le3 Kb8 39. d6?
Tiger var i tidnød. Efter 39. Lxb7
Kxb7 40. Kd3 er stillingen ikke klar.
Hvid har tre bønder for springeren
og de to forbundne er farlige.

39... Sf6 40. Kd3 Tf7 41. Kc4 Sg4 42.
Kxb4 Sxe3 43. fxe3 Tf5














 
  
   
  
   

  






44. Kb5
Her var 44. Le8! en god chance.
44... Le5 45. Ld5 Th5
Og 46. Kc6 nok den sidste. Nu vinder Sort.
46. b4 Txh4 47. e4 g5 48. Kc6 g4 49.
b5 g3 50. d7 Th6† 51. Le6 Txe6† 52.
Kd5 Lc7 0-1
Det var så Sunes lod at prøve at slå
Volkov med sort i 8. og sidste runde.
Han valgte dog det sikre med en hurtig remis oven på sit hårde og lange
parti mod Bjørn Ahlander. Jeg selv
tabte til Tikkanen, hvilket spolerede
min topplacering.
Men stor ros til de svenske arrangører og primus motor Calle Erlandsson. Nu har danskerne også
fået smag for Grandprix-skak!

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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Magnus
Carlsen
suveræn
i Bilbao

Foto: bilbaochess.com.

Sergey Karjakin, Wei Yi,
Hikaru Nakamura,
Magnus Carlsen (med
baskisk sejrs-baret),
Xabier Ochandiano
(fra Bilbao byråd),
Wesley So og Anish Giri.

kommenterer et af
sine bedste partier
fra turneringen...

For tredje gang i karrieren vandt
Magnus Carlsen superturneringen
i Baskerlandet, men i 2011 og
2012 var han endnu ikke verdensmester. Sejren i 9th Masters Final
Bilbao 2016 var overvældende.
Der blev spillet med fodboldpoint,
3 for gevinst 1 for remis og 0 for
tab, og da Carlsen vandt flere
partier end alle øvrige tilsammen,
betød det ikke noget, at han i
startrunden for første gang tabte
til Hikaru Nakamura, så deres
indbyrdes gevinststatitik i klassisk
skak nu er reduceret til 12-1 i
nordmandens favør. Helt klassisk
var betænkningstiden i Bilbao dog
ikke: 90 min. til 40 træk, 60 min.
til resten og først tillægstid 10 sek.
pr. træk efter træk 40. Wesley So,
Carlsens modstander i pragtpartiet
i 4. runde, og hvor stillingen før
det kreative 9. a3 ses på billedet,
viste efter Bilbao, at han kan blive
VM-kandidat. To uger efter sidste
træk i Bilbao vandt han årets
næstsidste turnering i Grand
Chess Tour, Sinquefield Cup i USA,
foran bl.a. Caruana, Aronian,
og Nakamura.
http: //bilbaochess2016.com/
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4. runde

Verdensmesteren
Magnus Carlsen
Norge (2855)

Wesley So
USA (2770)

Spansk / C65
1. e4 e5
4. runde, og allerede mit tredje parti
med hvid. I de første to mod spillere, der oftest vælger 1... e5, blev
jeg overrasket af 1... c5, og kom op
med et par obskure anti-sicilianere.
Jeg fik en udmærket stilling mod
Nakamura, men overspillede den og
tabte, derpå ingenting mod Karjakin
– men vandt. Så jeg regnede med, at
der ville komme flere overraskelser.
2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6
Wesley har også spillet andre systeFoto: bilbaochess.com.

mer, men en invitation til Berlinerforsvaret er aldrig en overraskelse
fra en topspiller.
4. d3
Som helt ung og ambitiøs spiller anså
jeg ikke Berliner-forsvaret for særlig godt, og jeg plejede at gribe invitationen med begge hænder og
havde fortrinlige resultater. Mere
solide systemer for Sort er dog kommet til, og i den senere tid har jeg
sædvanligvis takket nej til invitationen.
4... Lc5 5. Lxc6 dxc6 6. De2
Tilbage i 2012 begyndte jeg at spille
6. Sbd2, og til min overraskelse blev
det vældig populært. Teksttrækket
har lignende ideer, men er meget
mindre kendt.

9th Masters Final Bilbao

1

2

3

4

5

6

pts./res.

1. Magnus Carlsen, NOR

2855

 0 1

3 1 3 1

3 1

1 3

17 / 6½

2. Hikaru Nakamura, USA

2787

3 1  1 1 1 1

1 1

1 1

12 / 5½

3. Wesley So, USA

2770

0 1

1 1  1 1

1 1

1 3

11 / 5

4. Wei Yi, CHN

2696

0 1

1 1

1 1  1 1

1 3

11 / 5

5. Sergey Karjakin, RUS

2773

0 1

1 1

1 1 1 1  1 1

9 / 4½

6. Anish Giri, NED

2785

1 0

1 1

1 0 1 0

1 1 

7 / 3½

13.-23. juli 2016, Spanien. Kategori 22. Ratinggennemsnit 2778.
‘Fodbold-point’: 3 point for gevinst, 1 point for remis, tæller før klassiske point.

6... De7 7. Sbd2 Lg4
Naturligvis er der mange andre mulige reaktioner på dette og det foregående træk, men denne plan er altid
i orden. Løberen vil midlertidigt blive
dårligt placeret på h5/g6, men den
kommer typisk tilbage i spil efter Sd7
og f6.
8. h3 Lh5

  ^
   
   
   
  
  


  
9. a3
Dette træk kostede mig mere end 20
minutter, men jeg følte, at det allerede var blevet tid at dykke dybere
ned i stillingen. I VM-matchen 2013
valgte Anand planen Sf1-g3 uden
g2-g4, men i det parti var trækkene
De2 og De7 ikke spillet, og efter 9.
Sf1 Sd7 10. Sg3 Lxf3 11. Dxf3 g6
ville jeg have spildt et tempo med
dronningen. Andre ideer var Sc4 eller g2-g4 fulgt af Sf1-g3, men ingen
af dem syntes at give mange muligheder for et interessant parti. Straks
at genere Lc5 virkede meget mere
lovende. Desuden skal jeg ikke
nægte, at det morede mig at spille h3
og a3 som to på hinanden følgende
træk i åbningen.

9... Sd7
I almindelighed er 9... a5 en mere
ønskværdig strategi for at vinde terræn og hindre b2-b4, men med løberen på h5 er kort rokade ikke fristende ved udsigten til g2-g4 og en
springer på f5, og med en bonde på
a5 vil den lange rokade heller ikke
stå i kortene. Med dette sagt var 9...
a5 absolut spilleligt og nok også den
mest energiske mulighed.
10. b4 Ld6
Wesley brugte næsten 20 minutter
på dette træk. Meget forståeligt i betragtning af, at alle tre løbertræk var
seriøse kandidater: 10... Ld4 var en
solid løsning, som ville hjælpe Sort
af med løberen, før den enten bliver
generet på b6 eller passiv på d6,
f.eks. 11. Tb1 Lc3 12. 0-0 Lxd2 (ellers flygter springeren) 13. Lxd2,
men jeg var ikke særlig ked af dette,
fordi terrænovervægten på dronningfløjen kan blive nyttig. Og så selvfølgelig 9... Lb6, som computerne godt
kan lide. Jeg har ingen overbevisende argumenter imod det, selv om
risikoen for Sort jo er, at løberen kan
blive lukket inde efter c2-c4-c5. Det
ville en maskine sikkert være ligeglad med, og nylige eksempler fra et
antal lyn- og hurtigpartier af Nakamura (mod Lagrave og Caruana) i
en anden variant af Berliner-forsvaret tyder på, at selv i top-praksis får
computerne ret.
11. Sc4 f6
11... Sf8 var muligt, men jeg antager, at han frygtede 12. Sa5, hvorefter Sort ikke bekvemt kan dække b7.
12. Se3

En nøglepointe i a3-b4 operationen
er, at e3-feltet bliver tilgængeligt for
den hvide springer (løberen ville med
glæde have byttet den af). Springeren kan senere hoppe til f5 uden et
forudgående g2-g4.
12... a5?
Ligesom i 9. træk Sorts modigste og
mest udfordrende valg. Men bestemt
ikke den bedste løsning i praksis, og
det er grunden til, at jeg tildeler det et
spørgsmålstegn, snarere end pga.
dets objektive værdi. 12... Sf8 13.
Sf5 Dd7 fulgt a en springer til e6 var
meget solidt, og Sort ville stå okay.
13. Sf5 Df8
Den logiske opfølgning, som tvinger mig til at gøre indrømmelser på
dronningfløjen. Det betyder dog også, at hans konge endnu nogen tid er
fanget i centrum, hvilket kan vise sig
særlig ubehageligt med den korte
betænkningstid i Bilbao. Efter 13...
Df7 behøver jeg ikke at slå på a5,
men kan spille 14. Tb1 axb4 15. axb4
0-0 16. 0-0 (men ikke 16. Lh6? Da2),
hvor Sort ganske vist midlertidigt har
kontrol med a-linjen, men til gengæld
har de øvrige brikker placeret mere
klodset end efter 12... Sf8 i noten til
12... a5.
14. bxa5 Txa5 15. 0-0 Df7
Dette tempotab ser jo ikke imponerende ud, men rømmer i det mindste
feltet f8 for den sorte springer (eller
endda løber). Rokaden vil til gengæld være umulig i lang tid pga. det
lille Lh6-trick, som har en nøglerolle
i stillingen. Måske skulle han have
forsøgt 15... Kd8 for at evakuere
kongen til dronningfløjen. Der kunne
2016 /5/259
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følge 16. a4 (eller 16. Ld2 Ta4) 16...
Lb4, og det er ikke så enkelt for Hvid
at skabe seriøst initiativ.
16. a4 Sc5

det stadig være umuligt at forsvare, i
hvert fald i praksis.
21. Dc3




 ^
  
   
^   
  
  


 
17. De1
17. Ld2 var også godt, men dronningtrækket, der befrier springeren
og truer tårnet, er for naturligt til ikke
at blive spillet.
17... b6
Sorts forsvarsopgave bliver sværere
og sværere. Efter 17... Ta8 er tårnet
ikke truet med 18. Sc4, så hvid sender springeren i en anden retning
med 18. S3h4, og efter 18... Se6 (eller 18... Lf8 19. a5, hvor b7 er fikseret som angrebsmål, og 19... g5 20.
Sf3 Lxf3 21. gxf3, som tillader Hvid
at styre det hele) 19. Tb1 er det svært
for Sort at undgå at tabe en bonde,
da Sd6 fulgt af Sf5 også truer.
18. Sd2 Txa4 19. Sc4
Pointen. Alle træk kommer med ny
trusler.
19... Lf8?!
Jeg anså 19... Le7 for bedre end
teksttrækket, da det ikke blokerer for
Th8. Særlig bekymret var jeg dog
ikke, da jeg altid havde en forceret
remis med 20. Le3 Kd7 (eneste træk,
da 20... 0-0 21. Sxe7† Dxe7 22.
Lxc5 taber en officer) 21. Sxb6† (men
21. Txa4 Sxa4 22. f4 var sandsynligvis, hvad jeg ville have spillet –
Hvid har et risikoløst initiativ, men
Sort hænger dog med for øjeblikket)
21... cxb6 22. Lxc5 Txa1 23. Dxa1
Lxc5 24. Da7† Ke6 25. Sxg7† Kd6
26. Sf5† Ke6.
20. Le3 Kd7
Det eneste træk, jeg havde set på,
var 20... Tg8, men efter 21. f4 ville
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Altsammen naturlige træk, og nu
følte jeg, at jeg var ved at vinde. Det
er meget lidt, Sort kan gøre mod truslen 22. Sxb6 fulgt af Lxc5, hvor et
hvidt tårn lander på a7 og vinder dronning og parti.
21... Sxe4
Jeg mente, at 21...Txc4 var sidste
chance, men efter 22. dxc4 Sxe4 23.
Dd3† Sd6 24. g4 Lg6 25. Tfd1 er
Sort bundet på hænder og fødder,
og der truer bl.a. 26. Lxb6 og 26.
Ta8.
22. Sxb6†
Åbner 7. række og efterlader den
sorte konge fuldstændig nøgen.
22... cxb6 23. dxe4 Dc4 24. Dd2† Kc7
25. g4
Endelig kom g2-g4! Senere end forventet, men med langt større kraft.
25... Lg6 26. Tfd1
















^

   
   

   
  
  
Jeg havde ingen grund til at regne på
Lxb6, hverken i dette eller det foregående træk, for teksttrækket fremtvang øjeblikkelig overgivelse.
1-0

Carlsen
VM-match i USA
november 2016

Karjakin
Af Dan H. Andersen

Jorden drejer, tiden går, og endnu
en VM-match står for døren.
Verdensmesteren Magnus Carlsen
fra Norge møder udfordreren
Sergej Karjakin fra Rusland til en
match over 12 partier i New York
den 11.-30. november 2016.
Ved afslutningsceremonien i Sochi
efter VM-matchen 2014 mellem
Magnus Carlsen og Vishy Anand
erklærede FIDE's præsident Kirsan
Ilymzhinov fra talerstolen, at næste
VM-match ville finde sted i USA.
Det vakte udbredt tilfredshed i skakverdenen, som endelig fik en VMmatch i en vestlig storby. Som mange
vil huske (fra bl.a. Skakbladet nr. 1.
2015), var det først på fristens allersidste dag, at Carlsen undertegnede
kontrakten om at spille i Potemkinkulisserne fra vinter OL i Sochi.
Skakinteressen i USA er stigende,
og med verdensklassespillere som
Hikaru Nakamura og Fabiano Caruana var der endog håb om en amerikansk udfordrer.
Men intet er jo nemt, enkelt og
gennemsigtigt, når det gælder FIDE.
Retten til at arrangere VM-matcher
og dertil knyttede turneringer har siden 2012 været overdraget til Agon,
FIDE's kommercielle del, som dog
af nogen anses for at være en stråmandsorganisation for Ilymzhinov
selv. Senere blev Agon solgt til russeren Ilya Merenzon for et pund.

Foto: bilbaochess.com.

Magnus Carlsen og Sergej Karjakin udveksler smil og håndtryk før opgøret i 3. runde
af Bilbao Chess Masters Final (se partiet side 27).

Merenzon, der også er administrerende direktør for Agon, har som
mål at gøre officielle FIDE-matcher
og turneringer kommercielt levedygtige.
Kommercialiseringen af FIDE's
aktiviteter viste sig under kandidatturneringen i Moskva, hvor specielt
udvalgte og betalende fra det smagfuldt møblerede VIP-rum kunne betragte spillet, mens de nippede til
Belugakaviar og eksklusiv vodka.
Det var imidlertid live-transmissionen, der skabte kontroverser, for
Agon nægtede andre skakservere ret
til at videretransmittere trækkene og
truede med retssager og erstatningskrav. Det blev noget af et kaos i begyndelsen af turneringen, da flere af

de store skakservere alligevel sendte
og kommenterede trækkene.
Generelt var affæren en PR-katastrofe for Agon, så meget mere som
den officielle hjemmeside og transmission ikke var af bedste kvalitet,
men Agon viste med anlæggelse af
retssager mod synderne, der alligevel sendte partierne live, at man var
villig til at gå meget langt for at sikre
sine rettigheder.

Jagten på sponsorer
Nu skulle Agon bevise, at man kunne skaffe spillested og sponsorer,
men tiden gik og intet skete. Det
blev ikke bedre, da Kirsan Ilymzhinov i november 2015 kom under
USA's sanktioner mod Rusland,

Foto: Cathy Rogers.

Ved en pressekonference under Skak-OL i Baku præsenterede Ilya Merenzon, ejer
af Agon og dermed af VM-matchen, sammen med Michael Stanton, direktør hos
medsponsor EG Capital Advisors, planerne for matchen i USA.

hvilket forhindrede ham i at rejse til
potentielle spillesteder. Vladimir
Kramnik bragte i et interview den
konspirationsteori til torvs, at Kasparov måske stod bag, hvilket denne
heftigt benægtede.
Rundt omkring gik snakken, at
matchen ville blive flyttet til Rusland,
men Merenzon afviste bistert alle
rygter om problemer og flytning, og
den 1. marts 2016 annoncerede
Agon, at matchen ville finde sted i
New York. Men hvor? På internettet
florerede spekulationerne, og det
spektakulære Trump Tower ejet af
you-know-who blev foreslået. Der
var stadig tvivlere, og efter Karjakins sejr mente mange, at nu kom
matchen til Rusland, og udfordreren
skjulte ikke, at det syntes han var en
tiltalende tanke.
Men 8. august 2016 gjorde Agon
skeptikerne til skamme ved at annoncere, at VM-matchen blev spillet i Fulton Market building i Lower
Manhatten. Bygningen ligger i et
historisk kvarter, som er under regenerering og gentrificering, men
selve bygningen har været forladt
siden orkanen Sandy ramte New
York hårdt i 2012. Der bliver travlt
på byggepladsen.
Præmiesummen er foreløbig kun
FIDE's minimum, 1 million euro,
ikke de lovede mindst 2 millioner,
men mere kan jo komme til. Hovedsponsoren er PhosAgro, en stor russisk kemi- og gødningsproducent.
Det er ikke den mest åbenlyse sponsor til en skakmatch, men det har
åbenbart været sværere end ventet at
finde sponsorer, og så kan det jo
være, at PhosAgro har fået en opringning fra Kreml med et tilbud, de
ikke kunne afslå.
Transmissionsproblemet synes at
være løst, for Agon vil give andre
ret til at transmittere trækkene i real
time, hvis de viser sponsorernes logoer. Det må kaldes en rimelig og
fornuftig løsning.
Lidt politik er der også i matchen,
for Sergey Karjakin skiftede i 2009
forbund og skatsborgerskab fra
Ukraine til Rusland. Han har vist sig
i en Putin t-shirt og erklæret sin støtte
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til Putins politik i et og alt, ikke
mindst annekteringen af Krim. Det
kostede ham venskabet med den tidligere FIDE-verdensmester Ruslan
Ponomariov, og de udvekslede vist
nogle bitre kommentarer på twitter i
den anledning. Jeg ved ikke om Karjakins skift er begrundet i kærlighed
til moder Rusland eller karrieremæssige overvejelser, men han har i
hvert fået stor støtte af sit nye fædreland.

Profetier
Før første gang skal Magnus Carlsen møde en jævnaldrende. På trods
af sine glimrende resultater har Karjakin stået i skyggen af Carlsen, men
det er, som om han de seneste år har
arbejdet meget på at udvikle sit spil
og ikke mindst forbedre sin fysiske
form. Da han tabte til Carlsen i 92
træk ved Tata Steel turneringen i
2013 lagde man mærke til, at mens
Carlsen så ud som om han kunne
klare 92 træk til, så var Karjakin ligbleg af træthed. Det var der ikke tale
om i kandidatturneringen, hvor Kar-

jakin viste udholdenhed og gode
nerver.
Men hvordan besejrer han verdensmesteren, som af de fleste anses for favorit? Carlsen er kendt for
sin sublime positionsfornemmelse
og utrolige slutspilsteknik, men der
er tegn på, at han de seneste år er
begyndt at skærpe sin stil. Carlsen
anses normalt for at være dårligere
åbningsteoretisk funderet end sine
konkurrenter, men spørgsmålet er,
om ikke den opfattelse er ved at være
forældet, og i sine sekundanter Peter Heine Nielsen og Jon Ludvig
Hammer har han åbningseksperter
af høj karat.
Carlsens værste synder som skakspiller er nok anfald af selvovervurdering, hvor han spiller helt elendigt i troen på egen uovervindelighed. Et godt eksempel er tabet til
Nakamura i 1. runde af Bilbao 2016,
hvor han i en glimrende stilling indleder et uigennemtænkt angreb, som
Nakamura nemt trevler op.
Et andet problem er, at Carlsen
meget nemt kommer til at kede sig,

og han er ikke en fan af struktureret
arbejde. Karjakin derimod er en flittig arbejder i studerekammeret, og
man må regne med, at han får hjælp
af nogle af de mange superstormestre, Rusland råder over.
Den indbyrdes score mellem dem
er 4-1 til Carlsen med 16 remiser.
Karjakins enlige gevinst var i Tata
Steel 2012. Carlsens seneste var i
generalprøven før matchen, Bilbao
2016:

Magnus Carlsen

Sergej Karjakin

Født 30. november 1990 i Tønsberg, Norge.
International Mester i en alder af 12 år
og 8 måneder (Politiken Cup 2003).
Stormester i en alder af 13 år og knap 5 måneder.
Siden 2008 opnået 25 sejre i superturneringer.
Rating pr. 1. september 2016: 2857.

Født 12. januar 1990 i Simferopol, Ukraine, USSR.
Flyttede i 2009 til Moskva, fik russisk statsborgerskab og skiftede i FIDE fra Ukraine til Rusland.
International Mester i en alder af 11 år
og 11 måneder.
Stormester i en alder af 12 år og 7 måneder, som
den yngste i skakhistorien foran Parimarjan Negi,
Indien, der passerede Magnus Carlsen på andenpladsen med fem dage ved udnævnelsen i 2006.
Carlsen er nu nr. 3, og Wei Yi, Kina, nr. 4 (udnævnt 2013) med 13 år og knap 9 måneder.
Rating pr. 1. september 2016: 2769.

Udvalgte resultater:
2002
2004
2013
2014
2014
2014
2015
2015
2015
2015
2016
2016
2016
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Carlsens dronning på vej fra g3 til g6 i 39. træk.

1-2. U12-VM
1. Corus C-gruppe
VM i klassisk skak (6½-3½ over Anand)
VM-forsvar (6½-4½ over Anand)
VM i hurtigskak
VM i lynskak
VM i hurtigskak
1. London Chess Classic
1. Grand Chess Tour
1. Quatar Chess Open
1. Tata Steel Chess
1. Norway Chess
1. Bilbao Masters final
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Udvalgte resultater:
1999
2001
2009
2012
2013
2014
2015
2016

1. U10-EM
1. U12-VM
1. Corus, Holland (Carlsen nr. 5)
1. VM i hurtigskak
1. Norway Chess (Carlsen nr. 2)
1. Norway Chess (Carlsen nr. 2)
1. Chess World Cup
1. Kandidatturneringen

Norge (2855)

Sergej Karjakin
Rusland (2773)

Siciliansk / B50
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. c3 Sf6 4. Le2 g6
Vi er i moderne åbningsteori her.
Hvis nogen fristes af bonden på e4,
så bemærk dronningskakken på a4.
5. 0-0 Lg7 6. Lb5†
Som sagt, det her er meget moderne
og avanceret. Tarrasch havde ikke
været glad.
6... Sc6 7. d4 Db6 8. La4 cxd4 9. cxd4
0-0 10. d5 Sb8 11. Sc3 Lg4 12. h3 Lxf3
13. Dxf3 Sd7 14. Tb1 Tfc8 15. Lc2 Se5
16. De2 Sfd7 17. Lg5 h6 18. Lh4
Efter slag på e7 fanges løberen med
18... f6 eller 18... g5.
18... g5 19. Lg3 Da6 20. Dd1

 
   
   
  
  
   
  




 ^ 
  
   
  
^  
   
  

  

20... Tc4??
Efter min mening en ganske grov
positionel fejl af en VM-kandidat.
Sort står udmærket og har to muligheder. 20... Sg6 med dækning af de
sorte felter omkring kongen skriger

39. Dg6 Sg4 40. Txg4 opgivet.
1-0

Ratingudvikling
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Magnus Carlsen
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Sergej Karjakin
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Løs opgaverne eller gå direkte til artiklen næste side.

Magnus Carlsen

Problemskak –

til himlen. Den dristige mulighed er
20... Sc4 fulgt af løberslag på c3 og
et bonderov på a2.
21. Kh1! Tac8 22. f4! gxf4 23. Lxf4 Db6
24. Dh5 Sf6 25. Df5 Dd8 26. Lb3 Td4
27. Lxe5!
Det virker mærkeligt at bytte den
gode løber, men springeren på e5
dækker mange goder felter, og nu
får Sort en dum bonde på e5, der
spærrer for løberen. Som Larsen plejede at sige, så er det ikke, hvad man
bytter, der er vigtigt, men hvad der
er tilbage på brættet.
27... dxe5 28. Tbd1 Dd7 29. Df3 Tb4
En mulighed var at bytte på d1, men
Sort mangler indbrudsfelter på dronningfløjen, og den hvide springer
vandrer til f5.
30. Td2 Tf8 31. g4!
Carlsens angrebsspil herfra er brutalt og effektivt.
31... a5 32. Tg2 Sh7 33. h4 Tb6 34. g5!
Kh8 35 Tfg1 f5 36. Dh3 Tb4 37. gxh6
Lxh6 38. Dg3 Sf6

   
   
  
   
   
  
   
  ^ 
... med 2 løsninger.
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... med 2 løsninger.
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... med 2 løsninger.


Forklaring: I en hjælpemat i 2 træk trækker Sort først, og
Hvid og Sort hjælpes ad med at sætte Sort mat i 4 halvtræk.

3. runde

Hjælpemat i 2 træk...!

^


















 
  
  
   
  ^ 






... med 2 løsninger.

   
   
   
  
   
   
   
  
... med 2 løsninger.
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Problemskak – om motivering i hjælpematter

Hvorfor er dette træk det eneste
Af Steffen Slumstrup Nielsen
Når man komponerer hjælpematter i
to træk, foreskriver kutymen mindst
to løsninger. Det skyldes primært,
at løseren ikke skal have det for let,
men samtidig stiller det strikse krav
til komponisten, som skal skabe to
løsninger, der er analoge. Dermed
menes ikke blot, at de to løsninger
skal minde om hinanden. Nej, for at
opgaven virkelig skal trænge igennem lyduren og komme i præmierækkerne, må komponisterne skabe
en stringent analogi hele vejen gennem de fire halvtræk.
En del af analogien er motiveringen af de enkelte træk. Mens partispilleren som regel kun behøver en
enkel motivering for et træk – Hvid
spiller Tf1-e1 for at presse i e-linjen
– kan et halvtræk i en hjælpemat have
særdeles komplicerede motiveringer.
David Shire
3. rosende omtale
Phenix 1993.

   
   
  
   
   
  
   
  ^ 
Hjælpemat i 2 træk, 2 løsninger.
Vi indleder med denne enkle, men
elegante opgave. Løsningerne først:
A. 1... Txe6 2. Tg6 Tb6 3. d4‡
B. 1... Lxd3 2. Le2 Lb5 3. e7‡
I begge tilfælde har Sort brug for at
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blokere et felt nær kongen, men det
er samtidig et krav, at brikken er bundet, så den ikke spiller imellem på
mattrækket. Det forklarer 1... Txe6,
som åbner linjen h6-a6 (1... Tb1 2.
Tg6 Tb6 3. d4 Tb5! duer altså ikke)
og 1... Lxd3. I sit første træk sørger
Hvid for, at den anden sorte brik ikke
griber ind ved at spærre henholdsvis
diaogonalen h7-d3 i løsning A og
tårnlinjen e1-e6 i løsning B. Sort
fuldfører sin plan med analoge træk
‘baglæns’ ad bindingslinjen, nemlig
Te6-b6 og Ld3-b5. Til sidst sætter
Hvid mat med afdækkerskak fra den
tilbageblevne bonde.
Hvis man skulle påpege en lille
(meget lille) brist i opgaven, så er
det, at Sort i løsning B ikke har en
pendant til forførelsen 1... Tb1. Altså
et løbertræk, der fører til b5 ad anden rute end d3. Men her er brættet
for lille, for 1... Lf9 går som bekendt
slet ikke.
Jean Heymann & Shaul Shamir
1. præmie, 18th Sabra
Composing Tourney 2015.





 
  
   
  
   
 ^  
   
   
Hjælpemat i 2 træk, 2 løsninger.
Det bliver straks mere langhåret i
denne israelske samproduktion. Hvid
vil sætte mat med en afdækkerskak

fra Lc1, men da en dobbeltskak ikke
er mulig, må Sort og Hvid i skøn
forening sørge for, at Sort ikke kan
sætte noget imellem. Det er ingen let
sag, da Sort har intet mindre end fire
forstyrrende brikker, der skal tages
hånd om. Løsningerne:
A: 1... Sc7 2. Sd7 Df5 3. Td3‡
B: 1... Sf6 2. Sd3 De5 3. Tf2‡
Sorts første træk har, i begge løsninger, en tredobbel motivering. 1...
Sc7 fjerner Sd5’s dækning fra f4 og
e3 og sørger samtidig for at spærre
for diagonalen b8-f4. 1... Sf6 spærrer tilsvarende for tårnet på f7. Desuden åbner begge træk for Db5’s
rute ad femte række. Hvids følgende
træk har to begrundelser. I løsning
A er første begrundelse at holde f6
dækket. I løsning B er begrundelsen
at spærre Tc3’s adgang til e3. I begge
løsninger har trækket desuden det
formål at åbne for Db5.
I Sorts andet træk følger to spektakulære træk. 2... Df5 og 2... De5.
Målet med disse træk er at spærre
for Tf7 (løsning A) og Lb8 (løsning
B). Det er ironisk, at dronningen ved
at bevæge sig ad bindingslinjen kan
spærre for en brik med samme bevægelsesmuligheder som den selv.
Når dronningen lander på e5 og spærrer for Lb8’s adgang til f4, har den
kontrol over feltet. Men kun tilsyneladende, da den er bundet. Temaet
kaldes for Holzhausen-spærring. 2...
Df5 har desuden en ekstra motivering – at blokere f5.
Hvids matsættende træk er enkle i
forhold til den foregående strategi.
Bemærk dog, at 3. Td3 i forbifarten
spærrer for Tc3, og at 3. Tf2, ud
over at give skak, dækker det hidtil
frie felt f5.

e rigtige?

problemmotiv, nemlig Umnov-temaet. I Sorts andet træk flytter springeren til det felt, som Hvid netop har
forladt, f7 og e4.
Victor Chepizhny
1. præmie, Strategems 2008,

Valery Gurov
1. præmie, Orbit 2009.
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Hjælpemat i 2 træk, 2 løsninger
Mens vi hidtil har beskæftiget os med
relativt enkle motiveringer, springer
vi nu til noget nyt, nemlig ofre af
hvide brikker. Løsningerne til Gurovs opgave:
A: 1... Dxe4 2.Tb7 Sf7 3. Lc6‡
B: 1... Dxf7 2. Db7 Se4 3. Ld7‡
Matterne skal finde sted i b-linjen,
men mange ting skal falde på plads
først. Sorts første træk i A er utroligt paradoksalt. Kan det virkelig
passe, at vejen til mat involverer fjernelse af Hvids stærkeste aktiv? Vi
har at gøre med temaet ‘Hideaway’,
altså ‘Gemmested’. Det viser sig, at
e4 er et af de to steder, hvor Sorts
dronning kan gemmes væk uden at
forstyrre. På h2-e5-diagonalen kan
den ikke blive stående, da Sd6 skal
kunne flytte uden at give skak. På f6
og d4 spærrer den for løber-h8’s
dækning af c3. Fra f5, f.eks. kan den
gå imellem på b5.
I løsning B er det Tf7, der bliver
kanonføde, men motiveringen er den
samme. Sorts dronning kan ikke stå
andre steder uden at ødelægge alt.
Opgaven viser også et populært

  
 
   
  ^ 
Hjælpemat i 2 træk, 2 løsninger.

Hjælpemat i 2 træk, 2 løsninger.

^






















Valery Gurov
1. præmie, Manne Persson 90,
Springaren 2008.

   
   
   
  
   
   
   
  





hvorfor Sorts to springertræk skal
falde i en bestemt rækkefølge i løsning A og den modsatte i løsning B.



Løsningerne:
A: 1... Sc7 † 2. Kf4 Sb5 3. Df5 ‡
B: 1... Sb5 † 2. Kf5 Sc7 3. Sf4 ‡
Nøglefelterne er f4 og f5. Hvordan
får Hvid adgang til disse for matter
med henholdsvis springeren og
dronningen? Samtidig skal Se2 og
Df6 frigøres for deres bindinger, og
det opnås ironisk kun ved, at kongen besætter netop disse nøglefelter.
Heldigvis er der to løsninger til rådighed.
Motiveringen for 1... Sc7 er udelukkende at spærre for dronningens
diagonal fra b8-f4. En mærkværdig
begrundelse, når man tænker på, at
diagonalen i forvejen er spærret af
to brikker. Begrundelsen for 1... Sb5
i løsning B er helt analog, blot drejer
det sig om tårnrækken a5-f5. Hvids
førstetræk er til gengæld så tvungne,
at yderligere forklaring er unødvendig. Nu følger så andet led af planen. 2... Sb5 spærrer for tårnets adgang til f5 i løsning A og 2... Sc7
gør tilsvarende for dronningen mod
f4 i løsningen B. Til sidst de enkle
mattræk.
Der venter den opmærksomme
student af denne opgave en aha-oplevelse, hvis han forsøger at klarlægge,

Løsningerne først:
1... Sf3† 2. Ld2† Sxd2 3. Sh3‡
1... Sd2† 2. Sf3† Sxf3 3. Le7‡
Den næste opgave havde en stærkt
mystificerende indvirkning på mig,
da jeg først så den. Selv om løsningen var skrevet sort på hvidt foran
mig, kunne jeg simpelthen ikke forstå, hvad det var, der foregik.
Smertensbarnet hedder ‘g4’. Det
felt mangler dækning, og det opnås
kun ved at lade Ta4 komme til fadet
ad 4. række. Det betyder til gengæld,
at både Sd4 og Se4 må væk, men
ethvert træk af disse medfører en
(uønsket) afdækkerskak. Skakkerne
1... Sf3† 1... Sd2† skal gives på en
måde, så den anden springer kan flyttes efterfølgende. Hvids svar på
disse afdækkerskakker, nemlig 2.
Ld2† og 2. Sf3†, forekommer endnu
mere mystiske, men forklares ved,
at Hvids konge ikke har nogen flugtfelter, hvor han ikke spærrer for sine
egne brikker. F.eks. spærrer 2. Kc5
i løsning B for løberens adgang til
e7.
I Sorts andet træk slås den Hvide
brik, og således er der mirakuløst
blevet ryddet tre brikker af vejen fra
a4 til f4/g4/h4.

2016 /5/265

29

Foto: Pau Pascual.

Bjørn Møller Ochsner International Mester:

IM-titlen blev
vundet i Spanien
Vindere efter omkamp – fra venstre Qun Ma,
Yunguo Wan og Jorge Cori.

Af Bjørn Møller Ochsner

XVIII Open Internacional d'Escacs de Sants
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
47.
65.
119.
121.
126.
164.

GM Qun Ma, CHN (2621) 8 / 53½
GM Yunguo Wan, CHN (2458) 8 / 50
GM Jorge Cori, PER (2601) 8 / 55½
GM Krishnan Sasikiran, IND (2658) 8 / 46½
GM Cristhian Cruz, PER (2533) 8 / 52½
IM Jules Moussard, FRA (2539) 8 / 52½
GM Artyom Timofeev, RUS (2596) 7½ / 55
GM Chongsheng Zeng, CHN (2538) 7½ / 55
IM Deivy Vera Siguenas, PER (2496) 7½ / 53½
IM Axel Delorme, FRA (2500) 7½ / 52
GM Chanda Sandipan, IND (2572) 7½ / 51½
IM Tigran K. Harutyunian, ARM (2485) 7½ / 50
GM Karen Movsziszian, ARM (2495) 7½ / 49
IM Lazaro Lorenzo de la Riva, CAT (2355) 7½ / 44
GM Axel Bachmann, PAR (2656) 7 / 55½
IM Vahe Baghdasaryan, ARM (2488) 7 / 53½
IM Camilo Ernesto Gomez Garrido, CUB (2560) 7 / 51½
GM Alvar Alonso Rosell, CAT (2524) 7 / 50½
IM Swayangsu Satyapragyan, IND (2462) 7 / 50
GM Sergio E. Barrientos, COL (2466) 7 / 49½
FM Mads Hansen, DEN (2344) 6½ / 46½
FM Bjørn Møller Ochsner, DEN (2417) 6 / 49
FM Tim Jaksland, DEN (2253) 5½ / 39½
Carsten Erlandsen, DEN (2013) 5½ / 39½
Lars Laustsen, DEN (2118) 5½ / 36
Jan Nordenbæk, DEN (2213) 5 / 37
I alt 319 deltagere. 10 runder
Omkamp afgjorde de seks øverste placeringer.
B-gruppen (i alt 150 delt. 10 runder):
20. Lars Kjøller Nilsson, DEN (1988) 6½
Desuden en C-gruppe med 198 deltagere,
men ingen danskere.

www. cotxeres.org/open/
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At jeg tilbage i midten af august
valgte at tilmelde mig Open de Sants
i Barcelona få dage før turneringsstart skulle vise sig at blive en ganske fornuftig beslutning. Det lykkedes nemlig at score min tredje IMnorm!
Ud over den resultatmæssige succes må det også siges, at turneringen
var ekstremt velafviklet. På spillestedet i hjertet af Barcelona var der
således god plads til alle 700 deltagere, opmærksomme og talstærke
arbiters og endda en ‘speaker’, der
f.eks. annoncerede rundestarten
16.30 på sekundet – dette gjaldt endda første runde, hvilket ellers er helt
uhørt i spanske turneringer...
Startfeltet blev anført af Krishnan
Sasikiran (2658) og havde deltagelse
af yderligere fire stormestre over
2600 – Axel Bachmann, Alexandr
Fier, Qun Ma og Jorge Cori. Toppen var således svagere end eksempelvis XtraCon Chess Open i år, men
subtoppen dog væsentligt stærkere.
Dette skyldtes en hel bunke spillere
mellem 2400 og 2550, hvilket medførte, at undertegnede var seedet 49
(mod 32 i XtraCon Chess Open).
Dette karakteristikum – kombineret
med, at der var en gruppe B for spillere under 2100 – gjorde feltet meget
kompakt og jævnbyrdigt. Ikke en
dum ting, når man er på normjagt,
fordi man ikke er chanceløs mod de
gode, og fordi det samtidig ikke er
helt uvæsentligt at slå f.eks. en 2200mand.

Foto: Pau Pascual.

De danske farver var repræsenteret af syv spillere, nemlig Tim Jaksland, Jan Nordenbæk, Carsten Erlandsen, Lars Nilsson, Lars Laustsen, Mads Hansen og undertegnede.
Carsten spillede en rigtig god turnering og præsterede med flot spil mere
end 200 over sit ratingtal, mens
Mads, som startede august måned
med 2344 i Elo, vandt over 20 Elo,
og står efter turneringerne i Spanien
med imponerende 2445!
Jeg selv kan naturligvis heller ikke
være helt utilfreds... Efter tre runder
var der optræk til, at det kunne blive
en (rigtig) god turnering:

3. runde

Bjørn Møller Ochsner er vendt hjem til barndomsklubben Århus/
Skolerne, men hans jyske beskedenhed er ikke større, end at han tør
sige lige ud, at IM-titlen ikke kom som nogen overraskelse. Efter den
første norm i Open international de Plancoët i Bretagne, sommeren
2015 og med 2400 i rating passeret ved DM samme år, var han
ingenlunde sikker på, hvad det skulle blive til, men efter den næste
IM-norm i Open Internacional LLucmajor, maj 2016, hvor de 6½
point af 9 svarede til en ratingpræstation omkring 2550, vidste han
med sig selv, at spillestyrken var øget til et niveau, der ville sikre den
sidste IM-norm i en ikke fjern fremtid. At ventetiden blev kort, gjorde
ikke glæden og lettelsen mindre, og turneringen i Barcelona vil altid
have en særlig plads i erindringen. Den ny IM er knap 22 år gammel,
og som en af fordelene ved titlen peger han på, at han nu kan sætte sig
mere langsigtede mål. De næste fire år gælder det dog statskundskab
ved Aarhus Universitet, hvor han som den første skakspiller i landet
blev tilknyttet den særlige elitesportsordning, der tilbyder deltagerne
råd og faglig støtte, så de kan konkurrere i deres sport uden at komme
bagud. Bjørn Møller Ochsner har dog i sit første år med ordningen
kunnet forene skak og studier problemløst, men det har givet ham
tryghed at vide, at han i givet fald kunne forelægge sine behov.

FM Bjørn Møller Ochsner
Danmark (2417)

GM Alexandr Fier
Brasilien (2627)

Caro-Kann / B12
1. e4 c6!?
Fier er normalt siciliansk-spiller.
2. d4 d5 3. e5!?
Jeg har spillet 3. Sc3 i samtlige partier i basen, så dette var gengæld for
overraskelsen i træk 1.
3... Lf5 4. h4 h6
Mere normalt er 4... h5 med særligt
spændende varianter efter 5. Ld3

Lxd3 6. Dxd3 e6 7. Lg5 Db6 8. Sd2
c5 (8... Se7) 9. c4! Dxb2
5. g4!
Hvid tager terræn med det samme.
5... Ld7
En af ideerne med teksttrækket er, at
5... Lh7 løber ind i det tematiske 6.
e6! fxe6 7. Ld3 Lxd3 8. Lxd3, og
Hvid har fremragende kompensation.
6. c4
Givetvis lidt forhastet, da Sort kan
søge modspil.
6... Dc8
6... e6!? er computerens forslag og
også spillet et par gange på topplan.
F.eks. 7. Sc3 c5! og modspil.
7. Le2 dxc4 8. a4
Her var det også muligt at give bonden med 8. Sd2, hvor jeg regnede
med, at Hvid havde kompensation,
men ikke mere. Computeren er enig
og mener, at stillingen er i balance
efter 8... b5 9. b3! cxb3 10. axb3
Le6 11. Se4 Ld5 12. f3 e6 13. Sh3
8... Le6 9. Sa3 Ld5 10. Th3! h5!?
Er nok nødvendigt før eller siden for
at Sort kan befri sig.
11. gxh5


 ^
   
   
   
   
   
   
  

Jeg kunne ikke se grunden til ikke at
tage bonden, da jeg mister kontrol
over f5-feltet uanset. Omkring dette
punkt frydede jeg mig over en så fed
og uklar stilling mod en klassespiller.
Jeg er dog ikke sikker på, jeg ville
have nydt denne stilling efter 11 træk
med hvid mod en 2100-mand...
11... Sh6 12. Sxc4 Lxc4?
Et træk vi begge anså for nødvendigt før eller siden, men computeren
beklager sig voldsomt. Det viser sig,
modsat hvad vi begge troede, at Sort
får for mange problemer på de hvide
2016 /5/267
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... IM-TITEL I SPANIEN
felter. 12... Sa6 13. Se3 Sb4 14. Ld2
e6 15. Kf1 a5 16. Lf3 giver en uklar
og spændende stilling, hvor begge
konger er usikre, men hvor Hvid
samtidig står lidt bedre.
13. Lxc4 e6 14. Se2 Sd7
Jeg havde regnet med 14... a5!, hvilket dog ikke ændrer på, at Hvids
brikker koordinerer væsentligt bedre
end Sorts efter f.eks. 15. Lg5 Sa6
16. Tf3 Dd7 17. Sg3 Sc7 18. Kf1
Sd5 19. Kg1 Lb4 20. Dd3 med klar
fordel.
15. a5 Dc7 16. Lg5!
Forhindrer bl.a. lang rokade, Td8,
samt Le7 fulgt af kort rokade.
16... Lb4† 17. Kf1!
Planen med Lg5 – Hvid ofrer bonden tilbage for et par tempi.
17... Lxa5?
En +2600-mand, der overhovedet
ikke kigger sig for. På dette tidspunkt
var jeg langt nede på tid, men de
næste træk spiller sig selv.
18. Sf4
Truer Lxe6.
18... Sf8 19. Db3
Truer bl.a. 19. Lxe6 og 19. Txa5!
19... Lb6

En sådan sejr gør, at man har lidt at
give af, og selv efter et par stormesternederlag i de følgende runder
lå jeg et stykke over den magiske
grænse på 2450. I runde 7 kom turneringens kompakte struktur med det
høje bundniveau i A-gruppen så til
sin ret, idet jeg med relativt beskedne
4 af 6 fik en IM-modstander! Dog
på knap 2300, men dette var næppe
sket i mange andre Opens, og en sejr
ville således bringe mig tæt på IMnormen. Efter en lang teorivariant i
Maroczy i accelereret drage fik vi
følgende skarpe stilling:

IM V. Saravanan
Indien (2281)

 
   
  
  
 
  
  

  
FM Bjørn Møller Ochsner
Danmark (2417)
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20. d5!
Fuldstændig dræbende – og angrebet spiller endda sig selv for Hvid.
20... exd5 21. Sxd5! cxd5 22. Lb5†
Sd7 23. Tc3 Lc5 24. Dxd5 0-0 25. Lxd7
b6 26. b4 Tad8 27. Lxd8 Txd8 28. Td1
Txd7 29. Dxd7 Dxe5 30. Dd8† Lf8 31.
Tc8 Db5† 32. Dd3 Dxb4 33. Dd6 Db5†
34. Kg1 Dxh5 35. Dxf8† Kh7 36. Dh8†
Kg6 37. Tc6† f6 38. De8† Sf7 39. De4†
Kh6 40. Td5 1-0
En ganske god skalp...
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Stillingen efter Sorts 30... b7-b5.
31. Txd6!
Sorts pointe er bl.a., at 31. cxb5?
taber på stedet: 31... Txc3 32. Dxc3
Tc8 33. Da1 Tc2 osv.
31... Dxd6 32. Dxd6 Td8!
Hvis Hvid nu flytter dronningen fra
d-linjen kommer 33... b2, men ...

33. Dd5!!
Only move, som skulle ses inden.
33... bxc4
33... Txd5 var bedste chance, men
efter 34. cxd5 b2 35. Ld3 f5 36. Kf2
fxe4 37. Lxe4 bør hvid vinde relativt
simpelt.
34. Dxc4 Td4 35. De2 Tad8 36. b5 Td2
37. Tc8 1-0
Runde 8 blev en sikker remis med
sort mod GM Alvar Alonso Rosell,
Spanien (2524), hvor jeg spillede en
ny variant i katalansk. Derfor var en
remis mod en 2240-mand i runde 9
nok, og efter fire træk, et remistilbud
og accept kunne jeg kalde mig International Mester!
Efter den korte remis kunne jeg så
gå rundt og nyde skakken med IMtitlen i baghovedet.

Kineserne kommer!
Turneringen havde længe været et
parløb mellem to af favoritterne,
nemlig Bachmann og Cori, men duoens udbrud blev endegyldigt opslugt
af feltet i runde 9. Her havde tre kinesere, herunder forhåndsfavoritten
Qun Ma, hvid på bræt et, to og tre(!),
og da kineserne gjorde rent bord ved
bl.a. at slå Cori og Bachmann, var
de nu også med i slutspurten. Efter
turneringens 10. runde medførte den
tætte topstrid, at seks spillere endte
på 8 point og derfor skulle ud i omkamp. Denne trak Qun Ma sig sejrrigt ud af – endda i en kinesisk finale mod Wan Yunguo (2458), der
havde slået Bachmann i 9. runde.

Så er de nye kurser i Fritz
og ChessBase i gang !
8.-9. oktober i Fredericia
15.-16. oktober i Helsinge
Underviser: IM Silas Lund
Mere info på www.skaksalg.dk
Menupunktet ‘ChessBase’ i topmenuen.

IM Silas Lund

Dansk
Skaksalg

Foto: Pau Pascual.

Mads Hansen International Mester:

IM-titel
efter intens
skaksommer
Af Mads Hansen
At blive International Mester har
længe været en stor drøm for mig.
Derfor havde jeg besluttet at give
den en ordentlig skalle denne sommer og prøve at få scoret de to normer, jeg manglede, og samtidig
komme over 2400 i rating.
Planen for sommeren blev at spille
fem turneringer i alt i juli og august,
altså hele 44 partier på to måneder.
Om det var hårdt? Tjooe! Men det
var tydeligvis også rigtig godt for
spillestyrken at kigge så intenst på
skak i en periode. F.eks. kunne jeg
genbruge mange af mine åbningsforberedelser og huske et væld af
flere varianter og ideer, end hvad jeg
normalt ville kunne.
Sommerens første turnering var
den lukkede IM-gruppe i VMCG
Schachfestival i Lüneburg i starten
af juli. Kun ca. 60 km syd for
Hamburg og fint arrangeret af Jonathan Carlstedt og Martin Becker, så
med tre åbne turneringer foruden
GM- og IM-gruppen burde der være
flere danskere på deltagerlisten end
de i alt fire, der havde taget turen.
Min turnering svingede en del og
jeg havde måske noget rust, der lige
skulle bankes væk, men havde dog
nogle gode momenter og undervejs
en okay chance for norm, men ak,
ikke denne gang.

Mads Hansen – IM-titel efter stor indsats i hårdt sommerprogram.

Et par dage efter tog jeg til Horsens Lang Weekend, hvor man virkelig får oplevet hvad skakhygge er!
Ambitionen om turneringssejr forsvandt dog tidligt, og selv om jeg
vandt de fire sidste partier, endte jeg
med at smide lidt rating. Men modet
til skak-sommeren var intakt.
Sammen med Jacob Sylvan tog
jeg derefter på eventyr i udlandet,
først til verdens største skakfestival,
Pardubice, en time fra Prag i Tjekkiet. Den spilledes samtidig med
XtraCon Chess Open og havde kun
to danske deltagere. Jeg var med for
tredje år i træk, og turneringn er perfekt til normer, fordi A-gruppen har
et minimums-krav på 2100, og fordi
der er hundredvis af stærke spillere
(med 2350 var jeg seedet 115).
Første halvdel af turneringen forløb ret ens for Jacob og mig, pænt
niveau, men missede chancer mod
de stærke. Jacob havde i 5. runde en
rigtig flot sejr mod en 2450-mand,
men traf derefter nogle ærgerlige beslutninger i kritiske situationer og
sluttede på beskedne 5 point.
For mig forløb de sidste fire runder fantastisk. Kravet til IM-norm
var 3½ point, og det var, hvad der
skete! I 7. runde, skulle jeg vinde
med sort mod en ung slovensk IM,
og jeg var bestemt ikke uheldig:

FM Mads Hansen
Danmark (2353)



   
   
   
   
  
  













IM Zan Tomazini
Slovenien (2432)

I mit sidste træk før diagrammet slog
jeg den hvide bonde på g4 med 45...
Ld1xg4. Partiet har bølget frem og
tilbage, og vi er endt i det her bonderæs, hvor der er vildt meget at regne
på, da officererne har svært ved at
komme tilbage og stoppe fribønderne.
46. Sc5 h5?!
Jeg skulle køligt have spillet 46...
Kg7 47. a4 (eller 47. c4 Se6) 47...
bxa4 48. Lxa4 Kf6 med lige chancer, men det er ikke nemt at se, at
man skal spilde to tempi i bondekapløbet for at få kongen lidt nærmere nogle bønder, man måske ikke
kan stoppe alligevel.
47. c4 bxc4 48. Lxc4 Lf5 49. b4??
2016 /5/269
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Foto: Pau Pascual.

VMCG Schachfestival Lüneburg 1.-8. juli
IM-gruppen (10 delt.):
1. Konstantin Urban, Tyskland (2329) 6½
2. WGM Sarah Hool, Tyskland (2322) 6
3. IM Nikolas Lubbe, Tyskland (2503) 5½
4. FM Mads Hansen, Danmark (2353) 5
GM-gruppen blev vundet af GM Mikhail Simantsev,
Ukraine (2456), og blandt de 110 deltagere i den
åbne A-gruppe var danskerne Bjarne Light, Pouelsten
Holm Grabow og knap 8-årige John Christopher
Christensen med hhv. 5½, 5½ og 3 point.

www. vmcg-schachfestival.de/

Horsens Lang Weekend 14.-17. juli.
Mads Hansen 5½ point af 7 (se side 14).

Czech Open Pardubice 22.-31. juli
1.
2,
3.
4.
5.
6.
7.
8.
38.
111.

GM Sergei Movsesian, ARM (2666) 7½ / 2487 / 42½
GM Viktor Laznicka, CZE (2654) 7 / 2458 / 39½
IM R. Visakh, IND (2431) 7 / 2442 / 40
IM Volodymyr Vetoshko, UKR (2430) 7 / 2438 / 37
GM G.N. Gopal, IND (2565) 7 / 2433 / 39½
GM Tamir Nabaty, ISR (2622) 7 / 2420 / 40
GM Jiri Stocek, CZE (2550) 7 / 2417 / 38
GM Viacheslav Zakhartsov, RUS (2532) 7 / 2415 / 40
FM Mads Hansen, DEN (2353) 6 / 2355 / 36
FM Jacob Sylvan, DEN (2342) 5 / 2296 / 30½
I alt 291 deltagere, 9 runder.
Første korrektion: Modstandernes ratinggennemsnit.
Kun de to danskere i A-gruppen og ingen blandt de i alt
811 detagere i B, C og D.

www. czechopen.net/en/

Obert Int. Escacs Ciutat de Badalona 2.-10. august
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
13.
14.

GM Isan Reynaldo Ortiz Suarez, CUB (2564) 8 / 43
GM Fernando Peralta, ARG (2587) 7 / 36
IM Sharma Himanshu, IND (2437) 7 / 34½
GM Emilio Cordova, PER (2627) 7 / 33½
IM Jonathan Cruz, PER (2433) 6½ / 34
IM Oliva Castaneda Kevel, (CUB; 2491) 6½ / 33½
IM David Arenas, COL (2490) 6½ / 33
FM Mads Hansen, DEN (2344) 6 / 35
FM Jacob Sylvan, DEN (2342) 6 / 30½
Fernando Fernandez, PER (2406) 6 / 28½
I alt 97 deltagere. 9 runder.
http: //cesantjosep.com/open/

XVIII Open Int. d'Escacs de Sants

19.-28. august.
Mads Hansen 6½ point af 10 (se side 30)
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Mads Hansen i sit sommerparti nummer 42 af
44, med den sidste IM-norm vel i hus, træt
men stadig med koncentration til at vinde.

Mads Hansen var stadig juniorspiller, da
han scorede sin første IM-norm i H.C.A.
Mind Games i Odense 2012, og selv om
der i de forløbne fire år har været ratingfremgang, har der også været tilbageskridt,
så det næsten gik lige op. Indtil den nu
knap 23-årige fynbo lagde en ambitiøs plan,
der skulle høste resultaterne af den styrkefremgang, han selv troede på.
Mads Hansen har elsket at spille skak,
siden han lærte reglerne som 5-årig, og fra
han som 11-årig meldte sig i Frem Skakklub ('absolut Danmarks hyggeligste klub',
fastslår han), og cirka samtidig begyndte
til skoleskak på Giersing Realskole, kom
der systematik og resultater. Kim Skaaning
var en inspirerende træner, og efterhånden blev det til både danmarksmesterskab
i 2010 og et nordisk mesterskab i 2012.
Efter ti gode år i Frem skiftede han til
Skanderborg, hvor han i sin første sæson
var med til at sikre Team Nordea Skanderborg det danske holdmesterskab.
Når der skal skaktrænes – og det skal
der gerne tit! – foregår det dog typisk
hjemme i studerekammeret. Her arbejdes
der med åbningsteori og med at ‘modne’
spillestilen, så den bliver knap så opportunistisk og mere objektiv.
Den nære skaklige ambition er at komme
i landsholdsklassen ved DM 2017 i Rebild, men det danske ratingtal halter bagud,
og et kommende halvt år i Strasbourg med
studier i markeds- og ledelsesantropologi
gør det nok vanskeligt at nå.










   
   
   
   
   
   
   

55... Dh2†!
Snedigt, da hans dronning er udækket og i problemer.
56. Le2 Dxe2† 57. Kc3 De3† 58. Kc4
Ld3† 59. opgivet.
En rigtig kampsejr, og vildt vigtig
for chancen for IM-norm.
0-1
8. runde var en kampremis mod en
russisk IM, og i 9. runde var jeg så
nødt til at vinde med sort mod en
ung tjekkisk FM. Hvordan undgår
man forenklinger? Jeg endte med at
spille Taimanov-varianten i siciliansk og var så heldig, at han valgte
en fortsættelse, jeg havde kigget på
få dage forinden. Jeg kunne ikke helt
huske det, men vi fulgte faktisk min

forberedelse 28 træk! Behagelig stilling og en time mere på uret. Dejligt
med IM-norm – endelig! Det tog mig
frustrerende fire år siden første norm
i H.C.A. Mind Games i Odense at
finde sådan et niveau igen.
Jacob og jeg tog videre til Spanien og Badalona Open, med kun en
rejsedag og en fridag mellem de to
turneringer. Vi var åbenbart spillet
varme i Pardubice, for vi scorede IMnorm begge to! Vi bildte os selv ind,
at betænkningstiden med 90 min. til
hele partiet + 30 sek./træk passede
os rigtig godt, da vi jo var turneringsaktive og kunne trække hurtigt. Jeg
havde tidligt en dejlig succes:
3. runde

49. a4! vinder. Det gør en verden til
forskel at bruge den fjerneste fribonde, også selv om der er færre
hvide felter for b-bonden at passere
end for a-bonden. Vi var begge meget trætte, og udregningerne vanskelige. F.eks. 49... h4 50. a5 g4 51.
Lf1! Vigtigt træk, som punkterer
fremmarchen. 51... g3† 52. Kf3, og
Sort kommer ikke videre, men kan
selvfølgelig stoppe a-bonden med
...Sf4-d5-c7. Nemt er det ikke!
49... h4 50. b5 g4 51. b6
51. Lf1 havde klart været et bedre
forsøg.
51... g3† 52. Ke3?
Han skulle finde 52. Kf3!! med
studieagtige idé 52... Lg4† 53. Kxg4
g2 54. b7 g1D† 55. Kxf4 Dg3† 56.
Kf5 h3 57. Ld5, og Sort kan mærkelig nok ikke vinde!
52... h3 53. b7 g2 54. b8D g1D† 55.
Kd2

FM Mads Hansen
Danmark (2344)

IM David Arenas
Colombia (2490)

Fransk / C11
1. e4 e6
Bom! Den havde jeg ikke set komme,
for det har han næsten ikke spillet
ifølge databasen. Nu forventede jeg
en dyb forberedelse, men det viste
sig, at jeg kunne huske mere end han!
Når modstanderen finder på en tidlig afvigelse fra sit normale spil, skal
man ikke blive så nervøs – nærmere
tværtimod.
2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. e5 Sfd7 5. f4 c5
6. Sf3 Le7 7. Le3 0-0 8. Dd2 b6 9. Sd1!
Det træk blitzede jeg, simpelthen for
at vise ham, at hans åbningsvalg ikke
ramte et ømt punkt, at jeg stadig var
inde i det. Ideen med trækket er at få
bygget et stærkt centrum op med c2c3, så man nemmere kan køre løs på
kongefløjen med bønderne.
9... a5 10. c3 La6 11. Lxa6 Sxa6 12.
0-0?!
GM Negi foretrækker 12. De2!?
med ideen at stoppe b6-b5 midlertidligt, efterfulgt af Lf2 og Se3.
12... Sdb8?!
12... b5 13. Lf2 Sb6 14. Se3 Sc4 er
lidt irriterende.
13. g4!
Jeg tænkte længe over, om man
skulle klø på med det samme eller
omplacere brikkerne først, f.eks. med

Lf2 og Se3 for så at spille enten f4f5 og/eller g2-g4. Men jeg vurderede, at det var tid at gå fremad, da
mit centrum er stabilt, og hans modspil langsomt. Jeg tænkte også, at
åbningen af centrum med f7-f6/f5
og dermed åbningen af min kongestilling, var svær at få gennemført
for ham.
13... Dd7 14. Dg2 Sc6 15. Kh1 a4 16.
f5


  ^
  
   
  
  
   
  
  

16... exf5?
Sådan én bør han aldrig slå. At jeg
får byttet mine f- og g- bønder for
hans e-bonde gør, at jeg har mere
plads til min brikker – for slet ikke
at snakke om g-linjen! Han skulle i
stedet have søgt nmodspil med 16...
cxd4 17. cxd4 a3 18. bxa3 Sc7 19.
Tb1 Txa3, og stillingen er omkring
balance.
17. gxf5 Dxf5 18. Tg1?!
18. dxc5! havde givet stor fordel,
f.eks. 18... Sxe5 (18... bxc5 19. Sd4)
19. Ld4.
18... Dg6?
Jeg havde forventet 18... g6 19. Lh6
Tfe8 20. Se3 med fuld kompensation
og et halvfarligt initiativ.
19. Dh3 De6 20. Dh6 g6
Han skulle nok have valgt slutspillet
med en kvalitet under, selv om 20...
Dxh6 21. Lxh6 g6 22. Lxf8 Lxf8
23. Se3 gav Hvid en lille og sikker
fordel. Han har sikkert stadig ville
prøve at vinde partiet og derfor søgt
det uafklarede fremfor det enkle.
21. Sf2
Stillingen spiller næsten sig selv!
Brikkerne skal over mod kongen og
svække nogle felter dér!
21... Tfc8 22. Sg5?
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... SKAKSOMMER OG IM-TITEL
Fristet af udsigten til simple afviklinger fulgt af kraftigt angreb, men
22. Sg4 vinder åbenbart på stedet.
Åhh som computeren da altid forsøger at ødelægge glæden ved en sejr.
22... Lxg5 23. Lxg5 Se7 24. Lxe7 Dxe7
25. Sg4
Ideen med afbytningerne var at bytte
to angrebsbrikker for to forsvarsbrikker for nemmere at kunne trænge
igennem.
25... Tc6 26. Taf1 Sc7

  
   
  
   
   
   
   

 
27. Tf6!
Den havde han ikke fået med! Hans
brikker står lige akkurat så klodset,
at hans stilling er til hundene.
27... Se6 28. Dh4
Med dobbeltruslen på g6 og h6.
28... Ta7 29. Sh6† Kf8 30. Sxf7
Det simple, selv om 30. Sf5 også så
rimeligt fikst ud med fortsættelsen
30... gxf5 31. Dxh7 Ke8 32. Tg8†
Sf8 33. Txc6 og vinder.
30... Dxf6 31. exf6 Txf7 32. dxc5
For at undgå unødvendigt modspil
med cxd4 og lidt aktivitet for Sort.
32... Sxc5
Der truede på a4.
33. Txg6 Se4 34. Dh6† Ke8 35. Tg8†
Kd7 36. Tg7 Sd6
36... Tcxf6 37. Dxf6 Sxf6 38. Txf7†
Ke6 39. Tb7 var også nemt vundet.
37. Dh3† 1-0
Det parti var efterfulgt af tre nogenlunde korrekte remiser mod stærk
modstand, og remis nummer to gjorde, at jeg kom virtuelt over de 2400,
som også er et krav til IM-titlen.
I 7. runde fik jeg så endelig en
hvid igen, og gevinstforsøgene førte
til denne stilling:
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IM Deivy Vera Siguenas
Peru (2496)
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Da verdens
kom til Da

Mads Hansen

Kandidatmatch 1

Danmark (2344)

36... Tb8
36... Ld7 skal spilles for at dominere
springeren via b5. Efter 37. Tc7 Lb5
kan Hvid fifle lidt rundt, inden man
må ud i et tårnslutspil.
37. Tc6 Txb4 38. Txd6 f6
Der var nemlig nogle ideer med Sg5.
39. Txa6 Td4 40. Sb3 Txe4 41. Tb6 Kf7
42. d6 Te1† 43. Kh2 Le6 44. Sc5 Lg4
44... Ld5 45. f3, og vi er ude af et net
af skakker.
45. f3 Tc1 46. Tb7† Ke8 47. a6 1-0
IM-titlen var i hus! På korrektion lå
jeg nummer to i turneringen og kunne
i de sidste to runder spille for GMnorm. Med sort mod GM Peralta
(2587) bukkede jeg under for det
pres, han konstant havde lagt, og tabte
et remisslutspil. Og 9. runde var bare
remis, for hovedet var træt.
Men 9. runde bragte alligevel succes til den danske lejr, da Jacob vandt
et fantastisk parti over GM Aramis
Pedraza Alvarez, Cuba, og scorede
sin første IM-norm!
Efter en uges ferie i Katalonien
spillede jeg den sidste af mine sommerturneringer i Barcelona Open,
hvor det lykkedes Bjørn Møller
Ochsner at færdiggøre sin IM-titel
(se artiklen side 30). Jeg havde ikke
forventet at blive IM inden den turnering, så motivationen var bestemt
lav, så tæt efter min største triumf.
På trods af det scorede jeg næsten
en IM-norm og vandt noget rating.
Så min skaksommer 2016 vil altid
være den, jeg tænker tilbage på!

Bent Larsen, Da

Jefim Geller, USS

Om 3. pladsen i kan

Af Henrik W. Jensen
I år er det 50-året for det eneste virkelig betydningsfulde skakarrangement, som har fundet sted i Danmark.
Ordene ‘virkelig betydningsfulde’
er selvfølgelig værdiladede og subjektive, men for mig er matchen om
3. pladsen i kandidatturneringen
1965-66 den eneste danske skakbegivenhed, der hører til i denne kategori.
Lad mig allerførst repetere VMkvalifikationen, som den foregik i
de første mange årtier efter 1945.
Hvert tredje år blev der afholdt
zoneturneringer, hvorfra de øverst
placerede gik videre til en interzoneturnering, hvorfra de bedste gik til
kandidatturneringen sammen med
taberen af den foregående VM-match
samt nr. 2 fra sidste kandidatturnering.
Larsen og Geller havde tabt kandidatturneringens semifinaler til hhv.
Tal og Spasskij og var ude af VMkvalifikationen, men skulle nu spille
om 3. pladsen, der foruden æren gav
direkte adgang til interzoneturneringen i næste VM-cyklus.
Dansk Skak Union greb chancen
og fik matchen til København, dels
for at støtte Larsen, da det, hvis han
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ndidatturneringen, København 10.-22. marts 1966.

Bent Larsen og Jefim Geller med bønder, der bestemmer farve i første parti.
Mellem dem Gellers sekundant, stormester Salo Flohr.

Tjekkoslovakiet, en af de nye stater,
der opstod i ruinerne af Habsburgerriget. Som tjekke blev han i
30’erne en af verdens stærkeste skakmestre og var kandidat til en VMmatch mod Alekhin, men fik som så
mange andre karrieren ødelagt af
Anden Verdenskrig. Han flygtede
østpå og endte som statsborger i
Sovjetunionen, som investerede meget i skak. Han genvandt dog aldrig
fordums styrke og blev overhalet af
en ny fremstormende skakgeneration. Til gengæld slog han sig op
som skak-skribent, -træner, -dommer m.m. Han døde i 1983.
Og lad os ikke glemme matchens
dommer, den myndige og høje, men
med alderen noget krogede 75-årige
Altmeister Alfred Brinckmann, skakbogforfatter og en af Tysklands stærkeste spillere i mellemkrigstiden med
blandt andet Reti og Boguljubov
blandt skalpene. Denne match blev i
øvrigt hans sidste optræden på den
internationale scene, for han døde
året efter.
Matchen blev afviklet i Gutenberg
Hus’ film- og foredragssal i Møntergade, og jeg har aldrig oplevet mere
perfekte rammer for et sådant arrangement. Central beliggenhed og ide-

elle forhold for spillere og de ca. 100
tilskuere, der var plads til. Så mange
var der dog langtfra til første matchparti, men jeg selv, 16-årig juniorspiller og som så mange andre dengang glødende fan af den karismatiske Larsen og ovenikøbet klubkammerat med mesteren selv i Københavns Skakforening, var naturligvis med ved ringside fra dag 1.
Noterne bygger på Larsens egne i
Skakbladet nr. 4, 1966.
1. parti

kvalificerede sig direkte til interzoneturneringen, ville give to andre
danskere chancen i zoneturneringen,
og dels fordi – formoder jeg uden
dog at kende økonomien bagved –
det var forholdsvis billigt at arrangere matchen. De beskedne præmier
blev betalt af FIDE, så for DSU var
der kun hoteludgifter til en spiller,
hans sekundant og en matchdommer
samt leje af spillelokaler.
Bent Larsen behøver ingen introduktion, men her er lidt om dem, som
han stod overfor: Jefim Geller, født
1925 i Ukraine, af jødisk afstamning,
to gange sovjetmester, seks gange i
kandidatturneringen og i 1962 kun
et halvt point fra en VM-match. Positiv score mod bl.a. Botvinnik,
Smyslov, Petrosjan og Fischer. Har
slået ni verdensmestre og vandt i sin
karrieres efterår et pragtparti mod
den nykårede VM Karpov. Død i
1998.
Hans sekundant var Salo Flohr,
født 1908. Han var som Geller lavstammet og firskåren, også af jødisk
afstamning og fra Ukraine, men fra
en provins, der før Første Verdenskrig hørte under Østrig-Ungarn. Han
mistede begge forældre under krigen, og da den sluttede, endte han i

Bent Larsen
Danmark

Jefim Geller
USSR

Siciliansk / B50
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. Sc3 Sf6
Geller vil i Najdorf-varianten, men
‘den har russerne jo analyseret sønder og sammen’.
4. e5 dxe5 5. Sxe5 Sbd7 6. Sc4
Spillet en gang før af Larsen mod
Tringov i 1964 som fortsatte med
6... Sb6
6... e6 7. b3
‘Meget romantisk, jeg tænkte på 0-0-0
og bondestorm på kongefløjen’.
7... Le7 8. Lb2 0-0 9. Df3 Tb8
‘Først herefter slog jeg lang rokade
2016 /5/273
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... LARSEN - GELLER 1966
ud af hovedet. 10. 0-0-0 b5 11. Se3
c4 giver gode modchancer.’
10. a4 b6 11. Ld3 Lb7 12. Dh3 a6
Forbereder b6-b5, fratager Hvid Sb5
og a4-a5 og ser godt ud, men svækker også den sorte bondestilling.
13. 0-0 Lc6 14. Tfe1 Te8
Geller brugte en time til dette træk
og havde nu kun en halv time til 26
træk.
15. Se5 Sxe5 16. Txe5 g6
Lxh7† truede.
17. Lxa6 Dxd2 18. Te2 Df4 19. Lb5
‘Planlagt ved 15. Se5 og overraskende for mange, men er den logiske fortsættelse. Efter løberafbytning
har Hvid udsigt til et gunstigt slutspil, hvor de sorte bønder på D-fløjen står på den gale farve. At modstanderen har dårlig tid skal ikke
lokke en til at skabe komplikationer
for enhver pris.’
19... Lxb5 20. Sxb5 Sg4??


 
   
   
   
  


  


^



Geller skulle skynde sig, men gav
sig god tid til dette, som er en fejl,
der fører til materielt tab. 20... Dg4
var det rigtige, skønt Hvid får fordel
i slutspillet. Hvis nu 21. f3 klarer
Sort sig fint efter 21... Lf6
21. Tae1! Ted8
21... Lf6 22. Lc1 Df5 23. Sd6, eller
21. Tbd8 22. Lc1 Df5 23. f3 Sf6 24.
Dxf5 gxf5 25. Sc7 Tf8 26. Lh6 fører til let vundne slutspil.
22. f3 Lf6
‘Efter 22... Sf6 er 23. Txe6 endnu
stærkere end 23. Le5. Teksttrækket
er helt desperat, Sort har ikke noget
fornuftigt træk efter 23. Lc1 Ld4†
24. Kh1. Dette havde vundet hurtigere end det spillede.’
23. Dxg4 Dxg4 24. fxg4 Lxb2 25. c3
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‘En morsom løberfangst’. Trods officer bagud kæmpede Geller videre
på sin merbonde, og der blev taget
hængeparti ved træk 42.
25... Lxc3 26. Sxc3 Td4 27. g5 Tbd8
28. Te3 Tb4 29. Se4 Kg7 30. Tf1 c4 31.
bxc4 Txc4 32. Sc3 Td7 33. g3 h6 34.
Tf4 Tc5 35. gxh6† Kxh6 36. Tb4 Tdc7
37. Se4 Te5 38. Sf2 Tc1† 39. Kg2 Ta5
40. Tf3 Tc7 41. Sg4† Kg7





^











   
^   
   
  
  

  
Spilledetiden var udløbet, og Brinckmann bad Hvid forsegle sit næste
træk i en kuvert.
På dette tidlige tidspunkt af matchen var der endnu ikke etableret et
analyserum, så de relativt få ugler
den første aften samledes omkring
et bræt ude i kantinekøkkenet, hvor
dansk skaks Grand Old Lady, den
syttenfoldige danmarksmester for
kvinder, Ingrid Larsen (1909-1990)
styrede forfriskningerne til spillere
og dommer, som hun havde gjort
det året før under KS’s jubilæumsturnering. Flohr sad undertiden med
ved brættet, og efter at Larsen havde
gjort hemmeligt træk, kom kombattanterne ud i køkkenet og gik i gang
med at gennemspille partiet.
Larsen glad og lettet i skarp modsætning til en sammenbidt og arrig
Geller, tydeligvis stadig mærket af
fejlen i træk 20. Ingrid Larsen serverede en skive skinke og et par
spejlæg på et rugbrød for Geller, og
maden blev bogstaveligt talt slugt,
samtidig med at den konsternerede
mester havde blikket stift rettet mod
brikkerne foran sig. Flohr sad ved
siden af Geller og overvågede seancen med et lille smil.
Skaksproget var som så ofte dengang tysk, et sprog som Flohr og

Larsen beherskede, men nu og da
slog Larsen af hensyn til Geller over
i nogle brokker på russisk, et sprog
som Larsen ikke talte flydende, i
modsætning til hvad mange troede.
En morsom scene: Ingrid Larsen,
inkarnationen af den bedstemoderlige omsorg, Flohr afslappet, som
en der havde oplevet værre ting i sit
omskiftelige liv end at se sin ‘klient’
stå til tab, Bent ovenpå og ikke til at
skyde igennem, Geller, der som en
løve i sit bur gloede olmt på brikkerne, mens han slugte skinken, og
Brinckmann, der rumlede rundt i
baggrunden. Og så var der ikke
mange andre i lokalet – nå ja og mig,
sagde hunden – for bordenden ved
siden af brættet. Det er det nærmeste
jeg har været verdensskakken.
Til de næste matchpartier blev der
etableret et egentligt analyserum i et
af sidelokalerne, så Larsen, der yndede at spadsere på gangen uden for
spillelokalet, næsten ikke kunne undgå at høre de til tider højrøstede kommentarer fra uglerne. Det var stik
mod alle regler, men måske blev regler ikke taget helt så alvorligt under
denne match, fordi den ‘kun’ handlede om en 3. plads.
Et pudsigt eksempel, som illustrerer dette, dukker op i min hukommelse: En aften, mens spillerne sad
på scenen i dybe tanker, hørtes der
noget støj nede blandt tilskuerne.
Som Bent havde for vane, fór han
op og hyssede på de formastelige,
og stor har hans overraskelse sikkert været, da han opdagede, at dem,
han hyssede på, var hans egen kone
Lizzie i en lidt for højrøstet samtale
med matchens dommer!
Tilbage til hængepartiet, som blev
afviklet på tredjedagen efter at Geller havde vundet 2. matchparti.
42. Sf6
Det hemmelige træk og ikke det bedste. Men Larsen vandt trods alt.
42... Tc2† 43. Kh3 Ta8 44. Th4 g5 45.
Sh5† Kf8 46. Tb4 Ke7 47. Txb6 f5 48.
Tb7† Kd6 49. Td3† Kc6 50. Tdd7 g4†
51. Kh4 Txh2† 52. Kg5 Txa4 53. Sf4
Te4 54. Tdc7† Kd6 55. Tc3 Td2 56.
Tb6† Kd7 57. Sh5 Tee2 58. Sf6† Kd8
59. Kg6 opgivet.

Efter et par remiser spillede Larsen
sit bedste parti i matchen, det femte.
Vi kommer ind i slutningen af partiet, hvor Geller netop har spillet 71...
Th5-f5:

Jefim Geller
USSR



  
  
   
   
   

  












Bent Larsen
Danmark

Hvid trækker og vinder!
Men hvordan? (Se sidst i artiklen).
Efter endnu et par remiser stod det
før ottende og sidste parti 4-3. Larsen kunne altså nøjes med remis,
men han fik gummiarm og spillede
for passivt. Udligning, og der skulle
nu spilles til første gevinst. Her havde
Larsen bedste nerver og vandt det
niende med sort.
5-4 til Bent og første gang en sovjetisk mester havde tabt en match til
en ‘udefra’. Og endnu et trin for Bent
på vejen til storhedsperioden 196770, hvor han var verdens førende
turneringsspiller.
Matchen er ikke gået over i historien som den mest velspillede, men
vi så som sædvanlig en Larsen med
god slutspilsteknik og et åbningsspil, der bragte modstanderen ud af
balance som i det første parti. Og
senere overraskede han igen ved at
besvare 1. e4 med den åbne spanier,
som han aldrig tidligere havde spillet. Han fik hjælp til analyserne af
den senere k-skak stormester Allan
Jensen og udgav kort efter en bog
om åbningen.
Arrangementet var en succes, hvilket ikke bare skyldtes resultatet, men
også spillelokalet, der som nævnt er
det bedste, jeg har oplevet. Desværre

er det, så vidt jeg ved, aldrig siden
blevet brugt til skak.
DSU gjorde naturligvis en del for
at lokke folk til. Kort før matchstart
blev de to mestre præsenteret for de
ca. 300 deltagere ved københavnsmesterskabet ude i Folkets Hus,
Enghavevej. Og der blev reklameret
i Skakbladet:
I Skakbladets foromtale håber
DSU’s formand Ole Schøller Larsen, ‘... at mange af vore medlemmer vil benytte denne chance for at
overvære en begivenhed af verdensformat. Vi opkræver et beskedent
beløb ved indgangen. 5 kr. for seniorer (25 kr. for et partoutkort) og
2 kr. for juniorer (10 kr. for et partoutkort).’
Matchen fik rimelig bevågenhed i
aviserne, især i Ekstra Bladet, som
Larsen skrev for, men mig bekendt
ikke i radio og TV.
Radioen arrangerede dog efter
matchen en miniturnering med Larsen, Geller, Flohr og Jens Enevoldsen, hvor Larsen vandt et flot parti
mod Flohr, men i finalen tabte til
Geller, der dermed fik en lille revanche. Desuden var der rundt omkring
simultanforestillinger med de to sovjetmestre.
I starten af matchen var der ikke
så mange tilskuere, men mod slutningen hjalp det på det.
Jeg overværede de fleste af partierne, og jeg er glad for, at jeg kendte
min besøgelsestid den eneste gang,
vi har haft ‘verdensskak’ i Danmark.
Danmark havde og har siden hen
været vært for lukkede turneringer
på et vist niveau og ‘opens’ med en
stærk top, men når det kommer til de
rigtig store begivenheder, VM, OL
og superturneringer, halter vi efter
vore nærmeste nordiske naboer.
I Sverige var der i 20’erne og
30’erne flere stærke turneringer samt
i 1937 olympiade i Stockholm. Og
af de første fem interzoneturneringer
fandt ikke mindre end de fire sted i
Sverige!
Island har afholdt meget stærke
turneringer i Reykjavik for ikke at
tale om ‘Århundredets Match’ i
1972.

Og Norge er kommet godt med
på det seneste med olympiaden i
Tromsø og flere superturneringer i
Stavanger.
Her er der naturligvis tale om en
Carlsen-effekt, ligesom der i Sverige var en effekt af deres ‘tre skakmusketerer’ Ståhlberg, Stolz og Lundin. Og Island havde Fridrik Olafsson.
Men Danmark havde store navne
som Nimzowitsch og Larsen, og alligevel har vore naboer været bedre
til at få erhvervsliv og det offentlige
til at sponsorere skakken. Men hvorfor? Spørgsmålet må foreløbig stå
ubesvaret hen, men her er i det mindste svaret på, hvordan Larsen vandt
5. matchparti.
72. Tc7!
Nu truer 73. Txc5, og 72... Txf4 besvares med 73. Tc8† og 74. Kxf4.
72... Kg8 73. Tc8† opgivet.
Efter 73... Kg7 følger alligevel 74.
Txc5.

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.
Tjek mine ønsker på
http://bit.ly/calleschack
Calle Erlandsson
Nyckelkroken 14
SE-22647 Lund, Sverige
Tel. +46 733 264 033
callerland@gmail.com
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Ungdomsskak

OL

Foto: Mads Boe.

– for ungdom
http: //wyco2016chess.sk/en/

Danmark
nummer ti
Danmarks hold ved OL for ungdom
– fra venstre Ellen Fredericia Nilssen,
Bjarke Hautop Kristensen, Filip Boe
Olsen, Jonas Bjerre og holdleder
Tavs Bjerre.

Af Tavs Bjerre

40

1 FM Jonas Bjerre
2 FM Filip Boe Olsen
3 Sophus Mechlenburg Møller
4 Bjarke Hautop Kristensen
5 Ellen Fredericia Nilssen

– ½ 0 ½ 1 1 1 1 ½
1 0 1 – 1 ½ 1 1 1
1 0 0 ½ – 0 ½ – 1
1 ½ – 0 1 0 – 1 0
1 – 0 1 1 – 1 0 –

DANMARK

4
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Andrej Brnusak
Slovakiet LSS A (1626)

  
   
  
   
 
  
   
 

Sophus M. Møller
Danmark (2142)

5½ / 8
6½ / 8
3/7
3½ / 7
4/6
22½ / 36
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24. Lh6! Lxh6
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Individuelle scorer

holdskak med fælles forberedelser
og efteranalyser.
Vi fløj til Budapest, hvor arrangørerne hentede os i minibus og kørte
os de knap 400 km til Hotel Satel i
Poprad-Tatry i Slovakiet. Spillestedet var en stor sportshal et par kilometer fra hotellet. Arrangementet var
fint, og der er en særlig stemning
over de her store turneringer med
deltagere fra hele verden, med bl.a.
sikkerhedsvagter ved indgangen og
zero tolerance: Hvis en spiller ikke
sidder ved brættet når runden går i
gang, har han tabt. Det skete for
førerholdet Iran, og betød at de måtte
nøjes med 2-2 mod Østrig.
Vi lagde fint ud med en 4-0 sejr
over et lokalt slovakisk hold.
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Danmark sluttede på en fornem 10.
plads ved Ungdoms-OL i PopradTatry i Slovakiet. Med en seedning
som nr. 16 er det selvfølgelig fantastisk!
Vi er ikke forvænte med bare at
holde vores seedning i den slags internationale turneringer. Vi oplever,
hver gang vi er ude, at mange af vore
modstandere spiller langt over deres
ratingtal. Formentlig fordi de træner
hårdt, har rigtig gode trænere med,
men kun spiller få ratede turneringer.
Så vi deltager ikke for at vinde
rating, men for at få spillet og analyseret en masse skak og få gjort en
masse nyttige erfaringer. Og så er
der altså noget inspirerende ved

2396
2263
2142
2124
1881

2326
2293
1984
1833
1903

Men ikke 24... Txe1 25. Df8† Lxf8
26. Txf8 mat!
25. Txe4 Kh8 26. Te7 1-0
Nederlaget på 1-3 til tredjeseedede
Armenien i 2. runde var også ok,
men vi havde ikke regnet med at
skulle tabe 1-3 til Singapore.
I 4. runde mødte vi Finland, som
vi havde revanche til gode mod efter
et forsmædeligt nederlag ved U-OL
i Ungarn i 2014. Vi kom dog bagud
2-1, og Ellens modstander havde
spillet fornuftigt.

Ellen Fredericia Nilssen

Szymon Walter

Danmark (1881)

Polen (2206)
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Patrik Aalto

Jonas Bjerre

1

Iran

17 28

2

Rusland

15 26½

3

Armenien

14 26

4

Indien

12 22

5

Ungarn

12 22

6

Hviderusland 12 21½

7

Kina

12 21

8

Tyskland

12 19½

9

Moldova

11 23½

10

Danmark

11 22½

11

Aserbajdsjan

11 22

12

Rumænien

11 21

13

Kasakhstan

11 20½

Sort har ofret en bonde for linjer ned
mod Hvids konge, og det ser ikke
helt ufarligt ud.
23. Txe7! Txc4 24. Dxc4 Dxb2† 25.
Kd2 Tb4 26. De2! Td4† 27. Ke3! Lb5
28. De1
Jonas har holdt hovedet koldt og
med en række præcise træk vist, at
Sort intet har.
28... Tc4 29. Td2 Txc2 30. Txc2 Dxc2
31. Dd2 Df5 32. Kf2 h5 33. Tb7 Ld3 3.
Tb8† Kg7 35. Dc3† Kh6 36. Th8† Kg5
37. Dd4 1-0

Kongeindisk / E90
1. d4 Sf6 2. c4
Ikke noget London-system med Lf4
i dag!
2... g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6 5. Sf3 0-0
6. h3 e5 7. d5 a5 8. Le3 Sa6 9. g4 Sc5
10. Sd2 c6 11. Le2 h6 12. h4 Sfd7 13.
Sf1 f5 14. gxf5 gxf5 15. exf5 e4 16.
dxc6 bxc6 17. Dxd6 Db6 18. 0-0-0 Tb8
19. Td2 Lxc3
Ups, har Filip forivret sig? 20.
bxc3?? Db1 mat! Nej nej, der er styr
på det...


14

Ukraine

11 20½

Frem gennem feltet

15

Israel

11 20

16

Serbien

11 18

17

Grækenland

10 20

18

Kroatien

10 20

19

Østrig

10 19

20

Canada

10 18½

24

Island

9 20

34

Finland

8 17½

Efter de fire første runder var vi placeret et stykke nede i tabellen, og det
gav en overkommelig modstander i
5. runde. 4-0 mod et af de fem slovakiske hold, der supplerede arrangørlandets to officielle landshold, var
et godt resultat før hviledagen.
I 6. runde mod Polen lignede 1½2½ stadig ikke en dansk slutplacering over vores seedning, men der
var dog godt forsvarsspil på topbrættet:

I alt 54 hold.

Danmark (2396)

49. c6†
Ellens unge modstander har spillet
fornuftigt og ser ud til at kunne holde
partiet og dermed sikre Finland sejren. Men han har brugt meget tid og
spiller konstant på de 30 sekunders
tillægstid. Heromkring får han i sin
befippelse ikke trykket rigtigt på uret,
så hans tid bliver ved med at gå. Ellen gør ham yderst sportsligt opmærksom på det, og han når lige at
få trukket igen, få sekunder før han
overskrider.
49... Kc7 50. Ke5??
50. g4 var remis.
50... Txh3 51. Kxe6 f4 52. gxf4?? Txc3
53. fxg5 Kd8 54. g6 Ke8! 55. Kd6 Tg3!
56. Kc7 Txg6 57. Kb7 Tg1 58. c7
Hvid tabte på tid. Men det er selvfølgelig tabt. Og ikke remis som den
finske holdleder umiddelbart mente.
Sort spiller jo 58... Tb1† og f.eks.
59. Kc8 Tc1 60. Kb7 Kf7.
0-1

Runden efter var vi noget på hælene
mod et tysk pigehold. Men der blev
virkelig fightet, og vi fik noget af det
held, man somme tider får, hvis man
opsøger det. Det endte med en sejr
på 3½-½.
7. runde

Ungdoms-OL 2016
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Finland (1745)

Filip Boe Olsen
Danmark (2263)

Teodora Rogozenco
Tyskland 3 (2044)
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20. Tg1†! Lg7 21. Ld4
21. Txg7† vinder også.
21... Tf6 22. Lxf6 Sxf6 23. Dxf6 1-0
I 8. runde vandt vi 3-1 over Japan:

Yuto Otawa
Japan (1889)

^


   
   
  
  
   
  

 
Bjarke Hautop Kristensen
Danmark (2124)

28. e5! dxe5? 19. Sce4 Dg7 20. f5! Tf8
21. Lxh5 Se8 22. fxg6 fxg6 23. Txf8†
Sxf8 24. Lf3 Sd7 25. Dc3 b6 26. a5
bxa5 27. Txa5 Sf8 28. Sxc5 Tb5? 29.
Txb5 axb5 30. Se6 Dh6 31. Dxc8 De3†
32. Kf1 Dd3† 33. Le2 Db1† 34. Kf2 1-0
I sidste runde blev det 2½-1½ over
Ungarn 2. Dejligt med sådan en slutspurt, hvor meget lykkedes. Og så
er der selvfølgelig alt det, der ikke
lykkedes. Det må vi hjem og arbejde
videre med.
Der blev også tid til hygge med
lynskak og babyskak mod Østrig og
Island. På et tidspunkt, mens jeg sad
ude på gangen (det var det eneste
sted, man kunne være heldig at få
forbindelse til internettet), kom
islændingene ud fra et af vores værelser og gik skraldgrinende ned til
deres egne, mens de skiftedes til at
sige noget, der lød noget i retning af
‘For helvede, Sophus!’ De havde
lært noget nyt!
I toppen var Iran urørlige. De vandt
alle matcher bortset fra uheldet med
2-2 mod Østrig. I sidste runde blev
der dog uventet skabt fornyet spænding, da Iran i deres match mod Rumænien tabte første parti og stod
skidt i et par af de øvrige. Men det
endte med en 2½-1½ sejr til Iran og
dermed velfortjente guldmedaljer.

Foto: Tavs Bjerre.

7. runde, Danmark mod Tyskland 3 med fire piger – på andetbrættet vinder Filip Boe
Olsen over Teodora Rogozenco i partiet, der er vist side 39.
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For første gang siden 1

Medalje ve

Jonas Bjerre vandt bronze i ‘Drenge
ved europamesterskaberne for ung

Af Mads Boe
I perioden fra den 16. august til den
27. august deltog en større dansk
delegation i Ungdoms-EM i Prag.
14 deltagere i turneringen og 15
medrejsende forældre til at passe på
de unge talenter er vist ny dansk rekord. I hvert fald var der ny deltagerrekord i turneringen som helhed med 1315 spillere.
Ungdoms-EM blev også i 2012
arrangeret i Prag, og mine minder
om den turnering var ikke gode.
Dengang boede vi ikke på spillestedet, men havde en times transport
til og fra hotellet, og der var samtlige dage omkring 35 grader varmt.
Derfor havde jeg forud for EM 2016
kontaktet arrangørerne i god tid for
at tilsikre, at vi denne gang blev indkvarteret på spillestedet, Top Hotel i
Prag.
Noget ‘tophotel’ var der dog bestemt ikke tale om. Værelserne var
af dårlig kvalitet, og der blev ikke
gjort rent under turneringen, men
blot afleveret rene håndklæder og
toiletpapir efter behov. På grund af
denne generelt ringe rengøring blev
tre af vore spillere angrebet af væggelus, som giver kløe de mange steder på kroppen, man er blevet bidt.

990...

d EM

e under 12 år’
gdom i Prag.

Jeg har efter hjemkomsten indledt
en korrespondance med arrangørerne
for at få en økonomisk kompensation, da det jo er helt utilfredsstillende. Top Hotel er det største konferencehotel i Europa med 810 værelser, så det forekommer underligt,
at der kunne være den type problemer.
Hotellet var i øvrigt proppet til randen med deltagere og forældre, så
der var ofte svært fremkommeligt på
gangene, når de store afstande fra
hotelværelserne til spillehaller skulle
tilbagelægges! Noget, som vi noterede os under turneringen, var den
generelt dårlige opførsel blandt de
østeuropæiske spillere, men også af
deres medrejsende forældre. Jeg
hørte, at der havde været store problemer med alkohol og fulde mennesker, og en del ting på hotellet var
blevet ødelagt undervejs.
Det kom også til udtryk i forbindelse med spisningen i de to kæmpestore restauranter, hvor vi oplevede en skubben og puffen for at
komme frem til maden. Portionsstørrelsen indikerede også ofte, at det
kunne være det sidste måltid i lang
tid. Ud over det blev der råbt og skre-

Foto: Mads Boe.

Jonas Bjerre på
sejrspodiet med
medalje, diplom og
pokal sammen med
(fra venstre i billedet)
nr. 4, Oskar Oglaza,
Polen, nr. 2, Ekin
Baris Ozenir, Tyrkiet,
og nr. 1, Mamikon
Gharibyan, Armenien.

get og danset på stolene, og forældrene deltog også gerne i et par brydekampe i restauranten. Selve maden var tilfredsstillende, men variationen var begrænset. Det vigtigste
er dog at hygiejnen er i orden, og vi
havde da ikke syge spillere undervejs i turneringen.
Men vi tager jo til EM for at spille
skak, og selve turneringsforholdene
var der ikke noget at udsætte på. Der
blev spillet i tre store haller, og selv
om der var varmt i Prag med mellem
25 og 30 grader i dagtimerne, holdt
den veltempererede aircondition behagelige temperaturer.

Vejen til medalje
Det er 8. gang at jeg er med til et af
de store internationale stævner, enten U-EM eller U-VM. Vi plejer aldrig at få en topplacering og må oftest nøjes med at få en enkelt i top20. Derfor var det helt fantastisk, at
vi denne gang fik en bronzemedalje.
Jonas Bjerres resultat i gruppen U12
var virkelig imponerende.
Han vandt de første fem partier
og spillede remis i 6. runde mod den
senere turneringsvinder Mamikon
Gharibyan (2194) fra Armenien. De

næste to partier endte også remis efter hård kamp, så inden sidste runde
var Jonas et halvt point efter Armenieren, som også havde bedst korrektion.
Blev det sidste parti remis mod
Ekin Baris Gharibyan (2030) fra
Tyrkiet, ville Jonas med meget stor
sandsynlighed få sølvmedaljen. Vi
talte derfor om et hurtigt remistilbud
for at få en afklaring. Mentalt er det
bedst, at man ved hvor man står, og
efter et eventuelt afslag kan koncentrere sig fuldt ud om partiet. Jeg forventede også, at tyrkeren ville tage
imod, da det formodentligt ville give
ham bronzemedaljen. Men da tyrkeren allerede i åbningen ofrede en officer med sort, var vi godt klar over,
at han havde afslået remis. Desværre
tabte Jonas partiet, selv om han afviste angrebet. Han røg i en billig
finte, men stadig burde slutspillet
have været muligt at holde remis. Han
har nok været påvirket af nerver.
Heldigvis havde Jonas den klart
bedste korrektion blandt de otte spillere, der sluttede på den delte tredjeplads. Han havde jo også mødt de
bedste gennem hele turneringen. Det
gav en rigtig god stemning i trup2016 /5/279
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pen, at vi altid havde en spiller på
topbrættet, som vi også kunne følge
live. Jonas Bjerres spil er præget af
et meget stort teoretisk åbningskendskab med dygtighed til at ramme
plet på modstandernes åbningsvalg,
et solidt kendskab til planerne, når
teorikendskabet slipper op, og samtidig er Jonas rigtig dygtig til variantberegning.
Ikke siden 1990 har Danmark fået
en medalje ved et af de store internationale ungdomsstævner. Dengang
fik Peter Heine Nielsen bronze i Singapore i gruppen U18.

Martin Percivaldi fra Hillerød og
Filip Boe Olsen fra Nordre spillede
begge en respektabel turnering og
scorede 6 point af 9. De er selvfølgelig også erfarne deltagere i de store
internationale stævner og endte som
henholdsvis nummer 17 og 23, hvilket var meget tæt på deres seedning.
En sejr i sidste runde kunne endda
have bragt dem længere frem i den
samlede stilling. De har begge en
chance i den samme aldersgruppe
næste år.
Nicolai Kistrup fra BMS kan også
være tilfreds med de 50%, da han

Medaljer og resultater
www. eycc2016.eu/

Piger u. 8 år (66 deltagere):
1. Alexandra Shvedova, Rusland (1485) 8½
2. Vlasova Olesia, Rusland (1301) 8
3. Lia-Alexandra Maria, Rumænien (1356) 7
Piger u. 10 år (106 deltagere):
1. Gaal Zsoka, Ungarn (1792) 7½
2. Margarita Zvereva, Rusland (1930) 7½
3. Viktoria Nadzamova, Slovakiet (1694) 7
Piger u. 12 år (100 deltagere):
1. Sila Caglar, Tyrkiet (1983) 8
2. Leya Garifullina, Rusland (1906) 7½
3. Eva Stepanyan, Rusland (1780) 7
74. Nienke Van Den Brink, Danmark (1612) 4
Piger u. 14 år (99 deltagere):
1. Aleksandra Maltsevskaya, Rusland (2341) 7½
2. Gabriela Antova, Bulgarien (2241) 7
3. Anastasia Zotova, Rusland (2137) 7
94. Signe Sofie Bøss Sørensen, Danmark (1369) 2½
Piger u. 16 år (93 deltagere):
1. Fiona Sieber, Tyskland (2173) 8
2. Martin Marta Garcia, Spanien (2229) 7½
3. Stavroula Tsolakidou, Grækenland (2363) 7
68. Ellen Fredericia Nilssen, Danmark (1947) 3½
Piger u. 18 år (60 deltagere):
1. Nino Khomeriki, Georgien (2338) 7½
2. Ekaterina Diakonova, Rusland (2172) 7
3. Laura Unuk, Slovenien (2240) 7
45. Freja Vangsgaard, Danmark (2129) 3½
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var rykket en gruppe op for at udnytte vores enlige friplads i hver
gruppe. Også den 8-årige debutant,
John Christopher Christensen fra
Silkeborg, spillede en god turnering.
Han bliver trænet af IM Klaus Berg,
så der er allerede en fin positionsforståelse. Det bliver spændende at
følge ham fremover.
Vores fire deltagende piger havde
alle en hård turnering, og måtte aflevere mange ratingpoint. Freja Vangsgaard havde en episode undervejs
mod en englænder, hvor Freja spørger modstanderen, om de 40 træk er

Drenge u. 8 år (105 deltagere):
1. Artem Pingin, Rusland (1560) 7½
2. Matei-Valeriu Mogirzan, Rumænien (1475) 7
3. Ali Suleymanov, Aserbajdsjan (1378) 7
62. John Chr. Christensen, Danmark (1323) 4½
Drenge u. 10 år (142 deltager):
1. Volodar Murzin, Rusland (2080; 7½
2. Grigori Ponomarev, Rusland (1978) 7½
3. Richard Stalmach, Tjekkiet (1735) 7½
100. Marius Bøss Sørensen, Danmark (1447) 4
127. Lukas Iskos, Danmark (–) 3
Drenge u. 12 år (157deltagere):
1. Mamikon Gharibyan, Armenien (2194) 8
2. Ekin Baris Ozenir, Tyrkiet (2030) 8
3. Jonas Bjerre, Danmark (2382) 7
150. Hannibal Valeur Jaques, Danmark (1518) 2½
Drenge u. 14 år (141 deltagere):
1. Rivera Salvador Guerra, Spanien (2285) 7½
2. Viachaslau Zarubitski, Hviderusland (2300) 7
3. Andrey Esipenko, Rusland (2490) 7
23. Filip Boe Olsen, Danmark (2260) 6
97. Sander Stage-Steffensen, Danmark (1688) 4
Drenge u. 16 år (131 deltagere):
1. Timur Fakhrutdinov, Rusland (2375) 7½
2. Igor Janik, Polen (2303) 7½
3. Aleksey Sorokin, Rusland (2425) 7
69. Nicolai Kistrup, Danmark (2089) 4½
Drenge u. 18 år (110 deltagere:)
1. Manuel Petrosyan, Armenien (2512) 7½
2. Maksim Vavulin, Rusland (2559) 7
3. Ruiz Miguel Santos, Spanien (2440) 7
17. Martin Percivaldi, Danmark (2361) 6
107. Bjarke Vangsgaard, Danmark (2034) 2

Foto: Ruggero Percivaldi.

Jonas Bjerre
5. runde

kommenterer:

Valentin Mitev
Bulgarien (2119)

Jonas Bjerre
Danmark (2382)

Bogoindisk / E11

De danske EM-deltagere – forrest fra venstre Signe Sofie Bøss Sørensen, John
Christopher Christensen, Marius Bøss Sørensen, Lukas Iskos og Hannibal Valeur Jaques,
i midten Sander Stage-Steffensen, Jonas Bjerre, Filip Boe Olsen, Nicolai Kistrup og
Nienke van den Brink, bagest Freja Vangsgaard, Ellen Fredericia Nilssen, Bjarke
Vangsgaard og Martin Percivaldi.

nået. Modstanderen bekræfter dette,
og da Frejas tid løber ud, springer
modstanderen op og siger, at Freja
har tabt på tid. Det viser sig, at Freja
har noteret et træk dobbelt. Da Freja
efterfølgende underskrev partiformularen, kan der intet gøres. En rigtig
ærgerlig oplevelse mod en usportslig
modstander.
Men det rent skaklige var dog heldigvis positivt. Ud over at opleve et
stort internationalt stævne på godt
og ondt, fik deltagerne et indblik i,
hvordan de bedste arbejder målrettet
med forberedelser. Jeg tror, det for
mange var lidt af en øjenåbner, hvor
meget information man kan trække
ud af ChessBase ved brug af dens
åbningsbog, en skak-engine og referencedatabasen.
Vi mødtes dagligt et par timer om
formiddagen for at træne, og vi
analyserede alle partierne, når spillerne kommer ud efter runden. De
yngste kom almindeligvis først, og
ansigtsudtrykkene afslørede som
oftest, hvordan det var gået! Tak til
Claus Vangsgaard, Peter Stuhr og
Tavs Bjerre for deres hjælp med analyser og forberedelse.

Festlig afslutning
Hele den danske delegation var til
den afsluttende præmieoverrækkelse for at fejre Jonas Bjerres flotte
bronzemedalje. Her lærte vi den russiske nationalmelodi indgående at
kende, da den blev spillet ganske
hyppigt – heldigvis i forskellige
varianter. Rusland vandt nemlig guld
i 5 af de 12 grupper. Men de havde
jo selvfølgelig også 131 deltagere
med i turneringen.
Som altid ved disse stævner satte
spillerne fra de store skaknationer i
det tidligere socialistiske Østeuropa
sig tungt på topplaceringerne. Eneste undtagelser var Fiona Sieber,
Tyskland, og Rivera Salvador Guerra, Spanien, der vandt guld i hhv.
pigernes U16 og drengenes U14.
Jeg er hver gang imponeret over
det høje top-niveau ved de store internationale stævner. Man skal virkelig arbejde hårdt og dedikeret for
at kunne blande sig med de bedste i
grupperne. Jeg håber, at vores deltagere bliver motiveret til at yde en
ekstra indsats hjemme i lønkamrene,
således at vi kan få flere gode placeringer i fremtiden.

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 Lb4†
Jeg spillede kun denne variant, fordi
jeg var ret sikker på, at han ville spille
4. Sbd2.
4. Sbd2 0-0 5. e3 b6 6. a3 Le7 7. Dc2?!
Jeg havde kun set på 7. Ld3, f.eks.
7... c5 8. d5!? exd5 9. cxd5 10. Le4
Sc7 11. Lxa8 Sxa8 som er helt lige,
men efter min mening med gode
praktiske chancer for Sort. 7. Dc2
taber senere et tempo, når jeg får spillet Tc8. Dronningen skulle nok have
været til e2.
7... c5 8. Ld3 cxd4 9. exd4 Lb7 10. b3
d6 11. Lb2 Sbd7 12. 0-0 Tc8 13. Tac1
Tc7!
Jeg havde kigget på denne plan hjemmefra. Vinder tre tempi i forhold til
Dc7-b8-a8. Dronningen står godt på
a8.
14. Db1 Da8 15. Tfe1
Truer d5, derfor...
15... d5 16. Lf1 Tfc8 17. Se5?!
Ser aktivt ud, men hjælper bare Sort.
17... dxc4 18. bxc4 Sxe5! 19. Txe5 Ld6
Med planen Lf4 og pres mod c4. 20.
Tee1 Lf4.
20. Tee1 Lf4 21. Lc3?
Gendrives taktisk. Hvid kunne holde
sammen på stillingen med 21. Tcd1
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21... Se4! 22. Sxe4
22. Db2 Sxc3 23. Txc3 La6 med
klar sort fordel.
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22... Lxe4 23. Txe4 Lxc1 24. Th4
Hvid har selvfølgelig lidt modspil,
men det bør ikke blive rigtig farligt.
24... Lh6 25. d5 exd5 26. Txh6 hxg6
27. Df5
Sort skal holde tungen lige i munden!

27... Dc6 28. Ld3 f6 29. Lxf6 Tf7 30.
Dg4† Kf8 31. Lc3
Truer 32. Lb4†.
31... a5! 32. Ld2 Te8 33. cxd5 Df6
Nu følte jeg, at jeg havde helt styr på
det.

34. Dg3 Td8 35. Lc4 Txd5 36. Db8† Td8
37. Lxh6† Ke7 38. Db7† Td7 39. De4†
Kd8 40. Da8† Kc7 41. Da7† Kc6 42.
Da8† Kc5 43. Le3† Kxc4 44. De4† Kb3
45. Db1† Db2 46. opgivet.
0-1

Foto: Lene Wul.

Skakkens
sommerlejr på
Tjele Efterskole
med tradition
og fornyelse
Af Mads Boe
Skaksommerlejren på Tjele er en
fast tradition. Den har været afholdt
siden Tjele Efterskoles start i 1985.
De sidste par år har vi lukket ved
de 120 deltagere, og i årets udgave
gik der ikke meget mere end en uge,
inden at pladserne var revet væk,
og alle deltagere havde indbetalt de
omkring 1500 kr., det koster at
komme en uge på skaklejr.
Aktiviteter på lejren er undervisning, simultaner, lejrturnering, kykskakturnering, babyskak, Tjelelegene med sport, fodbold mod lederne og naturligvis er der også
masser af fritid til hygge. Midtvejs
i ugen er besøget i Djurs Sommerland et godt afbræk skakprogrammet.
Vi er meget påpasselige med
ikke ændre ret meget på lejrens indhold, når nu de unge mennesker er
så glade for at komme år efter år.
Sidste år blev der blandt deltagerne
lavet en spørgeskemaundersøgelse,
der helt entydigt viste meget stor
tilfredshed med ugelejren.
Der er rigtig mange gengangere
blandt deltagerne, og vi fejrer af og
til et 10-års jubilæum!
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Allan Stig Rasmussen, stormester i skak og lærer på Tjele Efterskole, spiller
ur-simultan med eleverne på årets sommerlejr.

Lejren har også ledere med stor
erfaring, idet både Kim Skaaning
og Mikkel Clausen har deltaget de
seneste knap 20 år. Det giver kontinuitet og stabilitet. Allan Stig
Rasmussen har lavet en flot hjemmeside, hvor Lene Wul hvert år
uploader masser af stemningsbilleder. Billeder siger mere end
ord. Vi opdaterer løbende på Facebook og hjemmesiden under lejren, så forældre og andre interesserede kan følge begivenhederne.
I år blev der også lagt film ud,
og det er et område, der skal arbejdes mere med til den kommende
lejr. Også de unge deler den gode
historie via de sociale medier, ikke
kun under lejren, men også i tiden
efter at deltagerne er hjemme igen.
På skaklejren er der også en helt
anden fordeling blandt kønnene end
den, man kender fra Dansk Skak
Union, idet der i år deltog 28 piger.

Årsagen skal nok findes i, at det
sociale er i højsædet og at venskaber for livet skabes på skaklejren.
Der er en unik stemning på lejren,
hvor de ældste elever påtager sig
opgaven med at passe på de yngste. Der er også flere gange gennem årene blevet rekrutteret ny ledere netop blandt de tidligere elever på lejren.
Vil vi have fremgang inden for
ungdomsskakken i Dansk Skak
Union, skal der nytænkes, så det
ikke udelukkende handler om skak.
Vi er som skakspillere meget fokuserede på turneringer, resultater,
ratingtal m.m. men bør klart tænke
flere sociale aktiviteter ind i vores
arrangementer. Et oplagt sted at
starte vil være ved relanceringen af
Ungdoms Grand Prix i det kommende år.
http: //skaklejr.dk/

Foto: Morten Sørensen.

Vestfjends Skoleskak i Holland – forrest fra venstre William Bay Aagard, Katrine Dalsgaard, Bjarke Bregendahl,
Marius Bøss Sørensen og Andreas Vang Lyhne Jensen, i midten Jeppe Libach Makholm, Jakob Schultz Svenningsen,
Kasper Damgaard Pagh, Signe Sofie Bøss Sørensen og Birgitte Brunsgaard Jacobsen,
bagest Morten Sørensen (skoleskakleder) og Jørn Hviid (Skive Skakklub).

Skak i skole, i klub
... og på fælles tur

De åbne hollandske
mesterskaber i ungdomsskak
– et vellykket samarbejde
mellem en skoleskakklub
og DSU-klub.

Af Morten Sørensen
Ti skoleskakspillere i alderen 8-14
år fra Vestfjends Skoleskak, hvoraf
otte tillige er blevet medlem af Skive
Skakklub, deltog fra den 8. til den
13. august i de åbne hollandske ungdomsmesterskaber i skak (ONJK).
En frivillig fra Skive Skakklub tog
turen med til Holland for at give
skakspillet – og interessen derfor –
et løft.
Open Nederlandse Jeugdschaak
Kampioenschappen er en stor skakturnering, der har været afholdt siden 1975. I firserne var antallet af
deltagere langt over 500 med en ung
mestergruppe, hvor flere fremtidige
stormestre deltog. I 2010 var antallet af deltagere langsomt faldet ned
til 220 deltagere, men siden da er
deltagerantallet gået opad igen, og i

2016 deltog næsten 300 børn fra 4
til 19 år. De var delt op i 8 aldersgrupper. Siden 2011 har turneringen været
afholdt i den lille by Borne kun 470
km fra den dansk / tyske grænse.
Optakten til turen begyndte et år
før, da Vestfjends Skoleskak fik lov
til at afholde DM i skoleskak for
hold 8.-10. april 2016. Som arrangør måtte klubben stille med et hold
i hver aldersgruppe, og spillerne blev
spurgt, om de havde lyst til at gøre
en ekstra indsats op til DM. Det var
der opbakning til, og Skive Skakklub stod klar i kulissen med en flok
trænere, der både er stærke skakspillere og forstår at undervise.
Trænerne tog turen ud på Vestfjendsskolen 15 km syd for Skive
en del gange op til DM, og arbejdet

bar frugt. Dels blev spillerne dygtigere, og der opstod et godt kammeratskab og interesse for skak gennem den ekstra træning. For skoleskakklubbens hold i C-gruppen (til
og med 3. klasse) blev det den helt
store succes, da holdet gik hen og
vandt DM på hjemmebane. Efterfølgende meldte flere af spillerne sig
ind i Skive Skakklub.

Turen blev mulig
Arrangementet gav et økonomisk
overskud, og det blev besluttet at
bruge en del af det på en tur til skakturneringen i Holland. Vestfjends
spurgte igen i Skive Skakklub, om
der var én, der ville med og hjælpe
med skakken, og Jørn Hviid sagde
ja til at rejse med. Søndag den 7.
2016 /5/283
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august ankom de ti skoleskakspillere
(syv drenge og tre piger), medrejsende forældre og søskende samt den
frivillige fra Skive Skakklub til en
stor spejderhytte 20 minutters kørsel fra spillestedet.

Skak dagen lang
Mandag var vi klar til turneringen.
Ugen igennem spillede U8 deltagerne
fire partier om dagen (25 min. + 10
sek.), U10 + U12 spillede tre partier
om dagen (40 min. + 30 sek.) og fra
U14 og op spillede man to partier
om dagen (90 min. + 30 sek.). Torsdag blev der kun spillet én runde,
hvilket gav tid til en tur til Amsterdam. Alt i alt blev det til 13 henholdsvis 9 partier i løbet af de seks
dage.
Efter hvert runde sad Jørn Hviid
og jeg klar til at gennemgå partierne,
og når der var tryk på, gav en anden
far også en hånd med. Som det nok
er enhver skakspiller bekendt, så er
gennemgang af partier meget lærerigt – især for juniorer. De yngste
og mindst erfarne spillere fik ofte
blot gode råd om kampen om centrum, alle officerer i spil, rokade før
ballade og at sidde på fingrene.
For de lidt bedre spillere blev der
god lejlighed til at snakke taktiske
elementer og simpel strategi, medens
Jørn Hviid fik mulighed for at snakke
åbninger og lidt mere avanceret skak
med de bedste. Jeg vil tro, at juniorerne lærte mere skak i løbet af den
uge, end de gør på to måneder med
almindelig juniortræning.
Om aftenen havde børnene det
sjovt. Der blev leget uden for hytten
– og så lige spillet lidt mere skak.
De medrejsende forældre hyggede
sig også, og der blev skabt en god
klubånd. Alt dette er meget vigtigt i
den skrappe konkurrence med andre fritidsinteresser.
Rent resultatmæssigt blev den
samlede score 42%, hvilket vel var
okay for en mindre landsbyskole til
sin første internationale turnering.
De mange deltagere var garant for,
at man altid havde jævnbyrdige modstandere. Bedst gik det for 10-årige
Marius Bøss Sørensen (1580), der
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Til international ungdomsskak – her Signe Sofie Bøss Sørensen (i rød t-shirt)
midt i det store C-gruppe felt af spillere under 14 år.

gennem hele turneringen spillede på
live-bræt. Før sidste runde lå han på
andenpladsen, men han tabte desværre sidste parti på tid. Nederlaget
betød, at de var to spillere med 9½
point på 3. pladsen. I første korrektion (Buchholz) havde de begge 102,
medens andenkorrektionen (Sonneborn-Berger) lød på 71,25 til hollænderen og 71,00 til Marius. Tættere bliver det ikke. Heldigvis var
der en pokal til fjerdepladsen også.
Også 12-årige Jakob Schultz
Svenningsen (1106) havde en god
turnering, og med 8/13 endte han som
nummer 14 ud af 62.

Mentorordning
Ud over det ovenfor beskrevne samarbejde med Vestfjends Skoleskak
har Skive Skakklub fået godt gang i
juniorarbejdet. Hver tirsdag deltager
18 børn i alderen 8-16 år i juniortræning og 11 af dem spiller også
med i klubturneringen. Børnene
kommer fra fem forskellige skoler i
Skive og opland. I januar fik juniorarbejdet et løft, da klubben sponsorerede et skoleskakstævne med 60
deltagere. Ved stævnet gjorde man
reklame for juniortræning, og den
efterfølgende tirsdag dukkede hele
seks nye juniorer op og fordoblede
dermed antallet af juniorer på daværende tidspunkt. Klubben står fremadrettet klar til at hjælpe ved skoleskakstævnerne, og håbet er, at man

derigennem kan få fat i flere af de
mest entusiastiske spillere og fra
endnu flere skoler.
Sent på foråret tog klubben det næste skridt i juniorarbejdet og besluttede sig for at give et ekstra tilbud til
de særligt interesserede og talentfulde
spillere. Ud over den ugentlige træning har 11 spillere fået en individuel mentor, som giver dem vejledning i forhold til den daglige træning derhjemme og gennemgang af
spillede partier. Et godt fællesskab
og socialt miljø, hvor de unge hygger sig og har det sjovt, skal underbygge arbejdet. En årlig udlandstur
er blandt gulerødderne for træningen. Spilleglæde og motivation er det
væsentligste i forhold til optagelse
på ‘eliteholdet’, og så skal spillestyrken være minium ‘900’ ved optagelsen. Elitearbejdet kører sideløbende med det almindelige ungdomsarbejde, og man behøver ikke
at have ambitioner om at blive divisionsspiller for at være ung skakspiller i klubben. Alle er lige velkomne.

Spillestyrken stiger
Man skal kravle før man kan gå.
Som juniortræner ser man mange
‘sjove’ træk, og det kræver ofte gode
nerver at følge et juniorparti. Men
omvendt er det også noget af det, der
gør det værd at lave noget frivilligt
arbejde, når juniorne pludselig ryk-

William Aagaard

værdi, tårn 5, løber og springer 3
samt bonde 1. Begge spillere mister
‘6 point’, så modstanderen har sikkert tænkt, at det var en lige afbytning.
Den efterfølgende gennemgang giver mulighed for at snakke sådanne
misforståelser igennem.
8... 0-0

Danmark (–)

Olav Weidema
Holland (–)

Italiensk / C50
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Sf6 4. d3 Lc5
5. Sc3 Sg4
Et klassisk juniortræk. Modstanderen har set en gaffel på f2, men glemmer tilsyneladende at regne efter, om
Hvid har et forsvar mod gaflen.
6. 0-0 Sxf2 7. Txf2 Lxf2† 8. Kxf2
Til skoleskak lærer man brikkernes

  ^
   
   
   
  
  
 

 

DSU og skoleskak kan have stor gensidig gavn af hinanden.
Her er fem gode råd til samarbejdet:
1 Man skal sætte sig ind i børnenes niveau, før man går i gang!
Alt skal foregå på børnene præmisser. Forcer ikke DSUmedlemskab, ratede turneringer og lignende formaliteter. I første
omgang skal børnene bare fange interessen for skak, så kommer
medlemskabet m.v. helt naturligt senere.
2 Dansk Skoleskak har åbnet for skak på skoler overalt i landet
og endda sat det på skemaet. For skoleskaklæreren ses skak som
et godt pædagogisk redskab, altså som midlet, hvor det for DSUtræneren er målet. Den forskel skal DSU-klubben forstå og
respektere, når den kontakter skoleskaklæreren med henblik på
fælles aktiviteter.
3 DSU-klubben kan konkret tilbyde at stille med frivillige, der
kan gøre skakundervisningen endnu mere spændende, men man
skal være opmærksom på, at det som udgangspunkt skal foregå i
den almindelige skoletid.
4 Arranger nogle weekendstævner på skolerne. Det skal være
styrkeopdelt, så alle får en god oplevelse. Eleverne kommer ikke
af sig selv ved blot at sende en indbydelse til den skoleskakansvarlige på skolen, det kræver opsøgende arbejde. Sørg for at
holde stævnerne på forskellige skoler fra gang til gang.
5 Tilbyd alt samarbejde i forståelse af, at de professionelle lærere
og pædagoger skal overholde deres arbejdstidsaftaler, mens det
for DSU-klubben er en fritidsaktivitet, som muliggøres med
frivillige ledere og hjælpere.
Mere om stævner m.m. http://skoleskakstaevne.wordpress.com

9. Lg5
William vandt dagens spurtpræmie
for dette træk, da han i den efterfølgende analyse kunne forklare, hvorfor Sd5 fører til gevinst, uanset om
Sort rykker De8 eller Se7.
9... De8
Eller 9... Se7 10. Sd5 f6 11. Sxf6†
Kh8 12. Sd5 Tf7.
10. Sd5 De6 11. Sxc7
11... Sf6† og 11... Se7† var også
muligt. Juniorer giver ikke lige sådan op, så partiet fortsatte 21 træk
endnu. Enkelte steder kunne vores
mand have spillet lidt mere effektivt,
men sejren var aldrig i fare, og han
fik planmæssigt byttet brikker af til
sejr.
11... Dg4 12. Sxa8 Sd4 13. Sxd4 Dxg5
14. Sf3 Df4 15. Dc1 Dxc1 16. Txc1 d6
17. Sc7 Ld7 18. Sb5 a6 19. Sxd6 Le6
20. Lxe6 fxe6 21. Sxb7 Tb8 22. Sc5
Txb2 23. Sxe6 Txa2 24. Sxe5 Ta5 25.
d4 Tb5 26. Ta1 Tb6 27. Sc5 Td6 28.
Sxa6 Txd4 29. Sc7 Td8 30. Ta8 Txa8
31. Sxa8 Kf8 32. c4 opgivet. 1-0
Til at begynde med lærer skoleskakspillere nogle sunde regler omkring
bl.a. åbningsspillet (kontrol over
centrum, aktiv placering af officererne, rokade før ballade, alle brikkerne skal med osv.). Det er typisk
først i skakklubberne, at juniorerne
lærer decideret åbningsteori og terper åbningsvarianter. Derfor kommer skoleskakpartier ofte hurtigt ud
af åbningsbøgerne, hvilket vi her
skal se et eksempel på. Partiet blev
spillet i U14-gruppen.
7. runde

6. runde

ker fra begynderstadiet og bliver rigtig gode. I det første partieksempel
udnytter Skive Skakklubs U12-spiller, William Bay Aagaard, effektivt
modstanderens begynderfejl og vinder en sikker sejr.

Linet Boghossian
Holland (1583)

Signe Sofie Bøss Sørensen
Danmark (1369)

Siciliansk / B32
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
e5
Dette er en kendt variant af siciliansk, som Signe Sofie havde øvet
på forhånd. Typisk fortsætter spillet
5. Sb5 d6 (Kalashnikov) eller mere
sjældent 5. Sb5 a6 (Löwenthal).
5. Se2
Så er spillet ude af åbningsteorien,
2016 /5/285
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Ups. Sort får nu muligheden for et
angreb på kongestillingen, hvis hun
kan finde trækkene.
9... Sg4

Gruppevinderne:
A (U20, 34 delt., 9 runder):
Jochem Mullink, Holland, 7
B (U16, 32 delt., 9 runder):
Luuk Baselmans, Holland, 7½
C (U14, 75 delt., 9 runder):
Jonas Hilwerda, Holland, 7½
D (U12, 62 delt., 13 runder):
Kasper Bleeker, Holland, 10½
E (U10, 32 delt., 13 runder):
Karl Boehm, Tyskland, 11
FGH (U9, 39 delt., 9 runder):
Manasvita Basa, Holland, 7½
GH (U8, 30 delt., 9 runder):
Wendy Huang, Holland, 8
www. onjk.nl
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Nu peger både springeren og løberen på f2, og Hvid har store problemer.
10. 0-0
10. Tf1 virker ikke pga. 10... Db6,
og 10. Le3 duer heller ikke pga. 10...
Lxe3 11. fxe3 Sxe3 12. Dc1 Sxc4.
10... Dh4 11. h3 Sxf2 12. De1 Sd3†
Dronningen falder, og modstanderen gav op. (Der var faktisk mat i tre
træk: 12... Sxh3 13. Kh1 Sf2 14.
Kg1 Dh1 mat!).
0-1
Sammenhængen mellem alder og
spillestyrke er naturlig, og i U20gruppen viste de bedste et niveau,
der lover godt for arbejdet med
juniortræningen. F.eks. vinderens
flotte parti i sidste runde:
9. runde

og Signe Sofie skal se, om hun kan
udnytte Hvids lidt dårlige træk, der
spærrer for udviklingen af de hvide
brikker, herunder løberen.
5... Sf6 6. Sbc3 Lc5 7. Sg3 0-0 8. Lc4
d6
Efter Hvids åbningsfejl (5. Se2) har
begge spillet fornuftige udviklingstræk. Hvid har rykket fire gange med
kongespringeren, og Sort er kommet lidt foran i udvikling.
9. Sge2

Jochem Mullink
Holland (1984)

Jasper Holtel
Tyskland (2258)

Siciliansk / B94
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 a6 6. Lg5 Sbd7 7. Lc4 e6 8.
De2 Da5 9. f4 b5 10. Ld5!
Et tematisk og stærkt offer. Den sorte
konge kan ikke undvære e-bondens
beskyttelse og kommer i ulykke efter 10... exd5 11. exd5† Le7 12. Sc6.
10... Sxd5 11. exd5 Sc5 12. dxe6 fxe6
13. f5 e5 14. Dh5† g6 15. fxg6 Kd7
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16. g7! opgivet.
Sort bliver jo sat mat efter 16... Lxg7
17. Df7 mat!
1-0

Tag stilling!
Løsninger til taktikøvelserne side 3.
1. Murray G. Chandler
Poorna Sharma Mithrakanth
Britiske mesterskab, Brighton 1984.
19. Sxh6†? Kh7 20. Lxf4 Lg5 kunne
Hvid miste en springer på. Og 19.
Lxf4! Lg5 20. Dd2 Kh7 21. Tdf1
ville være en mere normal fremgangsmåde. Men:
19. Lb6!! tipper vægtskålen ned.
19... Dxb6. Efter 19... Lg5 20.
Lxd8 f3† 21. Lxg5 fxe2 22. Sxh6†
Kh7 23. Tde1 Tae8 24. Tg2 vinder
Hvid.
20. Dxe7 Dd8 21. Sxh6† Kh7
22. De5! Eller 22. Dd6! Le6 23.
Dxf4 etc.
22... Kxh6 23. g5† Kh7 24. g6†
fxg6 25. hxg6† Kg8 26. Dh5. Og
det tog Chandler endnu atten træk
inden: 1-0
2. Poorna Sharma Mithrakanth
Viswanathan Anand
Indien 1985. 22. fxg6!? Ikke det
bedste, men endnu ingen fejl! Det
dræbende træk var 22. Sxf7!! Dxf7
(22... gxf5 23. Sh6† Kh8 24. exf5
etc.) 23. fxe6 Dg7 24. exd7 Sxd7
25. Lc4† Kh8 26. Td2! Tf8 27.
Tdf2, og Sort er fortabt.
22... fxg6 23. Tf7 Lxd6! 24. Txe7
Lxe7 25. Lc4? Her skulle Hvid have
trukket 25. Dh3! Lf8 (25... Sb8 26.
Lb5 Tf8 27. Dg3) 26. Dh4 og beholdt initiativet.
25... Se5! 26. Lb5 Tf8 27. De2?
Kun med 27. Dg2! Sc6 (27... Sf7
28. h4) 28. Lxc6 bxc6 29. Ld4 kunne
Hvid forhindre sin 16-årige modstander i at komme til orde.
27... b6! 28. Ld4 Lb7 29. Lxe5?
29. Ld3 Tf4! med Sort fordel.
29... Sxe4! 30. Kg1 Sxg5. Eller
30... Lc5† 31. Kg2 Tf2†.
31. h4 Sf3† 32. Kg2 Sd4†. 0-1
3. Poorna Sharma Mithrakanth
Gennadij Zaitsjik
Coimbatore 1987. 22... Txc2! Den
overbelastede konge! 22... Lc5!! var
dog endnu bedre.
23. Kxc2. 23. a4! ville tage det
værste tryk.

K-skak
23... Dxa2† 24. Kc1 Da1† 25.
Kc2 Da2† 26. Kc1 0-0! 27. Sg3
Tc8† 28. Lc4 Txc4†! 29. bxc4 b3.
Hvid opgav! 0-1
4. Walter Arencibia
Poorna Sharma Mithrakanth
Calcutta 1988. 25. Td7! Truslen på
7. række var det eneste træk, der
bevarede Hvids fordel.
25... Lc8. 25... Dc6 ville ikke være
bedre.
26. Txg7†!! Kxg7 27. Lh6†
Kxh6 28. Txf6. Mat i få træk!
28... Kg7 29. Txg6†! 29. Tf7†!
Kg8 30. Sf5 vandt også.
29... Kh8. 29... Kf8 30. Dg5.
30. Dg5 hxg6 31. Df6† mat i 2!
1-0
5. Roman Hernandez Onna
Poorna Sharma Mithrakanth
Calcutta 1988. 47. g5! Afgørende!
47... fxg5. 47... Ta7 48. gxf6 g5
49. e5.
48. e5! Eller hxg6 først.
48... dxe5. Andre træk taber også:
a) 48... Txf2 49. Dxf2 De7 50.
exd6 Sxd6 51. Dxf8†!
b) 48... gxh5 49. Txf7 Txf7 50.
Txf7 Kxf7 51. e6† Kg8 52. Dxh5
De7 53. Sf5 og slut.
49. Lxe5 Txf2 50. Dxf2 De7. 50...
Sd6 51. Dxf8†!
51. d6. Og Sort opgav. 1-0
6. Poorna Sharma Mithrakanth
Viswanathan Anand
Indiske mesterskab 1988. 19. Sd5!
Det standardiserede skinoffer.
19... exd5 20. exd5 Ld8. 20... Dc7
afværger ikke stormen.
21. dxc6 Txc6. 21... d5 22. Dh3
g6 23. f5! med fortsat angreb.
22. Dh3. Tydelige hensigter!
22... g6 23. Dh6! d5. Variant:
23... Tc4!? 24. Lxc4 bxc4 25. etc.
Hvid vinder!
24. Tf3. Eller først 24. f5! Dc8
25. Te3!
24... Te6? Afkorter partiet. Men
samme resultat efter f.eks. 24... Dc7
25. f5 Dd7 26. Tg3 Te8 27. Txe8†
Dxe8 (27... Sxe8 28. Dxh7†!) 28.
fxg6 fxg6 29. Lxg6!.
25. Txe6 fxe6 26. Lxg6! 1-0

7. Poorna Sharma Mithrakanth
Das Neelotpal
8th Goodricke Open, Calcutta 1997.
En modtrussel er ofte bedre end en
parade (eller flugt!).
37. Tf7! De8. Efter 37... Sxf2?
38. Txe7 (truer 39. h6) 38... Sg4 39.
Le6 Tf8 40. Tf7! tabes springeren.
38. Df4! e3. 38... Se5? 39. Dh6†!
gxh6 40. Th7 mat!
39. h6! e2. 39... Sxh6 40. Dxh6†.
40. hxg7† Kg8 41. Te7†. 1-0
8. Poorna Sharma Mithrakanth
Saha Suvrajit
10th Goodricke Open, Calcutta
1999. 20. Lxd8!! 20. Sc6!! Se2†
21. Kb1 Sxg1 22. Lxd8 var noget
lignende.
20... Se2† 21. Kb1 Sxg1 22. Txg1
Dxd8 23. Sc6! Sh7. Hvids springere dominerer det sorte kongepar!
F.eks. 23... Se6 24. Lxe6! (eller 24.
T1xg6!) 24... Dh4 25. a3! fxe6 26.
Sc7† Kf8 27. Sxe6† Ke8 28. Sc7†
Kf8 29. T1xg6, og Hvid må vinde.
24. Sxd8 Txd8 25. T1xg6! Det
måtte jo komme!
25... fxg6 26. Sc7† Kf8 27. Se6†
Ke8 28. Sxd8. Eller først 28. Tb7!
28... Sg5. 28... Kxd8 29. Ta7 Sf8
30. c3 Th7 31. Txa6 klarer Sort ikke.
29. Sb7 Sxh3 30. Sxd6† Kf8 31.
Txg6 Sf4 32. Tg1, og slutspillet
vandt Hvid naturligvis (47. træk).
1-0
9. Poorna Sharma Mithrakanth
Bin Sattar Reefat
Calcutta Open 1996. Da ‘alt vinder’,
er den taknemmelige opgave bare at
finde et matbillede.
23... Txd2!! Fundet!
24. Dxd2. Et lønligt håb om mat
på d8! Andre mere sejlivede svar
holder dog ikke længe, f.eks. 24.
Txd2 Lg1† 25. Kh1 Txf3 26. Kxg1
Tg3† 27. Kh2 Txh3†! samt mat i 3
træk.
24... Txh3†! Nemlig: 25. Txh3
Sg4 mat! Eller 25. Kxh3 Dxf3† 26.
Kh2 Sg4 mat! 0-1
IM Mithrakanth er udvalgt helt tilfældigt blandt utallige – herhjemme
ukendte – spillere.

Computerfrit
Veteran DM 2015
Slutstilling: 1. Henning Larsen,
Aars, 7½, 2. Erik Pontoppidan,
Vejle, 6, 3. Bent Skov, Højslev, 4,
4. Erling Møller Nielsen, Karby,
2½ , 5. Freddy Wedel, Bredebro, 0.
Peter Lindegaard

DM 2016
Hermed indbydes du til deltagelse
i årets DM, som er for alle med
netforbindelse. Detaljerne kan ses
på k-skakkens hjemmeside.
Peter Lindegaard
www. skak.dk + 'Links'
+ 'Skak i Danmark' + 'K-skak'

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet
optages gratis
KØBES
Tidsskrift Shakhmaty, Riga,
årgang 1965 (russisk udgave).
God pris gives!
Henvendelse: Erik André
Andersen, mobil 27 82 20 52,
email: erik_andre_andersen
@hotmail.com.
SÆLGES
Skakbladet 1934 til 1987.
53 årgange i 32 bind.
Gunnar Finnlaugsson,
Lund Sverige,
email gunnarfinn@hotmail.se.

Kommende turneringer
Ingen indbydelser er modtaget
til dette nummer af Skakbladet.
Aktivitetskalender med indbydelser kan findes på Dansk Skak
Unions hjemmeside:
www. skak.dk
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Afsender: Dansk Skak Union, Luneparken 25, 6070 Christiansfeld.
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Ingen trækker
hurtigere ...
Magnus Carlsen møder
Hikaru Nakamura i
lynskak-duel på Nettet.
På Internettet findes mange muligheder for at spille lynskak med interessefæller fra hele verden. En de mest besøgte virtuelle skakklubber er Chess.com,
og det er den, der har lagt hjemmeside og programmer til en stærkt besat
Internet-turnering genem 2016. Syv topnavne med verdensmester Magnus
Carlsen i spidsen blev suppleret af vinderen af en åben turnering, som dog
ikke var mere åben, end at adgangskravet var 2500 i Elo-rating.
Kvalifikationsturneringen blev tilbage i maj vundet af lynskakspecialisten
Tigran Petrosjan ('II', bør man tilføje, for den legendariske armenske verdensmester 1963-69 døde i 1984, samme år den ny Tigran blev født). Mod Carlsen
i kvartfinalen var Petrosjan dog chanceløs: Nordmanden vandt 21-4. Carlsen
erobrede verdensmesterskabet i såvel klassisk, som hurtig- og lynskak, men
i 2015 betød et nederlag mod Alexander Grischuk, at russeren kunne tage VMtitlen i den hurtigste disciplin. TV-klippet med Carlsen, som smider sin kuglepen i ærgrelse, blev berømt. I semifinalen af Chess.com's Grandmaster Blitz
Battle var tiden kommet til revanche. Grischuk blev sendt ud af turneringen
efter knusende 16-8 i Carlsens favør. Nu er der så lagt op til den store finale,
en duel mellem verdens to hurtigste skakspillere: VM Carlsen og Hikaru
Nakamura, USA, der som den første i verdenseliten i klassisk skak har fået
sin skakuddannelse på Internettet i form af tusindvis af nådesløse lynpartier.
Matchvilkårene er barske: 3 timers lynskak i alt, de første 90 minutter med
betænkningstiden (samme til begge spillere) 5 minutter + 2 sekunder pr. udført
træk, derefter et 60 minutters forløb med 3 minutter + 2 sekunder, og til slut
30 minutters 'bullet chess', partier med kun 1 minut + 1 sekunds tillægstid.
Som en ekstra udfordring spilles det første parti i hver af de tre sektioner som
'chess960', hvor officererne opstilles ved lodtrækning (dog med restriktioner,
så antallet af mulige opstillinger er 960).
Diagrammet til højre er derfor ingen trykfejl, men startstillingen i det første

3 + 2 parti mellem Grischuk og Carlsen – og efter sigende også det første
chess960-parti, den russiske specialist nogen sinde har tabt.
Grischuk - Carlsen: 1. g3 Sc6 2. Sc3
Finalen Carlsen - Nakamura spilles torsdag den 27. oktober kl. 19.00-22.00
f5 3. f4 g6 4. Sb3 Sb6 5. 0-0-0 0-0-0
dansk sommertid. Og sætter man sig til computeren for at følge partierne via
6. e4 fxe4 7. Sxe4 Kb8 8. Lg2 d5 9.
adressen nedenfor, er langt de fleste af partierne altså med brikkerne sat op
Sec5 e5 10. fxe5 Txe5 11. d4 Txe1
i den normale udgangsstilling.
12. Txe1 Lxc5 13. dxc5? Sa4 14. c3
NB Ved lang rokade
Sxc3! 15. bxc3 Dxc3† 16. Kd1 Sb4
www. chess.com/tv
placeres K og T på
17. Te2 d4 18. Sxd4 Lxa2 19. Td2
hhv. c1 og d1.
Lc4 20. Ke1 Sc2† 0-1

  
   
   
   
   
   

  

