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Den
er
hjemme!

En synligt lettet Magnus
Carlsen er efter den afsluttende
pressekonference trådt ud i New Yorks nat
sammen med sin danske træner
Peter Heine Nielsen.
Verdensmesterens far Henrik Carlsen
ringer den gode nyhed hjem.
På de kommende sider beretter Peter Heine Nielsen eksklusivt fra den spændende
VM-match mellem den forsvarende norske verdensmester
og hans russiske udfordrer Sergej Karjakin. Foto: FIDE.

Fulton Market på Manhattan nær Brooklyn Bridge var skueplads for VM-matchen.
Den forsvarende norske verdensmester Magnus Carlsen var på forhånd udskreget
som storfavorit mod udfordreren Sergej Karjakin fra Rusland.
Matchen blev imidlertid langt mere jævnbyrdig end forudset af de fleste eksperter. Da der manglede tre partier førte Karjakin med et enkelt point, men det lykkedes nordmanden at udligne og bringe matchen til fire omkampspartier. I hurtigpartierne var verdensmesteren suveræn, og hans allersidste træk vil for altid blive
stående som et af de flotteste i skakhistorien.
Magnus Carlsens danske træner Peter Heine Nielsen var til stede under hele matchen, og han har udvalgt de væsentligste situationer både på og uden for brættet.
Af Peter Heine Nielsen
ew York var valgt som
ramme for VM-matchen.
Såfremt tanken var et medieshow med en amerikansk udfordrer
på hjemmebane, blev det forpurret,
da russiske Sergej Karjakin vandt
kandidatturneringen.
Fokus flyttedes i stedet til en slags
– for skak traditionelt – koldkrigstema med Vestens darling i titelforsvar imod systemets mand.
Karjakin spillede rollen fuldt ud
og poserede med Vladimir Putin.
Manageren offentliggjorde, at de
havde fået en million dollar som
hjælp til forberedelse, så VM-titlen
kunne bringes tilbage til Rusland.
Team Carlsen indgik en sponsoraftale med Microsoft, der skulle sikre
teamets data imod angreb udefra.
Pressen tolkede det naturligt nok
som en frygt for russisk hacking.
Karjakins team havde markante
politiske figurer i front. Andrej Filatov var russisk delegationsleder. Han
er formand for det russiske skakfor-

N

bund, milliardær og kendt for tætte
bånd til Putin. Han anses som en
mulig afløser for Kirsan Iljumzhinov
som FIDE-præsident. Mere opsigtsvækkende var det, at også Putins
talsmand Dimitri Peskov var en del
af delegationen, men det understregende blot, at Ruslands politiske top
fulgte matchen med stor interesse.
Udadtil var der lagt op til koldkrig, men stemningen i de skaklige
dele af delegationerne var derimod
yderst venlig.
Karjakins chefsekundant var Vladimir Potkin, der hjalp Magnus
Carlsen med åbningsideer før 6.
parti i den forrige VM-match, hvor
Magnus vandt et afgørende parti
imod Anand. Potkin hilste altid hjerteligt, selv om der stod så meget på
spil, og at vi denne gang var på hver
sin side.
De to spillere refererede høfligt til
hinanden som kolleger, men pointerede samtidig, at de ikke er venner.
Trods deres unge alder – begge født i
1990 – har de været rivaler i mange
år, og nu kulminerede deres rivalise-

“Team Carlsen indgik en sponsoraftale med
Microsoft, der skulle sikre teamets data imod
angreb udefra. Pressen tolkede det naturligt nok
som en frygt for russisk hacking.”
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ville hans skaklige kvaliteter slå igennem.
Grundlæggende så jeg tre mulige
udfald af matchen. Et hvor Magnus
dominerede totalt og vandt en komfortabel sejr, eller en tæt match, der
kunne falde ud til begge sider. Ingen
modig spådom. Nærmere en helgardering, men som matchen udviklede

VM, New York 2016
Carlsen
Karjakin

sig, syntes jeg, at de tre mulige udfald
repræsenteredes i hver deres fase.
Magnus dominerede totalt fra
start. Måske ikke så synligt i de to
første matchpartier, men alligevel
var det tydeligt, at mens nordmanden forsøgte at spille partierne ud og
generere chancer, var Karjakins
fokus at lukke ned. Især gjorde pres-

sekonferencen efter 2. parti det tydeligt, at i en stilling hvor Karjakin
objektivt stod marginalt bedre – for
eksempel havde den officielle matchkommentator Judit Polgar undervejs
været optimistisk på hans vegne –
gik Karjakins egne forklaringer udelukkende på, at han ville neutralisere
stillingen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
½½½ ½ ½ ½ ½ 0 ½ 1 ½ ½ ½ ½ 1 1
½½½ ½ ½ ½ ½ 1 ½ 0 ½ ½ ½ ½ 0 0

I alt
9
7

ring i en match om skakkens ypperste titel.
Klar favoritrolle
Carlsen stillede op i New York som
klar favorit, men tidligere i karrieren
var styrkeforholdet mere vekslende.
Karjakin var ofte højere ratet, ligesom han har en række turneringssejre foran Carlsen. Men de seneste
år har Carlsen domineret både resultatmæssigt og i deres indbyrdes
opgør. Jeg tror da også, at begge spillere gik til matchen med opfattelsen
af, at Carlsen var klar favorit.
Skakhistorien har imidlertid flere
eksempler på, at undertippede vinder VM-matchen, og Karjakin virkede mentalt velforberedt på opgaven. Efter eget udsagn havde han i
et halvt år trænet hårdt op til matchen.
Vores oplæg i Carlsen-teamet var
mindre omfattende, men umiddelbart efter OL havde jeg sammen med
de andre sekundanter træningslejr i
to uger i norske Kragerø. Her lagde
vi det åbningsmæssige fundament.
Før ankomsten til New York var vi
via de franske alper og Bahamas.
Generelt gik mine egne tanker på,
at succeskriteriet for åbningsforberedelserne bestod i, at de ikke fik en
afgørende faktor i matchen. Kunne
Magnus få en match, hvor han ikke
ville blive domineret i åbningsfasen,

VM-matchen er i gang. Verdensmesteren Carlsen afventer Karjakins svar.
1. parti, 11. november 2016
Hvid: Magnus Carlsen (2853)
Sort: Sergej Karjakin (2772)
Trompowsky / A45
1. d4 Sf6 2. Lg5 d5 3. e3 c5 4. Lxf6
gxf6 5. dxc5 Sc6 6. Lb5 e6 7. c4

dxc4 8. Sd2 Lxc5 8. Sgf3 0–0 10. 0–
0 Sa5 11. Tc1 Le7 12. Dc2 Ld7 13.
Lxd7 Dxd7 14. Dc3 Dd5 15. Sxc4
Sxc4 16. Dxc4 Dxc4 17. Txc4 Tfc8 18.
Tfc1 Txc4 19. Txc4 Td8 20. g3 Td7
21. Kf1 f5 22. Ke2 Lf6 23. b3 Kf8 24.
h3 h6 25. Se1 Ke7 26. Sd3 Kd8 27.

f4 h5 28. a4 Td5 29. Sc5 b6 30. Sa6
Le7 31. Sb8 a5 32. Sc6+ Ke8 33. Se5
Lc5 34. Tc3 Ke7 35. Td3 Txd3 36.
Kxd3 f6 37. Sc6+ Kd6 38. Sd4 Kd5
39. Sb5 Kc6 40. Sd4+ Kd6 41. Sb5+
Kd7 42. Sd4 Kd6. Remis. ½-½.
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Stillingen
Carlsen ½ – Karjakin ½
2. parti, 12. november 2016
Hvid: Sergej Karjakin (2772)
Sort: Magnus Carlsen (2853)
Spansk / C84
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0–0 Le7 6. d3 b5 7. Lb3 d6 8.
a3 0–0 9. Sc3 Sa5 10. La2 Le6 11. d4
Lxa2 12. Txa2 Te8 13. Ta1 Sc4 14.
Te1 Tc8 15. h3 h6 16. b3 Sb6 17. Lb2
Lf8 18. dxe5 dxe5 19. a4 c6 20.
Dxd8 Tcxd8 21. axb5 axb5 22. Se2
Lb4 23. Lc3 Lxc3 24. Sxc3 Sbd7 25.
Ta6 Tc8 26. b4 Te6 27. Tb1 c5 28.
Txe6 fxe6 29. Sxb5 cxb4 30. Txb4
Txc2 31. Sd6 Tc1+ 32. Kh2 Tc2 33.
Kg1. Remis. ½-½.

Stillingen
Carlsen 1 – Karjakin 1
3. parti, 14. november 2016
Hvid: Magnus Carlsen (2853)
Sort: Sergej Karjakin (2772)
Spansk / C67
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0–
0 Sxe4 5. Te1 Sd6 6. Sxe5 Le7 7. Lf1
Sxe5 8. Txe5 0–0 9. d4 Lf6 10. Te2
b6 11. Te1 Te8 12. Lf4 Txe1 13. Dxe1
De7 14. Sc3 Lb7 15. Dxe7 Lxe7 16. a4
a6 17. g3 g5 18. Lxd6 Lxd6 19. Lg2
Lxg2 20. Kxg2 f5 21. Sd5 Kf7 22.
Se3 Kf6 23. Sc4 Lf8 24. Te1 Td8 25.
f4 gxf4 26. gxf4 b5 27. axb5 axb5
28. Se3 c6 29. Kf3 Ta8 30. Tg1 Ta2
31. b3 c5 32. Tg8 Kf7 33. Tg2 cxd4
34. Sxf5 d3 35. cxd3 Ta1 36. Sd4 b4
37. Tg5 Tb1 38. Tf5+ Ke8 39. Tb5
Tf1+ 40. Ke4 Te1+ 41. Kf5 Td1 42.
Te5+ Kf7 43. Td5 Txd3 44. Txd7+
Ke8 45. Td5 Th3 46. Te5+ Kf7 47.
Te2 Lg7 48. Sc6 Th5+ 49. Kg4 Tc5
50. Sd8+ Kg6 51. Se6 h5+ 52. Kf3
Tc3+ 53. Ke4 Lf6 54. Te3 h4 55. h3
Tc1 56. Sf8+ Kf7 57. Sd7 Ke6 58.
Sb6 Td1 59. f5+ Kf7 60. Sc4 Td4+
61. Kf3 Lg5 62. Te4 Td3+ 63. Kg4
Tg3+ 64. Kh5
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3. parti var som de to første ganske
udramatisk. Carlsen forsøgte at udspille sin modstander med små midler, men på trods af at Karjakin i en
række tilfælde spillede for forsigtigt,
gik partiet imod remis indtil:
64... Le7?
Et naturligt træk, der frigør det
sorte tårn, som truer på h3 og b3.
Men løberen på e7 er udsat, hvorfor
64... Ld8! var det rigtige træk.
65. Se5+ Kf6
65... Kg7 66. Sg4 Kf7 giver trækomstilling til partiet.
66. Sg4+ Kf7
En lettet Karjakin indrømmede
på pressekonferencen, at planen var:
66... Kxf5? med pointen 67. Txe7
Txh3, der fører til springer og tårn
imod tårn, som er let remis, men:
67. Te5+! gør en afgørende forskel, da 67... Kf4 68. Txe7 Txh3 (68...
Txb3 69. Kxh4!) nu kan besvares
med 69. Tf7+!, der giver Sort valget
imellem 69... Ke4 70. Sf2 med gaffel
på tårnet, og 69... Kg3, der blokerer
for eget tårn, hvorfor han derfor ikke
længere vinder bonden på b3.
67. Te6!

For første gang i matchen er man
kommet ud over remisgrænsen.
Sorts problem er, at Se5+ truer med
officersgevinst, da Kf8 eller Ke8 besvares afgørende med Sg6(+). Karjakin må have været både rystet og
skuffet, men viser her for første gang
den forsvarsmæssige rygrad, der
skulle bringe ham tæt på VM-titlen.
67... Txh3!
Sælger sig dyrest muligt. 67...
Txb3?! 68. Se5+ Kg7 69. Txe7+ Kf6
ligner middelbart en redning, men
70. Sc6! Txh3 71. Kg4! Tg3+ 72. Kf4
vinder trivielt, da Hvid beholder fbonden.
68. Se5+ Kg7 69. Txe7+ Kf6
De norske medier var lidt for
hurtige til at gå i breaking. Hvid står
til gevinst, men kun hvis han finder
70. Te8! Pointen er igen, at efter 70...
Txb3 vinder 71. Kg4 – dækkende f5
– trivielt, og 70... Kxf5 71. Sc6! dækker indirekte b3-bonden, grundet
gaflen på d4, med gevinstvarianter
analogt med senere i partiet.
70. Sc6 Kxf5
70... Tc3! ville have reddet Sort.
Pointen er, at efter 71. Te6+ Kxf5 72.
Sd4+ Kf4 73. Kxh4 Td3! må springeren opgive dækningen af b3-bonden med enkel remis til følge.
71. Sa5?!
71. Te1! tager kontrol over 1.
række og dermed h-bondens forvandlingsfelt, var det relativt enkleste.
71... Th1

Pointen er, at Hvids konge kontrollerer h-bonden samtidig med, at
Sort ikke klarer at vinde b3-bonden.
72... Ta1! 73. Tb5+ Kf4!
Hvid er helt uden gevinstchancer.
Det helt elementære problem er, at
74. Kxh4?? Th1 er mat! Derfor beholder Sort en farlig fribonde med
enkel remis til følge.
74. Txb4+ Kg3 75. Tg4+ Kf2 76.
Sc4 h3 77. Th4 Kg3 78. Tg4+ Kf2.
½-½.
Begge kunne tage noget positivt
med fra partiet.
Karjakin naturligvis primært det
halve reddede point!
Men spillemæssigt virkede det lovende for Carlsen, at han fik gevinststilling ud af nærmest ingenting, og
Karjakin måtte prise sig lykkelig for,
at da han overså noget simpelt, var
der “tilfældigvis” stadig praktiske
chancer.
Karjakins strategi med de hvide
brikker var markant anderledes end
Anands i Sotji 2014, hvor inderen
havde succes med at gå hårdt til
Carlsen igennem teoretiske konfrontationer.
Karjakin spillede derimod igen
en rolig positionel variant i Spansk.
Umiddelbart lignende det en forkert
taktik, men måske var det et tegn på
selvtillid – en tro på egne evner til at
udspille verdensmesteren på hans
hjemmebane?

Karjakin har stillet sig truende op, og
er Sort passiv, har Hvid en lovende
angrebsstilling.
17... Sc4!
Høj klasse. Selv om scenen er en
VM-match, ryster Carlsen ikke det
mindste på hånden.
18. Lxh6 Dc6!
Endnu et krafttræk. Karjakin
havde håbet på 18... Sxe4?! 19. Txe4
Lxe4 20. Dxe4 gxh6 21. Se3!? med
glimrende angrebschancer for den
ofrede kvalitet, men Carlsens træk
betyder en brat opvågning. Samtidig
med han dækker springeren på f6, og
dermed truer med at slå Hvids løber
på h6, angriber han også bonden på
e4.
Karjakin burde have spillet retræten 19. Lc1, der dækker b2 og holder
balancen, selv om det ser passivt ud.
Han gik i stedet i panik med:
19. Lxc4? bxc4 20. Le3 Sxe4 21.
Sg3 Sd6

Stillingen
Carlsen 1½ – Karjakin 1½
4. parti, 15. november 2016
Hvid: Sergej Karjakin (2772)
Sort: Magnus Carlsen (2853)
Spansk / C88
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0–0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0–0
8.h3 Lb7 9. d3 d6 10. a3 Dd7 11.
Sbd2 Tfe8 12. c3 Lf8 13. Sf1 h6 14.
S3h2 d5 15. Df3 Sa5 16. La2 dxe4 17.
dxe4

72. Tb7??
72. Tf7+! Ke4 73. Kg4! vandt stadig.

Sort er tæt på en strategisk gevinststilling. Dobbeltbonden er ingen
svaghed, løberparret, overvægten i

centrum samt potentiale i b-linjen
og eventuelt d3-feltet, gør, at Hvid er
tvunget til passivt forsvar, mens Sort
har et væld af muligheder at vælge
imellem. Men passivt forsvar lod
ikke til at bekymre udfordreren ...
Magnus udbyggede sin fordelagtige stilling og ganske typisk på en
måde, hvor han ikke var bange for
forenklinger, fordi han troede på, at
ressourcerne var tilstrækkelige til at
bryde igennem i slutspillet:
22. Tad1 Tab8 23. Lc1 f6 24.
Dxc6 Lxc6 25. Sg4 Tb5 26. f3 f5 27.
Sf2 Le7 28. f4 Lh4 29. fxe5 Lxg3
30. exd6 Txe1+ 31. Txe1 cxd6 32.
Td1 Kf7 33. Td4 Te5 34. Kf1 Td5 35.
Txd5 Lxd5 36. Lg5 Kg6 37. h4 Kh5
38. Sh3 Lf7 39. Le7 Lxh4 40. Lxd6
Ld8 41. Ke2 g5 42. Sf2 Kg6 43.g4
Lb6 44.Le5 a5 45.Sd1

Sorts dominans er klar. Hans to bønder på dronningfløjen blokerer
Hvids tre, mens Sort derimod nemt
skaber en fribonde på kongefløjen.
Læg dertil løberparret, og det er
nemt at forstå, at Carlsen regnede
dette for vundet. Computerne vil nu
spille 45... Le6!?, men selv efter det,
synes gevinsten ikke klar, hvis Hvid
forsvarer sig hårdnakket med 46. Sf2
fxg4 47. Lg3.
Magnus sagde på pressekonferencen, at det var en kendt sag, at
han ikke havde den store tillid til
fæstningers holdbarhed. Han virkede selvsikker, da han lukkede stillingen yderligere.
45... f4?! 46. Ld4 Lc7 47. Sf2 Le6
48. Kf3 Ld5+ 49. Ke2 Lg2 50. Kd2
Den er hjemme! • 9

Kf7 51. Kc2 Ld5 52. Kd2 Ld8
53. Kc2 Ke6 54. Kd2 Kd7 55. Kc2
Kc6 56. Kd2 Kb5 57. Kc1 Ka4 58.
Kc2 Lf7 59. Kc1 Lg6 60. Kd2 Kb3 61.
Kc1

Det virker urimeligt, men det er lidt
“hertil, men ikke længere” for Sort.
b2 er svag, g4 lige så, og Sort har
endda en fribonde oveni, men den
sortfeltede løber er ude af spil, og det
gør, at han ganske enkelt ikke kommer længere.
61... Ld3 62. Sh3 Ka2 63. Lc5 Le2
64. Sf2 Lf3 65. Kc2 Lc6 66. Ld4 Ld7
67. Lc5 Lc7 68. Ld4 Le6 69. Lc5 f3!?
70. Le3 Ld7 71. Kc1! Lc8 72. Kc2 Ld7
73. Kc1 Lf4!?
Teknisk set et fint træk, men med
en vis risiko, da Hvid nu får en fri gbonde.
74. Lxf4 gxf4 75. Kc2 Le6 76. Kc1
Lc8 77. Kc2 Le6 78. Kc1 Kb3 79. Kb1
Ka4 80. Kc2 Kb5 81. Kd2 Kc6 82.
Ke1 Kd5 83. Kf1 Ke5 84. Kg1 Kf6 85.
Se4+ Kg6 86. Kf2 Lxg4 87. Sd2 Le6
88. Kxf3 Kf5 89. a4 Ld5+ 90. Kf2
Kg4 91. Sf1 Kg5 92. Sd2 Kf5 93. Ke2
Kg4 94. Kf2. Remis. ½-½.
Et frustrerende parti for Carlsen.
Hvor 3. partis gevinstmuligheder var
af kortvarig natur og lidt tilfældige,
var dette parti spil til et mål efter
Karjakins strategisk forfærdelige
Lxc4? Klasseforskellen virkede oplagt, men stillingen var 2-2.
Jeg erindrede, at Larsen citerede
nogen for at sige: “det vigtigste i matcher er at redde et par tabsstillinger”,
men nu føltes det ikke just som tids-

punktet for at bringe den slags på
bane.
Især fordi jeg også selv mente, at
nok var pointstillingen lige, men
momentum var klart på Carlsens
side. Fortsatte den dominans skulle
pointene nok komme.
Vendepunkt
Indtil midten af 5. parti virkede VMmatchen for mig som spil til ét mål.
Man kan argumentere for, at Karjakin måske havde ét aggressivt træk i
4. parti, men det førte så til gengæld
til, at han med hvid stod strategisk til
tab før træk 20.
Derudover var hans fokus defensivt, og det er svært at se andet, end
hvis Magnus havde vundet 3. og 4.
parti, eller blot ét af dem, var Karjakin havnet i en strategisk umulig situation. For hvilke våben havde han
offensivt?
Matchen afslørede dem ikke, og
det sandsynlige er, at Magnus ville
have udnyttet situationen, når Karjakin mod sin natur var blevet tvunget til at satse. 5. parti fortsatte i det
billede, men op imod tidskontrollen
så man kortvarigt Karjakin træde i
karakter:

Stillingen
Carlsen 2 – Karjakin 2
5. parti, 17. november 2016
Hvid: Magnus Carlsen (2853)
Sort: Sergej Karjakin (2772)
Italiensk / C50
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Lc5 4. 0–0
Sf6 5. d3 0–0 6. a4 d6 7. c3 a6 8. b4
La7 9. Te1 Se7 10. Sbd2 Sg6 11. d4
c6 12. h3 exd4 13. cxd4 Sxe4 14.
Lxf7+ Txf7 15. Sxe4 d5 16. Sc5 h6
17. Ta3 Lf5 18. Se5 Sxe5 19. dxe5
Dh4 20. Tf3 Lxc5 21.bxc5 Te8 22.
Tf4 De7 23. Dd4 Tef8 24. Tf3 Le4
25. Txf7 Dxf7 26. f3 Lf5 27. Kh2 Le6
28. Te2 Dg6 29. Le3 Tf7 30. Tf2 Db1
31. Tb2 Df5 32. a5

Sergej Karjakin,
Rusland.
Født: 12. januar 1990 i
Simferopol, Ukraine.
Blev russisk
statsborger i 2009.

Strukturmæssigt er der ligheder med
forrige parti.
Karjakin har igen slået en fremskudt springer – denne gang på c5 –
med immobil struktur til følge. Igen
er det eneste positive, man kan sige,
at hans stilling er solid. Modsat
forrige parti er Carlsens fordel nu
mere optisk end reel. Hvid kan ikke
gøre fremskridt uden at tage store risici.
32... Kf8!?
En stærk plan.
Sorts konge skal bruges til at
dække b7-bonden. Eller endda mere
offensivt: gemmes af vejen på a8 for
at være i sikkerhed, når kongefløjen
åbnes!
33. Dc3 Ke8 34. Tb4 g5!
Ikke at Tf4 var en markant trussel, men også hvide bondefremstød
gøres besværligere.
Det realistiske var nu, at Hvid
affandt sig med, at stillingen er
remis.
35. Tb2 Kd8 36. Tf2 Kc8 37. Dd4
Dg6 38. g4?!
Ideen er at følge op med f4, men
selv 38... Kb8 39. f4 gxf4 40. Txf4
Txf4 41. Dxf4 er for eksempel fint
for Sort.
Efter 41... d4!? 42. Dxd4 Ka7 vil
jeg endda nærmest mene, at Sort har
de bedste praktiske chancer, da
Hvids konge aldrig kommer til at
føle sig sikker.
38... h5!?
Men dette er naturligvis glimrende og forhindrer f4.
39. Dd2 Tg7 40. Kg3 Tg8

Stormester i en alder af
12 år og 7 måneder
(stadig den yngste
nogensinde).
Vandt World Cup i
Baku 2015 og
Kandidatturneringen i
Moskva 2016.

Foto: Lennart Ootes
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41. Kg2?
Det ville være bedre ikke at have
trukket. Dels fordi Carlsen trak alt
for hurtigt, efter at tidskontrollen var
overstået, men også i den forstand,
at kongen nu blokerer for, at det
hvide tårn kan gå til h2 og dæmme
op for Sorts spil i h-linjen.
41... hxg4 42. hxg4 d4!?
4½ partis passivitet forvandles
pludselig til tålmodigt ventende på
chancen for at slå til. Pointen med
bondeofferet er, at stillingen ændres
fra at være statisk til at blive dynamisk, hvor Sorts løber går fra blot at
være en forsvarsbrik til at tage aktiv
del i angrebet. Sorts plan er at trænge
ind til den hvide konge via h-linjen.
43. Dxd4

43... Ld5?!
Den ros som Karjakin modtog i forrige træk, får man lyst til at trække
tilbage. For her er hans fokus på sikkerhed som forskellen på næsten at
have afgørende fordel eller remis. 43.
. . Th8! gør klar til indtoget i h-linjen. Karjakin sagde, at han havde
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overset, at efter 44. De4 Dh6 45. Kf1
Dh1+ 46. Ke2 var 46... Da1!? stærkt,
men at han så det i hvilerummet,
mens han ventede på Carlsens næste
træk.
Endnu bedre er endda 46... Ld5,
hvilket blot illustrerer, at varianten
ikke hænger på enkelttræk og ville
have sat Carlsen under et enormt
pres – udover at stillingen også er
objektivt klart bedst for Sort. Nu
slipper nordmanden derimod med
skrækken:
44. e6!?
44. Kg3 var også godt, men kun
på grund af 44... Db1 45. Dd2! Dg1+
46. Tg2 Dh1 47. Lxg5 Th8 48. Kf4
Th3 49. Lf6 Txf3+ 50. Kg5, der chokerende nok holder sammen på den
hvide stilling. Carlsens valg er mere
naturligt. Han ofrer en bonde for at
skabe modspil, før Sort får opstillet
trusler i h-linjen.
44... Dxe6 45. Kg3 De7 46. Th2
Df7 47. f4! gxf4+ 48. Dxf4 De7 49.
Th5 Tf8 50. Th7! Txf4 51. Txe7 Te4.
Remis. ½-½.
For første gang i matchen viste
Karjakin tænder, og efter 4½ parti
med Carlsen som den kontrollerende, var det pludseligt ikke længere blot spil til et mål. Men Karjakins
aggression virkede kortvarig, umiddelbart straks faldende tilbage til det
sikre. Det virkede som om, at han
var glad for at have reddet endnu en
passiv stilling fremfor at have misset,
hvad man kunne tro, måske var dén
chance, han ville få.
Endnu en remis, men alligevel
blev meget forrykket.

Stillingen
Carlsen 2½ – Karjakin 2½
To sorte for Carlsen
Karjakin må have fået selvtillid af at
se, at det måske kunne lade sig gøre.
Carlsen kunne måske nok glæde sig
over, at han trods alt ikke var bagud,
men også ærgre sig over en lang fase,
hvor han dominans ikke udmøntede
sig resultatmæssigt. Han stod nu
over for at have sort to partier i træk.
Teknisk set var var 6. parti en forberedelsesmæssig succes, for Magnus fik let remis med en forceret
trækgentagelse i en lang computervariant, men uden mulighed for at få
chancen for at udspille Karjakin.
6. parti, 18. november 2016
Hvid: Sergej Karjakin (2772)
Sort: Magnus Carlsen (2853)
Spansk / C88
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0–0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0–0
8. h3 Lb7 9. d3 d5 10. exd5 Sxd5 11.
Sxe5 Sd4 12. Sc3 Sb4 13. Lf4 Sxb3
14. axb3 c5 15. Se4 f6 16. Sf3 f5 17.
Seg5 Lxg5 18. Sxg5 h6 19. Se6 Dd5
20. f3 Tfe8 21. Te5 Dd6 22. c3 Txe6
23. Txe6 Dxe6 24. cxb4 cxb4 25. Tc1
Tc8 26. Txc8+ Dxc8 27. De1 Dd7 28.
Kh2 a5 29. De3 Ld5 30. Db6 Lxb3
31. Dxa5 Dxd3 32. Dxb4 Le6.
Remis. ½-½.

Matchen var halvvejs stadig helt lige.
I frustration over hvor lidt han
havde fået ud af sit favorittræk 1. e4,
skiftede Karjakin i 7. parti til 1. d4:
7. parti, 20. november 2016
Hvid: Sergej Karjakin (2772)
Sort: Magnus Carlsen (2853)
Slavisk / D10
1. d4 d5 2. c4 c6!?
Magnus Carlsen har generelt spillet alt i løbet af karrieren, men Slavisk har aldrig været et af hans
hovedforsvar, og det var naturligvis
tænkt som en overraskelse.
3. Sc3 Sf6 4. e3 a6 5. Ld3!?
En absolut sidevariant og et
stærkt psykologisk træk fra Karjakins side. Fremfor at tillade Carlsen
at vise sine forberedelser imod de
ting, Karjakin plejer at spille, prøver
han i stedet at slå igen ved selv at
prøve at overraske.
5... dxc4 6. Lxc4 e6 7. Sf3 c5 8.
0-0 b5 9. Le2 Lb7

Stillingen
Carlsen 3 – Karjakin 3

“For første gang i matchen viste Karjakin tænder,
og efter 4½ parti med Carlsen som den
kontrollerende, var det pludseligt ikke længere
blot spil til et mål. Men Karjakins aggression
virkede kortvarig, umiddelbart straks faldende
tilbage til det sikre.”

10. dxc5!?
En interessant idé, blandt andre spillet af Kramnik, hvor Hvid ganske
overraskende har opretholdt et solidt initiativ trods symmetrisk bondestruktur og dronningafbytning.
Laurent Fressinet har dog spillet det
en del med Hvid, hvorfor vi i teamet
naturligvis havde set på varianten og
var nået frem til, at
10... Sc6!
var den rigtige løsning.
Nu fortsætter de kritiske varianter

med 11 b4!?, men tydeligt overrasket, tænkte Karjakin længe og valgte
i stedet:
11. Sd2?! Lxc5 12. Sde4
På pressekonferencen sagde Karjakin, at planen var 12. Sb3, men at
han havde glemt at 12... Ld6 undgik
dronningafbytning med en komfortabel stilling for Sort.
12... Sxe4 13. Sxe4 Le7 14. b3
Sb4 15. Lf3
Med uligefarvede løbere, og en immobil merbonde uden betydning,
sluttede partiet snart remis:
23. Tc1 g6 24. Tc2 Ta8 25. Ld3
Td8 26. Le2 Kf8 27. Kf1 Ta8 28. Lc4
Tc8 29. Ke2 Ke7 30. f4 h6 31. Kf3
Tc7 32. g4 g5 33. Ke4 Tc8. Remis.
½-½.

Stillingen
Carlsen 3½ – Karjakin 3½
15… 0-0?
På pressekonferencen var det tydeligt, at begge spillere anså dette træk
for det bedste, og at partiet derefter
logisk nok sluttede remis. Men med
15… f5! kunne Carlsen have straffet
sin modstanders passive åbningsspil.
Begge spillere troede, at 16. Sd6+ var
fint for Hvid, men efter 16... Dxd6!
17. Lxb7 Ta7 er Hvid i problemer. Illustrativt er 18. Lf3 Dxd1 19. Txd1
Lf6, hvorefter Sort vinder a2-bonden
med gode gevinstchancer. Hvid kan
forsvare sig på forskellige måder,
men Sort beholder altid reelle chancer.
Det mest skræmmende var
egentlig, at det virkede som om Carlsen – ganske atypisk – slet ikke ledte
efter gevinstchancer, men var tilfreds
med at stabilisere. 16. Sd6+ Dxd6 17.
Lxb7 Ta7 18. Dxd6 (18. a3 Dxd1 19.
Txd1 Lf6 20. Tb1 Txb7 21. axb4 Kf7
22. Lb2 Le7) Lxd6 19. Lf3 Le5 20.
Tb1 Sxa2 21. Ld2.
16. La3 Tc8 17. Sf6+ Lxf6 18.
Lxb7 Lxa1 19. Lxb4 Lf6 20. Lxf8
Dxd1 21. Txd1 Txf8 22. Lxa6 b4

Tabte kontrollen
Efter to enkle remiser med sort virkede det oplagt, at Magnus ville forsøge at lægge maksimalt pres med de
hvide brikker.
I bagklogskabens ulidelige lys, er
det naturligvis nemt at argumentere
for, at svaghedstegnene i 5. og 7.
parti burde have ansporet til påpasselighed.
Magnus valgte den utraditionelle
Colle Åbning. Uden at have fået
noget ud af åbningen var han i færd
med at gøre fremskridt imod en for
forsigtig Karjakin, da tingene kom
ud af kontrol:
8. parti, 21. november 2016
Hvid: Magnus Carlsen (2853)
Sort: Sergej Karjakin (2772)
Colle Åbning / D05
1. d4 Sf6 2. Sf3 d5 3. e3 e6 4. Ld3 c5
5. b3 Le7 6. 0–0 0–0 7. Lb2 b6 8.
dxc5 Lxc5 9. Sbd2 Lb7 10. De2 Sbd7
11. c4 dxc4 12. Sxc4 De7 13. a3 a5
14. Sd4 Tfd8 15. Tfd1 Tac8 16. Tac1
Sf8 17. De1 Sg6 18. Lf1 Sg4 19. Sb5
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Magnus Carlsen, Norge.
Født: 30. november 1990 i
Tønsberg.
Stormester i en alder af 13
år og 148 dage
Vinder af Kandidatturneringen i London 2013.
Verdensmester i Chennai
2013 ved at besejre
den forsvarende indiske
verdensmester
Viswanathan Anand med
6½-3½.

skærer Sorts dronning fra dækningen af g6.
41. e4! Dd7!
Trods overseelsen går Karjakin
ikke i panik, men finder en måde at
fortsætte gevinstforsøgene på.
Han må have været bevidst om,
hvilken kæmpechance han netop har
smidt, men hans måde at reagere på,
understreger hans karakterstyrke.
42. Dxg6+ Dg7 43. De8+ Df8
Carlsen tænkte her længe, og
hans næste træk kan ligne et gevinstforsøg, hvad det dog på ingen
måde er.
Computerne siger, at 44. Dg6+
Dg7 er remis ved evig skak, men for
et menneske, er det ikke nemt at beregne, at 44... Kh8 45. e5! a3 46.

Db1! De8!? 47. Dxb6 a2 48. Da7
Da4 49 Dxc5 holder remis ved evig
skak, selv om Sort får to dronninger.
44. Dc6?! Dd8 45. f5 a3 46. fxe6
Kg7 47. e7 Dxe7 48. Dxb6 Sd3!

Foto: Lennart Ootes

Lc6 20. a4 Ld5 21. Ld4 Lxc4 22.
Txc4 Lxd4 23. Tdxd4 Txc4 24. bxc4
Sf6 25. Dd2 Tb8 26. g3 Se5 27. Lg2
h6 28. f4 Sed7 29. Sa7 Da3 30. Sc6
Tf8 31. h3 Sc5 32. Kh2 Sxa4 33. Td8
g6 34. Dd4 Kg7

Magnus fik ikke det optimale ud af
sine chancer, men har stadig fin
kompensation for bonden, efter for
eksempel 35. Td7 Dc5 36. Tb7!? går
partiet imod remis.
Men i begyndende tidnød kom i
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stedet paniktrækket:
35. c5? Txd8 36. Sxd8 Sxc5 37.
Dd6

Hvid truer med De7, udækkeligt angribende f7.
Samtidig betyder bindingen, at
Sort ikke kan flytte springeren fra c5,
da dronningen falder på a3. Men
Sort har en enkel parade:
37... Dd3?
37... Da4 vinder for Sort. Spillerne nævnte på pressekonferencen:

modspil.
Med 49. e5!? Sxe5 50. Ld5 kontrollerende Sorts a-bonde, tror jeg
bestemt, Magnus havde reddet remisen.
Nu får Sort derimod sat idealstillingen op:
49. Da5 Dc5 50. Da6 Se5
Computeren viser, at stillingen er
remis, men min bekymring steg
markant, alt imens Magnus her
tænkte længe.
I praksis er Hvids stilling nærmest umulig at håndtere.
Den reddende idé er 51 h4!, der
nok skaber luft til kongen, men også
tillader Sorts springer at få tilgang til
g4-feltet.
Remis holder også 51. Db7+ Kf6
52. Da6+ Ke7 53. Db7+ Kd6 54.
Da6+ Kc7 og nu 55. h4!
Begge vanskelige varianter, og
Carlsens træk ser bestemt mere
naturligt ud, men er den tabende
fejl:
51. De6?? h5!!

38. Dxb6 men efter begge mulige
springertræk til d7, har Sort tæt på
afgørende fordel med en sikret
kongestilling samt en ekstra, fri abonde.
38. Sxe6+! fxe6 39. De7+ Kg8
40. Dxf6 a4

Karjakin havde beregnet hertil,
da han spillede 37... Dd3, og han
vurderede stillingen som vundet,
men han havde overset Carlsens
stærke, men også enkle svar, der fra-

Det var umiddelbart svært at tro, at
Hvid skulle være i problemer her.
Nok har Sort en farlig fribonde og en
springer på vej imod idealfeltet e5,
men det er svært at se, at den sorte
konge nogensinde er sikker nok til,
at det bliver relevante faktorer.
Men Hvids stilling er passiv, og
selvom hans konge netop nu synes
mere sikker end Sorts, viser partiet,
at Hvids konge på ingen måde er
gemt sikkert af vejen.
Analogt med 5. parti var det bedste at ofre en bonde for at skabe

Et fantastisk træk. Var Karjakin blevet verdensmester, havde dette gået
over i historien, som hans moment.
Ideen er dels selv at spille ... h4 og
dermed slå hul til den hvide konge,
for efter gxh4 er ... Sf7 og ... De5+ en
relevant pointe.
Jeg nærede et håb om, at trækket
er vanskeligt for et menneske at påskønne, hvorfor en forsigtig Karjakin
måske alligevel ikke turde, men det
tog ham ikke mange minutter at
sætte dødsstødet ind.

52. h4 a2!
Elegant og eneste træk, der vinder. Efter 53. Dxa2 Sg4+ 54. Kh3 (54.
Kh1 Dc1+) Dg1! løber Hvid tør for
skakker, da sorts dronning fra g1
dækker både a7 og b6, og efter 55.
Db2+ Kg6 taber Hvid dronningen
eller går umiddelbart mat, hvorfor
Carlsen opgav.
0-1.
Titelskift lurede
Hvis det ikke var slemt nok for Carlsen for første gang at være bagud i en
VM-match, kom episoden fra pressemødet (hvor Carlsen udeblev, red.)
og en medfølgende bøde oven i.
Hviledagen før 9. parti var naturligvis kærkommen for at falde til ro,
men også hård, fordi Magnus ikke
umiddelbart fik chancen for at
komme tilbage. Han havde lang tid
til at spekulere på, at han var bagud.
Risikoen for et overraskende nederlag var overhængende. I hvert fald
var en Karjakin-sejr – ifølge bookmakerne – det mest sandsynlige nu.
Fire partier er mange, så situationen kaldte på ingen måde på panik.
Mere bekymrende var det egentlig,
at Magnus’ spillemæssige overtag var
forsvundet – en trend som 9. parti
ikke skulle ændre på.
Åbningen var ingen succes.
Objektivt stod Magnus fint, men
stillingen var vanskelig at spille, og
Silvio Danailov – Topalovs berygtede
manager – tweetede, at jeg burde
fyres for at anbefale noget sådant.
Mit forhold til Danailov er anstrengt, blandt andet fordi jeg skrev
til HB om ikke at støtte ham i kampen for at blive formand for det europæiske forbund. Også under en
tidligere valgkamp gav jeg min mening til kende overfor skandinaviske
skakpolitikere om, at jeg fandt en
kandidat problematisk.
Mens det ikke lader til at flytte
stemmer, har det derimod hver gang
ført til en reaktion. Boris Kutin indkaldte mig til en “kammeratlig samtale”, hvorimod Danailov er mere
sofistikeret og under de sidste VMDen er hjemme! • 15

God stemning på pressekonferencen.
matcher har han tweetet, at jeg
burde fyres. At han denne gang først
fandt anledning til det ved 9. parti,
kan kun opfattes som et kompliment!

Stillingen
Carlsen 3½ – Karjakin 4½
9. parti, 23. november 2016
Hvid: Sergej Karjakin (2772)
Sort: Magnus Carlsen (2853)
Spansk / C78
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1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0–0 b5 6. Lb3 Lc5 7. a4 Tb8
8. c3 d6 9. d4 Lb6 10. axb5 axb5 11.
Sa3 0–0 12. Sxb5 Lg4 13. Lc2 exd4
14. Sbxd4 Sxd4 15. cxd4 Lxf3 16.
gxf3 Sh5 17. Kh1 Df6 18. Le3 c5 19.
e5 De6 20. exd6 c4 21. b3 cxb3 22.
Lxb3 Dxd6 23. Ta6 Tfd8 24. Tg1 Dd7
25. Tg4 Sf6 26. Th4 Db5 27. Ta1 g6
28. Tb1 Dd7 29. Dd3 Sd5 30. Tg1 Lc7
31. Lg5 Te8 32. Dc4 Tb5 33. Dc2 Ta8
34. Lc4 Tba5 35. Ld2 Ta4 36. Dd3
Ta1 37. Txa1 Txa1+ 38. Kg2

Karjakins tårn på h4 har været en
nøgleaktør, og nok har Sort både rimelig positionel kompensation for
den ofrede bonde og en solid stilling,
der egentlig ikke kan forbedres, så
derfor venter et langt sejt forsvar forude, men Magnus opdager en taktisk
mulighed. Med bare ét minut tilbage
på uret imod Karjakins ca. 15, spiller han det komplicerede:
38... Se7!
Et nøglemoment i matchen. Både
stillingen på brættet og i matchen er
kritisk i forhold til et succesfyldt
norsk titelforsvar. Man har set

mange fravælge et langt passivt forsvar for i stedet utålmodigt at gamble på et par tvivlsomme finesser, og
mens Karjakin brugte næsten al sin
resterende betænkningstid på sin
vigtige beslutning, diskuterede kommentatorerne, om Karjakin nu
havde gevinst med: 39 Db3? Pointen
er, at efter 39... Sf5 40. Lxf7+ Kg7 41.
Th3 De7 42. Lg8 h5 43 d5! viser
computerne, at Hvid er tæt på gevinststilling.
Jeg overvejede selv, om der var remischancer efter 40... Dxf7 41.
Dxf7+ Kxf7 42. Txh7+ Ke6 43. Txc7

Sh4+! (men ikke 43... Sxd4 44. Tg7!
Kf6 45. Lc3!).
Det er der, men endnu bedre er –
som påpeget af Samuel Shankland –
42... Kg8 43. Txc7 Sxf5, hvor det
lader til, at Sort forholdsvis komfortabelt holder remis trods Hvids to
merbønder.
39. Lxf7+!? Kxf7 40. Dc4+ Kg7
40... Ke8 41. Txh7 vinder nemt
for Hvid.
41. d5!
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det oplagt, at han havde total kontrol
over stillingens taktiske varianter,
hvor Karjakin – trods hans 15 minutter imod Carlsens ene – virkede
usikker. Lidt for lidt til at kalde det
et vendepunkt, men for mig gav det
ekstra optimisme. Herfra og til mål
så man igen Magnus fra sin bedste
side. Til at starte med udlignede han
matchen:

En ganske modig og beregnet kombination af Karjakin, der nu med
truslerne Lc3+ og Lh6 vinder den
ofrede officer tilbage, men Sort begrænser skaden til at være inden for
remisgrænsen:
41... Sf5! 42. Lc3+ Kf8 43. Lxa1
Sxh4+ 44. Dxh4 Dxd5

Karjakin prøvede for en stund, men
han var ikke i nærheden af at nedbryde den sorte stilling:
45. Df6+ Df7 46. Dd4 Ke8 47.
De4+ De7 48. Dd5 Ld8 49. Kf1 Df7
50. De4+ De7 51. Le5 De6 52. Kg2
Le7 53. Da8+ Kf7 54. Dh8 h5 55.
Dg7+ Ke8 56. Lf4 Df7 57. Dh8+ Df8
58. Dd4 Df5 59. Dc4 Kd7 60. Ld2
De6 61. Da4+ Dc6 62. Da7+ Dc7 63.
Da2 Dd6 64. Le3 De6 65. Da7+ Ke8
66. Lc5 Ld8 67. h3 Dd5 68. Le3 Le7
69. Db8+ Kf7 70. Dh8 De6 71. Lf4
Df6 72. Db8 De6 73. Db7 Kg8 74.
Db5 Lf6. Remis. ½-½
I modsætning til partiet gav pressekonferencen grund til optimisme.
Magnus virkede ovenpå, og især
i diskussion af diagramstillingen, var
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Forventeligt vælger Karjakin det
sikre:
12... Df6 13. g3 Sh3+ 14. Kh1 Se7
15. Lc4 c6 16. Lb3 Sg6 17. De2 a5 18.
a4 Le6

Stillingen
Carlsen 4 – Karjakin 5
10. parti, 24. november 2016
Hvid: Magnus Carlsen (2853)
Sort: Sergej Karjakin (2772)
Spansk / C65
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. d3
Lc5 5. c3 0-0 6. Lg5!?

Et sjældent spillet træk, men som
ofte i denne match, var tanken af få
Karjakin ud af sine forberedelser.
6... h6 7. Lh4 Le7!?
Det kritiske træk er 7… g5, som
Karjakin tidligere har spillet i en lignende stilling. Med matchstillingen
in mente er det ikke overraskende, at
han vælger et mere solidt og mindre
risikabelt alternativ.
8. 0-0 d6 9. Sbd2 Sh5 10. Lxe7
Dxe7 11. Sc4 Sf4 12. Se3
Magnus’ åbningsvalg blev anset
for uambitiøst i en situation, hvor
matchstillingen dikterede angreb.
Men der er små fordele i Hvids favør,
derudover er Sorts bedste træk formentligt det komplicerede 12... f5.

Hertil er partiet gået godt for Magnus, og Hvids fordel er større, end
den ser ud til. Springeren på h3 er
ude af spil, Hvid har bedre kontrol i
centrum, og Se3 er velplaceret.
19. Lxe6?
En god idé, men med et kæmpe
problem. Tanken er, at efter 19...
Dxe6 20. Sd2! har Hvid en markant
fordel med kontrol over f5-feltet og
planer om enten d4 eller f4. Det ser
ikke ud af meget, men computeren
giver over en halv bondes fordel til
Hvid!
Tanken var god, men udførelsen
upræcis. 19. Sd2! var det rigtige træk,
og efter 19... Lxb3 20. Sxb3 De6 21.
Sd2 har vi trækomstilling til ovennævnte variant, men uden at Sort får
den chance, som han får i partiet:
19... fxe6 20. Sd2

Pludselig var det Karjakin som pressen flokkedes om.

Carlsen brugte flere minutter på
dette oplagte træk, som åbenlyst var
planlagt, da han slog på e6.
På sin vis viser han for modstanderen, at han tydeligt har overset
noget. På den anden side er det naturligt at lede efter alternativer, men
de findes ikke.
20... d5?
20... Sxf2+ var en gylden chance
for Karjakin. Den umiddelbare
pointe er, at 21. Kg2 Sh4+! 22. gxh4
Dg6+ fanger den hvide konge. 23.
Sg4 er derfor eneste træk, som ikke
taber direkte, men med klar sort for-

del til følge.
22. Kg1 er et bedre træk, men da
har Sort evig skak efter 22... Sh3+ 23
Kh1 Sf2+.
Hvorfor Hvid, hvis han ønsker at
spille på gevinst, må prøve: 21. Kg1
Sh3+ 22 Kg2!? Sort må spille 22...
Shf4 23. gxf4 Sxf4 24. Txf4 og på
trods af, at Wesley So i sine kommentarer for Chessbase anså dette
for Carlsens plan og ganske lovende,
var det oplagt på pressemødet, at
ingen af spillerne havde tiltro til
denne mulighed. Begge mente, Hvid
burde tag remisen.

Foto: Lennart Ootes

Men Karjakin var tydeligvis ikke
inde på 20... Sxf2+.
Forbløffet svarede han – adspurgt
umiddelbart efter partiet – at ... d5
var et godt træk. Hvad det ikke er.
21. Dh5?!
Dumdristigt, men måske af den
slags der vinder VM-matcher. Objektivt bedre var 21. f3!?, der fastholder en strukturel fordel, men Carlsen
tillader igen slag på f2: 21... Sxf2+ 22.
Kg2 (22. Kg1 Dg5!) Df7!! truende ...
Sf4+ og besvarende 23. De2 med ...
Sh4+!, som holder balancen. Hvid
kan forsøge 23 Kg1!?, men Sort har

“Magnus’ åbningsvalg blev anset for uambitiøst i en situation,
hvor matchstillingen dikterede angreb. Men der er små fordele i Hvids favør.”
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da 23... Df6!!, der truer ... Dg5, hvorefter Hvid ikke har bedre end en
trækgentagelse.
Carlsen viste disse varianter på
pressemødet, men om han havde set
dem før, eller efter han spillede 21
Dh5?!, står hen i det uvisse.
Hvad der skete var, at Karjakin
igen hurtigt afslog komplikationer
og valgte et sikkert forsvarstræk:
21... Sg5 22. h4
Næppe det bedste, computerne
foretrækker Tae1, men uanset hvad,
går partiet nu imod et slutspil, hvor
Hvid har en markant fordel på
grund af en bedre bondestruktur, og
fordi Karjakin er tvunget til passivt
forsvar.
22... Sf3 23. Sxf3 Dxf3+ 24. Dxf3
Txf3 25. Kg2 Tf7

26. Tfe1?! h5
26... Taf8!? havde måske tvunget
Magnus til at spille tårnet tilbage til
f1.
Problemet er, at det logiske 27.
Te2 tillader 27... Sf4+!? 28. gxf4 exf4,
der truet 29... f3+, hvorefter Sort
straks vinder den ofrede officer tilbage. Hvid beholder dog fordel efter
29. Sf5!?, og skulle Sort derfor få
ideen at først indskyde 27... dxe4,
kan Hvid overveje 28. Sc4!? exd3 29.
Td2 e4 30. Te1!
27. Sf1 Kf8 28. Sd2 Ke7 29. Te2
Kd6 30. Sf3 Taf8 31. Sg5 Te7 32.
Tae1 Tfe8 33. Sf3 Sh8!?
Før hvert eneste parti var spillerne
i skudlinjen
Foto: Lennart Ootes

så der var intet valg.
37... Kd7 38. Tf3?!
Bedre var direkte 38. b4.
38... Sh6?!
Carlsens upræcise træk gav ellers
Karjakin muligheder som 38... c5 39.
Sb3 b6 eller endda 38... g5, men det
er sigende, at hvor Carlsen i 9. parti
søgte at løse alle sine problemer i ét
hug gamblende med ... Se7!?, er Karjakins stil det meget tålmodige forsvar.
39. Tf6 Tg7
Man kan kun være imponeret over
Karjakins tålmodighed.
Ved med konge og tårne at dække
e5-bonden har han opnået mulighed
for at omplacere springeren til f7.
Det siger lidt om, hvor trist Sorts
stilling er, at den slags er et højdepunkt, men det er en stabiliserende
forbedring. Magnus prøver derfor naturligt at sætte et stød ind
netop nu, hvor Sort er lidt ude af balance:
34. d4!? exd4 35. Sxd4 g6
Dækker f5 feltet, så exd5 kan besvares med ... exd5.
36. Te3 Sf7 37. e5+
På ingen måde ideelt at lukke stillingen, men ... e5 var en sort trussel,

40. b4
Lidt utålmodigt at lave et kompromitterende fremstød i netop træk 40,
men Hvid må åbne dronningfløjen
for at komme videre. Bedre var dog

formentligt 40. c4!?
40... axb4 41. cxb4 Sg8 42. Tf3
Sh6 43. a5 Sf5 44. Sb3 Kc7 45. Sc5
Kb8
Igen-igen. Karjakin forsvarer sig
ekstremt tålmodigt.
Kongen skal til a7 og blokere for
dels fremstødet a6 og gardere b7bonden, og når Hvid åbner med b5,
er det vigtigt at stå på a7 fremfor c7,
da c-linjen åbnes.
46. Tb1 Ka7 47. Td3 Tc7 48. Ta3
Sd4 49. Td1 Sf5 50. Kh3 Sh6 51. f3

Det er det sidste ukompromitterende træk, Hvid kan spille. Det antyder planer med g4, men reelt er det
blot marginale forbedringer af stil-

linger, før det reelle fremstød med b5
sættes ind.
51... Tf7 52. Td4 Sf5 53. Td2 Th7
54. Tb3 Tee7 55. Tdd3 Th8
Begge parter har brikkerne placeret optimalt. Hvids tårn på d3 dækker e3-feltet, så den sorte springer
ikke via e3 kan gå til c4, og det andet
tårn er klar til at understøtte fremstødet b5.
Springeren på c5 angriber de to
svagheder b7 og e6, og den hvide
konge er dels gemt af vejen, men
også klar til at antyde g4, hvis Sort
bruger al sin energi til at forsvare
dronningfløjen.
Sort derimod har kongen velplaceret som tidligere nævnt, og det ene
tårn dækker e6 og b7, det andet forhindrer – kombineret med springeren - et hvidt g4 og er via 8. række
klar til at straks søge modspil i c-linjen, såfremt Hvid direkte spiller b5.
Den illustrative variant er 56. b5
cxb5 57. Txb5 Tc8 58. g4 Sh6 59.
Tdb3 Tcc7 60. Kg3 Sf7, hvor det
måske nok ser ud som om, at Hvid
har gjort fremskridt, men samtidig
er det også svært at se, hvordan man
kommer videre, da Sort igen virker
optimalt organiseret.

Det giver den tanke, at hvis Sort
står optimalt, er det en ide at give
ham trækket for at se, hvordan han
opretholder sin stilling.
56. Tb1!?

56... Thh7??
Karjakin aner ikke uråd. Da g4 ikke
er nogen reel trussel var for eksempel 56... Tc8!? en god mulighed,
endda både ... Sh6 eller ... Ka8 var
spilbart.
Nu er Sorts forsvar derimod
overraskende svækket fatalt. Carlsen
slår omgående til:
57. b5! cxb5 58. Txb5
Sorts tårne skal stå på c7 og e7 for
at kombinere forsvar og modspil,

men da e6 nu skal holdes dækket, er
det ikke længere muligt at arrangere.
Sort havde behov for nu at kunne
spille ... Tc8!, hvilket netop blev
umuliggjort igennem det seneste
fejlagtige tårntræk. Karjakin indser,
hvad han har gjort og prøver en sidste chance for aktivt modspil:
58... d4!? 59. Tb6 Tc7!? 60. Sxe6
Tc3 61. Sf4 Thc7

Computerne viste +3,5 for Hvid, og
norsk TV var utvivlsomt allerede
gået i selvsving.
Men den konkrete variant er 62.
Txg6 Txd3 63. Sxd3 Tc3 64. Tf6!,
hvilket efter 6 timers spil ikke er helt
enkelt at se. Så jubel blev til nervøsitet, da Carlsen rakte ud efter sin
springer og spillede:
62. Sd5
Det er ellers fristende at tildele
trækket et ?!, men det fører forceret
til et vundet tårnslutspil, hvilket verdensmesteren var klar over, da han
spillede det.
62... Txd3 63. Sxc7 Kb8! 64. Sb5
Kc8!
Eneste chance. Står sorts konge
på b8, vinder et hvidt a6, og på a8
truer Hvid mat i bunden efter …
Txg6 65. Txg6 Txf3 66. Kg2! en forudberegnet pointe ved træk 62.
66... Tb3 67. Sd6+ Sxd6 68. Txd6

Sf6 5. 0–0 Le7 6. d3 b5 7. Lb3 d6 8.
a3 0–0 9. Sc3 Le6 10. Sd5 Sd4 11.
Sxd4 exd4 12. Sxf6+ Lxf6 13. Lxe6
fxe6 14. f4 c5 15. Dg4 Dd7 16. f5
Tae8 17. Ld2 c4 18. h3

68... Te3?
Tårnslutspillet er vundet, men atypisk gør Karjakin det lige her markant enklere for sin modstander.
Efter 68... Kc7! 69. Txd4 Tb5 70. Ta4
Txe5 er det vigtigt, at Hvid først spiller 71. Kf3!, da Sort efter det kommende a6 bxa6 Txa6 ikke længere
har ... Tf5!, der afskærer den hvide
konge.
Herefter vinder Hvid relativt trivielt.
69. e6 Kc7 70. Txd4 Txe6 71. Td5
Th6 72. Kf3 Kb8 73. Kf4 Ka7 74.
Kg5 Th8 75. Kf6 opgivet. 1-0.

Stillingen
Carlsen 5 – Karjakin 5
Lettet mester
Carlsen virkede utroligt lettet på det
efterfølgende pressemøde, hvorimod
Karjakin tog det med påtaget ro.
Nærmest insisterende på at intet
ekstraordinært var hændt. Og naturligvis var 5-5 en fin situation for
en undertippet udfordrer, men
usammenligneligt med at være
foran.
Også i 11. parti virkede udfordreren tilfreds med situationen og var
vanligt stilfærdig med de hvide brikker. Carlsen forsøgte at provokere:
11. parti, 26. november 2016
Hvid: Sergej Karjakin (2772)
Sort: Magnus Carlsen (2853)
Spansk / C84
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
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18... c3!? 19. bxc3 d5!
En kreativ måde at forsøge at bringe
stillingen ud af balance, men Karjakin lader sig ikke provokere og trækker det meste liv ud af stillingen
med:
20. Lg5!
Det blev snart remis:
20… Lxg5 21. Dxg5 dxe4 22.
fxe6 Txf1+ 23. Txf1 Dxe6 24. cxd4
e3 25. Te1 h6 26. Dh5 e2 27. Df3 a5
28. c3 Da2 29. Dc6 Te6 30. Dc8 Kh7
31. c4 Dd2 32. Dxe6 Dxe1+ 33. Kh2
Df2 34. De4+. Remis. ½-½.

Carlsen havde succes med det sjældne Lg5 i 10. parti
Sxe5 8. Txe5 0–0 9. d4 Lf6 10. Te1
Te8 11. Lf4 Txe1 12. Dxe1 Se8 13. c3
d5 14. Ld3 g6 15. Sa3 c6 16. Sc2 Sg7
17. Dd2 Lf5 18. Lxf5 Sxf5 19. Se3
Sxe3 20. Dxe3 De7 21. Dxe7 Lxe7
22. Te1 Lf8 23. Kf1 f6 24. g4 Kf7 25.
h3 Te8 26. Txe8 Kxe8 27. Ke2 Kd7
28. Kd3 Ke6 29. a4 a6 30. f3 Le7.
Remis. ½-½.

Stillingen
Carlsen 5½ – Karjakin 5½

Stillingen
Carlsen 6 – Karjakin 6

Strategisk beslutning
Hvid i 12. parti lignede en ideel situation for Carlsen til at prøve at afgøre matchen, men til alles
overraskelse valgte han en hurtig
remis. Blot 35(!) minutter tog det,
før brættet var støvsuget for brikker
og remisen indgået.

På pressekonferencen lagde Magnus
ikke skjul på, at det var en strategisk
beslutning, som han var tilfreds
med. Og det er absolut logisk. Er
man den bedste spiller, og det er han,
så giver det mening at prøve at afgøre matchen over fire partier frem
for et enkelt.
Derudover var det svært at nedbryde Karjakins defensiv, når denne
havde tiden til at finde det ene gode
forsvarstræk efter det andet. Der virkede hurtigskakken også på den
front tillokkende. Man kan argumentere for, at hurtigskak er mere
tilfældigt, men dels er det bestemt

12. parti, 28. november 2016
Hvid: Magnus Carlsen (2853)
Sort: Sergej Karjakin (2772)
Spansk / C65
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. 0–
0 Sxe4 5. Te1 Sd6 6. Sxe5 Le7 7. Lf1

ikke sikkert, dels opvejes det i givet
fald af, at det nu var fire partier i stedet for ét.
Holder alt dette stik, er det oplagte modspørgsmål, om ikke Karjakin burde have satset og spillet hårdt
på gevinst i 12. parti?
Der er gode argumenter derfor,
men det var sikkert endt som matchens 4. hurtigskakparti, hvilket dog
ikke ændrer på, at det kunne være et
berettiget sats. Nu måtte Magnus
derimod undskylde lidt over for
publikum. Arrangørerne glattede ud
igennem at love, at billetter til 12.
parti også var gyldige til omkampen.
Fint og professionelt af begge parter,
men basalt set handler en VMmatch om at vinde, og der mente
Magnus, at den bedste måde at opnå
det på var igennem en kynisk remis.
Omkamp
VM skulle nu afgøres igennem fire
hurtigskakpartier med 25 minutter
til hver spiller samt 10 sekunders tillægstid startende fra 1. træk. Efter
matchen har der været en del kritik
fra traditionalister, der mener, at
hurtigskak ikke er en reel måde at af-

Foto: Lennart Ootes

gøre et verdensmesterskab på. Et fair
synspunkt.
Men efter min opfattelse er det
det mindste onde. Både for spillere
og publikum – og for den sags skyld
trænere – er det en fantastisk oplevelse. Vores rutiner ændrede sig ikke
afgørende, og der var stadig plads
både til at få spillet streetbasket, lidt
selskabsspil om aftenen, men også
til, at Magnus via nettet vænnede sig
til kortere tidskontrol igennem nogle
lynpartier imod Maxime Vachier Lagrave.
Lodtrækningen gav Karjakin de
hvide brikker i 1. parti, hvorfor vores
forberedelser overvejende fokuserede på de sorte partier, simpelthen
fordi de kom først, mens et eventuelt
4. parti i den grad ville være bestemt
af stillingen i matchen.
Da Anand spillede omkamp
imod Gelfand i Moskva 2012, havde
begge spillere et lokale til rådighed
med adgang for dels manager samt
to sekundanter. Men i New York var
pladsen trangere, hvorfor Karjakin
valgte at bruge sit hvilerum ved siden af spillelokalet, hvor kun Vladimir Potkin havde adgang. Det
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sparede tid, men ulempen var, at den
tilhørte den såkaldte “sikrede zone”,
hvorfor Potkin ikke havde lov til at
medbringe computer og lignende og
derfor kun kunne coache verbalt.
Magnus valgte, at vi havde base
netop udenfor sikkerhedskontrollen,
hvilket havde den fordel, at han
kunne se eventuelle forberedelser på
min computer imellem partierne.
Det betød dog, at han før hvert parti
måtte igennem en ekstra sikkerhedskontrol.
Luksuriøse var forholdene på
ingen måde. Vi sad én meter fra en
stejl trappe i et uoplyst rum, der
havde et lille bord til min computer

samt to stole. Men det var hyggeligt
og funktionelt.
Når partierne var i gang, måtte
jeg af sikkerhedshensyn ikke være
der, men sad i stedet i Carlsen-lejrens
lille lokale. Her var jeg i kontakt med
Kragerø i Norge, hvor sekundanterne selv under omkampen leverede
forberedelser. Den russiske lejr var
kun adskilt med en enkelt dør. Undervejs kunne jeg høre høje stemningsudbrud afhængigt af, hvordan
partierne udviklede sig!
1. hurtigparti blev det mindst
dramatiske. Karjakin fortsatte sin
sikre stil og prøvede ikke at udnytte
et fejltræk fra Carlsen, hvorfor par-

tiet sikkert gik imod remis.
1. hurtigparti, 30. november 2016
Hvid: Sergej Karjakin (2772)
Sort: Magnus Carlsen (2853)
Spansk / C84
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0–0 Le7 6. d3 b5 7. Lb3 d6 8.
a3 0–0 9. Sc3 Sb8 10. Se2 c5 11. Sg3
Sc6 12. c3 Tb8 13. h3 a5 14. a4 b4
15. Te1 Le6 16. Lc4 h6 17. Le3 Dc8
18. De2 Td8 19. Lxe6 fxe6 20. d4
bxc3 21. bxc3 cxd4 22. cxd4 exd4
23. Sxd4 Sxd4 24. Lxd4 Tb4 25.
Tec1 Dd7 26. Lc3 Txa4 27. Lxa5 Txa1
28. Txa1 Ta8 29. Lc3 Txa1+ 30. Lxa1

“Når partierne var i gang, måtte jeg af sikkerhedshensyn ikke være der,
men sad i stedet i Carlsen-lejrens lille lokale. Her var jeg i kontakt med Kragerø
i Norge, hvor sekundanterne selv under omkampen leverede forberedelser.
Den russiske lejr var kun adskilt med en enkelt dør.
Undervejs kunne jeg høre høje stemningsudbrud afhængigt af,
hvordan partierne udviklede sig!“
Dc6 31. Kh2 Kf7 32. Lb2 Dc5 33. f4
Ld8 34. e5 dxe5 35. Lxe5 Lb6 36.
Dd1 Dd5 37. Dxd5 Sxd5. Remis.
½-½.

Stillingen
Carlsen 6½ – Karjakin 6½
2. hurtigparti så på et tidspunkt ud
til, at Magnus ville afgøre matchen.
En god forberedelse gav fordel og
bragte ham foran på klokken.

sikrer Hvid en komfortabel fordel,
men efter Txe3, der er det sikre træk,
letter presset på den sorte stilling, og
risikoen for remis stiger derfor. Magnus tænkte et par minutter og ofrede
en bonde:
20. Lxe3! Txa4 21. Dxa4 Sxe4
Slår Sort ikke, har Hvid klart
bedre koordination end efter Txe3.
Der er planer som Tc1, Sd2 etc.
22. Tc1!
Direkte 22. b5 strander på 22...
Sc3!
22... Ld5 23. b5!

2. hurtigparti, 30. november 2016
Hvid: Magnus Carlsen (2853)
Sort: Sergej Karjakin (2772)
Italiensk / C50
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lc4 Lc5 4. 0–0
Sf6 5. d3 0–0 6. a4 a6 7. c3 d6 8. Te1
La7 9. h3 Se7 10. d4 Sg6 11. Sbd2 c6
12. Lf1 a5 13. dxe5 dxe5 14. Dc2 Le6
15. Sc4 Dc7 16. b4 axb4 17. cxb4 b5
18. Se3 bxa4 19. Txa4 Lxe3

Peter Heine Nielsen og Magnus
Carlsen valgte at bruge computer
til forberedelserne i hurtigskakmatchen, selv om det Carlsen så
skulle igennem et ekstra sikkerhedstjek efterfølgende. Foto: FIDE.

Da han spillede følgende, steg min
optimisme yderligere. Løberparret

Pointen. Hvid får en farlig fribonde i
b-linjen, og truslen er mindst lige så
meget 24. b6! som 24. bxc6. Efter for
eksempel 23... c5 24. Lc4 har Hvid
glimrende kompensation for bonden, og klart de bedste chancer i
praksis – udover en objektiv fordel.
Det til trods er Karjakins valg ganske
trist, igen gående for en fæstning:
23... cxb5?! 24. Dxe4!
Den taktiske pointe. Hvid får to
officerer for tårn og bonde.
24... Dxc1 25. Dxd5 Dc7 26. Dxb5

Hvids stilling er tæt på vundet. Magnus burde have beholdt dronningerne på brættet og angrebet på
kongefløjen, men selv i det følgende
slutspil med to løbere imod tårn
havde han flere chancer for at vinde,
hvilket – som vanligt – er glimrende
beskrevet af Jacob Aagaard (se “Strategiske koncepter side 51, red.).
26… Tb8 27. Dd5 Td8 28. Db3
Tb8 29. Da2 h6 30. Dd5 De7 31. De4
Df6 32. g3 Tc8 33. Ld3 Dc6 34. Df5
Te8 35. Le4 De6 36. Dh5 Se7 37.
Dxe5 Dxe5 38. Sxe5 Sg6 39. Lxg6
Txe5 40. Ld3 f6 41. Kg2 Kh8 42. Kf3
Td5 43. Lg6 Ta5 44. Ke4 Tb5 45. h4
Te5+ 46. Kd4 Ta5 47. Kc4 Te5 48.
Ld4 Ta5 49. Lc5 Kg8 50. Kd5 Tb5 51.
Kd6 Ta5 52. Le3 Te5 53. Lf4 Ta5 54.
Ld3 Ta7 55. Ke6 Tb7 56. Kf5 Td7 57.
Lc2 Tb7 58. Kg6 Tb2 59. Lf5 Txf2 60.
Le6+ Kh8 61. Ld6 Te2 62. Lg4 Te8
63. Lf5 Kg8 64. Lc2 Te3 65. Lb1 Kh8
66. Kf7 Tb3 67. Le4 Te3 68. Lf5 Tc3
69. g4 Tc6 70. Lf8 Tc7+ 71. Kg6 Kg8
72. Lb4 Tb7 73. Ld6 Kh8 74. Lf8 Kg8
75. La3 Kh8 76. Le6 Tb6 77. Kf7
Tb7+ 78. Le7 h5 79. gxh5 f5 80. Lxf5
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Txe7+ 81. Kxe7 Kg8 82. Ld3 Kh8 83.
Kf8 g5 84. hxg6. Pat! ½-½.

Stillingen
Carlsen 7 – Karjakin 7
3. hurtigparti, 30. november 2016
Hvid: Sergej Karjakin (2772)
Sort: Magnus Carlsen (2853)
Spansk / C84
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0-0 Le7 6. d3 b5 7. Lb3 d6 8.
a3 0-0 9. Sc3

For fjerde gang. Efter at have afveget
to gange spiller Magnus det samme
som i matchens 2. parti:
9... Sa5 10. La2 Le6 11. b4!?
I 2. matchparti fulgte11. d4.
11... Sc6!?
Absolut mere gængs er 11... Lxa2
som Aronian spillede imod Caruana
i kandidatturneringen i 2016.
12. Sd5!?
Udnytter straks at Sort ikke slog
på a2 ved, at det ellers naturlige 12...
Sxd5 ikke er muligt på grund af 13.
exd5 med en simpel gaffel.
12... Sd4 13. Sg5!

Det kritiske. c3 er en trussel. Sort
kan ikke blot bytte på f3. Magnus
tager en principiel beslutning:
13... Lxd5 14. exd5 Sd7
Umiddelbart ser Sorts stilling lovende ud. Hvids løber på a2 er ude
af spil, men får Hvid konsolideret og
når at spille c3+d4 samt Lb1, bliver
løberparret dominerende. Med andre
ord er Sort nødt til at agere aktivt,
inden Hvid får organiseret sig.
15. Se4 f5! 16. Sd2 f4! 17. c3 Sf5

Såfremt Magnus havde tabt matchen, havde de russiske skakhistorikere kaldt Sorts spil for overoptimistisk og svækkende.
18. Se4?!

“Publikum brød ud i jubel.
Norsk TV oplevede seerrekorder for skak,
selvom klokken havde passeret midnat.”
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Allerede et skridt i den forkerte
retning. e4 ligner naturligvis et godt
felt, men det blokerer for, at Hvids
løber kan blive aktiv i b1-h7diagonalen, og derudover ville f3
ofte være et bedre felt for den hvide
springer.
18... De8 19. Lb3 Dg6 20. f3 Lh4
Under partiet var der snak om, at
Sort havde en god “kongeinder”. Der
er absolut sammenfald, men en helt
afgørende forskel er, at Sort ikke har
en hvidfeltet løber og i scenarier,
hvor Sort skulle prøve ting som Lg3
og Dh5, har Hvid altid som minimum h3!, da Sort ingen løber har at
ofre, hvilket ellers er tematisk i Kongeindisk.
Carlsen er dog ikke blot fokuseret på kongefløjen, men bruger h4 til
at omorganisere sine lette officerer:
21. a4 Sf6 22. De2 a5!

Magnus brugte præcis samme tema i
et hurtigskakparti tidligere på året
imod Topalov i hurtigskakken i Leuven. (afslutningen er vist i Skakbladet nr. 4 2016).
I en stilling, hvor man ellers
skulle tro dronningefløjen er Hvids,
besvarer han a4 med ... a5! og bryder
Hvids bondestruktur på dronningefløjen.
23. axb5 axb4
Karjakin er nu nødt til at tillade,
at Sort får enten d4 eller e3 til sin
springer. Han vælger det sidste:
24. Ld2 bxc3 25. Lxc3 Se3 26.
Tfc1
Stillingen er uklar. Begge sider
har positionelle trumfer, men der

skal ikke meget til, før det tipper til
Hvids fordel. Et par passive sorte
træk og presset imod c7 i c-linjen
bliver en faktor. Computerne viste
dog på stor dybde, at Sort her havde
en stærk plan, men som jeg fandt
umenneskelig, da den involverede at
overlade a-linjen til Hvid, for derefter at lave et tilbagetog med dronningen:
26... Txa1! 27. Txa1 De8! 28. Lc4

28… Kh8!
Med kongen ude af bindingen truer
Sort nu med at slå på d5.
29. Sxf6 Lxf6!
Computerne vil slå på f6 med gbonden for derefter at angribe i glinjen. Der er gode argumenter
derfor, men Carlsens træk er klart
bedre – og mere menneskeligt! Og
da jeg holdt op med at stirre på computerevalueringen, men tænkte over
stillingen i et menneskeligt perspektiv, begyndte jeg at forstå Magnus’
pointe – og at matchen var ved at
blive afgjort til norsk fordel:
30. Ta3

Lige ved og næsten for Karjakin, der alligevel modtog sin præmie med et
stort smil.
Foto: Lennart Ootes
30... e4!!
Pointen. Sort ofrer en bonde, men
opnår total dominans på de sorte felter, hvor springeren på e3 sammen
med dronningen på e5 hersker totalt.
Hvid kan ikke i længden forhindre,
at det sorte tårn afgørende leverer
det sidste skub, der får Hvids stilling
til at falde sammen:
31. dxe4 Lxc3 32. Txc3 De5 33.
Tc1 Ta8 34. h3 h6 35. Kh2?!
Her og tidligere burde Hvid have
forhindret Sorts næste træk. Det ændrer dog ikke ved, at Sort med for
eksempel Ta3 kan forstærke sin stilling og måske derefter centralisere
sin konge og rykke frem med bønderne på kongefløjen. Ved optimalt
spil forsvarer Hvid sig måske, men i

praksis er opgaven næsten umulig,
og Karjakin falder her omgående
sammen:
35... Dd4 36. De1?
Analogt med tidligere i matchen
gav det også her mening at ofre en
bonde for at få lidt luft. 36. e5!? var
bedste praktiske chance.
36... Db2!
Sort står til gevinst, Hvid kan
ikke forhindre dublering på 2.
række.
37. Lf1 Ta2 38. Txc7?
38. Tb1 er eneste træk, der ikke
taber direkte, men selvom den sorte
dronning midlertidigt må trække sig
tilbage, er den sorte stilling stadig
vundet. Nu er det derimod slut direkte:
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38... Ta1! 39. Opgivet. 0-1

Dd2 Sa6 12. Le2 Sc5 13. 0–0 Ld7
14. Tb1 Tfc8 15. b4 axb3 16. axb3
Dd8 17. Sd3 Se6 18. Sb4 Lc6 19.
Tfd1 h5 20. Lf1 h4 21. Df2 Sd7 22.
g3 Ta3 23. Lh3 Tca8 24. Sc2 T3a6
25. Sb4 Ta5 26. Sc2 b6 27. Td2
Dc7 28. Tbd1 Lf8 29. gxh4 Sf4 30.
Lxf4 exf4 31. Lxd7 Dxd7 32. Sb4
Ta3 33. Sxc6 Dxc6 34. Sb5 Txb3
35. Sd4 Dxc4 36. Sxb3 Dxb3 37. De2
Le7 38. Kg2 De6 39. h5 Ta3 40. Td3
Ta2 41. T3d2 Ta3 42. Td3 Ta7 43.
Td5 Tc7 44. Dd2 Df6 45. Tf5 Dh4
46. Tc1 Ta7 47. Dxf4 Ta2+ 48. Kh1
Df2.

Stillingen
Carlsen 8 – Karjakin 7
Sidste parti
Foran for første gang i matchen var
det naturligvis svært at få armene
ned, men Sort er overraskende ofte
kommet tilbage fra must-winsituationer. En typisk fejl er, at Hvid
spiller for passivt. For eksempel
måtte Anand af den grund meget
igennem, før han fik bjærget den afgørende remis imod Gelfand i
Moskva 2012.
Den fælde faldt Magnus ikke i, og
selvom jeg måske syntes, at hans åbningsvalg imod Karjakins sicilianer
var lidt risikabelt, virkede det netop
markant bedre end Anands 3. Lb5+
fra Moskva 2012.
Magnus fik hurtigt opbygget en
knusende stilling. Karjakin afveg et
par tilbudte trækgentagelser, imens
hans stilling blot blev værre og
værre. Lidt ud af kontrol kom det
måske, men Magnus var hele tiden
ovenpå, og da Karjakin til sidst satsede alt, fik matchen følgende ikoniske afslutning:
4. hurtigparti, 30. november 2016
Hvid: Magnus Carlsen (2853)
Sort: Sergej Karjakin (2772)
Siciliansk / B54
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. f3 e5 6. Sb3 Le7 7. c4 a5 8.
Le3 a4 9. Sc1 0–0 10. Sc3 Da5 11.
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Sort truer mat i et træk på g2, men f.
eks 49. Dg3!? sikrer alt og ville i fred
og ro afslutte matchen.
49. Tc8+! Kh7
En online-kommentator uden computer gik her i panik og troede, Magnus havde sat alt overstyr. For nu
truer ikke blot Dg2 mat, men også
Ta1+.
Og Hvid kan ikke dække begge
dele. Umiddelbart har Hvid selv
ingen gode skakker.
Bortset fra:
50. Dh6+!! opgivet. 1-0.

Publikum brød ud i jubel. Norsk TV
oplevede seerrekorder for skak,
selvom klokken havde passeret midnat. Mens folk strømmede til for at
hylde Magnus, var jeg på telefonen i
et baglokale for at dele momentet
med det skaklige hold i Norge, som
jeg havde samarbejdet med de seneste måneder samt min kone, som jeg
havde været væk fra længe, og som
var i Litauen.
Trodsede modgang
Dette var Magnus’ sværeste VMmatch til dato. Heller ingen tvivl om
at det kunne være gået galt. Karjakin
bør – trods al kritikken for hans passive stil – have kredit for at vælge og
udføre en strategi, der fik ham så tæt
på en overraskende VM-titel imod
en frygtindgydende modstander.
Kasparov var meget kritisk overfor Anand i 2012, da denne med det
yderste af neglene havde forsvaret
sin VM-titel imod Gelfand efter omkamp. Men kritikken rammer efter
min opfattelse helt ved siden af.
De store mestre defineres netop
af, hvordan de agerer, når tingene
ikke lykkes. Hvor galt det kan gå,
burde Kasparov af alle vide efter
matchtabet imod Kramnik i 2000.
At vinde, når tingene ikke vil lykkes, og når modstanderen forhindrer
én i at spille, som man gerne vil, så
man derfor skal kæmpe sig tilbage
både resultatmæssigt og psykisk, det
er en verdensmester værdig.

Slutstillingen
Carlsen 9 – Karjakin 7

Den dramatiske VM-match
er overstået.
Verdensmesteren Magnus Carlsen
er på vej mod nye eventyr sammen
med sin danske cheftræner
Peter Heine Nielsen.
Foto: FIDE

Vi kunne have brugt
en rengøringskone!
Den traditionelle engelske turnering Hastings International Chess Congress blev
afholdt omkring nytårsskiftet for 92. gang, hvilket gør den til verdens ældste skakturnering. Den er legendarisk på flere punkter: Udover selve alderen, så er der et
hav af prominente navne, der tidligere har vundet turneringen. Et lille udpluk:
Capablanca, Euwe, Aljechin, Botvinnik, Spasskij, Judit Polgar og Karpov. Danmark er
også fint repræsenteret med både Bent Larsen og Peter Heine Nielsen på listen.
Af Freja Vangsgård
år havde Danmark hele otte deltagere i hovedturneringen, der
nu til dags spilles som en open
på ni runder. Den danske delegation
bestod af GM Allan Stig Rasmussen,
IM Mads Hansen, FM Kristoffer
Dyrgård, FM Jesper Thybo, Simon
Wilbrandt, Jens Ramsdal, Rasmus
Thøgersen og WFM Freja Vangsgård.
Mens Allan Stig Rasmussen som
stormester blev indlogeret på hotel,
lejede resten af delegationen sig ind
i to lejligheder i gåafstand fra spillestedet. Selvom det måske er lidt atypisk ikke at bo på hotel, fungerede
det nu helt fint, og det havde faktisk
flere fordele. For eksempel blev det
en hel del billigere, da vi selv kunne
lave mad. Undertegnede boede sammen med Jens Ramsdal og Rasmus
Thøgersen i en lille etværelseslejlighed, der hurtigt blev et fælles samlingspunkt for den danske delegation, hvor vi samledes og lavede mad
flere aftener, og nytårsaften blev også
fejret i vores lille lejlighed. Hertil skal
nævnes, at vi dog godt kunne have
brugt hotellets rengøringsdame
dagen derpå!

I
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Dansk succes
Rent skakligt havde Danmark meget
at fejre. Efter den første halvdel af
turneringen var det meste gået i
vores retning, således stod de otte
danskere til i alt at tjene 100 Elo
point, og der havde allerede været
flere nævneværdige individuelle
præsentationer: Allan Stig Rasmussen førte turneringen med et halvt
point, Jens Ramsdal og Simon Wilbrandt havde begge vundet i overbevisende stil over en spanier med
2386 i Elo, og Jesper Thybo lagde
sensationelt ud med at vinde over
den højest ratede i hele turneringen,
en stærk indisk stormester med 2647
i rating. Dette blev senere blev kåret
som turneringens flotteste parti, og
Jesper Thybo har da også kommenteret det nedenfor. Thybo havde i det
hele taget en rigtig flot turnering,
hvilket bragte ham i spil til en IMnorm.
Mulig oversidderrunde
En af de gode ting ved turneringen
var, at alle spillere (undtagen toppen) kunne vælge at sidde over i en
runde, hvilket der naturligvis var
mange, som benyttede sig af på årets
første dag. Der var dog ingen danskere, der tog den oplagte fridag,
hvilket overraskende nok gav pote,

for sammenlagt scorede vi over forventet i nytårsrunden.
De flotte resultater fortsatte ind i
det nye år for danskerne, desværre
blev delegationen ramt af sygdom
omkring runde 7.
Værst gik det ud over Kristoffer
Dyrgård, der måtte sidde over i de to
sidste runder. Der var dog stadig
masser af optimisme at spore blandt
danskerne, da Allan Stig Rasmussen
havde muligheden for at vinde turneringen med en sejr i sidste runde,
mens Jesper Thybo med en sejr i sidste runde ville opnå en IM-norm.
Derudover så de fleste ud til at vinde
rating. Desværre blev det hverken til
en turneringssejr til Allan eller IMnorm til Jesper. Til gengæld fik Mads
Hansen sjovt nok et bevis på, at han
havde opnået en IM-norm – arrangørerne havde ikke helt lagt mærke
til, at Mads var blevet IMer i forvejen, men hvem bliver ikke glad for en
ekstra norm?
Alt i alt var det en god turnering,
både socialt og rent skakligt. Danmark endte med at vinde 101 Elo
point tilsammen, der fordelte sig
som følgende: Allan (+12), Mads (1), Jesper (+18), Jens (-2), Kristoffer
(-4), Rasmus (+18), Simon (+9) og
Freja (+51).

Jesper Thybo kommenterer
Hvid: S.P. Sethuraman (2647)
Sort: Jesper Thybo (2352)
London / A45
Jeg skulle op imod turneringens højest ratede spiller i første runde.
Under forberedelsen så jeg han tit
slog 2650–2700 spillere og fik det til
at se nemt ud. Men ingen grund til
at give op før kamp!
1. d4 Sf6 2. Lf4 g6 3. Sc3 d5 4. e3
Lg7 5. h4 c6 6. Le2
Jeg vidste, han spillede det her sjældent og blev enig med mig selv om
at spille h5, når han spillede Le2.
6... h5 7. Sf3 Lg4 8. Sg5 Lxe2 9.
Dxe2 0–0 10. 0–0–0 b5!

Sort når lige akkurat at true springeren, før Hvid får spillet e4. Fedt at
spille aggressivt og med modsatte rokader på trods af modstanderens
styrke!
11. e4 b4 12. Sb1
Alternativet var 12. Sa4. Det er
heller ikke så fedt at have springeren
her, da den er lidt væk fra centrum.
12... Da5 13. b3 dxe4 14. Sxe4 Sbd7
og Sort står nok bedre her, men
springeren på a4 blokerer mere end
den gør på b1.
12... dxe4 13. Sxe4 Sbd7 14.
Sbd2 Sd5
Undgår at bytte et sæt springere,
da det endnu ikke er helt klart, hvad
springeren på d2 skal. Derudover
kommer der nu pres på d4. Hvis

springeren går til f3, bliver det meget
svært at gennemføre g4, og på b3
kommer a5–a4 i hovedet på den.
15. Lh2
Jeg tænkte, 15.Lg5 var en anden
og måske mere aktiv mulighed. Løberen kan dog komme i problemer
her: 15... f6! 16. Le3 f5 17. Sg5 f4 med
stor fordel for Sort.
15... Db6!
Var meget tilfreds med det træk.
Dronningen skal stå her, presser d4,
og gør klar til a5–a4.
15... Lxd4? Sort har ikke tid til at
tage bonden på grund af 16. g4!, og
nu er det Hvid, der har initiativet.
16. g4!? hxg4
Sort kan ikke tillade, at Hvid slår
på h5.
17. h5!
Hele ideen med g4. 17. Dxg4? f5!
17... gxh5 18. Lg3 Db5

Tager dronningen med og stiller
Hvid overfor i et svært valg.
19. De1?!
Afbytningen af dronningerne
ville have været bedre, men det forsimpler også spillet. Jeg havde regnet
med, det stadig var noget bedre for
Sort efter 19. Dxb5 cxb5 20. Txh5 f5.
Computeren mener dog, at Hvid har
gode ressourcer for modspil!
19... S5f6!
Ideen er at give d5-feltet til dronningen, hvilket ikke ville have været
muligt med S7f6.
20. f3
Hvid prøver at åbne yderligere
op.

20... Dd5 21. fxg4 Sxg4!
Gør klar til f5–f4 for at få tårnet
med.
22. Sb3?!
22. De2 var nok bedre, men efter
22... c5 er Hvid er stadig tæt på at
være fortabt her. Der er dog stadig en
masse tricks.
22... a5
Logisk at mose frem på fløjen. Nu
er Hvids stilling nok tabt.
23. Kb1 f5 24. Sg5 f4 25. Lh4
Hvids opstilling er meget spøjs
med Sg5 og Lh4, der blokerer for tårnet. Nu sættes en prop i!
25... Se3
Første prop.
26. Td3 a4 27. Sd2 Sf6
27... a3! var en hurtigere gevinst
28.b3 Se5! og vinder.
28. Tg1 Sfg4
2. prop. Sort har fuldstændig
kontrol.
29. Sgf3

29... b3! 30. c4 bxa2+ 31. Kxa2 Sxc4
32. Ka1 Sce3
Og der er ikke meget mere at tale
om. Sort dominerer totalt og er
endda foran med tre bønder.
33. Dc1 e5 34. Tc3 a3 35. b3 exd4
36. Tc5 d3+ 37. Ka2 Dd7 38. Se5 Dd4
39. Sdf3 Db2+ 40. Dxb2 axb2+ 41.
Kxb2 Sxe5 42. Txg7+ Kxg7 43. Txe5
Tf5 44. Te7+ Kg8 45. Le1 Tc5 46. b4
Tc2+ 47. Kb3 Tca2! 48. b5 T8a3+ 49.
Opgivet. 0–1.
Så gad han ikke mere - En god
skalp på 2647 - ikke en man slår hver
dag.
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Øvelser

Løsninger side 53

Aktuel taktik v/ GM Jacob Aagaard
Det er en stor ære at overtage denne klumme efter Bent
Kølvig. Jeg skal gøre mit bedste for at finde sjove og interessante stillinger fra nye partier, som kun de færreste læsere vil have set.
Opgaverne er opdelt i tre kategorier:
Grønne opgaver: Den letteste kategori, hvor det handler
om at finde en lille, fiks taktisk vending.
1. Hvid trækker!

Safarli – Donchenko, Basel 2017

En hyggelig stund blev der også tid til.

Gule opgaver: De mere avancerede kombinationer, som
har nogle nuancer, som det godt kan tage lidt tid at
finde.
Røde opgaver: Denne kategori byder selv de stærkeste
spillere på problemer.
Find bræt og brikker frem og tænk dig om! Opgaven er
ikke nødvendigvis at finde alle varianter, men at forstå,
hvad det vigtige er i stillingen og reagere derefter.

2. Hvid trækker!

Nikitenko – Zarubitski, Minsk 2017

3. Hvid trækker!

Pichot – Zamorano, Antofagasta 2017

Foto: Freja Vangsgård

1. Hvid trækker!

2. Hvid trækker!

3. Hvid trækker!

Slutstilling efter 9 runder
1. GM Deep Sengupta, Indien (2575) 7 point.
2-6. IM Miklos Galyas, Ungarn (2473), IM R. Praggnanandhaa, Indien (2452), GM Bogdan lalic,
Kriatien (2443), IM Arghyadip Das, Indien (2399) og FM Ravi Haria, England (2382) 6½.
7-12. GM S.P. Sethuraman, Indien (2647), GM Alexandr Fier, Brasilien (2590), GM Benjamin Gledura,
Ungarn (2584), GM Murali Karthikeyan, Indien (2530). GM Allan Stig Rasmussen, Danmark (2502)
og IM Justin Tan, Australien (2451) 6.
13-25. GM Daniel W. Gormally, England (2493), HM Mark L. Hebden, England (2492),
IM Gudmundur Kjartarsson, Island (2468), IM Mads Hansen, Danmark (2452), IM Bobby Cheng,
Australien (2446), GM Glenn C. Flear, England (2428), FM Jesper Thybo, Danmark (2352),
IM Richard A. Bates, England (2347), Edmund C. Player, England (2239), WGM Nino Maisuradse,
Frankrig, IM Petr Marusenko, Ukraine (2214), FM Mark Lyell, England (2203) og Claudio Boino,
Portugal (2066) 5½.

Ragger – Hansen, Wijk aan Zee 2017

1. Hvid trækker!

Abhishek – Bagi, Chess.com
Pro League 2017

2. Hvid trækker!

Gledura – Repka, Slovakiet 2017

3. Hvid trækker!

26-37. bl.a. Jens Albert Ramsdal, Danmark (2190) 5.
38-50. bl.a. Kristoffer Dyrgaard, Danmark (2311) og Rasmus Thøgersen, Danmark (2161) 4½.
51-69. bl.a. Simon Pil Wilbrandt, Danmark (2180) og WFM Freja Vangsgård, Danmark (1975) 4.

99 deltagere.
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Bok – Dobrov, Wijk aan Zee 2017

I. Sokolov – Swapnil, Rilton Cup 2017

S. Ivanov – I. Sokolov, Rilton Cup 2017
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Indbydelse til

DM i SKAK 2017
Dansk Skak Union og Skørping Skakklub indbyder unionens medlemmer
til DM og påsketurnering 2017.

Kort Påske:

Lynskak-DM

5 runder FIDE-schweizer. Der spilles i to forløb.

Fredag den 14. april kl. 19.30. Tilmelding og betaling senest fredag

1. forløb starter lørdag den 8. april og slutter mandag den 10. april.

den 14. april kl. 18.00. Indskud: 100 kr.

2. forløb starter torsdag den 13. april og slutter lørdag den 15. april,

Betænkningstid 5 min til hele partiet.

her kan man også nå at deltage i DM i lyn fredag aften.

Stævnefest
G7:

Påskedag, søndag den 16. april kl. 19.00, afholdes stævnefest i re-

7 runder FIDE-schweizer. Start tirsdag den 11.april kl. 18.30

stauranten på Hotel Comwell Sport. Tilmelding forud til arrangørerne, og senest på stævnekontoret lørdag den 15. april kl. 12.00

Spillested

3. Spillere med et ratingtal på mindst 2500.

G5:

Comwell Sport Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping

4. De højest ratede tilmeldte spillere med et gyldigt

5 runder FIDE-schweizer. Der spilles i to forløb

Forplejning

1. forløb starter lørdag den 8. april og slutter onsdag den 12. april.

Al forplejning kan købes på spillestedet og madvarer må ikke med-

5. De højest ratede tilmeldte øvrige mesterspillere.

2. forløb starter torsdag den 13.april og slutter mandag den 17. april

bringes udefra.

Comwell Sport Rebild Bakker ligger kun 10 min. kørsel fra motorve-

Der stilles enkeltværelse til rådighed på Hotel Comwell Sport Rebild

Betænkningstider

jen og knap 3 km fra Skørping Station. Der arrangeres transport mel-

Bakker fra lørdag den 8. april for alle deltagere i Landsholdsklassen.

.I alle klasser spilles med 90 minutter til 40 træk plus 30 minutter til

lem spillestedet og stationen flere gange dagligt under turneringen.

Præmier i landsholdsklassen: 1. pr. 10.000 kr., 2. pr. 6.000 kr., 3. pr.

resten af partiet med tillæg af 30 sekunder pr. træk hele partiet

Indkvartering
Hotel Comwell tilbyder overnatning til favorable priser:
Enkeltværelse 650,- kr.

www.comwellsport.dk

kandidatresultat.

Hotellet sammensætter nogle favorable skaktilbud til os.

Transport

Bemærk der er gratis kaffe og vand på spillestedet.

4.000 kr., 4. pr. 2.000 kr.

igennem.

Tidsrum

Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales med arrangørerne

Lørdag den 8. april til mandag den 17. april 2017.

senest ved tilmeldingsfristens udløb.

Bemærk at ved DM kan man komme en time for sent, før
man taber på udeblivelse.

Elo-rating

Kandidatklassen

Remistilbud

Alle grupper, som opfylder FIDEs betingelser, vil blive Elo-ratet.

Kandidatklassen spiller 7 runder FIDE-schweizer.

Det er i Landsholdklassen ikke tilladt at tilbyde remis før begge spil-

Start tirsdag den 11. april kl. 18.30.

lere har udført 30 træk.

Dobbeltværelse 850,- kr.
Priserne er inkl. morgenmad.

Indskud og tilmeldingsfrister

I Kandidatklassen deltager mindst otte spillere.

350 kr. i alle klasser undtagen Landsholdsklassen.

Rabatpris ved forudbetaling senest 26. marts = 300 kr.

Booking:

Berettiget til at deltage i Kandidatklassen er:

Spilletidspunkter:

Online via DMs hjemmeside www.skak-dm.dk

1. Spillere, der deltog i Landsholdsklassen 2016, men som ikke er

De anførte sluttidspunkter er omtrentlige, da spilletiden varierer i

eller via Hotel Comwelll http://www.comwellsport.dk/

kvalificeret til Landsholdsklassen 2017.

forhold til trækantallet i partierne. Ved dobbeltrunder har man krav

Bookingkoden er SKAK2017

2. De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere med et ratingtal på

på minimum 30 minutters pause mellem partierne.

Tilmelding:

Landsholdsklassen: Sidste frist for tilmelding mandag den 27.

mindst 2000. Spillerne må ikke være fyldt 20 år 1. januar 2017.

marts kl. 24.00

3. Spillere med et gyldigt kandidatresultat.

Par-lyn

Online via DM-hjemmesiden: www.skak-dm.dk

Kandidatklassen, Kvindeklasen samt G7: Sidste frist for til-

4. Tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200.

Onsdag den 12. april kl. 19.30. Tilmelding og betaling senest onsdag

Alternativt kan tilmelding foregå gennem egen klub til:

melding og betaling mandag den 10. april kl. 18.00.

Bedst placerede juniorspiller i kandidatklassen får titlen

den 12. april kl. 18.00

Lars-Henrik Bech Hansen, Hjertebjærgparken 20, 4340 Tølløse.

Kort Påske 1 samt G5 1: Sidste frist for tilmelding og betaling fre-

”Juniordanmarksmester”. Ved ligestilling i point og korrektion deles

Betænkningstid 3 min + 2 sek. tillæg pr. træk. Indskud kr. 100 pr. par.

Telefon: 27 57 63 58 / Email: dm2017@skak.dk

dag den 7. april kl. 18.00.

titlen.

Dato

LH Klassen

G5 - 1

Lørdag 8. april
Søndag 9. april

14-20
14-20

Veteran, G5 2 samt Kort Påske 2: Sidste frist for tilmelding og
betaling onsdag dag den 12. april kl. 18.00.

Kvinde-DM klassen
Berettiget til at deltage i Kvinde-DM klassen er alle tilmeldte kvin-

Har man ikke betalt eller positivt bekræftet sin deltagelse
senest på tilmeldingsfristen, tages man ud af turneringen.

der. Klassen gennemføres ved mindst fire deltagere. Med 14 eller

Indskud betales til Jutlander Bank kontonummer: 9812-2073510662

fastsætter FU turneringssystemet i samarbejde med arrangørerne.

Husk at angive: Navn + fødselsdato + klubnavn.

Vinderen af klassen bliver Danmarksmester. Ved ligestilling deles

flere spillere i klassen spilles 7 runder FIDE-Schweizer, med færre

pengepræmier, mens placeringer afgøres ved almindelig korrektion.

Kandidat
Kvinder
G7

Veteran
G5 – 2

Kort
Påske

14-20
14-20

14-20
10-16 + 16-22

14-20

10-16 + 16-22

Præmier vil blive offentliggjort på spillestedet og på hjemmesiden,

Start tirsdag den 11. april kl. 18.30

en del af disse kan være naturalier eller gavekort til Dansk Skaksalg.

Garanteret 1. præmie 2.000 kr. Øvrige præmier afhænger af deltage-

Mandag 10. april

14-20

rantal, og bekendtgøres senere.

Tirsdag 11. april

14-20

18.30-00.30

14-20

Onsdag 12. april

14-20

14-20

14-20

Torsdag 13. april

14-20

14-20

14-20

10-16 + 16-22

Fredag 14. april

14-20

14-20

14-20

14-20

Lørdag 15. april

14-20

14-20

14-20

10-16 + 16-22

Turneringsformer:
Landsholdsklassen

Veteranklassen

I Landsholdsklassen deltager ti spillere, der spiller alle-mod-alle.

Spilles som 5 runder FIDE-schweizer. Start torsdag den 13. april.

Berettiget til at deltage i klassen er spillere, der er registreret i FIDE

Deltagerne skal være fyldt 60 år den 13. april 2017.

som repræsenterende en del af Rigsfællesskabet, og som opfylder
et af nedenstående krav i nævnte rækkefølge:

Øvrige grupper

Søndag 16. april

12-18

9-15

9-15

1. Vinderen af Landsholdsklassen 2016.

Der kan vælges mellem følgende turneringsformer:

Mandag 17. april

Evt. Omkamp
kl. 13.00

9-15

9-15

2. Vinderen af Kandidatklassen 2016.
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Den norske skakskole
Et stykke udenfor Oslo på Hans Burums Vei 30 i Bærum blandt fodboldbaner,
sportshaller og træningscenter ligger Norges Toppidrettsgymnas i sin fulde pragt
og med sine 15 elitesportslinjer. Jeg står lidt og kigger på skiltet udenfor
og overvejer, om jeg egentligt er gået forkert, men den er vist god nok.
I Norge koster en halv agurk 30 NOK, der er minus 10 grader i oktober, skak er en
idræt, og der findes et gymnasie, hvor du kan have skak som linjefag.

Af Ellen Kakulidis
starten af juni flyttede jeg officielt til Oslo i Norge, fordi jeg igennem en specialordning med
træneren på skaklinjen, Simen Agdestein, havde fået lov til at være

I

med i et halvt år og udelukkende
følge skakundervisning på NTG.
Undervisningen foregik mandagtorsdag kl. 8.30-11.00 hver uge, hvor
den hovedsageligt blev ledt af Simen
i et samspil med nogle af Norges
største ungdomstalenter herunder

Aryan Tari, Lars-Oskar Hauge, Sebastian Mihajlov m.fl., samt tre kvindelige spillere og én svensker. I alt var
vi 12 spillere, hvor ratingniveauet
strakte sig fra basisspillere med 1700
til stormestre med næsten 2600. Der
er både længde, bredde, køn, kirke i

Ellen Kakulidis spillede med i Øbro Nytår i de sidste dage af 2016. Her analyserer hun sit parti mod Nicolaj Benjamin O’havy (tv.).
Daniel Andersen i forgrunden følger med på sidelinjen.
Foto: Jan Løfberg.

klassen. Kort sagt “plads til alle”, som
har interessen.
Skak og andre sager på skemaet
En typisk dag på NTG starter med et
par opvarmningstudier eller svære
mat-i-to-opgaver, som vi løser i “fællesskab”, efterfulgt af for eksempel
partianalyser, åbningsanalyser eller
skakhistorie. Dagsordenen afhænger
mest af Simens humør i dét sekund,
han træder ind af døren, og som derfor altid er en overraskelse. Størst var
chokket, da alle bordene blev ryddet
til siden, og programmet stod på latinamerikansk dans. Det er svært at
påstå, at stemningen var komfortabel, men det trøster, at NTG-drengene i det mindste ved, hvordan man
fører damen i skak...
Fra venstre Sara Næss, Nils Grandelius (gæst), Ellen Kakulidis, Lars Oskar Hauge, Johan-Sebastian Christiansen, Lucas Renaldi,
Eivind Olav Risting, Johannes Haug og Sebastian Mihajlov.
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Herunder ses et studie, som vi løste
på en antageligt kold morgen. Det er

en af de sjældne, hvor a) pigerne bidrog til løsningen, og b) det tog mere
end 5 minutter. Alt materiale, der
bliver arbejdet med i undervisningen, sendes ud til alle elever.
Hvid trækker og vinder. Løsning nederst.

Leonid Kubbel
Rigasche Rundschau 1914

Lærerige analyser
Partianalyserne blev ofte en mere varieret indsats. Her fik alle en chance
for at få et parti analyseret i fællesskab, som ledte op til virkelig lærerige analyser med hjælp fra gode
skakhoveder og en mulighed for at
se andres åbninger og spillestil.
Andre gange kørte det bare af sporet, og så lignede åbningerne og analyserne noget fra matchen Anderssen – Steinitz i 1886.
Ratingtal og respekt
– en anderledes fortælling
På NTG foregår ind imellem andre
kampe end dem på skakbrættet. Her
er en beskrivelse af en lidt anderledes hændelse:
Jeg slog i bordet og stillede mig
op i én og samme bevægelse: “Hold
så kæft! Jeg respekterer, når vi gennemgår jeres parti nr. 267 i Najdorf,
Den norske skakskole • 37

så kan I også være stille i en halv time
eller bidrage til varianterne, når jeg
endelig har spillet et parti, som er
værd at analysere”.
Lidt rød i ansigtet satte jeg mig
ned igen. Der var helt stille i lokalet,
og Simen smilte: “Så gutter, der blev
I sat på plads!”. De eneste modargumenter omhandlede variantberegninger, og resten af partianalysen
holdt topkvalitet.
På grund af den store niveauforskel er det naturligt, at de bedre elever er mere aktive i nogle elementer
af undervisningen end de svagere,
som til tider falder fra. Niveauet holdes altid højt, men der bliver berørt
så mange forskellige emner, åbninger og opgavetyper, at det altid er givende på et eller andet plan.
For mig var noget af det mest
spændende bare det at observere de
stærke spilleres tankegang, og så
sidde i min egen boble og være overordentligt selvtilfreds, når mine egne
indfald var sådan ”cirkus” i nærheden af svaret. Det er klart, man har
stor respekt for de bedre spilleres
mening, når det handler om skak,

men det kræver heller ikke mere end
en dans, fodboldkamp eller hyggeaften for at indse, at man ikke skal
være bange for at stille det dumme
“men hvorfor/hvorfor ikke” spørgsmål lidt oftere.
Velkommen til unge
skakentusiaster
NTG er ikke bare en skole, hvor du
skemalagt får mulighed for at udvikle dine faglige kundskaber indenfor skak og samtidig tage din
gymnasiale uddannelse. Det er også
et sted, hvor man får chancen for at
møde andre skakentusiaster og
skabe et skakligt netværk.
En stor del af at være skakspiller
handler selvfølgelig om, at man skal
ud og spille nogle turneringer, og
efter NTG har jeg fået en helt ny rejsegruppe. Skolen tager ofte på tur til
diverse turneringer, og de tager
gerne udenforstående unge med –
tilknytning eller ej. Hvis man har interesse i at komme med på tur, eller
overvejer selv at springe ud i det norske skakeventyr på NTG, er man velkommen til at kontakte Simen

Agdestein direkte.
Som de siger i den norske tv-serie
Skam: “Livet er nu!”

Løsning:
1.g6 hxg6 2. Ta1! Dxd5
2... Dg2 3.Tg1 Dxd5 4.Tg4+ Kc5
5.Tg5.
3.Ta4+ Ke5 4.Ta5! og Hvid vinder.

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet
optages gratis

SKAKBRIKSAMLING:
40 forskellige sæt
skakbrikker til salg for
3.000 - kr.
Henvendelse: Sven Ove Petersen
email: sopbp@privat.dk.
tlf. 53 68 22 54 – 45 86 51 08

STØTTEFORENINGENS GENERALFORSAMLING
Der indkaldes til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening lørdag den 15. april 2017 kl. 18.00
på spillestedet for DM i skak, Hotel Comwell Sport Rebild Bakker, Rebildvej 36, 9520 Skørping.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent
6. Valg af:
a) Formand: Allan Bangsbro er på valg
b) 1 bestyrelsesmedlem: Claus Marcussen er på valg
c) 2 bestyrelsessuppleanter: Vagn Lauritzen og Claus Rossen er på valg
d) 2 revisorer: Aksel Hansen og Jesper Dürr Christiansen er på valg
e) 1 revisorsuppleant: Per Stentebjerg-Hansen
7. Eventuelt
Allan Bangsbro, formand
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Nyt fra DSU
fter deadline til Skakbladet nr. 6, 2016 modtog jeg den
overraskende information om, at Thorbjørn Rosenlund
havde redigeret sit sidste nummer, og gik på pension.
Thorbjørn hilste selv af med læserne via en beskeden notits inde
i bladet. Fremgangsmåden betød, at det i hvert fald ikke i samme
nummer var muligt at takke ham for indsatsen gennem de mange
år, så det vil vi finde en senere lejlighed til, både her i bladet og
med en reception som afholdes under DM i Rebild.

E

Unionen er heldigvis i den situation, at vi har dygtige folk med
Poul Jacobsen, formand
mange talenter, som kan træde til, når det der opstår behov for
for Dansk Skak Union
løsning af opgaver. Det viste sig hurtigt at de to, nu vikarierende
redaktører, havde både mulighed og interesse for at hjælpe med
udgivelse af i hvert fald to numre af Skakbladet, mens DSU beslutter sig for, hvorledes fremtidens informationspolitik skal være. Det vil jeg gerne her sige begge tak for, samtidig med
at jeg ønsker dem held og lykke med arbejdet. Det bliver spændende at se, hvorledes bladet
bliver præget af deres opfattelse af hvorledes et skakmagasin bør være.
Det er oplagt i en sådan situation at tage unionens samlede informationspolitik under lup.
Skal Skakbladet i det hele taget fortsætte, det er jo dyrt? Og kan man ikke bare udgive nyheder på skak.dk, og udgive Skakbladet som pdf. filer eller elektronisk blad med mulighed
for at gennemspille partier og analyser online? Hvad med de øvrige informationskanaler,
hvorledes skal de geares i forhold til en situation med et ændret eller evt. nedlagt skakblad?
Der er mange spørgsmål, og mange følelser i spil vedrørende disse overvejelser. Som et led
i processen har hovedkredsformændene undersøgt hos klubberne, hvorledes vi skal indrette os, svarene fører til, at vi påbegynder redesign af skak.dk, samt opretter en ekstra Facebookside, udelukkende beregnet på unge medlemmer.
Endelig stillingtagen til Skakbladets fremtid er udskudt til HB-mødet i påsken. Når du læser
disse linjer, sidder du med det nye blad, som jeg naturligvis håber, du synes godt om. Når
du har læst det vil vi gerne erfare din oprigtige mening, enten via mail, Facebook-opslag eller
kommentarer på anden vis. Læsernes mening er vigtig, især naturligvis fordi vi skal træffe
en beslutning af stor økonomisk betydning,. Uanset hvad den bliver. God læselyst

Fucking Skak
Fænomenet Fucking Skak indtog hippe Absalon på Vesterbro i København og fyldte
kirkerummet med skak, underholdning og hygge. Skakbladet var med og tog en
snak med de to bagmænd Rune Friborg og Mathis Eskjær for at finde ud af, hvad
det hele går ud på.
Af Lars Schandorff
idt på Sdr. Boulevard på
Vesterbro ligger Absalon
Kirke. Udefra en høj, massiv, rød bygning, men efter at have
taget de få trappetrin op kom jeg ind
i et stort åbent rum malet i venlige
pastelfarver, et moderne forsamlingshus med langborde, bar og cafe
– samt et bordtennisbord. Absalon
er et aktivt sted med mange arrangementer, og fællesspisningen er et lokalt tilløbsstykke med 200 spisende
gæster – hver dag. Denne lørdag ef-

M

Mændene bag Fucking Skak, Mathis Eskjær (tv) og Rune Friborg.
På modsatte side: Skak i Absalon. Foto: Lars Schandorff

termiddag havde drengene fra Fucking Skak overtaget det hele. Der var
skakspil overalt og masser af mennesker ved bordene. Jeg genkendte
en håndfuld, men resten var helt sikkert ikke medlemmer af Dansk Skak
Union. Oppe på scenen sad Jakob
Vang Glud og spillede online lyn på
storskærm samtidig med, at han hele
tiden fortalte, hvad han tænkte. Ved
siden af sad Rune Friborg, en af arrangørerne, og kommenterede med
– eller måske rettere distraherede
stormesteren. Der var nemlig indlagt
en del benspænd, blandt andet

havde publikum på forhånd bestemt
en række handicap, som at starte
med 1.g4, ligesom folk fra salen undervejs foreslog – eller rettere forlangte – forskellige træk af tvivlsom
værdi. Mens det foregik, havde folk
også gang i deres egne partier rundt
om i salen, det hele var underholdende og uhøjtideligt på samme tid.
Senere kunne alle også selv prøve
lykken mod Jakob, og det var der
mange, der benyttede sig af.
Fucking Skak har lavet en række
bemærkelsesværdige og populære
events i København de seneste år, og

Jakob Vang Glud spiller live.

med knap 1000 medlemmer af Facebookgruppen er de nærmest blevet
en bevægelse. Jeg fik fat i de to mænd
bag Fucking Skak, Rune Friborg og
Mathis Eskjær, til en snak. De drikker øl, de bander, de taler meget, det
blev underholdende og meget inspirerende.
Begyndelsen
Fucking Skak, hvad er det?
Rune Friborg: Der er to ting. Der
er det, som Fucking skak er blevet til,
og så er der det, som det startede
med at være. Det startede med, at jeg
begyndte at spille skak og læse om
skak, og så spillede jeg mod mine
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Foto: Lars Schandorff

venner, men jeg blev lynhurtigt alt
for god til, at de gad spille med mig.
Så tænkte jeg: Jeg laver en Facebookgruppe, og så laver jeg noget materiale til mine venner, hvor jeg
forklarer: Det her er en god ide, det
her er en dårlig ide. Helt basale ting.
Jeg laver nogle videoer, noget lærerigt materiale, der gør, at du kommer
et niveau op. Der er sådan et trappe-

trin i skak, og når du kommer over
det, så er du måske stadig dårlig,
men du kan se en stormesterkamp
og forstår nogenlunde, hvad der foregår. Og så kan du slå din far! Jeg lavede den her gruppe og gav den et
navn, Fucking Skak, den skulle jo
hedde et eller andet, det var jo kun
til otte af mine venner.
Men nu, når folk spørger mig,
hvorfor det hedder Fucking Skak, så
er det jo, fordi det er et fænomen, det
er en bevægelse! Vi tog ejerskab på
navnet, det er et symbol. Det er også
for at sige: Kender du skak? Ja måske,
men du kender ikke Fucking Skak!
Det er anderledes. Det er et alternativ. Og det viste sig jo bare, at der er
vildt mange mennesker, som synes
skak er fedt, men ikke kan finde sig
selv i det etablerede skakmiljø. De
går ned i en skakklub og tænker:
Skak er fedt, men det her er ikke for
mig. I dag er Fucking Skak en bevægelse, der skal lave et rum til alle
dem, der synes skak er helt vildt fedt,
men som ikke har et sted at gå hen.
Mathis Eskjær: Rune og jeg har
kendt hinanden siden vi var tre år
gamle, så vi er meget på bølgelængde, og også meget uenige, for
det er man, når man på venskabeligt
plan nærmest er gift. Det er sandt, at
Rune lavede den her gruppe for at få
nogen at spille imod. Men jeg spillede slet ikke! Jeg startede fra nul af.
Ret hurtigt efter, at gruppen var
blevet dannet, så jeg et eller andet
potentiale. Dels gik det op for mig,
at skak er på mange måder. Man kan
godt spille skak, hvis man er visuelt
begavet, som jeg er. Jeg har altid
været skræmt væk, fordi jeg har
ingen hukommelse, jeg er dårlig til
logik, jeg er dårlig til matematik, og
jeg har altid tænkt, skak har ikke
noget med mig at gøre – jeg er visuel

“Kender du skak?
Ja måske, men du kender ikke Fucking Skak!
Det er anderledes. Det er et alternativ.”

kunstner – men så fandt jeg ud af,
der faktisk er et eller andet, jeg kan
der. Det gav mig den gnist, at måske
kunne jeg lære at spille det.
Det andet var, det her Fucking
Skak, jeg kunne se et potentiale til at
gøre det sexet! Spillet er jo, hvad det
er, men det er i høj grad også, hvordan man pakker det ind. Vi kan tilføre noget æstetik på en måde. Når
vi holder en event, er det vigtigt for
os, at det ser smukt ud, altså selve
eventen. Og det er vigtigt, at dem der
kommer, repræsenterer nogle forskellige mennesker, for eksempel når
vi har holdt en event udenfor på
Nørrebro med musik og med øl og
med solskin. Vi har et gammelt etableret spil, men alligevel er der et potentiale i at twiste det hele, fordi
Rune og jeg kunne gøre et eller andet
anderledes. Vi kunne gøre det visuelt, og vi kunne gøre det mere fresh.
Vi begyndte at sætte fokus på, at
man skulle kunne spille skak, når
man var i byen. Vi gik rundt i København på vores yndlingssteder og
forærede dem skakspil og ure, fordi
når vi så kom på baren eller cafeen,
så kunne vi spille, og så sørgede vi
for, at det var et show! Det var det,
der meget tiltalte mig, at vi have mulighed for at gøre det til et show.
Det hele rykker
I startede altså som en lille gruppe,
men nu har I næsten 1000 medlemmer. Hvad var det, der rykkede?
Rune: Den ene ting var: Jeg lavede jo en del videoer som var offentligt tilgængelige på YouTube.
Den anden ting var, at når vi mødte
nogle, der sagde ”Jeg kan faktisk godt
li´ at spille skak”, så sagde vi: Så kom
ind i vores gruppe! Den er virkelig
fed. Og så fordi, der skete så meget i
gruppen. Folk lagde et parti op, og så
blev der snakket om det. Der blev
snakket om alt muligt skak. Og vi lavede en skak-rap og lagde også det
ud. Det var sjovt, og det var hyggeligt. Hvis folk havde en ven, der også
spillede skak, så tænkte de: Der er
skide sjovt derinde i Fucking Skak.

“Jeg kunne se et potentiale til at gøre det sexet!
Spillet er jo, hvad det er, men det er i høj grad
også, hvordan man pakker det ind.”
Der sker alt muligt, og det er ikke så
skide seriøst. Den sidste ting var, at
vi begyndte at lave arrangementer.
Mathis og jeg kunne godt tænke os
at spille skak imod folk. Og Mathis
havde opdaget bordene ude ved Superkilen på Nørrebro.
Mathis: Vi tænkte: Vi laver en turnering, som ikke går ud på, at man
skal sidde og skrive sine træk op,
men man skal drikke Fernet Branca,
mens man spiller, og vi gør det på
Nørrebro. Og i vores første arrangement gjorde vi det i minusgrader!
Der var tolv mand, der mødte op,
men vi gjorde det, og vi gjorde det i
fucking flot stil. Det var vores måde
at sige på, at ok den her Facebookgruppe er blevet for skakspillere,
men den handler essentielt om, at
man mødes og har det sjovt, og man
spiller, og det er uformelt, og man
må råbe og skrige. Det var der, Nørrebro-turneringerne startede.
Rune: Og så fandt vi ud af, at hvis
man holder det samme format, men
i stedet for at gøre det midt om vin-

teren, hvor vi seriøst skulle skrabe is
af bordene, men gør det om sommeren, så kommer der hundrede
mennesker og bare hygger sig vildt
meget. Når folk kommer til og spørger ”Nå, kan jeg sidde og spille noget
her? Skal jeg melde mig til?”, svarer
vi: Nej du skal bare sætte dig. ”Hvem
er I?”. Vi kommer fra noget, der hedder Fucking Skak. Så går de ind og
melder sig ind i gruppen, for de vil
gerne komme næste gang. De synes,
det er skide sjovt. Det er derfor, vi
har det vanvittige medlemstal.
Skak for alle
Mathis: Jeg tror, der er en efterspørgsel, som er lidt overset. Den bemærkning, jeg hører oftest, når folk
ser os til en event er: ”Jeg spillede
skak, da jeg var lille, og så har jeg
ikke spillet siden.” Den replik undskylder på forhånd og siger: Jeg er
ikke ret god. For man har opfattelse
af, at hvis man skal spille skak, skal
man være fucking god. Man hører
det hele tiden, der er masser af dem.

Fucking Skak
Facebookgruppe med knap 1000 medlemmer
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er okay, at du bare spiller på nettet en
gang imellem; det er lige meget, hvor
gammel eller ung, eller hvad du er, det
er alt sammen fint, det handler om
kærligheden til spillet. Vi giver jer en
platform, hvor vi kan mødes og have
det sjovt samtidigt.

Mathis Eskjær
31 år
Bor på Amager
Filmskaber
Indehaver af
produktionsselskabet
MAT FILM

I en skakklub er der en eller anden
indkørsel og velkommen til, men
mellem det og at gå ind til en begynderaften i en skakklub er der et vakuum. Den næste gruppe er så dem
der indrømmer: ”Jeg spiller på nettet.” Og så sidder de derhjemme
alene, fordi de ikke nødvendigvis lige
har nogle venner, der spiller, og så er
du alene med det. Skak kan være et
meget ensomt spil. Hvis ikke du ved,
hvor du skal gå hen, hvis klubberne er
for intimiderende, har du ikke noget
sted, du hører til. Der forsøger vi ligesom at fortælle folk: Det er okay, du
ikke har spillet, siden du var lille; det

Det er jo et af de helt centrale punkter. Det er klart, at I er et alternativ
til det etablerede system, men det,
som har slået mig, er, at det virker
til, at I er bedre til at komme i kontakt med dem, som rent faktisk har
lyst til at spille skak, end meget af
det etablerede er. Som om I er mere
i øjenhøjde med folk. Det er selvfølgelig en cadeau til jer. Er det noget I
kan uddybe?
Rune: Min kærlighed er kæmpe
kæmpe til skak. Jeg elsker at fortælle
og snakke om skak. Det er et fantastisk spil på så mange områder, historisk, teknologisk, politisk, kulturelt, alt muligt. Det er klart, at hvis
jeg havde haft 2550 i rating, så ville
jeg nok være meget fokuseret på det
element, der hedder slå din modstander. Jeg startede meget sent og
kommer aldrig til at blive særlig god
til at spille skak. Rigelig god til at
kunne hygge mig og spille partier,
som jeg lige sender til min kæreste
og til Mathis og siger: Hey, så du lige
den her dronningofring? Den var
sgu da meget sexet! Men ikke god
nok til at vinde nogen præmier i turneringer eller sådan noget. Det er på
en måde en styrke, at jeg er dårlig.
Det samme med Mathis som om
muligt er endnu dårligere, end jeg er.
I udstråler jo en utrolig stor
glæde ved skak, som man sjældent
møder i det rigtige skakmiljø.
Rune: Når skak er på mange forskellige måder, og man er dårlig til
skak og må elske dem alle sammen,

“Vi tænkte: Vi laver en turnering, som ikke går ud
på, at man skal sidde og skrive sine træk op, men
man skal drikke Fernet Branca, mens man spiller.”
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Rune Friborg
31 år
Bor på Nørrebro
Musiker
Filmskaber
YouTubeperformer

så kan man også fange folk på mange
forskellige måder. Du kan fange folk,
der er kunstnerisk interesseret, eller
politisk interesseret, eller historisk
interesseret, eller er til spilteori eller
har et forhold til computerteknologi
og så videre. Og man så siger: Kom
ind, giver dem et knus, stikker dem
en bajer, og der så foregår et eller
andet. Tanken er, at vi vil gerne gøre
det åbent. Hvad end din interesse er.
Det kan også være, du bare synes,
brikkerne ser fede ud. Ligegyldigt dit
ambitionsniveau, så kom og vær
med, det handler ikke om at være
den bedste. For at få noget ud af
skak, så skal du eksponeres for det,
det mangevæld, som skak kan være,
og så kan du finde den ting, der passer til dig.
Det var tydeligt i dag I Absalon, at
det ikke nødvendigvis var alle, der

kunne spille skak eller forstod skak,
men de synes, det var rart at være i
rummet. I har jo en kontaktflade,
som er næsten uhørt i normale skakarrangementer.
Mathis: Eventen i Absalon er et
godt eksempel på, at vi går meget op
i rammerne. Vi er i et alternativt folkehus på Vesterbro, og vi har tidligere været udenfor på Nørrebro. Det
skal repræsentere noget, vi står inde
får. Vi kan ikke holde en event i et
klublokale i Valby for eksempel. Det
har noget at gøre med, at de folk, der
har været her i dag – og det er utrolig vigtigt for os – de folk, der sidder
og spiller, det skal være på alle niveauer. Og det etablerede skak, der
er, sørger vi for, ser underholdende
ud. Hvis du har to stormestre oppe
på scenen som spiller et klassisk
parti, så når folk kommer ind, kan de
ikke se, hvad det går ud på. Det er to,
der spiller exceptionelt langsomt, de
bruger fire timer i stedet for, hvad
alle andre mennesker bruger, nemlig
tyve minutter! Så vi bliver nødt til at
demonstrere over for folk, der kommer ind, rent visuelt, hvad der sker.
Sidst havde vi Jonas Bjerre, en dreng
på tolv år, med bind for øjnene i en
kongestol. Nu har vi Jakob Vang
Glud der spiller på nettet. Hvorfor
gør han det? Fordi vi gerne vil vide,
hvad der foregår inde i hovedet på
ham. Vi blæser partiet op på en storskærm, og vi får ham til at forklare i
en mikrofon, hvad det er, han tænker. Det er for, at folk på alle niveauer kan beundre skak for, hvad
det er. Når folk vader ind fra gaden,
og du fortæller, at der er en, der spiller med bind for øjnene, så reagerer
de: Hvordan kan man det? Det kan
de jo ikke forstå.
Rune bryder ind: Det visuelle er
for at få folk med, der ikke i forvejen
er skaknørder.
Kan I uddybe jeres forkærlighed for
locations?
Rune: Det skal jo siges, at vi begge
to laver film, så vi tænker i locations.
Vi tænker på, hvordan det ser ud.

Udendørsskak på Nørrebro, vinter og sommer.

Hvis man skal have folk i tale, der
ikke allerede er skakjunkier, folk der
har brug for at komme over det der
trappetrin, vi talte om, så må man se
det fra deres synspunkt. Der er
mange ildsjæle i dansk skak, men
langt de fleste af dem er først og
fremmest skaknørder og tænker: Jeg
vil have noget skak, nogle rammer,
hvor man kan få noget god kompetitiv skak. Hvor Mathis og jeg tænker: Vi vil have en fed oplevelse
omkring skak. Det har noget at gøre
med, hvad man tænker på først. Er
det en turnering, skal man have et

eller andet rum, mens vi går efter en
helhedsoplevelse.
Mathis: Vores arrangementer
bærer meget præg af en vekselvirkning mellem vores privatliv og vores
arbejdsliv, som er, at vi er kunstnere.
Rune er musiker og filmskaber, og
jeg er filmskaber. Det er der, vi kommer fra. Vi er ikke kommet for at revolutionere skak, vi ser bare skak fra
vores eget synspunkt. Lydniveauet
for eksempel, der skal være musik,
og der må gerne blive råbt. Vi har
savnet noget, og derfor har vi skabt
det, og så har det vist sig, at der er
Fucking Skak • 45

“Hvis du har to stormestre oppe på scenen
som spiller et klassisk parti, så når folk kommer
ind, kan de ikke se, hvad det går ud på.
Det er to, der spiller exceptionelt langsomt,
de bruger fire timer i stedet for,
hvad alle andre mennesker bruger,
nemlig tyve minutter!”
sindssygt mange mennesker, der har
det ligesom os.
Rune: Den helt store ting, skak
kan, er, det kan skabe kontakt mellem mennesker. Hvilket er en af de
ting man går glip af, hvis man ikke
åbner det op udadtil.
Har I nogle gode råd til DSU?
Mathis: Der skal være en dynamik og en spill-over, men samtidig
er det bare smukt, at skak skal være
forskelligt og tiltrække forskellige
folk. Dansk Skak kan lære noget af
Fucking Skak om, at de skal være
mere tilgængelige. Vi kan lære noget
ved at gøre nogle af de langt ude
ideer, vi har, til noget mere etableret.
Men først og fremmest ser jeg det
som en velsignelse, at vi appellerer til
forskellige mennesker på forskellig
måde. Bare fordi det etablerede miljø
har nogle udfordringer, og de kigger
over på den anden side af hegnet,
hvor græsset altid er grønnere, og
siger: Fuck hvor er det nemt, at de
bare drikker bajere, og så virker hele
lortet.
I sidder i en kirke og drikker bajere.
Alle er glade. Der er kvinder og
børn. What´s not to like?
Mathis: Nemlig. Man skal bare
værdsætte forskellen, fordi vi skal
ikke nødvendigvis nærme os hinanden. Eller det kan vi godt, men det er
ikke succeskriteriet, fordi skak skal
være alsidig.
Rune: Jeg ved jo, at Dansk Skak
Union lider under faldende med-
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lemstal, og det har jeg det meget
svært med, fordi verdens bedste
skakspiller – og det er ikke en fesen
verdensmester, det er en rigtig power
verdensmester – han er nordmand.
De snakker dansk i Norge!
En badass
Rune: Han er badass! Fucking. Det
kører virkelig for skak, også internationalt. Men Dansk Skak Union: der
bliver godt nok solgt til egne rækker.
Der er ingen grund til at reklamere
til folk, der har en mestertitel, de
køber, de er medlem af Dansk Skak
Union allerede. Hvis du gerne vil

have nogle nye medlemmer, så må
du finde ud af, hvorfor er folk ikke
medlemmer. Alle de mennesker, der
har været her i dag, hvorfor er de
ikke medlemmer? Det må Dansk
Skak Union finde ud af. Det er et
marked. Det er fandeme ikke, fordi
skak ikke kan sælges. Skak er et fantastisk produkt.

Foto: Lars Schandorff

Fremtiden
På jeres t-shirts står der OutRay
Chess. Hvad er det?
Mathis: Vi har jo fra starten af
med vores turneringer på Nørrebro
og på Facebook osv. erfaret, at der er
en masse mennesker, som elsker
skak og som gerne vil opleve det på
en mere fresh måde. For nogle år
siden var Rune oppe til Politiken
Cup og lave nogle videoer, som vi
har gjort så mange gange før, men
tilfældigvis på engelsk. FressinetKramnik fortalt af storytelleren
Rune, mens han lavede rullefald på
en kirkegård. Det viser sig, at videoen går internationalt. Vi tænker:
Betyder det, at der ligesom i Danmark, hvor der er en masse mennesker, der sidder og ønsker, at der var

“Vi er ikke kommet for at revolutionere skak,
vi ser bare skak fra vores eget synspunkt.
Lydniveauet for eksempel, der skal være musik,
og der må gerne blive råbt.
Vi har savnet noget, og derfor har vi skabt det,
og så har det vist sig, at der er sindssygt mange
mennesker, der har det ligesom os.”

et tilbud til dem, også er et internationalt behov? Når en video, Rune
laver, får 120.000 views på 24 timer,
var det et wake up call for os. En ting
er, at vi har den her stil, som kan
sælge, men vi er begge to filmskabere, og det der det var venstrehåndsarbejde. Du har ingen ide om, hvad
vi kan! Vi er selvfølgelig privilegeret,
fordi film og video er vores medie,
det er vores profession. Vi vil lave en
webbaseret serie. Vi har en masse
ideer og en masse optagelser allerede. Vi vil gerne lægge et afsnit ud
og se, hvad verden siger til det. Og
hvis verden kan lide det, så fucking
masseproducerer vi det, og så gør vi
det større, og så gør vi det vildere,
end nogen nogensinde havde troet,
at det kunne blive!
Rune: Og det er det, vi kalder OutRay Chess. Det er i sin vugge nu,
men det er noget, vi prøver at få
frem. Fucking Skak, det vokser af sig
selv.
Mathis: Der er femten nye medlemsanmodninger om dagen!
Så er der ikke lang tid til, I når de
1000 medlemmer.
Rune: Vi har også tænkt over,
hvad vi skal gøre, når vi når de tusind. Vi bliver nødt til at holde en
eller anden sindssyg fest.
Mathis: Når der er så mange, der
spiller skak i verden – og hold kæft
det er mange – men det er svært at
etablere folk, fordi det er en lidt sært
marginaliseret sport, tror jeg vores
pointe er: Sværere er det heller ikke!
Hvis du kommer med en fed fucking
ide som er: 100 mennesker tropper
op på Rådhuspladsen for at spille
skak, mens vi knalder bajere for at
fejre at Fucking Skak har fået 1000
medlemmer, så kommer folk, fordi
der er overdrevet mange skakspillere.
Der er så mange skakspillere! Hvis
bare man kan gøre det appellerende
nok, hvis bare man kan gøre det originalt nok, så er der ingen grænser
for hvor mange mennesker og hvor
stor en bevægelse, man kan skabe.

Storyboard til OutRay Chess planlægges
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”Når en bonde tager
et skridt fremad,
er der et felt ved siden
af den, som den ikke
længere dækker.
Den strukturelle
svækkelse af det felt
er permanent.”

Bønder kan ikke gå baglæns
Strategiske koncepter – ved GM Jacob Aagaard
Det tog mig lang tid at forstå, hvorfor der var nogen, der havde oplagte problemer med de regler for
positionelt spil, som var blevet udarbejdet fra Steinitz og fremefter. Der er dem, der tror, at det var
noget Tarrasch fortalte til dårligere spillere i sin avisspalte før 1. Verdenskrig, og der er dem, der tror,
at Capablanca og Lasker var dumme eller dogmatiske – indtil man gør opmærksom på, at det er konsekvensen af deres kritik.
Men det virkelige problem er, at skak oplagt er så komplekst et spil, at der er dem, der får udslæt
af ord som “regler”, da de tror, regler er noget, der skal erstatte alle de andre ting, vi gør i skak, i stedet for at understøtte dem.
Af den årsag har jeg de sidste par år foretrukket at snakke mere om “strategiske koncepter” – forstået som abstrakte mønstre, der forekommer ofte.

et strategiske koncept for
denne artikel er, bønder kan
ikke gå baglæns. Det lærte
jeg som juniorspiller i Frederiksværk. Første gang jeg kan huske, at
jeg stødte på det som en sætning, var,
da jeg læste Helsingør Skakklubs
klubblad, hvor en vis Sune Berg
Hansen tabte et parti, fordi han rykkede for tidligt frem med en bonde
og siden havde problemer med de
felter, der var svækkede i dens kølvand.
Som stormester forstår jeg det
ikke anderledes, end jeg gjorde som
juniorspiller. Når en bonde tager et
skridt fremad, er der et felt ved siden
af den, som den ikke længere dækker. Den strukturelle svækkelse af
det felt er permanent. Man kan selvfølgelig dække feltet med en officer,
og ofte er det et ligegyldigt felt.
Men en god skakdannelse inkluderer, at man laver bondetræk med
en vis form for opmærksomhed på
de langtrækkende konsekvenser. Det
betyder ikke, at stormestre ikke fejlvurderer bondetræk. Det sker i næsten alle partier. Jeg har derfor
fundet nogle eksempler fra det allerhøjeste niveau for at illustrere konceptet i en kompleks kontekst.

D

Jacob Aagaard fortæller, at strategiske
koncepter skal forstås som abstrakte
mønstre, der opstår ofte.
Foto: Jan Løfberg.

Hvid: Bent Larsen
Sort: Florin Gheorghiu
Winnipeg 1967
Engelsk / A17
1. c4 Sf6 2. Sc3 e6 3. Sf3 Lb4 4. Dc2
c5 5. a3 La5 6. e3 Sc6
Sorts opstilling ser ikke rigtig ud
i partiet. Jeg kan bedre lide 6...0-0 7.
d4 b6, som f.eks. Tal spillede.
7. d4 d6 8. Ld3
Det næste træk er det første eksempel på et bondetræk, Sort kommer til at fortryde (i stedet skulle
han rokere og se tiden an).
8... e5?!

Sammen med det næste træk er det
her helt forkert. Ganske rigtigt kommer løberen på c8 med i spillet, men

svækkelsen af d5 og f5 gør, at Sort
snart må komme med indrømmelser.
9. dxe5 Sxe5?!
Jeg kan ikke lide denne beslutning, men det er ikke fordi 9... dxe5
10. Ld2! er nogen behagelig stilling.
10... Lg4 11. Sg5 Dd7 12. Sge4 Sxe4
13. Lxe4 og Hvid er kommet godt fra
start. Vi kan se tydeligt, at Sort har
problemer med at kontrollere de
hvide felter.
10. Sxe5 dxe5 11. 0–0
Det er muligt, at 11. b4!? var
endnu stærkere. Den taktiske pointe,
som trækket bygger på, er 11... cxb4
12. axb4 Lxb4? 13. Da4+ Dd7 14.
Dxb4 Dxd3 15. La3 med afgørende
angreb.
11... Lxc3
En trist nødvendighed.
11... 0–0 12. Td1 De7 13. Sd5
Sxd5 14. cxd5 er en katastrofe. Igen
ser vi 8... e5?! har svækket feltet d5.
12. Dxc3
Dette er muligt, fordi der ikke
længere står en springer på f3.
12... 0–0 13. b3 Te8 14. Lb2 b6
15. Tad1
15. f4! ser meget stærkt ud.
15... De7 16. Lc2 Lb7 17. f3
Hvid gør sig parat til at doble tårnene i d-linjen med stor fordel. Sort
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kan ikke både holde bonden på e5 og
forsvare d-linjen, så han rykker bonden fremad.
17... e4

Kc3 Kb6 41. Kb3 Ka5 42. Ka3 Kb6
43. Ka4 opgivet. 1–0.
Ikke godt spillet af Gheorghiu.
I det næste eksempel skal vi se, hvordan man kan komme galt afsted, når
man spiller dynamisk. Der er ikke
noget i vejen med Sorts bondetræk
a5, c6 og cxd5 i sig selv, men omstændighederne gør, at det ikke virker.
Hvid: Bent Larsen
Sort: Svetozar Gligoric
Monte Carlo 1967
Kongeindisk / E90

18. f4!
Løberen på b2 er meget stærk. Hvids
strategi er lykkedes fuldstændig.
18... Tad8 19. h3 Txd1 20. Txd1
Td8 21. Txd8+ Dxd8 22. De5
Larsen elskede at gå i slutspil, når
han havde fordelen.
22... Kf8?!
Sort misser den sidste chance.
Omrokeringen 22... Se8!? ofrer en
bonde, men 23. Lxe4 Lxe4 24. Dxe4
Dd1+ 25. Kh2 Kf8 giver Sort lidt
modchancer.
23. Lc3 Se8 24. b4
Hvids fordel er overvældende.
Larsen var god med løberparret.
24... Dd6 25. bxc5 bxc5

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. Sf3
0–0 5. Lg5 d6 6. e4 Sbd7 7. h3 e5 8.
d5 a5 9. Sd2 Sc5 10. Le2 Ld7 11. b3

den nødvendige finesse. Jeg tror, det
ville være bedre at spille 11... h6!,
hvor Hvid kan vælge imellem 12.
Le3 Dh7 med … f5 på vej, eller 12.
Lh4, hvor Sort kan spille 12... c6 for
at spille cxd5, g5 og b5. Men han kan
også prøve en sjov nyhed. 12...
Sfxe4!? 13. Lxd8 Sxc3 14. Dc1 Sxe2
15. Kxe2 Taxd8 med kompensation
for dronningen.
12. a3 Db6
12... h6 virker ikke længere. F.eks.
13. Le3 Sh7 14. b4! og Hvid har fordel.
13. Tb1 cxd5 14. cxd5 Tfc8 15. 0–
0 Dc7?!
Hvis man kun så på dette parti,
ville man tro, at Gligoric ikke forstod, at i Kongeindisk skal Sort hele
tiden kæmpe for initiativet; han kan
ikke løse sine problemer med langsomme manøvrer.
15... Dd8!? var en bedre chance.
Hvid spiller stadig 16. a4!, men Sort
kan prøve 16... Sxd5!?, hvorefter vi
får den følgende forcerede variant:
17. Lxd8 Sxc3 18. De1 Sxb1 19. Sxb1
Txd8 og Sort kan kæmpe videre,
selvom jeg bedst kan lide Hvid.
16. Tc1 Db8

Hvis Sort havde tid til at spille ...b5
ville han stå fint.
17. a4!
Men det kan han ikke. Beslutningerne om at spille a5, c6 og cxd5 har
til sammen svækket b5-feltet, og
givet Hvid adgang til c4-feltet. Med
dette træk fastlægger han bondestrukturen på en yderst ubehagelig
måde for Sort.
17... b6 18. Lc4 Se8 19. Lb5!
Efter afbytningen af de hvidfeltede løbere er alting svært for Sort.
19... Ta7 20. Df3 f6 21. Le3 Lxb5
22. Sxb5 Tf7 23. h4!?
23. Lxc5 dxc5 24. Sc4 var mere
naturligt med en overlegen stilling.
23... f5 24. h5 Sd7 25. hxg6 hxg6
26. Txc8 Dxc8 27. Sc4

Hvids fordel er overvældende. Larsen vandt efter 70 træk i et dronningeslutspil.
1–0.

11... c6?
Gligoric behandler åbningen uden

Jeg kom i tanke om dette strategiske
koncept for nylig, da jeg fulgte omkampen om VM.
Hvid: Magnus Carlsen
Sort: Sergej Karjakin
2. omkampsparti 30.11.2016

26. La4! Dxe5 27. Lxe5 Ke7 28. Lb8
Sf6 29. Lxa7 Sd7 30. Lb5 Kd6 31. a4
Lc6 32. a5 Kc7 33. a6 h5 34. g4 h4
35. Kf2 f6 36. f5 Sb6 37. Lxb6+
Kxb6 38. Ke2 La8 39. Kd2 Ka5 40.
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Sådan så Bent Larsen ud i 1967,
da han vandt interzoneturneringen
i Sousse. 1967 var i øvrigt et
markant år for den danske
stormester, der endte året med at
vinde skakkens Oscar.

Jeg havde diskuteret dette slutspil
med Boris Gelfand, og vi har skrevet
om det i Positional Decision Making
in Chess. Da vi ved, at begge spillere
har læst bogen, jokede Boris, at det
havde motiveret dem til at gå ind i
dette slutspil, da vi var ret uklare

at bytte f-bonden for g-bonden.
41. Kg2 Kh8 42. Kf3 Td5 43. Lg6
Ta5 44. Ke4 Tb5 45. h4 Te5+ 46.
Kd4 Ta5 47. Kc4 Te5 48. Ld4 Ta5
49. Lc5 Kg8 50. Kd5 Tb5 51. Kd6
Ta5 52. Le3 Te5 53. Lf4 Ta5 54. Ld3
Ta7 55. Ke6 Tb7 56. Kf5 Td7
56... Kh7 57. Kg4+ Kg8 58. Kh5
g5 59. Le3 Kg7 var måske et bedre
forsøg, men det ser farligt ud for Sort
og er ikke noget, Karjakin var klar til
at prøve.
57. Lc2 Tb7
med vores konklusioner. Grunden til
det var, at vi var uenige.
Jeg tænkte, at det ikke vil være
muligt at true et felt to gange, uden
at det kan dækkes to gange, og Hvid
derfor ikke kan bryde igennem.
Boris er så stor tilhænger af ekstra
materiale og har en mere praktisk/
flydende måde at tænke skak på, så
han kan ikke lade være med at synes,
at Hvid skulle kunne sætte sort
under pres.
40... f6?
Jeg var omgående optimistisk på
Carlsens vegne, efter jeg så dette
træk. Jeg var ikke sikker på, at det var
dårligt i sig selv – den erkendelse
kom først senere.
Jeg er ikke sikker på, om Sort skal
spille 40... h5 41. Kg2 g6, eller om
han skal vente. Mit gæt er, at han skal
vente, men det er ikke oplagt. Skak
er kompliceret, og simple strategiske
koncepter er ikke mere end mønstre,
der ofte virker.
Vi bliver nødt til at tænke os om
for at finde ud af, om det virker her.
Lad os prøve at tænke strategisk
omkring denne stilling. For at nedbryde Sorts fæstning bliver Hvid
nødt til at angribe et felt flere gange,
end det kan forsvares. Det kan ske på
et par forskellige måder, så som at
tage felterne fra tårnet, så det ikke er
i stand til at blive på 7. række; at
sætte Sort i træktvang eller – som i
partiet – at afskære tårnet, så det ikke
er i stand til at hjælpe til.
Mit gæt er, at Sort skal vente. For
at vinde skal Hvid bytte h-bonden
for g-bonden, mens det ikke er nok

58. Kg6!
Oprindeligt var jeg ikke glad for
denne beslutning. Det virkede unødvendigt at ofre bonden. Men jo mere
jeg har analyseret, jo klarere er det,
at Hvid skal gribe chancen for at
komme til g6 med kongen nu, hvor
han har den.
58... Tb2 59. Lf5 Txf2 60. Le6+
Kh8 61. Ld6 Te2

62. Lg4?
Carlsen misser den første gevinst: 62.
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Kf7! Tc2 63. g4 Tc1 (63... h5 64. gxh5
Tc1 65. h6 gxh6 66. Lf8 Tc7+ 67. Kg6
Th7 68. h5 og Hvid vinder.) 64. Lf8
Tc7+ 65. Kg6 f5 66. gxf5 h5

(analysediagram)
(analysediagram)
67. f6! gxf6 68. Lf7 og Sort bliver
nødt til at give tårnet for at undgå direkte mat.
62... Te8 63. Lf5 Kg8 64. Lc2 Te3
65. Lb1 Kh8 66. Kf7 Tb3 67. Le4 Te3
68. Lf5 Tc3 69. g4 Tc6 70. Lf8 Tc7+
71. Kg6 Kg8 72. Lb4 Tb7?
72...Tc6 holder, men er endnu
sværere at forstå end den gevinst,
Carlsen misser om et par træk.

73. Ld6?
Carlsen var med sikkerhed sur over
at misse 73. Le6+ Kh8 74. Lf8! med
Lf7! på vej. Og efter 74... f5!? 75. gxf5
h5 for at have en skak på sjette
række, har Hvid 76. f6! gxf6 77. Lf7
og vinder.
73... Kh8 74. Lf8 Kg8
74... Ta7 75. Le6!
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75. La3?
Carlsen har simpelthen ikke tid
til at finde: 75. Lc5! Tager b6 fra tårnet. 75... Kh8 76. Le6 (med truslen
Lf8) Tb8 77. h5 Ta8

78. g5!! vinder på langt sigt, hvis Sort
vælger at give et par bønder. Den
taktiske pointe er, at 78... hxg5 taber
til 79. h6! gxh6 80. Le7! Tg8+ 81.
Kxh6 med udækkelig mat.
75... Kh8 76. Le6 Tb6 77. Kf7
Tb7+ 78. Le7

78... h5!
Karjakin forcerer remis.
79. gxh5 f5 80. Lxf5 Txe7+ 81.
Kxe7 Kg8 82. Ld3 Kh8 83. Kf8 g5
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84. hxg6. Pat! ½–½
Jeg har kigget noget på slutspillet,
hvor Sort venter i stedet for at
svække sig med f6. Jeg har ikke fundet nogen måde, hvor Hvid kommer
videre efter opstillingen med f7, g6
og h5.
Jeg har heller ikke fundet nogen
stor plan, hvis Sort bare venter helt.
Lad os sige, at Hvid var succesfuld i
at bytte sin f-bonde af med Sorts gbonde og på den vis splitte de sorte
bønder. Heller ikke dér har jeg eller
computeren fundet nogen måde,
Hvid kan komme videre på.
Årsagen er, at Hvid ikke kan angribe et felt flere gange, end det er
forsvaret. Selv med kongen på f6 vil
det ikke være muligt for Hvid at
spille Le7 og omringe f7-bonden, da
Sort vil have en skak på sjette række.
Min logiske sans siger, at der ikke
findes en gevinst; min erfaring er lidt
mere forsigtig og vælger at sige, at jeg
ikke har fundet noget, der virker lovende for Hvid endnu ...

1. Safarli – Donchenko, Basel 2017
Sort har svært ved at dække g7-feltet.
17. Sf6+ Kh8 18. Sh5!
18. Dh4 h6 og Sort ser ud til at
holde sammen på stillingen.
18... Tg8
18... g6 19. De5+ f6 20. Dxf6+!
Txf6 21. Td8+ og Sort bliver mat.
19. Td8! opgivet.
Han bliver snart mat: 19... Ld7 20.
Dxg7 mat!
1–0.
2. Nikitenko – Zarubitski, Minsk
2017
14. e5! dxe5
14... bxc3 15. exf6 fører til mat.
Efter 15... h6 er 16. Lxh6 simplest.
15. Se4! Sxe4
Der er ikke andet. For eksempel:
15... Sd7 16. Sxc5 Sxc5 17. Dxh7 mat!
16. Lxe4!
Den lille pointe. 16. Dxe4?? ville
være en stor fejl. Efter 16... f5 17. Dxa8
Lb7 er det Sort, der står bedst.
16... f5 17. Lxa8 e4 18. Lf4 opgivet. 1–0.
3. Pichot – Zamorano, Antofagasta
2017
25. Sd5!!
Et springertræk fra helvede.
25... Txc2
Ellers hænger tårnet.
26. Se7+ Kf8 27. Sxc8! Txc8
27... Txc1 28. Dh8 mat! er pointen.
28. Dxd6+ opgivet. 1–0.
4. Ragger – Eric Hansen, Wijk aan
Zee 2017
Sort har store problemer med at
dække de hvide felter. Ragger er i
stand til at lukke op for alle brikkerne.
21. f6! Dc7!
Det bedste forsøg. 21... Lxf6 virker
ikke. Hvid flytter springeren og angriber derefter h7. F.eks. 22. Sd6! Dxd6
23. Lc2 med mat.
22. Sg5!!

Med mattrussel på h7.
22... gxf6
Efter 22... hxg5 kommer tårnet
med: 23. Te7!
23. Dxh6+ Kg8 24. Se6 opgivet.
Hvid har endda ikke ofret noget
for sin stilling.
1–0.
5. Abhishek – Bagi, chess.com pro
league 2017
Springeren på f3 hjæper ikke til, så
den ofres for at skabe plads til tårnet:
21. Sxg5! Sxc4
Sort opgav, inden Hvid kunne levere mat i én. 21... fxg5 er den kritiske
variant. Hvid vinder efter 22. Txe5!
Dxc4 23. Txg5+ Kf7 24. Dxh7+ og
mat på e7.
1–0.
6. Gledura – Repka, Slovakiet 2017
Hvid vandt partiet med et magnetoffer:
25. Txg6!! Kxg6 26. Dd3+ Kh5?!
Sort har et par måder, han kan
vælge at bare være en bonde bagud:
26... Tf5 27. g4 Taf8 holder ikke. Efter
28. gxf5+ Txf5 29. Kh1 Df7 30. Tg1+
Kh7 31. Tf1 Kg6 32. De4! med truslen
Dg4+. 32... h5 33. Tg1+ Kh7 34. Tg5
og Hvid vinder.
27. g4+! Kxg4
27... Kh4 28. Dg6! og den sorte
konge er fanget i et matnet.
28. Dg6+ Kf3
28... Kh4 er også mat: 29. Lf2+
Txf2 30. Te4+ Kh3 31. Dg3 mat!
29. Dg2 mat! 1–0.
7. Bok – Dobrov, Wijk aan Zee 2017
Hvid har kun et par minutter tilbage og falder i en fælde:
37. b6? Thh5! 38. Te4
38. b7 Thg5+ 39. Kxh4 Tf4 mat!
38... Tf2
Truer ...f5 mat.
39. Tf4 Tg5+ 40. Opgivet. 0–1.
I stedet kunne Hvid have vundet
partiet med 37. bxa6! Thh5 38. Te4
Tf2 39. Tb6! og Sort kan ikke gøre
skade på ham.
8. I. Sokolov – Swapnil, Rilton Cup

2017
Sort har en god stilling efter 29...
Lf5, men han regnede langt:
29... De2!! 30. Txb1 Txb1+ 31. Kh2
Dd1!
31... Df1 er trækomstilling, mens
det er livsfarligt at tage springere.
32. Txg7+
Eneste træk, men ikke uden modspil.
32... Lxg7 33. Lxg7 Dh1+ 34. Kg3
Lxh3!
Det afgørende træk.
35. Lxh6
Springerskakkerne fører ingen
vegne.
35... Dxg2+ 36. Kf4 f5!
Det mystiske 36... Td1!? er også
godt, men slutspillet efter 36... Dg4+?
37. Ke3 Dg6 38. Sf6+ Kh8 39. Se4+ f6
40. Dxf6+ Dxf6 41. Sxf6 Lf1 42. Lf8 er
ikke uden remischancer.
37. Sf6+ Kf7 38. De3 Dh2+ 39. Kf3
Dg2+
Sort vælger at gentage stillingen.
Havde det været til 41, havde han sikkert spillet 39... Lg4+ 40. Sxg4 Dh3+
41. Ke2 Df1+ 42. Kf3 Dd1+ og Sort
vinder.
40. Ke2 Tb2+ 41. Opgivet. 0–1.
9. S. Ivanov – I. Sokolov, Rilton
Cup 2017
52.Lc3?!
Med dette træk missede Hvid en
chance for at komme i alle bøgerne.
52... Dd5+ 53. Kh4 Dd8+ 54. Kh5
Dd5+ 55. Kh4 Sf5+?! 56. Kg4+ Kg8
57. Dh7+ Kf8 58. Lb4+?! Ke8 59. Kf4
Se7 60. Dh8+ Kd7 61. Dxg7 Dc4+ 62.
Ke3 Dxb4 63. Kxd3 Dd6+ 64. Ke4.
Remis. ½–½.
52. De6? virker ikke pga. 52...
Dd5+, og Sort vinder. Men han kan
forberede det med 52. Le5!, hvorefter
Sort ikke kan gøre noget. Den hvide
konge må ikke få lov til at flytte, så det
eneste træk er 52... d2, hvorefter Hvid
har: 53. De6! Dg8 (53... d1D 54.
Lxg7+ med mat) 54. Lxg7+!! Kxg7 at
tage med dronningen fører til trækomstilling. 55. De7+ Kh8 56. Dxe3
d1D (56... Dd5+ 57. Kh6 med mat.)
57. Dh6+ og Sort kan kun give op.
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Det nordiske mesterskab blev denne gang spillet på et hotel i den finske by Sastamala. Efter ankomsten blev alle spillere budt velkommen ved fællesspisningen den
første aften, hvor vi fik noget at vide om turneringens historie og de regler, vi skulle
spille efter. NM spilledes i en lukket gruppe. Oprindelig skulle der have været spiller 11 runder, men Færøerne meldte fra, så derfor var der kun 10 deltagere – to fra
hver nation. Bjørn Møller Ochsner og jeg var ikke ligefrem favoritter, men vi havde
vel chancer for at blande os i toppen. Skakreglerne var, som de plejer. Dog var der en
regel om, at remis først måtte tages efter 30 træk. Så en masse kampskak skulle vi
få!
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1
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½

½

½
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IM Vilka Sipilä, FIN
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½
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0

0
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*
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21.-30. oktober 2016 i Sastamala, Finland. Ratinggennemsnit 2465.

Af Martin Percivaldi
eltet var pænt stærkt. Favoritten var helt klart Jon Ludvig
Hammer (2628). Han er sekundant for verdensmesteren Magnus Carlsen, og han spiller godt skak.
Desværre er han faldet en del ned i
rating, men når man har ramt 2700
i rating, så spiller man skak på et højt
niveau.
Erik Blomqvist (2541) var også
en mulig turneringsvinder. Han er
god til at presse modstanderne, uden
at tage større risici. En solid spiller

F

Foto: Sigfred Haubro

og svær at slå.
Axel Smith (2506). Stormester og
formentlig god for en top-3 placering. En stærk spiller som jeg engang
fik bank af, da jeg havde 2100, så jeg
var parat til revanche.
Johan Salomon (2498). En stærk
junior, der allerede har to GM-normer og som sikkert snart bliver stormester. Han har gode forberedelser
og plejer at gå til den i sine partier.
En farlig spiller, der ikke skulle undervurderes.
Mika Karttunen (2450). Spiller
meget holdskak for Finland. Jeg

fandt ud af, at han er en fighter, der
spiller til det sidste. Han er ikke så
glad for remis, hvilket sås mod
Bjørn. Partiet nåede op på 156 træk!
Bjørn Møller Ochsner (2428).
Min room mate, der blev international mester i august. Bjørn er en
stærk spiller, der virkelig er god til at
huske sine forberedelser. Han er farlig, når han får initiativet.
Gudmundur Kjartansson (2427).
Har været med i Xtracon Grandmaster. Han er utrolig solid og har en
enkelt GM-Norm.
Vilka Sipilä (2417). Jeg kendte
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ikke så meget til ham, men i turneringen viste han meget aggressiv
skak, da han blandt andet slog Erik
Blomqvist. Hele turneringen var et
rent blodbad for ham, og han spillede kun en remis.
Einar Hjalti Jensson (2378). Jeg
havde set ham i Xtracon Chess
Open, men kendte ham ikke så godt.
Han viste god kampånd i turneringen og reddede et par tabsstillinger.
Til sidst mig selv, Martin Percivaldi (2373).
Alt i alt en tæt og stærk gruppe.
Optimisme før start
Når man er seedet sidst, hvilke forventninger har man så? Mit mål var
klart at vise mere end forventet. Godt
nok var jeg lavest ratet, men styrkemæssigt lå jeg tæt på de fleste IMere.
Derfor så jeg heller ikke mig selv som
en ”underdog”, men som én, der har
styrke til at vinde over disse folk. Jeg
anså det for en fordel at være lavest
ratet, da presset ville være større på
mine modstandere. Det lå i baghovedet, at jeg kunne lave min sidste IMnorm, men fokus lå på bare at spille
og tage et parti ad gangen.
Bjørn lå midten i feltet, og en
GM-norm var ikke urealistisk. Jeg
har set, hvordan han har smadret
gode spillere som f.eks. Alexander
Fier 2600+. Så med god stemning og
gode forberedelser var vores selvtillid
helt i top. Vi var klar til at vise, hvad
vi kunne.
God Lodtrækning
Lodtrækningen var jeg meget tilfreds
med. Jeg skulle starte med to hvide
mod gode spillere. Nu kunne jeg
prøve at se om mine forberedelser
kunne skabe noget spil. Derimod
skulle Bjørn starte med to sorte, hvilket han ikke var helt tilfreds med.
I 1. runde mødte jeg Johan Salomon. Det startede stille og roligt, og
da jeg ikke prøvede det store i åbningen, fik Salomon udlignet. Men
pludselig ofrede han en bonde, og
stillingen blev uklar:
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Hvid: Martin Percivaldi (2373)
Sort: Johan Salomon (2498)

Sort håber på nogle tricks med Sg5,
men jeg bør ikke være i problemer.
24. f3?!
Her troede jeg, at det var smart,
at spærre Lg7 med e4. Men jeg undervurderede Sorts springer.
24. Se1 ville være sikkert og godt:
24... Tc5 (24... Sg5 25. h4! Se6 26.
Tac1 e4 27. a4 giver Hvid fordel) 25.
a4.
24... Sg5 25. e4 f5 26. Te1?
Overså den taktiske ressource 26.
Tac1! fxe4 27. fxe4 Txc1 28. Txc1
Dxe4 29. Dxe4 Sxe4 30. Sh4 Ta8 31.
Tc4 Sd6 32. Sxd6 exd6 33. a4 Kf7.
26... Tf8! 27. Kh1?
En stor brøler, som jeg spottede
umiddelbart efter mit træk. 27. Tf1
fxe4 28. fxe4 Sxe4 29. Txf8+ Txf8 30.
Tf1 Td8 31. Td1, og Sort står stadig
bedre.

27... Da6?
Misser den taktiske pointe 27...fxe4!
28. fxe4 Sxe4! Sort vinder en bonde,

da 29. Dxe4?? ikke går på grund af
29... Tf1+!.
28.a4 De6?!
28... Db7! Det var stadig bedst at
sætte dronningen tilbage i diagonalen: 29. a5! Tc5! (29... fxe4 30. a6) 30.
De3! Se6 31. exf5 gxf5 32. Sa3 e4 33.
Tad1 Tc3 34. Db6 Dxb6 35.axb6
Txf3 36.Sc4; 28... Da8 29. Tac1 Txc1
30. Txc1 fxe4 31. Sc7 Db7 32. f4 exf4
33. gxf4.
29. Sh4
29. exf5 Txf5 30. Sh4 Tf7 31. Tac1
Txc1 32. Txc1 Dxb3 33. a5 Tf6 34.
Kg2 Dd5 35. Dc4 Dxc4 36. Txc4.
29... fxe4 30. fxe4 Sh3 31. Tf1
Kh7 32. Txf8 Txf8 33. Tf1 Dg4?
En kæmpe fejl, der nu giver Hvid
fordel. 33... Txf1+ 34.Dxf1 Dxb3
35.Dxh3 Db1+ 36.Kg2 Dxe4+
37.Kg1 Dxa4 38.Df1.
34.Sf3 h4 35.Dg2! Dxe4?
Den afgørende fejl. Hvid har dog
klar fordel efter 35... hxg3 36. Dxg3
Dh5 37. a5.
36. gxh4! Txf3 37. Dxf3 Dxh4 38.
Sc3 Sg5 39. Dg3 Dh5 40. Te1 e4 41.
Sxe4 Sf3 42. Te3 Le5 43. Sg5+!
Sxg5 44. Dxe5 Dd1+ 45. Kg2 Dc2+
46. Kg3 Kh6 47. Df4 Dd1 48. Df8+
opgivet. 1–0.
Sikke en start! Selvom jeg havde misset den taktiske pointe, var jeg alligevel optimistisk. Jeg skulle bare være
mere vågen over for taktiske fiduser
og ikke komme i tidnød.
Bjørn spillede remis mod Jensson.
I 2. runde havde jeg hvid imod
Jon Ludvig Hammer, der er svær at
forberede sig imod. Til min store
overraskelse valgte Jon at spille en
tvivlsom trækfølge i Katalansk, og
jeg stod nærmest til gevinst efter 10
træk! Da jeg ikke så de smarte taktiske varianter, skrumpede min store
fordel, og da jeg tillod en afvikling,
var fordelen ved at forsvinde helt.
Men så tog jeg mig sammen og fandt
en taktisk variant, hvor jeg vandt en
kvalitet for nogle bønder. Men igen
undervurderede jeg hans modspil,
og jeg spillede for aggressivt. Jeg mis-

sede et træk, der kunne have kostet
partiet. Heldigvis fandt jeg en redning. En trist remis. Det burde være
blevet til mere.
Bjørn røg ind i en forberedelse
mod Salomon. Kun præcise træk
kunne holde stillingen, men dem så
Bjørn desværre ikke, og han måtte
ned.
I 3. runde havde jeg sort imod
Mika Karttunen. Jeg fik hurtigt udlignet, og det blev til fordel, da min
modstander valgte en forkert plan. I
en variant byttede jeg pludselig om
på nogle træk og måtte tage remis.
Øv.
Bjørn fik ikke så meget ud af åbningen mod Kjartarsson og kom i
småproblemer i løberslutspillet.
Godt forsvarsspil sikrede remisen.
Imens vandt Vilka Sipilä over
Erik Blomqvist og førte turneringen
med 2½.
Held og uheld
I 4. runde skulle jeg så møde Sipilä
med hvid. Hvis jeg kunne slå ham,
ville jeg blande mig i toppen. I en
Stonewall-opstilling blev jeg meget
optimistisk, så jeg misforstod et vigtigt moment og mistede en bonde i
slutspillet. Jeg havde dog et vist modspil, da min modstander begyndte at
kludre. Vi fik følgende stilling:
Hvid: Martin Percivaldi (2373)
Sort: Vilka Sipilä (2417)

Her var jeg klar til at tage imod et remistilbud fra min modstander, men
i stedet lavede han en stor bommert:

48...Kg8?? 49.Txd7 opgivet. 1–0.
En heldig sejr, men uheldet ramte
mig allerede i næste runde.
Bjørn spillede med sort en god
forberedelse imod Axel Smith og opnåede remis.
I 5. runde fik jeg med de sorte
brikker hurtigt udlignet mod Einar
Hjalti Jensson, der var ude efter
remis. Jeg brugte det positivt og udspillede ham i slutspillet. Efter nogle
komplikationer havde jeg en totalt
vundet stilling:
Hvid: Einar Hjalti Jensson (2378)
Sort: Martin Percivaldi,
Martin (2373)

Efter lang kamp var jeg ret sikker på
gevinsten, men jeg glemte helt Hvids
idé:
58... g2??
Jeg så, at 58… d4 vandt, men
tænkte, at teksttrækket var nemmere. 58...d4! 59. Lxd4+ Kxd4 60.
Kxe6 g2 61. c7 g1D 62. c8D Dg4+!
Dronningen ryger.
59. Lh2+! Kf5 60. Lg1
Men nu kan jeg ikke skubbe dbonden frem, da vi begge ender med
dronninger.
60… Kf6 61. Kd6 d4 62. c7 Sxc7
63. Lxd4+ Kf5. Remis. ½-½.
Æv! Et frustrerende parti. Til gengæld var jeg stadig tilfreds med mit
spil og vidste, at jeg sagtens kunne
komme igen.
Bjørn havde fordel mod Erik
Blomqvist, men da han ikke valgte
det sikre og rokere kort, mistede han

hurtigt fordelen. Herefter var det
ikke så nemt. Bjørn kludrede i slutspillet og blev spillet baglæns.
Rent slagsmål
6. runde var der slagsmål på alle
brætter. Ingen spillede remis. Jeg
havde hvid imod Bjørn, som var klar
til at slås for mere end en halv, mens
jeg i tilfælde af gevinst ville sikre min
sidste norm til IM-titlen.
Hvid: Martin Percivaldi (2373)
Sort: Bjørn Ochsner (2428)
Katalansk / E 10
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5
Jeg var sikker på, at Bjørn ikke
ville havet spillet Katalansk. Jeg vidste, han var forberedt, så det var bare
at finde ud af hvor!
4. g3 Lb4+ 5. Ld2 Le7 6. Lg2 0–0
7. 0–0 Sbd7 8. Dc2 Se4!?
Her kommer det så! Hovedtrækket er c6, men teksttrækket er meget
interessant, og Carlsen har også spillet det. Jeg har allerede mødt den her
variant én gang, så jeg besluttede
mig efter noget tid at gå ud af hans
forberedelse.
9. Sc3!?
Ikke det mest kritiske, men Hvid
kan stadig håbe for en lille fordel. 9.
Lf4 er mere kritisk.
9... Sxd2 10. Sxd2 c6 11. e4
11. Tfd1!? var også en idé, men
jeg vil ikke give ham en god Stonewall: 11... f5 12. e3 Sf6.
11... dxc4!
Et stærkt træk, hvor Sort får afbyttet min stærke springer.
12. Sxc4 Sb6 13. Sxb6 Dxb6 14.
Tad1 e5!
Et vigtigt træk, der åbner for løberparret. Hvis Sort venter, vil jeg
lukke stillingen med e5 og stå bedst.
15. Sa4!?
Oprindelig ville jeg have taget
bonden på e5 og spillet f4, men det
fungerer ikke, fordi han altid har en
skak på c5. Sa4 dækker dette felt og
kan måske i fremtiden komme til at
stå på c5. Alternativet er 15. d5!?,
hvor jeg formentlig stadig lukker for
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løberne. Sort burde dog ikke være i
problemer efter 15… Lg4 16. Td3
Tad8 17. Dd2.
15... Dc7 16. dxe5 Dxe5 17. f4 Da5
17... Dc7 var mere sikkert, og Sort
bør være okay efter 18. e5 (18. a3 Le6
19. f5 Lc8 20. Tfe1 Lf6 21. Sc5 Te8 22.
Sd3 g6 23. e5 Lg7 24. e6 looks scary,
men er ikke farligt efter 24... gxf5 25.
exf7+ Dxf7 26. Txe8+ Dxe8 27. Sf4
Kh8) g6 19. Sc3 Db6+ 20. Kh1 Lf5
21. Le4 Lh3 22. Lg2 Lf5.
18. a3!
Et træk jeg godt kan lide, da jeg
har planen med at spille b4 og putte
min springer på c5. Selvom Sort har
løberparret, skal han stadig passe på
e4- og f4-bønderne
18... b5!
Stærkt spillet af Bjørn. Han giver
mig ikke lov til at få en springer på
c5. Samtidig åbner han for sin hvidfeltede løber.
18... Lg4 var ikke noget særligt
efter 19. Lf3 Lxf3 20. Txf3 Tfd8 21.
Tff1 (21. Tfd3? Txd3 22. Txd3 De1+
23. Kg2 Dxe4+) 21...Txd1 22.Txd1
Td8 23.Kg2 Txd1 24.Dxd1.
19. Sc5 b4 20. axb4 Dxb4 21.
Sd3
For at holde dronningfløjen og
forsøge at få noget angreb på kongefløjen.
21. Sd7!? synes mere aktivt, men
det giver ikke noget efter 21... Td8
(21... Lxd7 22. Txd7 Lc5+ 23. Kh1
Tad8 24. Td3 Txd3 25. Dxd3 Dxb2
26. e5!) 22. Se5 Lb7 23. Kh1.
21... Db6+ 22. Kh1 La6!?
Det er logisk at angribe min
springer. En anden mulighed var
22... Le6 23. Tc1, hvorefter alt er nu
forceret: 23... Tfd8 24. Sc5 Lxc5 25.
Dxc5 Dxb2 26. f5! Lb3 27. f6 gxf6 28.
Tb1! Dc2 29. De7 Td2 30. Tbc1 Db2
31. Tb1.
23. e5
Jeg skal i gang med mit angreb,
ellers når Sort at få modspil nok.
23... Tad8 24. Tfe1 Td4
Fint træk – for at doble tårnene.
En anden og mere sikker mulighed
for at kontrollere de hvide felter: 24...
Lc8!? 25. Tc1 (25. Lxc6?! Le6 26. Tc1
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Td4! 27. Le4 Tfd8 med fin kompensation for bonden, Sort bør have
modspil nok.
25. e6!
Skaber svækkelser på kongefløjen. Bjørn bliver nødt til at give mig
en farlig fribonde.
25... f6 26. Le4
Jeg troede trækket var meget
stærkt, da det kigger på h7, men med
dyb analyse viser, at det ikke er
noget. Nu er stillingen temmelig kritisk, og en masse varianter skal beregnes. Bjørn brugte også en del tid
her.
26. f5!? var også en mulighed.

26... f5
Ikke en fejl, men Sort bør ikke afgive
e5 til Hvids springer.
Jeg var sikker på, at Bjørn her
ville spille 26... Tfd8, og så troede jeg,
at ofret på h7 var nok til en halv,
men det virker ikke: 27. Lxh7+?? (27.
Sf2 er passivt, men stadig fint, og stillingen er nogenlunde lige efter 28…
h6 28. Txd4 Txd4 29. Td1 Lc4 30.
Txd4 Dxd4 31. f5) 27... Kxh7 28.
Se5+ Kg8 29. Dg6 Tf8 30. Sf7

30... Le2! Ups! Nu er stillingen tabt,
da jeg ikke kan skakke på h5. Jeg
havde set, at 30... Txd1 førte til
remis: 31. Sh6+ Kh8 32. Sf7+ Txf7
33. Dh5+ Kg8 34. Dxf7+ Kh8 35.
Dh5+.
Men der var også en helt anden
mulighed:
26... Lc4! En maskines træk, og
den er ligeglad med h7-bonden: 27.
Lxh7+? (27. Sc1 Tfd8! 28. Lxh7+
Kf8! 29. Txd4 Dxd4 30. Le4 Dd2 31.
Dxd2 Txd2 med lille fordel for Sort)
Kh8! (27... Kxh7? 28. Sc5+ Kg8 29.
Txd4 Ld5+ 30. Txd5 cxd5 31.Sd7 og
Hvid vinder) 28. Sf2 Lb3 29. Df5
Ld5+! 30. Kg1

28... Txd1 29. Txd1?!
Giver Sort en chance for at
komme en smule tilbage i partiet,
dog meget svært at finde.
29. Dxd1 var stærkere 29… Df2
30. Le2! Lb7 (30... Lxe5 31. Lxa6 Ld6
32. e7 Te8 33. Te6! vinder) 31. e7 c5+
32. Lf3 Lxf3+ 33. Sxf3 med afgørende fordel.
29... Lxe5 30. fxe5 De3?
30... g6! var sidste chance, men
Hvid står stadig til gevinst: 31. b4!
Te8 (31... Dxb4 32. e7 Te8 33. Dxc6
vinder også) 32. Dxc6 Kf8 33. Td7!
Txe6 34. Da8+ Te8 35. Dd5 Te7 36.
Td8+ Te8 37. Txe8+ Kxe8 38. Dg8.
31. Dxc6?!
Spillet for hurtigt. Der var en
simpel officersgevinst med 31. Lxc6
Dxe5 32. Db3 Kh8 33. Da3.
31... Lb5 32. Dd5 Tc8?
Nu er det slut for Sort.
33. e7+ Kh8 34. Dd8+ Le8 35.
Lb7 Db3 36. Lg2 Dc4 37. h3 h5 38.
Dd5 Dxd5 39. Txd5 Kg8 40. e6 Tc7

(analysediagram)
30... Le4! Igen finder computeren
alle forsvarsressourcerne. Det her er
temmelig svært at finde, og jeg forstår godt, Bjørns teksttræk.
27. Lf3 Ld6?
En alvorlig fejl, der nærmest koster
partiet. Det var nødvendigt at opretholde blokaden af Hvids stærke fribonde, men jeg forstår udmærket, at
en springer på e5 virker skræmmende.
27... Lc4!
Redder Sort, da løberen nu kommer med i forsvaret.
28. Se5?!
Upræcist, men stadig mægtig
godt.
28. e7! var stærkere og vinder på
spottet: 28... Te8 29. Se5 Lxe5 (eller
29... Txe7 30. Sxc6 Txe1+ 31. Txe1)
30. Txe5 Txd1+ 31. Dxd1.

Stadig fokuseret
Når man har 4½/6, er ens selvtillid
høj. Man kunne fristes til at tro, at
jeg ville være mere afslappet. Men
jeg vidste, at jeg stadig skulle holde
fokusset, da jeg skulle møde tre temmelig svære modstandere.
I 7. runde havde jeg sort imod
Kjartansson. Efter en fin åbning spillede jeg et meget optimistisk, men
tvivlsomt træk. Jeg røg hurtigt i problemer, men reddede heldigvis partiet.
Bjørn havde et meget interessant
tårn + løberslutspil imod Jon Ludvig
Hammer. På et tidspunkt kunne
Bjørn havde fået fordel, hvis han
havde set en skummel tårnmanøvre.
Bjørn så det ikke, og de blev enige
om remis.
I 8. runde havde jeg de hvide
brikker imod Axel Smith. Efter en
god åbning pressede jeg ham, men
han var tålmodig. Jeg blev nødt til at
afvikle til et tårnslutspil, hvor Axel
forsvarede sig godt, og jeg måtte
nøjes med remis.
Bjørn spillede formentlig et af
sine længste partier nogensinde.
Efter en fin åbning tabte Bjørn en
kvalitet, men han kæmpede godt videre. Modstanderen kludrede og afslog Bjørns remistilbud, men efter
156 træk havde han set nok, og de
delte pointet.

om, at jeg kun skulle have remis for
at score en GM-norm. Situationen
var den, at Erik førte med et helt
point foran mig og Jon. Jeg ville lyve,
hvis jeg sagde, at jeg ikke havde lidt
nerver på. Det her var stort, og jeg
valgte at spille en lidt farlig åbning.
Jeg huskede min forberedelse godt til
træk 19, men så kom jeg til at mixe
min variant. Jeg kom bagud med to
bønder, men havde et godt modspil
med løberparret. Blomqvist blev forvirret, og jeg fik afviklet til et tårnslutspil, som jeg akkurat formåede at
holde. GM-norm var i hus!
Bjørn fik spillet et fantastisk
parti, hvor han totalt knuste sin
modstander Sipilä i en sicilianer.
Jon Ludvig Hammer endte med
at tabe, så det endte med, at jeg også
fik en sølvmedalje!
Erik Blomqvist vandt fortjent.
Han havde slået de fleste med godt
spil.
Bjørn endte med en delt 7. plads.
Det var han ikke helt tilfreds med,
men jeg er ret sikker på, at han snart
vil slå tilbage.
Alt i alt en tæt og stærk gruppe,
hvor der blev kæmpet til det yderste.
Turneringen var en oplevelse for
mig. Jeg spillede nogle interessante
partier, som jeg lærte meget af. Jeg
vil ikke benægte, at jeg indimellem
var heldig, men jeg var tilfreds med
mit spil.

Ren gyser
Turneringsdommeren havde allerede inden mit parti i sidste runde
mod Erik Blomqvist informeret mig
41. Td7!
Bjørn opgav her, da han taber en officer efter 41..Txd7 42.exd7 Lxd7 43.
Ld5+ kh8 44. Lf7 vinder en officer.
1–0.
Bjørn tog det som en god sportsmand og analyserede partiet med
mig. Erik Blomqvist vandt over
Kjartansson og førte nu med 5. Lige
efter ham lå Jon Ludvig Hammer og
jeg på 4½.

FM Martin Percivaldi.
Født 1999.
Køge Skakklub. Rating februar 2017: 2448
Har IM-normer nok til titlen.
En enkelt GM-norm 2016.

Ratingudvikling:
Januar 2010: 1707 • Januar 2011: 1803
Januar 2012: 1884 • Januar 2013: 2066
Januar 2014: 2134 • Januar 2015: 2310
Januar 2016: 2264 • Januar 2017: 2445
Nr. 39 på verdensranglisten for U18.
Nr. 1328 på verdensranglisten.
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BRÆTTET
RUNDT
Dansk Skak Union

Mads Andersen
Dansk Skak Unions

Delegeretmøde 2017
Dansk Skak Union afholder delegeretmøde på Hotel Comwell Sport Rebild Bakker,
Rebildvej 36, 9520 Skørping

Søndag d. 16. april 2017 kl. 15.15
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskabet for 2016 fremlægges
4. Fastsættelse af kontingent
5. Fastsættelse af ratingafgift
6. Indkomne forslag
7. Valg af:
a. Formand (Poul Jacobsen er på valg)
b. Et medlem af forretningsudvalget (Tom Petri Petersen er på valg)
c. Et medlem af skaknævnet (Vagn Lauritzen er på valg)
d. Tre suppleanter til skaknævnet (Peter Enevoldsen, Frank Petersen og Erik Mouridsen er
på valg)
e. To revisorer (Henrik Mikkelsen og Jakob Kaaber-Hansen er på valg)
f. En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg)
8. Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2018
9. Eventuelt
Stemmesedler udleveres på Hotel Comwell Sport Rebild Bakker samme dag mellem kl. 13.00 og
15.00. Udlevering vil ikke finde sted efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation skal
forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe en underskrevet fuldmagt fra klubformanden.
På forretningsudvalgets vegne
Poul Jacobsen

Årets Skakspiller 2016
Den 21-årige stormester Mads Andersen fra Skanderborg havde et flot
skakår 2016, hvilket blev belønnet af
de DSU-medlemmer, der deltog i afstemningen om Årets Skakspiller
2016.
Mads Andersen stod øverst på 64
af de 119 stemmesedler og fik i alt
1135 point. Det var anden gang, han
blev valgt til Årets Skakspiller. Første
gang Mads vandt afstemningen var i
2010.
Nr. 2 blev Mads’ klubkammerat
fra Skanderborg, Jonas Bjerre. Martin Percivaldi, Køge, besatte tredjeK-skak DM 2015
Slutstillingen:
1. Brian Jørgen Jørgensen 10.
2. Maxim Konstantinov 10.
3. Lars Hyldkrog 9½.
4. Poul Erik Jørgensen 9.
5. Hans. Chr. Lykke 8½.
6. Claus Jensen 8.
7. Brian Feldborg 8.
8. Lars-Henrik Bech Hansen 7½.
9. Svend G. J. Nørrelykke 7.
10. Kenneth Varberg 5½.
11. Erik Rasmussen 5½.
12. Allan Ringsborg 4½.
13. Michael D. F. Sørensen 4½.
14. Kristian Rohde Jensen 4.
15. Karsten Kjeldsen 3½.
Peter Lindegaard

pladsen.
Mads Andersen startede året med
at blive udnævnt til stormester, og i
påsken vandt han danmarksmesterskabet i Svendborg. Ved skak-OL i
Baku blev han dansk topscorer med
6½ af 10. Mads Andersen startede
2016 med 2472 i rating. I december
havde han 2547, og på den seneste
Elo-liste i februar havde han 2558.

Top 10 2016:
1. Mads Andersen 1135 p.
2. Jonas Bjerre 795 p.
3. Martin Percivaldi 737 p.
4. Bent Sørensen 512 p.
5. Allan Stig Rasmussen 482 p.
6. Mads Hansen 434 p.
7. Bjørn Møller Ochsner 397 p.
8. Jesper Søndergaard Thybo 393 p.
9. Sune Berg Hansen 337 p.
10. Jakob Aabling-Thomsen 335 p.

begge Ukraine. 3. GM Thomas
Ernst, Sverige. 4. FM Kåre Hove Kristensen. 5. FM Deniz Arman, Sverige. 6. GM Carsten Høi. Blot et
halvt efter fulgte Lars Hansen, SK
1968 på en delt 7. plads. I alt deltog
221 spillere i mesterskabsgruppen.
Russiske sejre
Næsten 600 spillere deltog op mod i
jul i EM i hurtig- og lynskak i den
estiske hovedstad Tallinn.
Medaljetagerne i hurtigskak:
1. Aleksandr Riazantsev, Rusland,
9½.
2. Maksim Matlakov, Rusland, 9½. 3.
Rauf Mamedov, Azerbajdzjan, 9. FM
Mads Boe blev nr. 190 med 6 p.,
mens sønnen FM Filip Bo Olsen blev

Foto: Cathy Rogers

nr. 262 med 5½.
542 deltagere.
Lynturneringen:
1. Dmitri Andrejkin, Rusland,
22 af 26.
2. Rauf Mamedov, Azerbajdzjan,
20½.
3. Sergej Zjigalko, Hviderusland,
19½.
Danske placeringer:
71. IM Rasmus Skytte,
Århus/Skolerne, 16 p.
95. FM Mads Boe, Skanderborg,
15½.
108. FM Filip Boe Olsen, Nordre,
15½.
474 deltagere.

Seksdelt i Malmö
To danskere kom ind på en delt førsteplads i den traditionelle Malmö
Open lige før jul. Carsten Høi,
Brønshøj, og Kåre Hove Kristensen,
Nordkalotten, opnåede seks point af
syv sammen med fire andre.
Slutstilling: 1. GM Yuri Solodovnichenko, 2. IM Petro Golubka,
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Foto: Jan Løfberg.

Af Jan Løfberg
eg kikker ind ad de støvede kældervinduer. Den er god nok: Der
spilles skak!
Når jeg har befundet mig i Rosenvængets Allé på Østerbro, har jeg
altid ladet øjnene vandre mod kældervinduerne, når jeg nærmede mig
Skakforeningen Øbros lokaler. Det
gør jeg selvfølgelig også denne decemberaften. Der var gang i brikkerne, kunne jeg konstatere. Femte
runde af Øbro Nytår var begyndt.
Øbro har haft sine lokaler i Rosenvængets Allé i over 45 år, men
førstehåndsindtrykket er blevet hyggeligere på det seneste. Om det skyldes de blødere møbler og dele af
skakbiblioteket, som er blevet sat op
i forlokalet, eller om den mere eller
mindre nødtvungne, dæmpede belysning – fordi en lampe manglede
en lysende pære denne aften – er
ikke helt til at sige. Men man føler sig
med det samme velkommen, når
man har taget trinene ned på hjørnet af Rosenvængets Allé og Rosenvængets Sideallé.
Som altid er der aktivitet i Øbros
køkken. Mange skakspillere glemmer, hvor mange frivillige timer, der
lægges bag bardisken. Der skal købes
ind, drikke- og madvarer skal hentes, ordnes og arrangeres. Franskbrødsmadder skal smøres, kaffen
skal konstant sættes over, øl og sodavand skal knappes op, penge skal
gives retur, regnskabet skal gøres op.
Flaskepantet skal hentes, nyt skal
købes ind. Og køkkenfolkene kan
starte forfra næste dag. Køkkentjansen er af stor betydning for en skakklub med egne lokaler. For det er her,
man kan hente en indtjening. Nytårsdeltagerne kan være i lokalerne i

J

I en kælder ...

Øbro Nytår har udviklet sig til en klassiker i
københavnsk skak. De syv runder spilles i løbet af
tre og halvt døgn, og dem der ikke har fået skak
nok, slutter af med en lynturnering langt ud på de
små timer på årets sidste dag. Alle spiller i den
samme gruppe – fra stormester til nybegynder.
Det er en hård turnering at være med i, men det
glemmer deltagerne, for det er først og fremmest et
hyggetræf, som har mange faste tilhængere.
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op til ti timer, så de fleste skal købe
vådt og tørt for at holde hjernecellerne klar til kamp.
Øbro Nytår har efterhånden vokset sig frem til en position som en af
de vigtigste turneringer i København
i løbet af sæsonen. Turneringen –
der i øvrigt blev arrangeret for 25.
gang – har fundet den helt rigtige
plads i skakkalenderen. Det betyder
blandt andet, at mange skakspillere
uden for hovedstaden finder vej til
Østerbro. Nogle af dem som kommer langvejsfra benytter sideløbende
muligheden for at besøge venner og
familie. Ud over at det både kan være
rart og hyggeligt, så er det ikke så
tosset at spare et par dyre hotelovernatninger.
Hvor søren var han?
Normalt plejer Søren Bech Hansen
at residere i lokalerne som en både
myndig og kyndig turneringsleder.
Søren var ikke umiddelbart til at se.
Det viste sig, at han var arbejdsramt,
så dommerhvervet blev i stedet varetaget af Martin Reib Petersen, der
flere gange tidligere har hjulpet som
assistent.
Indtrykket var endnu engang en
turnering uden mislyde. Stemningen
var som altid fin – naturligvis kulminerende med den traditionelle
lynturnering.
68 deltagere stillede til start, og
forhåndsfavoritten var stormester
Jonny Hector fra Nordkalotten. For
det første havde han det højeste ratingtal af alle, men nok så væsentligt
har han nærmest taget patent på førstepræmien – eller i hvert fald en del
af den. Hector havde vundet seks af
de syv foregående gange, han havde
været med.
Det hyggelige element blev understeget af flere familiemedlemmer,
der stillede op i turneringen. Således
stillede sidste års delte turneringsvinder John Arni Nilssen fra Gribskov Skakklub op sammen med
datteren, årets kvindedanmarksmester Ellen Fredericia Nilssen. Ellen er
samtidig en af Øbros bedste junio-

64 • I en kælder ..

rer. Endvidere havde en stribe af
BMSs unge talentfulde divisionsspillere fra 1. og 2. holdet valgt at tilmelde sig. De fleste af BMSerne er i
gang med videregående uddannelser, så det passede fint, at de kunne
lægge skolebøgerne fra sig og spille
noget skak.
I 3. runde skulle to BMS-løver
mødes, og det blev ikke kedeligt:
Kristian Seegert kommenterer
Hvid: Kristian Seegert (2255)
Sort: Martin Haubro (2353)
Spansk
Forberedelsen til dette parti er klart
en af mine bedre.
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4.
La4 Sf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3
d6 8. c3 0-0 9. h3 Sa5 10. Lc2 c5 11.
d4 Sd7 12. Sbd2 exd4 13. cxd4 Te8
Nu er vi nået til udgangspunktet
for min forberedelse. 13… Te8 er lidt
atypisk, men han har spillet det før,
og jeg havde kigget på en frisk idé.
14. e5!?

muligvis 15… Sc6, men Hvid kan
holde c5-bonden og en lille fordel
med 16. Le4 Lb7 17. b4. Efter 24 minutter spillede Martin:
15…Lb7?!
Det er upræcist, da jeg nu får b4
gratis ind, sammenlignet med Sc6
først.
16. b4 Sc6 17. Tb1 Dc7 18. Se4
Tad8
Jeg tænkte længe over både teksttrækket og 19. Sfg5! med ideen 19…
Sf8 20. Dh5 g6 21. Df3.
Det viser sig at begge dele vinder,
og mit endelige valg blev baseret på
æstetik.
19. Sd6! Lxd6 20. cxd6 Db8 21.
Lxh7+!
En klassiker! Martin hev klogt i
håndbremsen med 21… Kf8 relativt
hurtigt, men 21… Kxh7 22. Sg5+
havde været sjovere. Det klassiske
forsvar er Kg6, og det er også det
mest testende her. Modsat har vi
22… Kg8 23. Dh5 Sf6 24. Dxf7+ Kh8
25. Te4! og Hvid sætter mat.
På 22…Kg6

30. Dh4! Th6 31. De7+ Kg8 32. Tbc1
Ld5 33. Tc7 Thd6
Her havde 34. Te6! været en flot
afslutning.
34. Tec1 g6 35. Tc8! Db6 36.
Lxg6! T6d7
Hov.
37. Dxd7, opgivet. 1-0

Kristian Seegert fik udbytte af sin forberedelse mod klubkammeraten
Martin Haubro.
Foto: Jan Løfberg.

Kf6 27. Sc7 g6 28. Lh6!

En nyhed.
I ingen af de omkring 60 partier
jeg fandt på basen efter Te8, var der
spillet 14. e5, men det er måske heller ikke et træk, man tænker sig til
ved brættet. Ideen er at efter:
14... dxe5 15. dxc5
Så kan sort ikke slå bonden med
springeren, og efter 15… Lxc5 16.
Se4 Le7 17. Lg5! så ligger Sd6 i luften, og der er i hvert fald kompensation for bonden. Det sikreste er

(analysediagram)
hældte jeg til det smukke 23. Tb3!
og havde det simple 23. h4! som
backup-plan. 23. Dg4? f5! 24. Dg3 f4
25. Dg4 Sf6 virker selvfølgelig ikke,
mens 23. Db3! Tf8 24. Dg3 er også
stærkt. På 23. Tb3! kommer 23…
Sd4 24. Tg3 Sf5 25. Se6+!! Ligeglad
med tårnet! 25… Sxg3 (eller 25…
Kf6 26. Sc7 g6 27. Dg4! med truslen
28. Dg5+ Kg7 29. Dxf5) 26. Dg4+

(analysediagram)
Smukt.

21… Kf8 22. Le3 Te6 23. Sg5 Txd6
24. Dh5 Tf6
Hvid er selvfølgelig klart bedst her,
og der er flere veje til Rom. For eksempel 25. Le4 for at få kongen i centrum. Jeg formår dog at spille tre
dårlige træk efter hinanden, der smider nærmest det hele væk.
25. Se4?! Sd4 26. Lxd4?
26. Tbd1
26… Th6! 27. Dg4?
Dronningen står selvfølgelig
elendigt på g4.
27… exd4 28. Lf5 Sf6?!
Se5 havde udlignet helt.
29. Sxf6 Txf6

Igen-igen
Jonny Hector kunne ingen stoppe.
Svenskeren er kendt for sine lange
stakitter, der er samlet af pinde. Han
indledte da også med seks sejre,
inden han i sidste runde tog en lynhurtig remis mod Jesper Mørch Lauridsen. Før partiet var Jesper i tvivl:
Ville Hector spille på gevinst?
Nej, det ville stormesteren ikke.
Stormesteren gamblede ikke med
førstepræmien på 7.000 kroner, som
han syntes, at han skulle være ene
om at have i år. Nu er Hector på
ingen måde kendt for hverken at
fedtspille eller spille korte remiser.
Jeg husker, da Jonny i 1991 blev stormester i K41s jubilæumsturnering. I
sidste runde behøvede han en remisfor at få scoret sin afgørende GMnorm, og han skulle møde Bent
Larsen. Jonny var meget utryg ved
situationen. Ville Bent som sædvanlig spille på gevinst?
Nej, den 56-årige verdensstjerne
var fredeligt indstillet, og Jonny fik
sin remis i en fart. Det var helt sikkert ikke uden betydning, at Larsen
syntes, at Jonny var en flink fyr. Samtidig spillede det også ind, at Bent
ikke havde samme ærgerrighed som
tidligere, men tog sin pæne andel af
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førstepræmien. For en sikkerheds
skyld. Jonny er endnu blot 52 år,
men derfor kan man jo godt gå efter
det sikre.
Københavnsmesterskab
Turneringen talte også som københavnsmesterskab i år. Denne titel
kan kun vindes af KSU-medlemmer.
Øbro havde selv et god bud på titlen,
nemlig Kassa Korley, der var på julebesøg hos bedsteforældrene i Espergærde. Kassa Korley, der er flyttet
tilbage til USA, kopierede Hectors
stakit i de første fem runder. I 6.
runde lagde Hector en ny pind til sit
stakit, mens Korley fik sig samlet og
vandt i sidste runde over John Arni
Nilssen. Dermed indskriver Kassa
Korley sig på den meget lange og fine
liste over københavnsmestre. Jørgen
Møller vandt i øvrigt det allerførste
københavnsmesterskab i 1917 – altså
for 100 år siden.
Som altid i Øbro Nytår blev præmierne delt. Ikke noget med en eller
anden mærkværdig korrektionsberegning. Der var seks ratinggrupper,

Ti års vindere
2007: Stellan Brynell og Simon Bekker-Jensen 6/7.
2008: Allan Stig Rasmussen 6/7.
2009: Jonny Hector, Simon Bekker-Jensen, David Bekker-Jensen og
Thorbjørn Bromann 5½/7.
2010: Jonny Hector 7/7.
2011: Henrik Danielsen 6½/7.
2012: Jonny Hector 6/7.
2013: Jonny Hector 6½/7.
2014: Henrik Danielsen, Jonny Hector, Nikolaj Mikkelsen og Jens Ove
Fries Nielsen 5½/7.
2015: Jonny Hector og John Arni Nilssen 6/7.
2016: Jonny Hector 6½/7.

så alle uanset niveau har noget at
spille for, selv om alle spillerne er
samlet i én gruppe. Den sociale indstilling til fordelingen af pengepræmier har dog den ulempe, at
præmieuddelingen kan trække lidt
ud. På den anden side har det den
fordel, at folk benytter pausen inden
lynturneringen til at proviantere!
En kort stund overvejede jeg, om
jeg skulle lade mig friste og stille op

Jonny Hector og Kassa Korley analyserer turneringens afgørende parti.
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til lynturneringen. Jeg kunne se, flere
trænede deres færdigheder i denne
hurtige sport. Lysten var der. Det
kunne være hyggeligt. Men jeg er
blevet gammel og rusten. Hjernen
roterer langsommere, men den mindes med glæde de mange fortrinlige
stunder jeg har haft i Øbro.
Jeg gik op ad trappen og ud på
Rosenvængets Allé, mens jeg genopfriskede de gyldne stunder ved ”ba-

Foto: Jan Løfberg.

jerbordet” ved siden af bardisken,
hvor jeg selv sad med i starten af
1980erne sammen med blandt andre
Bent Frede Nielsen, Ivan ”Kørelæreren” Andersen, John Zimmermann,
Kai Bjerring, Ludvig Doucha og ind
imellem kom kampfiskene Jørgen
Hvenekilde og Finn Petersen også
forbi.
Det var sjove tider. Men det var
dengang. Tiderne har ændret sig. Nu
er det bare andre mennesker, der
morer sig og har det sjovt. Jeg gik
ned mod Trianglen, og som sædvanlig lod jeg blikket falde ned gennem
et støvet kældervindue.
De spillede stadig skak dernede.
Dernede i en kælder…

en tidligere landsholdsspiller
Kassa Korley har de seneste år
boet i USA, hvor han studerer politisk videnskab. Men han var på juleferie hos bedsteforældrene Verner og
Tove Hansen i Espergærde og kunne
derfor deltage i sin klubs traditionelle
nytårstræf. Verner Hansen er tidligere mesterspiller og har stadig over
1800 i rating, så han fik lejlighed for
at spille lidt skak igen samtidig med,
at han kunne følge barnebarnets udfoldelser på topbrætterne.
Gennem hele barndommen kom
Kassa – sammen med sin søster
Amara – på julebesøg i Espergærde
hvert andet år. Ofte blev skakbrættet
fundet frem.
“Jeg lærte Kassa at spille. I starten
var det ”svært” at tabe til ham”, griner Verner Hansen.
“Meget hurtigt begyndte det at gå
nogenlunde lige op, men nu spiller vi
aldrig. Kassa er for god, men selvfølgelig taler vi da om skak. Kassa kan
godt forstå dansk, og han er faktisk
blevet meget bedre til at tale dansk de
seneste år, selv om han har boet i
New York. Han ser en hel del danske
tv-programmer, og det hjælper ham
åbenbart”, siger Verner Hansen, der
endte midt i feltet med 3½ point.

Slutstilling i Øbro Nytår og KM 2016
1.

GM Jonny Hector, Nordkalotten, 6½/7.

2.

IM Kassa Korley, Øbro, 6 – københavnsmester 2016.

3-4. Tobias Valentin Rostgaard, BMS, og FM Jesper Mørch Lauridsen,
Enkeltmedlem, 5½.
5-10. IM Martin Haubro, BMS, IM John Arni Nilssen, Gribskov,
FM Mikkel Minosri Jacobsen, BMS, Viktor Haarmark Nielsen,
Øbro, Niels Kristian Kragh, K 41, og Henrik Porte, Holland, 5.
11-16. Ritvars Reimanis, Letland, Kristian Seegert, BMS,
Peter Erik Olsen, Seksløberen, Søren Mikkel Andersen, Brønshøj,
Jan Mose Nielsen, Taastrup Skf., og Mads Pasztor, BMS, 4½.

D

Københavnsmesteren Kassa Korley sammen med farfar Verner Hansen.
Foto: Jan Løfberg.

“Det er økonomisk hårdt både at
studere og bo i en storby, så for at få
lidt smør på brødet har jeg privatundervisning af fem skakspillere,’ fortæller Kassa Korley.
Kassa Korley vandt kandidatklassen i 2014 og deltog i den stærkt besatte landsholdsklasse i Svendborg i
2015, hvor han debuterede med en
flot delt tredjeplads. På grund af studierne spillede Kasse Korley ikke særlig meget og heller ikke særlig godt

sidste år. Han tabte 35 ratingpoint og
røg ned på 2377, men nytårsturneringen sendte ham op på 2391. Samtidig gav de fire dages indsats på
Østerbro 6.000 kroner i ”studietilskud” – heraf kom halvdelen fra københavnsmesterskabet.
Nogle erindrer sikkert Kassa Korleys friske angrebsspil i Svendborg.
Den stil har han sandelig ikke ændret
på.
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Balance pr. 31. dec.

Dansk Skak Unions årsregnskab
For perioden 1. januar 2016 til 31. december 2016 med budget for 2017
Resultatopgørelse
Regnskab
2016

Regnskab
2015

Budget
2017

Budget
2016

Indtægter
Kontingentindtægt
Ratingafgift
Tilskud DTF
Tilskud fra fonde
Sponsorindtægter
Andre indtægter

1.887.772,50
218.890,00
141.694,00
31.750,00
40.000,00
335.735,48

1.780.280,00
234.960,00
146.414,00
161.767,42
40.000,00
2.010,00

2.000.000
215.000
140.000
30.000
40.000
0

1.750.000
215.000
140.000
30.000
40.000
0

Indtægter i alt

2.655.841,98

2.365.431,42

2.425.000

2.175.000

Udgifter
Skakaktiviteter
Informationsaktiviteter
Medlemsservice
Administration og møder
Lederpleje
Vækstaktiviteter
Diverse

703.082,18
1.053.457,13
178.270,94
258.278,06
34.565,03
139.009,26
5193,50

714.730,03
1.068.402,59
233.424,53
308.061,48
36.995,50
67.825,96
652,50

806.400
1.074.000
222.500
294.250
41.000
167.000
700

807.900
958.700
171.500
285.500
39.500
67.000
600

Udgifter i alt

2.347.356,10

2.430.092,59

2.605.850

2.330.200

Overskud / (underskud)
før finansielle poster

308.485,88

-64.661,17

-180.850

-155.200

52.521,95
-356,80
52.165,15

32.445,60
-63.836,48
-31.390,88

10.000
0
10.000

10.000
0
10.000

360.651,03

-96.052,05

-170.850

-145.200

Resultatdisponering
Henlagt netto til særlige formål
0,00
Overført til næste år
360.651,03

0,00
-96.052,05

0
-170.850

0
-145.200

Resultatdisponering i alt

-96.052,05

-170.850

-145.200

Finansielle poster
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Finansielle poster i alt
Over- / (underskud)
efter renter
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360.651,03

Regnskab
2016

Regnskab
2015

Aktiver
Anparter i Dansk Skak Salg ApS
Debitorer
Mellemregninger
Likvide midler
Værdipapirer

197.300,13
-1.878,71
-113.031,34
1.366.639,89
361.514,97

180.346,56
-32.117,93
-85.772,02
1.050.828,08
329.980,76

Aktiver i alt

1.810.544,94

1.443.265,45

Passiver
Kortfristet gæld

223.583,04

216.954,58

Gæld i alt

223.583,04

216.954,58

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

1.225.612,19
361.349,71

864.961,16
361.349,71

Egenkapital i alt

1.586.961,90

1.226.310,87

Passiver i alt

1.810.544,94

1.443.264,45

Kassererens beretning 2016
Årets resultat
Årets resultat er et overskud på 360.651,03 kr., som
overføres til den frie egenkapital.
Kommentarer til resultatet
Resultatet er ca. 500.000 kr. bedre end budgettet.
Dette skyldes næsten udelukkende at indtægterne er
højere end forventet, mens driftsomkostninger er
holdt på det forventede niveau. Indtægterne er ca.
480.000 kr. højere end budgettet, hvilket dels skyldes,
at unionen har modtaget arven fra Ebba og Hartvig Nielsen på 321.215 kr. og dels, at kontingentindtægter er
ca. 137.000 kr. højere end budgettet som følge af den
kontingentstigning, der blev vedtaget på delegeretmødet i 2016. Dertil kommer, at unionen i 2016 har
tjent på værdipapirerne, og at skaksalget har leveret
et overskud.

Udgifterne er holdt på det forventede niveau. De væsentligste udsving i forhold til budgettet er, at skakaktiviteter er ca. 100.000 kr. under og informationsaktiviteter er ca. 100.000 kr. over.
Kommentarer til aktiver og passiver
Anparterne i Dansk Skaksalg ApS er optaget til den
indre værdi i Skaksalget pr. 31. december 2016. Skaksalget har i 2016 præsteret et overskud på ca. 17.000
kr., som bestyrelsen finder tilfredsstillende.
Kommentarer til budget 2017
For 2017 er der lagt et budget for DSU, der giver et underskud på 170.850 kr. Der er afsat 100.000 kr. til at
fortsætte medlemskampagnen og 50.000 kr. ekstra til
ungdomseliten.
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Online-butik

Dansk Skaksalg

www.skaksalg.dk

Signerede bøger til konfirmanden!
Til denne konfirmation har vi en række signerede bøger på lager. Den perfekte gave til den lidt
øvede skakspiller. Disse bøger har vi i sagens natur kun i begrænset mængde,
så send ordren i god tid.
Fra Quality Chess:
Her har vi Boris Gelfands meget roste bog fra 2015: ”Positional Decision
Making In Chess” som både hardback og paperback.
Plus 2016 opfølgeren ”Dynamic Decision Making In Chess”
som hardback. Konfirmationstilbud: begge bøger i hardback.
Normalpris 458 kr, tilbud 428 kr

Konfirmationspakken til den unge!
Vi har sammensat et tilbud, der omfatter bræt, brikker
og et skakur plus bogen ”Mesteren” om
VM Magnus Carlsen.
Det populære sammenfoldelige bræt i
svær karton og med 55 mm felter. Næsten
uopslideligt. Brættet er eget design og helt
igennem dansk produceret
Plus vægtede træbrikker, Staunton-form,
vægt af konge 44 gram, kongehøjde:
95 mm, inklusiv trææske til opbevaring.
Plus DGT 1002 skak ur med tillægstid. Plus
bogen ”Mesteren” om Magnus Carlsen
Normalpris 903,00 kr, tilbud 700 kr!

Skal gaven være et luksus skakspil så har vi selvfølgelig også disse

Vi har også Mihail Marins ”Learn from the
Legends – Chess Champions at their Best”.
10 års fødselsdags udgaven fra 2015 i
hardback. 225 kr

Priseksempler:
Luksusbræt i sort træ, med notation og 55 mm felt 499 kr.
Luksus skakbræt i mahogni og ahorn, 55 mm felt 479 kr.

I Paperback har vi Lars Schandorffs ”The Semi-Slav”,
Grandmaster Repertoire nummer 20. 189 kr

Luksus skakbrikker hvid/sort i buksbom: 439 kr.
Tilbud 400 kr.
Luksus skakbrikker, Staunton-form,
buksbom og rosentræ 759 kr.
Luksus skakbrikker, Staunton-form, i
buksbom og palisander 399 kr.

Af Esben Lund har vi som signerede paperbacks “Rook VS.
Two Minor Pieces” og ”The Secret Life of Bad Bishops”.
Pris per stk 149 kr, konfirmationstilbud for begge 268 kr
Fra NewInChess:
Her har vi Jan Timmans “The Art of the Endgame” i paperback. 189 kr

Mine første åbningsbøger!
Har konfirmanden prøvet skoleskak i skolen?
Alle unge, der har spillet skoleskak og ønsker at komme lidt videre, har behov for at opbygge et
åbningsrepertoire. Vi har samlet en lang række titler på åbningsbøger velegnet for begyndere og lidt viderekomne. Vi kan nævne:

Skakcomputer
Er gaven til konfirmanden en skakcomputer til træning ?

Priseksempler: My First Chess Opening
Repertoire 149 kr, A Simple Chess Opening Repertoire for White 139 kr,
A Chess Opening for Blitz
and Rapid 209 kr,
Bent Larsen ”Åbningsspillet
i skak” 189 kr,
SKAKspillerens bibel 179 kr

internet www.skaksalg.dk • email sales@skaksalg.dk
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Chess Genius
(spillestyrke over
2000 i rating),
869 kr.
Chess Genius pro
(til den rutinerede spiller),
1.289 kr.
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Tlf. 61 13 64 60 • Telefontid Vi træffes bedst alle hverdage kl. 10-14

Dansk Skaksalg
Skaksættet for livet
Judit Polgar DGT skaksæt. Et fantastisk flot sæt, der består
af bræt, brikker og flot træ æske. Pris 1600 kr.
DGT lille og handy 1001 skakur. Pris 195 kr.
Quality´s Judit Polgar trilogi. Pris 627 kr.

Samlet pris 2.422 kr.
Konfirmationstilbud 2.200 kr.

Indbydelser:
Sendes til Skakbladets redaktion (se
side 2). Priser (ekskl. moms):
Standard: kr. 2,00 pr. mm
Anden opsætning: kr. 4,00 pr. mm
Alle arrangører kan gratis lægge indbydelser på Dansk Skak Unions
hjemmeside www.skak.dk.
Rating af turneringer:
FIDE administrerer Elo-rating i tre
kategorier, både koordineret EMT,
hurtigskak og lynskak kan rates.
Kontakt DSUs ratingkartoteksfører
på email: ratingkomite@skak.dk

Til den lærelystne konfirmand
2016 opfølgning på den prisbelønnede “The Fundamentals” trilogi.
Denne opfølgning indeholder 432 øvelser. Kan bruges både som en test og
opfrisker hvis konfirmanden allerede har læst de 3 ”fundamentals” bøger, eller ses
som en helt ny samling af instruktive øvelser. Paperback 179 kr / Hardback 229 kr
Har konfirmanden ikke alle
ni bøger (The Fundamentals, Beyond The Basics og
Mastery), så fejrer vi denne
opfølgningsbog med et tilbud
på de oprindelige bøger.
Alle 9 bøger, normalpris 1620 kr., nu 1399 kr.! – Vælg 5 bøger, normalpris 900 kr., nu 799 kr.!
Artur Yusupov var som spiller nummer 3 i verden efter de legendariske VM´er Karpov og Kasparov i
årene fra 1986-1992, men har i de seneste år primært arbejdet som træner. Yusupovs lærebøger anbefales af vore
landstrænere.

FRITZ 15!
Den nye Fritz 15, konfirmandens nye analysepartner!
En ekstrem brugervenlig ny udgave. Kan bl.a. løbende analysere styrker og svagheder. Er
de i åbningsspillet, midtspillet eller slutspillet? Fritz 15 giver brugeren et vejledende rating
tal for alle tre faser.
Den nye Fritz 15 giver også direkte adgang til Chessbases web-tools. Er programmeret af
amerikaneren Vasik Rajlich, der stod bag “Rybka”. Det garanterer for spillestyrken. 529 kr
Samlet pris for de 10 Yusupov-lærebøger i paperback og Fritz 15 2.328 kr.
Konfirmationstilbud 2.100 kr

Besøg os på www.skaksalg.dk eller på

Kommende turneringer

hvor nye produkter vil blive præsenteret

www.skak.dk + ‘Turneringer’

K = Koordineret turnering
H = Hurtigskak
L = Lynskak
E = Elo-ratet turnering
Viking Cup i Frederikssund H
4/3 – Husk hurtigskakturneringen
Viking Cup i Frederikssund lørdag d.
4/3 2017 kl. 10. Tilmelding til Thomas Larsen tlf.: 30275793 eller via
turnering.skak.dk, hvor hele indbydelsen kan ses.
Valby Hurtigskak 2017 H
26/3 – Valby Skakklub har atter fornøjelsen af at indbyde til 8-runders
hurtigturnering for 3-mandshold +
evt. reserve. Betænkningstiden er 20
min. pr. mand pr. parti. Spilledag: Søndag den 26. marts 2017 fra
kl. 09.00 til ca. kl. 18.00. Spillested: Valby Kulturhus, Teatersalen,
Valgårdsvej 4, 2500 Valby. Der spilles
i en Monrad-gruppe med opdeling i
2-3 præmiegrupper efter ratinggennemsnit, hvor de tre højst ratede tæller. Indskud: 300 kr. pr. hold, som
betales ved turneringsstart. Præ-

mier: Indskuddet går ubeskåret til
præmier. I grupper med stor spredning vil der være et antal ratingpræmier. Tilmelding: Senest 24. marts
til Martin S. Nielsen, e-mail: kasserer@valbyskakklub.dk med spillernavne, ratingtal (hurtigskak) og
holdnavn. Se den løbende tilmelding
på www.valbyskakklub.dk. Yderligere
oplysninger: Martin S. Nielsen, tlf.
20 91 20 67.
Djurslandsturneringen EMT 2017

K
30/3-18/5 – Grenaa Skakklub indbyder til den 74. udgave af Djurslandsturneringen. Spilledage: 7 torsdage:
30/3, 6/4, 20/4, 27/4, 4/5, 11/5, og
18/5 med start kl. 19. Evt. udsatte
partier kan afvikles mandag d. 24/4
eller mandag d. 15/5. Evt. omkamp
afvikles mandag d. 22/5 eller mandag d. 29/5 som hurtigskak. Afslutning: lynskak og præmieuddeling d.
1/6 kl. 19.30. Spillested: Grenaa
Idrætscenter, Ydesvej. Betænkningstid: 2 timer til 40 træk, derefter ½
time + opsparet tid til resten af partiet. Mødetid: Grenaa Skakklub tillader ½ time for sent fremmøde.
Turneringsform:
Alle-mod-alle
grupper, evt. Monrad. Indskud: 150
kr. betales ved 1. runde. Præmier:
Indskuddet minus EMT-afgift. Rygning: der er rygeforbud i Idrætscentret. Tilmelding med navn, fødselsdata, ratingtal og telefonnummer:
senest 22/3 til Asger Hartelius, Ågade
9 K, 8500 Grenaa, tlf. 86322372,
e-mail: asger.h@stofanet.dk
Tølløse Weekend Speciel 2017

KE
31/3-2/4 – 7. Weekendturnering!!
Tølløse Skakklub indbyder til 5 runders koordineret EMT-turnering.
Spilledag/tidspunkt: Fre. 31/3 kl.
19.00-24.00, lør. 1/4 og søn. 2/4 kl.

10.00-15.00 og 16.00-21.00. Spillested: Aktivitetshuset, Nytorv 14,
4340 Tølløse. NB! Nyt spillested.
Fine spilleforhold polstrede stole og
brede borde i klubbens lokaler. 2 minutters gang fra jernbane stationen.
Rygeforbud. Kantine: Smørrebrød
og pølser m. brød eller kartoffelsalat
(skal bestilles i forvejen), kaffe, vand,
øl, chokolade m.m. Spilleform: Spilles i max. 2 Schweizer grupper med
max. 4 præmie-grupper. Total højest
44 spillere. Betænkningstid: 2 timer
til 40 træk, derefter 30 minutter +
opsparet tid til resten. Mødetid senest 1 time efter rundens start, ellers
tabt parti.
Indskud: 175 kr. Juniorer op til
20 år 125 kr. Indskuddet skal indsættes på reg.nr. 4426, kontonr.
4426057573 ved tilmeldingen (senest 24/3 2017). Husk at anføre navn
på indbetalingen. NB! Præmieudbetalingen sker ved præmiebevis. Du
modtager en fil til din e-mailboks,
som du printer ud og oplyser dit reg.
nr. og konto nr. og afleverer på spillestedet. Har du ikke mulighed for at
printe ud, kan du få udleveret et
præmie/konto bevis på spillestedet.
Du får øverste halvdel af præmie/kontobeviset. Nederste del bruger jeg til at overføre din præmie til
din bankkonto.
Præmier: Garanteret 1. præmie i
øverste præmiegruppe 1.000 kr. I alt
udbetales 80 % af indskuddet som
præmie. Turneringsledelse: Ove
Frank Hansen, Holbæk Skakklub og
Janech Hansen, Tølløse Skakklub.
Tilmelding: Med navn, fødselsdag,
rating, telefon nr. og E-mailadresse
til Fredderik Janech Wesley Hansen,
på tlf. 59 18 03 19 eller E-mail: janech807@waoomail.dk eller endnu
bedre via DSUs Turneringssystem
senest: 24/3 2017. Turneringen er
om muligt Elo-ratet.
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Kommende turneringer
Himmerlandsmesterskabet 2017

KE
24/4-29/5 – Aars Skakklub indbyder
hermed til 7 runders EMT om Himmerlandsmesterskabet. 8-mandsgrupper tilstræbes. Elo-rating, om
muligt.
Spillested: Erhvervsskolerne, Aars.
Spilledage: 24/4, 26/4, 1/5, 8/5, 15/5,
22/5, 29/5. Lynturnering og præmieuddeling 31/5. Alle dage med
start kl. 19.
Betænkningstid: 90 min. til 40
træk, 15 min. + evt. opsparet tid til
resten af partiet. Tidstillæg: 30 sek.
pr. træk fra og med første træk.
Indskud: M-kl: 160 kr., basisklasser:
120 kr. Juniorer u/18 og pensionister
100 kr. Opkræves på første spilleaften.
Præmier: M-kl: 1500 kr., basisklasser: 1 pr. 600 kr.
Tilmelding: Senest tirsdag d. 18/4 på
DSUs turneringsside eller til Henning Larsen, Løvsangervej 6, 9600
Aars. Tlf. 98 62 36 72.
Varde Weekend

K

5/5-7/5 – Koordineret enkeltmandsturnering.
Fredag d. 5. maj til søndag d. 7. maj
2017.
Se udførlig indbydelse på DSUs
hjemmeside – www.skak.dk

NÆSTE
NUMMER
Udkommer i maj.
Stor reportage fra DM i
Skørping.
Alt om
Divisionsturneringen.
Ny træningsartikel af
Aagaard.
Og meget mere.
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Juletravlhed
Opgaven bag på Skakbladet nr. 6 lokkede mange løsere til analysebrætterne. Mere end halvdelen af indsenderen nåede frem til, at fartårnet på g2 købte en sort bonde med hjem, men mor-springeren
stod for indkøbene af springer og tårn.

BRÆTTET
RUNDT
Jens Ove Fries-Nielsen
vandt Erfurt
Schachfestival 2016

Opgave og idé er af OL-guldvinderen i problemskak, Steffen
Slumstrup Nielsen, og flere løsere
var så venlige at kalde den genial.
Teksten og juleverset var redaktionens beskedne bidrag.
Ved lodtrækningen blandt de rigtige løsninger tilfaldt præmierne:
Torben Frederiksen, Tønder
(“Larsen” i luksusudgaven)
Fra diagramstillingen styrter
springer og tårn rundt mellem
hylderne, mens de hele tiden holder øje med børnene på c5 og d5.
Versets hints om ’16 dage til jul’
(mat i 16 træk) og ’skak, skak,
skak …’ (alle hvide træk med
skak) fangede de fleste løsere, og
så går det ellers derudad:

Ove Jelling, Silkeborg
(“Tag stilling” 780 taktikopgaver)
Jerry Møller Jensen, Gentofte
(“Åbningsspillet i skak”)

1. Tg4+ Kh2 2. Sf3+ Kh1 3. Se5+
Kh2 4. Tg2+ Kh1 5. Tg5+ Kh2 6.
Sf3+ Kh1 7. Sxd2+ Kh2 8. Sf3+
Kh1 9. Se5+ Kh2 10. Tg2+ Kh1 11.
Txe2+ Kg1 12. Tg2+ Kh1 13. Tg5+
Kh2 14. Sf3+ Kh1 15. Sd2+ Kh2
16. Sxf1 mat!

Om det var julestemning eller heldige omstændigheder er ikke til at
sige, men opgaven inspirerede
åbenbart løserne til at tilføje en
række hyggelige julehistorier med
variationer over temaet. Men da
genren – og endda sangen – jo
ligesom var givet, vil vi nøjes med
at bringe følgende opløftende
strofer forfattet af Leif Winther:

1.
Tårn og springer giver skak på skift,
sandelig en meget flot bedrift.
Springer tager tårnet Dora to,
springeren den er så glad og fro.
Tårnet tager bonde Erik to,
bonden fanget i dets skarpe klo.
Springer tager springer f med mat,
for de sorte er det dybt godnat.
//: Nat, nat, nat, nat, nat, nat,
for de sorte er det dybt godnat. ://

2.
Mat i seksten ku’ man osse si’e,
skakproblemet savner helt sit li’e.
Løsningen blev fundet som en leg,
brikkerne sku’ gå den rette vej.
Brikkerne blev lige flittigt vendt,
løsningen nu er til bladet sendt.
Vi vil slutte vores lille sang,
skakken den vil gå sin sejrsgang.
//: Gang, gang, gang, gang, gang, gang,
skakken den vil gå sin sejrsgang. ://

En glad Jens Ove Fries-Nielsen
kunne løfte sejrstrofæet, da han med
en gevinst i sidste runde over hollænderen Willy Hendriks vandt den
26. udgave af Erfurter Schachfestival
i juleferien. Førstepladsen var tredelt,
men danskeren havde bedst korrektion: 1. IM Jens Ove Fries-Nielsen,
Fredericia, 6½/8 (korr. 36½). 2. IM
Jonathan Carlstedt, Tyskland, 6½
(35½). 3. GM Peter Enders, Tyskland, 6½ (34½). 4. GM Roland
Schmaltz, Tyskland, 6.
Der deltog yderligere fem danskere i mestergruppen. Af dem klarede FM Filip Boe Olsen, Nordre, sig
bedst med 4½ på 44. plads. Der deltog i alt 439 spillere i festivalen, heraf
156 i øverste gruppe.
I en sideløbende turnering i Hamburg blev FM Bjørn Møller Ochsner,
Århus/Skolerne, nr. 3, med 5½/7.
GM Niclas Huschenbeth, Tyskland,
vandt maksimumpoint 7. IM Dmitrij Kollars, Tyskland, fik 5½ (bedre
korrektion) på andenpladsen.

Ivantjuk og Karjakin
vandt VM
Den norske verdensmester i ”langsom skak”, Magnus Carlsen, delte
førstepladsen i både hurtigskakVM og lynskak-VM, der blev spillet
sidst i december i Qatar. Men han
missede guldmedaljerne i begge
rækker, fordi spilleren med det højeste ratinggennemsnit. Her vil Carlsen af naturlige årsager ”hjælpe” sine
konkurrenter til at få et højere snit.
I hurtigskakken, hvor Carlsen var
forsvarende mester, blev det ikke så
afgørende, fordi han fik en dårlig
start og dermed svagere modstand.
Ukraineren Vassily Ivanchuk holdt
trods sine efterhånden 47 år sine
yngre konkurrenter bag sig. Det fik
Carlsen til at udtale: ” Hvis der er en,
jeg under succesen, så er det Ivantjuk. Han har været en klassespiller i
30 år. Han fortjener det virkelig.“
Slutstilling efter 15 runder: 1. Vassily Ivanchuk, Ukraine, 11 (Elosnit
2747). 2. Aleksandr Grisjuk, Rusland, 11 (2740). 3. Magnus Carlsen,

Norge, 11 (2701). 4. Shakhriyar Mamedyarov, Azerbajdzjan, 10
(2738). 5. Yangyi Yu, Kina, 10 (2724).
I lynmesterskabet havde Carlsen
under præmieceremonien svært ved
at tøjle sin skuffelse. Mens guldglimmer blev sprøjtet ud over præmietagerne, forlod Carlsen podiet. Han
var vred og skuffet, fordi han lå til at
vinde, men det blev afgørende, at
polakken Radoslaw Wojtaszek smed
en gevinststilling i næstsidste runde
mod Sergej Karjakin. Det bevirkede,
at Carlsen i 21. og sidste runde skulle
slå huggeblokken Peter Leko fra Ungarn, fordi Karjakin i tilfælde af en
sejr over Baadur Jobava havde det
højeste ratingsnit.
Slutstilling: 1. Sergej Karjakin,
Rusland, 16½ (2740). 2. Magnus
Carlsen, Norge, 16½ (2735). 3. Daniil Dubov, Rusland, 14½ (2733). 4.
Hikaru Nakamura, USA, 14½
(2720). 5. Aleksander Gristjuk. Rusland, 14½ (2718).
Hos kvinderne vandt ukraineren
Anna Muzychuk begge mesterskaber.

Hattrick af So
Først vandt Wesley So Sinquefield
Cup, derefter London Chess Classic
og nu også Wijk aan Zee. Efter Magnus Carlsen fremstår Wesley So som
tidens klareste stjerne på de 64 felter.
Han er rykket op som nr. 2 på verdensranglisten efter den norske verdensmester. Og siden tabspartiet
mod netop Carlsen i Bilbao Masters
har So spillet 56 partier i træk uden
nederlag.
Slutstillingen i den hollandske klassiker, der nu hedder Tata Steel Masters:
1. Wesley So, USA, 9/13. 2. Magnus
Carlsen, Norge, 8. 3-5. Baskaran Adhiban, Indien, Levon Aronian, Armenien, og Yi Wei, 7½. 6-7. Sergej
Karjakin, Rusland, og Pavel Eljanov, Ukraine, 7. 8. Anish Giri, Holland, 6½.
9-11. Pentala Harikrishna, Indien, Dmitri Andrejkin, Rusland, og Radoslaw
Wojtaszek, Polen, 6. 12. Jan Nepomniatji, Rusland, 5. 13. Richard Rapport,
Ungarn, 4½. 14. Loek van Wely, Holland, 3½.
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Yifans selvmål
Kvindeverdensmesteren Hou Yifan fra Kina trak de største overskrifter under
årets åbne turnering i Gibraltar. I sidste runde tabte hun uden tvivl med vilje,
fordi hun på denne måde ville gøre opmærksom på, at hun var utilfreds med,
at hun i løbet af ti runder mødte syv kvinder.
Nu var det i forvejen ikke Yifans turnering, og hun scorede ikke videre
godt mod sine medsøstre – hun måtte nøjes med seks point, inden det latterlige parti i sidste runde mod den indiske mand Babu Lalith.
Som et kuriosum kan det nævnes, at Hou Yifan ikke stillede op til verdensmesterskabet for kvinder, der blev afviklet i den iranske hovedstad
Teheran, mens Skakbladet gik i trykken.
Yifans vej til rekordbøgerne så således ud:
Hou Yifan – Babu Lalith
1. g4 d5 2. f3 e5 3. d3 Dh4+ 4. Kd2 h5 5. h3 hxg4

6. Opgivet.
Turneringen var i øvrigt stærkt besat – med mange af
verdens bedste blandt begge køn i deltagerfeltet.
12 spillere havde over 2700 i rating.
Slutstilling:
1. GM Hikaru Nakamura, USA, 8/10 (efter omkamp).
2. GM David Guijarro Anton, Spanien, 8.
3. GM Yu Yangyi, Kina, 8.

Med tiden vil Hou Yifan
nok komme til at
fortryde sin
demonstration
i Gibraltar.
Foto: Cathy Rogers

