SKAKBLADET NR.2-NY-FINAL:Layout 1

04/05/17

10:30

Side 1

SKAKbladet
MEDLEMSBLAD FOR DANSK SKAK UNION

DE
UNGE
RYKKER

201 7-2

SKAKBLADET NR.2-NY-FINAL:Layout 1

04/05/17

10:30

Side 2

Indhold
ISSN 0037-6043
Online: ISSN 2246-5774
113. årgang, nr. 2-2017.
Udgivet af Dansk Skak Union.
Redaktion:
Lars Schandorff og Jan Løfberg
att. Løfbergs Forlag
Svend Vonveds Vej 15
2300 København S.
Email: skakbladet@skak.dk
Annoncer /
turneringsindbydelser
sendes til redaktionen
Deadline 1. august 2017
Indsendelsesfrist til nr. 2
Deadline 1. august 2017
Udkommer medio september 2017
Abonnement og ekspedition
Danmark kr. 250 kr. pr. år inkl. moms
og forsendelse.
Udlandet: kr. 350 år. år, inkl.
forsendelse.
Bestilles hos Dansk Skak Unions
kasserer (se nederst på siden).
Grafisk design og produktion
John Ovesen / Baghus
Tryk
Bialostockie Zaklady Graficzne S.A.
Al. 1000-lecia P.P. 2
15-111 Bialystok – Polen

Leder 3
DM i Rebild Lars Schandorff og Jan Løfberg 4
Landsholdsklassen 10
Jeg er mere koncentreret 16
Begyndre, rutinerede rotter og kandidater 17
Allan Stig – lynmester 21
Farvel til redaktøren 22
Hæderstegn 23
Opgave inspireret af et træk fra DM i Rebild Kaare Vissing 24
Fredeligt delegeretmøde 25
Initiativpræmier 27
Baning i partiskak og problemskak Kaare Vissing 29
Op og ned – skakcaféen består Thomas H. Vestergård 31
K-skak i computeralderen Brian J. Jørgensen 36
Aktuel taktik Jacob Aagaard 39
Skakligaen 40
Bara spela! Marie Frank Nielsen 42
Tæt og taktisk kamp Jakob Rathlev 50
Skakliga – hvad nu? Jan Løfberg 51
Unge oprykkere 52
Bov tilbage 53
Bornholm vandt tæt drama 54
Rejse mod Skakligaen Erik Carlsen 55
Tre oprykningeer på seks sæsoner Johnni Marcusssen 56
Aalborg op 58
Nyt fra DSU Tom Petri Petersen 59
Strategiske koncepter Jacob Aagaard 60
Mindeord 64
Juniorer i Letland Tavs Bjerre 67
Plovjernet Jan Løfberg 71
Brættet rundt 73
Kommende turneringer 75
Forsiden: Jesper Thybo er et af dansk skaks unge talenter. Her er han fotograferet
Foto: Lars Schandorff
i Rebild, hvor han blev nr. 3 i landsholdsklassen.

Dansk Skak Union
Dansk Skak Union

Bankforbindelse:
Danske Bank
reg. nr. 3409
kontonr. 0011548938

www.skak.dk
2 • Indhold

Formand: Poul Jacobsen, Brovangen 8, 5464 Brenderup
Tlf. 40 83 36 16. Email: formand@skak.dk
Kasserer: René Baarup-Christensen, Luneparken 25, 6070 Christiansfeld
Tlf. 20 88 56 62. Email: kasserer@skak.dk
Sekretær: Aage Dalstrup Olsen, Søndervangen 14, 1. tv., 8260 Viby J.
Tlf. 20 62 33 01. Email: sekretaer@skak.dk
Ungdom: Peter Willer Svendsen, Gåsebæksvej 5, 3.th., 2500 Valby
Tlf. 28 92 20 15. Email: udvikling@skak.dk
Organisation: Tom Petri Petersen, Rydevænget 9, 2.tv., 8210 Aarhus V.
Tlf. 61 33 71 28. Email: organisation@skak.dk
Ratingkartotek: Per Rasmussen, Stavdalvej 37, 3760 Gudhjem
Tlf. 56 49 51 13. Email: ratingkomite@skak.dk

SKAKBLADET NR.2-NY-FINAL:Layout 1

04/05/17

10:30

Side 3

De unge førte an
i folkefesten
e unge rykker, som der står på coveret, fint illustreret af 18-årige
Jesper Thybo, der har haft et fantastisk forår med tre IM-normer
på stribe og efterfølgende imponerende tredjeplads ved DM i Re-

D

bild.
I øvrigt et DM som blev vundet af vores unge stormester Mads Andersen. Oven i købet hans anden titel i træk.
Ja, de unge dominerede årets landsholdsklasse, men DM er meget mere
end det. Det er dansk skaks helt store folkefest. Skakbladet tog derop og
forsøgte at fange stemningen og spændvidden i et stort stævne, som fint
rummer og mixer skakentusiaster i alle aldre – lige fra børn til pensionister.
Det er noget helt unikt for skak. Det skal vi sætte pris på og værne om.
Dansk skaks andet store flagskib, divisionsturneringen, fylder også meget
i dette blad. Den unge klub Philidor vandt DM. Det beretter de selv om.
Blandt resten af stoffet er det værd at fremhæve, når man nu har de unge
briller på, Jonas Bjerres imponerende sejr over en stormester. Det er ikke
hver dag en 12-årig udspiller så stærk en modstander så overbevisende og
så eftertrykkeligt. Jonas kommenterer selv partiet.
Og så til det vigtigste til sidst:
DSUs hovedbestyrelse har besluttet, at Skakbladet fortsætter!
God fornøjelse
Jan Løfberg og Lars Schandorff

Leder • 3

SKAKBLADET NR.2-NY-FINAL:Layout 1

04/05/17

10:30

Side 4

DM

I BAKKE OG DAL
Skak-DM vendte tilbage til Hotel Comwell Sport i Rebild Bakker. Det blev til ti dages forrygende skakfest, hvor unge, midaldrende og ældre udøvere kæmpede løs ved brættet. Landsholdsklassen viste vejen for de øvrige klasser med en uhørt kompromisløshed.
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Foto: Kirsten Løfberg
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I den store hall på Comwell Sport stod et stort skakspil, som alle interesserede sig for, uanset om de var medlemmer af DSU eller
ej. Her to små drenge, der var til et familiegilde på hotellet – og det imponerede festens gæster.

Tekst og fotos (hvor andet ikke er
opført):

Jan Løfberg og Lars Schandorff
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark
ådan lyder nogle af linjerne i
Adam Oehlenschlägers “Der er et
yndigt land” – der blev publiceret i
1823 – den ene af vores to nationalmelodier. De fleste af os føler vel, at
vi kender “vort gamle Danmark”.
Man har i hvert fald en chance for at
lære landet at kende, når man deltager i skakdanmarksmesterskaberne.
Mange byer har haft værtskabet af
mesterskabet siden det første DM i
1922, og efter de to seneste DMstævner blev spillet i Svendborg,
vendte DM tilbage til Rebild, som

S
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også husede mesterskabet i 2014.
Det kuperede hedelandskab Rebild Bakker er kendt af menigmand.
Om ikke andet for Rebildfesten hvert
år på den amerikanske uafhængighedsdag 4. juli. Rebild National Park
er en af Danmarks største natur-turistattraktioner, og informationsskiltene fortæller, at bakkerne hvert
år besøges af 400.000 mennesker.
Landskabet er ubeskriveligt smukt,
og mange skakspillere benyttede sig
af chancen for at gå en rask tur i den
smukke natur.
For tre år siden blev der arrangeret
et flot DM, så da muligheden bød
sig, havde Dansk Skak Union ingen
betænkeligheder ved at vende tilbage. Den lokale Skørping Skakklub
leverede igen et førsteklasses arrangement.
Ligesom det var tilfældet sidst

brugte man det store auditorium til
landsholdklassen, kandidatklassen
og flere basisklasser.
Det kan naturligvis give problemer,
når så mange spillere sidder i samme
lokale, men det gik forbløffende fint
igen. Pudsig var bemærkningen om,
at veteranklassen ikke spillede i det
store lokale: “De kvidrer for meget
under spillet!” Det er der altså noget
om.
Veteranerne hygger sig gevaldigt.
De sportslige ambitioner er – om
ikke helt så i hvert fald til en vis
grænse – lagt på hylden, og så kan
man da godt “tillade” sig at komme
med en hyggebemærkning undervejs: “Nå, den havde jeg ikke set!” og
i den dur. Humøret er højt og gensynsglæden stor blandt “kæmperne”,
der ikke længere er harniskklædte.
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Landsholdsklassen spillede på scenen, kandidatklassen i ”orkestergraven” og de øvrige klasser på tilskuerpladserne. Ligesom i
2014 fungerede det godt.
Foto: Claus Qvist Jessen

Om veteranerne blev det sagt:
“De kvidrer for meget under spillet!”

Veteranklassen blev placeret i
spillelokalet uden for den store
sal. Forrest besejrer Benno Ørvad
Markussen, Viby (tv.) Steen
Kopperberg, Frederiksværk.
Bag sidstnævnte vandt den
senere veteranmester Thomas
Haugaard, Frederiksberg (tv.)
over Uffe Kallenbach, Thy
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Sportshotel
Hotel Comwell Sport var i påskedagene fuldstændig proppet – og receptionisten måtte fortælle flere
skaktilskuere, der havde taget chancen og håbede på at kunne overnatte,
at alle værelser var bookede. Det
skyldtes de mange, som brugte området til at køre mountainbike eller
dyrke anden for idræt og fitness. Hotellet bruges også flittigt til fødselsdage og konfirmationsfester.
For skakspillere er der både fordele og ulemper ved, at danmarksmesterskabet spilles på et hotel. Hvis
man ikke har andre overnatningsmuligheder, så er den væsentligste
ulempe, at det er en alvorlig økonomisk udskrivning at bo på hotellerne. Også selv om skakunionen er
dygtige til at forhandle sig frem til rimelige tilbud for medlemmerne.
Det var Køge Skakklub, der i 2004
indledte “hotelæraen” i dansk skak.
Den fortsætter også de næste to år,
når DSU ligesom i 2015 og 2016 afholder påsketræf på Best Western
Hotel Svendborg.
Det synes at være en saga blot med
DM-stævner på skoler. I gamle dage
havde det den fordel, at stævnet tiltrak flere deltagere med begrænsede
økonomiske midler, fordi det var et
krav til DM-arrangørerne, at der var
billige overnatningsmuligheder. En
boldhal eller gymnastiksal blev som
regel omdannet til sovesal med
hundredvis af soveposer spredt ud
på gulvet. Det kunne være både socialt og sjovt, men det kunne også
være ganske rædselsfuldt. Man skulle
være i besiddelse af lige dele tolerance og et godt sovehjerte. Tolerancen blev sat på prøver, når sidemanden begyndte at smøre stinkende ostemadder, og sovehjertet
blev udfordret af snork og støj.
Hotellerne er med til at højne signalværdien. Til gavn for sponsorer
og medier samt glæde for tilskuerne.
Omgivelserne er betragteligt mere
inspirerende, end hvad en nedslidt
kommuneskole kan tilbyde.
Hotelæraen har ført til, at mester-
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Familien Skovgaard før lyn – fra venstre Peter, Ib og Tom.

skaberne ikke går på skift så ofte som
set tidligere. Både arrangører og hoteller kan se fordelen af et samarbejde et par år i træk. Indtil videre
har Køge, Aalborg, Silkeborg, Helsingør og Svendborg afholdt mesterskaberne to år, mens Hillerød og
Odense samt Rebild af to omgange
har indbudt til DM én gang.
Man kan undre sig over, hvor København er henne i denne opremsning. Der er masser af hoteller i
København, og stor konkurrence i
hovedstaden har ført til, at priserne
ikke er lige så voldsomme som tidligere. Billige flybilletter har ført til en
fornuftig belægningsprocent, så
måske er interessen ikke så voldsom
blandt hotelejerne for at lægge lokaliteter til et skakmesterskab. På den
anden side er der så mange andre
muligheder i storbyen. Måske nogle
på et tidspunkt vil forfølge muligheden for at arrangere DM på Københavns Rådhus? For 50 år siden
spilledes en stor kvalifikationsturnering på rådhuset i forbindelse med
KSUs 40 års jubilæum og Københavns 800 års jubilæum. Måske er

den største hindring nutidens sikkerhedskrav.
Skakfest
Selve skakspillet er selvfølgelig i centrum under et DM, men der er også
mange, der slet ikke når at flytte en
eneste brik. De mange frivillige organisationsfolk deltager i møder
som for eksempel hovedbestyrelsesmøde, FU-møde, delegeretmøde
og generalforsamling Dansk Skak
Unions Støtteforening.
Andre forener mødeaktiviteten
med deltagelse i lyn-DM. Familien
Skovgaard fra København bestående
af storebror Tom, lillebror Ib og
Toms søn Peter spillede med. De var
ikke helt klar over, om der også i år
kunne spilles på oddset. Der blev
snakket om, at det kunne være, at
mor hjemme i Skovlunde ville spille
100 kroner på Peter. Men lynskakken
var ikke sat på oddset i år, og Peter
Skovgaard var ikke helt på toppen, så
mor sparede 100 kroner.
Stævnefesten påskedags aften er også
en klassiker. Under festen uddeles

SKAKBLADET NR.2-NY-FINAL:Layout 1

04/05/17

10:30

Side 9

præmier til de bedste i landsholdsklassen. Herefter er danmarksmesterens
tale ligeledes en tradition. Sidste år
blev festdeltagerne “snydt” for Mads
Andersens takketale, da han først 2.
påskedag sikrede sig sit første mesterskab efter hurtigskak-omkamp
mod Sune Berg Hansen. I år fik festdeltagerne lejlighed til at hylde ham.
Gamle skakcomputere sælger
Under DM var en del forbi Dansk
Skaksalg, der havde en stand på hotellet.
Flere fik suppleret skakbiblioteket
med de nyeste åbningsbøger og biografier. Ole Knudsen og Doris Banasik kunne berette om, at der er
godt gang i de “gamle” skakcomputere med bræt og plastikbrikker. De
fysiske komponenter er produceret i
Kina, mens softwaren er fra Tyskland, så maskinernes skaklige niveau
er bedre end en dansk mesterspiller.
Computerne er blevet et populært
køb for mange ikke-klubspillere,
som handler via skaksalgets onlinebutik.

Ole Knudsen fra Dansk Skaksalg hyggede sig med de mange kunder, der lagde vejen
forbi for at få råd og vejledning, inden de åbnede pungen.

Per Andreasen fra Nørresundby
Skakklub stod endnu en gang for
kompetent gennemgang af hovedsagelig landsholds- og kandidatklassens partier. Ofte drysser de
involverede spillere selv forbi kommentatorrummet og fortæller om

deres tanker og ideer under partiet.
Per Andreasen forstår at bringe partierne i øjenhøjde med publikum.
Mange spillere har et stort udbytte af
Pers analyser, anekdoter og forklaringer.
Den driftige Skørping Skakklub –

Per Andreasen kommenterede som sædvanlig de mest interessante partier. Under analyserne var der som altid en god stemning.
Humor, ironi, seriøsitet og stor viden køres i pingpong mellem Per Andreasen og publikum.

DM i Rebild • 9
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Foto: Kirsten Løfberg

der i øvrigt netop er rykket op i 2. division – kan se tilbage på et veloverstået mesterskabsstævne, hvor de
allerfleste deltagere var meget tilfredse. Formand Rasmus Kristiansen, Claus Jakobsen og Majken
Madsen var de iøjnefaldende figurer
i det store arrangement. Endvidere
sørgede Hans Andersen og Jonas Blistrup for at bemande stævnekonto-

ret alle dage og indtaste alle de ikkeelektroniske partier. Hvis folk havde
problemer, så sørgede arrangørerne
for at hjælpen var nær.
DMs hjemmeside, program, stævnefest og meget andet blev klaret.
Begavede IT-eksperter sørgede for at
partierne kunne følges online og Per
Andreasens kommentarer følges live
på nettet. Dommerne i de mange

forskellige klasser sørgede for en fair
og sportslig afvikling af partierne.
Et stævne som det i Rebild kan kun
lykkes, fordi en hel masse mennesker
ofrer en mængde fritimer på at
andre kan spille skak. En stor tak til
de mange anonyme hænder, der sørgede for et minderigt skakstævne i
det naturskønne Himmerland.
På gensyn i 2018 i Svendborg!

Landsholdsklassen
DM Rebild 8.-16. april 2017
1. GM Mads Andersen, Skanderborg 2549
2. GM Allan Stig Rasmussen, Jetsmark 2533
3. IM Jesper Thybo, Jetsmark 2429
4. IM Mikkel Antonsen, Køge 2438
5. IM Igor Teplyi, Nordre 2450
6. IM Bjørn M. Ochsner, Århus/Sk. 2435
7. IM Mads Hansen, Skanderborg 2419
8. IM Karsten Rasmussen, Århus/Sk. 2443
9. IM Jacob Carstensen, Brønshøj 2396
10. FM Jacob Sylvan, Nordkalotten 2419

1
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0
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½
½
0
0
0
0
0
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1
*
0
0
0
0
0
1
0
0

3
½
1
*
½
½
1
0
0
0
0

4
½
1
½
*
½
1
0
½
0
0

5
½
1
½
½
*
½
½
½
½
0

Ratingtallene er danske. Elo-gennemsnittet var 2455 – IM-norm 4½.

10 • DM i Rebild

6
1
1
0
0
½
*
1
½
½
0

7
1
1
1
1
½
0
*
0
0
0

8
1
0
1
½
½
½
1
*
0
0

9
1
1
1
1
½
½
1
1
*
0

10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*

P
7½
7
5½
5
4½
4½
4½
4½
2
0

SKAKBLADET NR.2-NY-FINAL:Layout 1

rets DM blev en utrolig underholdende affære. På forhånd lignede det et kapløb mellem de to
stormestre – og sådan kom det da
også langt hen af vejen til at gå. Det
var ikke kun stormestrene, der spillede hårdt på gevinst, det gjorde stort
set alle ti deltagere. To faktorer forstærkede tendensen: dels var det et
meget ungt felt med mange kamplystne spillere, og dels måtte man
ikke tage remis før efter træk 30.
Hvert DM har sin egen stemning,
eller måske er psykologi et bedre ord.
Nogle gange har der været meget
safe turneringer. Det er typisk, når
feltet er meget kompakt og homogent. Ofte er remis et glimrende resultat, så længe man har snor i ham,
der fører. I tætte felter afgøres det
hele først til sidst. Andre gange har
der været kapløb med høje scorer,
hvilket især har været de år, hvor der
var stor styrkeforskel i klassen. Men
vi tror aldrig, der har været så få remiser som i Skørping!

Å

04/05/17

10:30

Side 11

Nu handler DM om at finde en
danmarksmester. Det er selvfølgelig
fint, hvis der spilles kampskak, men
når dagen er omme, vejer det sportslige tungere end det underholdende.
Hvor mange VM-finaler i fodbold
eller Champions League har man
ikke set, hvor normalt seværdige
hold har spillet ultra-sikkert.
Det er naturligvis fordi resultatet,
er det det eneste, der tæller i en finale.
Spillede Danmark for eksempel
bedst i den legendariske EM-finale i
fodbold mod Tyskland i 1992?
De to favoritter Mads Andersen og
Allan Stig Rasmussen startede nærmest planmæssigt med 2 af 2. Det
indbyrdes opgør i tredje runde lignede en moralsk finale:
Mads Andersen kommenterer
Hvid: Mads Andersen (2565)
Sort: Allan Stig Rasmussen (2533)
Caro-Kann / B14

Bjørn Ochsner og Mads Andersen mødtes i 8. runde.

Inden dette parti havde både Allan
og jeg 2/2, og det var oplagt, at resultatet af partiet ville kunne få stor betydning for turneringsresultatet.
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4
Panov-varianten i Caro-Kann var
dels et forsøg på at undgå de fleste af
Allans forberedelser, da jeg aldrig
havde spillet varianten før, og dels
bare et godt kampvalg, der fører til
stillinger, hvor Hvid får frit officersspil i bytte for en isoleret d-bonde.
4... Sf6 5. Sc3 e6 6. Sf3 Lb4
Allan har oftest spillet 6... Le7, så
jeg nåede kun at kigge kort på teksttrækket.
7. cxd5 Sxd5 8. Dc2
8. Ld2 er hovedvarianten. Idéen
med teksttrækket er, at man hurtigt
vil fremprovokere en svækkelse
(enten g7-g6 eller h7-h6) med batteriet Dc2 + Ld3.
8... Sc6 9. a3 Ld6!?
En overraskelse, som hverken
Allan eller jeg rigtig kendte til. Her-

Foto: Claus Qvist Jessen

DM i Rebild • 11

SKAKBLADET NR.2-NY-FINAL:Layout 1

fra måtte vi derfor til at tænke selv.
9... La5 er mere normalt, og hvis
Hvid nu prøver at opstille sit batteri
med 10. Ld3 skal han være klar til at
ofre en bonde efter 10... Sxc3 11.
bxc3 Sxd4 12. Sxd4 Dxd4 13. Lb5+
Ld7 14. 0–0.
10. Ld3 h6
10... g6 11. h4! var allerede ubehageligt for Sort, så Sort må svække sig
med h7-h6 i stedet.
11. 0–0 0–0 12. Te1 Sce7
Sort vil gerne udvikle løberen på
den lange diagonal med 12... b6,
men det virkede ikke endnu pga. 13.
Sxd5 med officersgevinst.
13. Se5

13... f6!?
Nu kunne Sort imidlertid overveje
13... b6. Jeg ville nok have spillet 14.
De2 Lb7 15. De4, og da Sort ikke kan
spille 15... Sf6, fordi løberen på b7
hænger, må han svække sig med 15...
f5 16. De2, hvorefter Sort har opnået
harmonisk udvikling, men Hvid har
fået et godt felt på e5. Med 13... f6
fratager han mig dette felt, men nu
må løberen til gengæld blive på c8
eller d7 for at dække e6-bonden.
14. Sf3 Ld7 15. De2
En anden mulighed var at spille
15. Se4 med det samme, og først
rykke dronningen, når den blev truet
af et tårn fra c8. Jeg ville dog gerne
holde lidt flere muligheder åbne,
såsom evt. at bruge e4 til dronningen
for at fremtvinge f6-f5 og skaffe e5feltet til en springer.
15... Db6
Som det kommer i partiet, ville
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Sort rigtig gerne have haft muligheden for b7-b6 for at holde kontrol
med c5, men jeg vil ikke kritisere
trækket, da det så meget naturligt ud
under partiet. Jeg tror dog allerede,
at Hvid står lidt bedre.
16. Ld2 Tae8
16... f5!? var en interessant mulighed, som ganske vist giver mig e5feltet, men dels bliver d4 svag, hvis
springeren rykker derop, og dels har
min sortfeltede løber og springeren
på c3 svært ved at finde noget at lave.
I partiet har jeg derimod en meget
klar plan med Sc3-e4-c5. 16... Dxb2?
17. Sxd5 Sxd5 18. Teb1 gik selvfølgelig ikke for Sort.
17. Se4 Sf5?!
Herfra kommer Sort i alvorlige
problemer. 17... f5! måtte forsøges,
og efter 18. Sxd6 Dxd6 står Hvid
godt nok en smule bedre, men min
sortfeltede løber mangler noget at
lave, og Sort har god hvidfeltet kontrol.
18. b4!

Nu kommer springeren derimod til
c5, og Sorts brikker står pludselig ret
klodset.
18... Lb8 19. Sc5 Dd6?!
Herefter er stillingen nok allerede
tabt for Sort. Det var nødvendigt at
forsøge 19... Dd8, men varianterne
er meget svære for Sort: 20. De4 (20.
Sxb7? Dc7 21. Sc5 Sxd4! var Sorts
fælde.) 20... Lc8 og nu er 21. Dg4!
bedst. På det oplagte 21. g4 har Sort
den fantastisk ressource 21... Lf4!!
med uklart spil. Idéen er selvfølgelig,
at efter 22. gxf5?! exf5 har dronnin-

gen ikke længere adgang til h4, og i
stillingen efter 23. Dxf4?! Sxf4 24.
Lxf4 g5 bliver Hvids tre officerer
fuldstændig overmatchet af Sorts
dronning og bønder.
Efter 21. Dg4! truer Hvid med at
vinde en bonde med 22. Sxe6, og
selvom Sort kan begrænse skaden
med 21... Lf4! (igen!) 22. Sxe6
(Denne gang var pointen 22. Lxf4?!
h5!) 22... Txe6 23. Lxf5 Txe1+ 24.
Txe1 Lxf5 25. Dxf5 Lxd2 26. Sxd2
Tf7 står Hvid selvfølgelig stadig
overlegent med en ren merbonde.
20. g3!
20. Sxb7? Dc7 21. Sc5 Sxd4 var
igen Sorts finte. Nu truer imidlertid
både 21. Sxb7 og 21. Sxd7, og Sort
kan ikke forsvare sig mod begge dele.
20... g5
Sorts store problem var, at 20...
Lc8 21. Lxf5! exf5 22. Dxe8! Txe8 23.
Txe8+ Kh7 24. Txc8 tabte alt for
meget materiale, og 20... Lc6 duede
heller ikke pga. 21. Sxe6! med afgørende fordel.
21. Sxd7?!
Jeg ville egentlig gerne have spillet
21. Sxb7 Dc7 22. Sc5 for at fastholde
det store tryk på Sorts stilling, men
jeg overså simpelthen, at jeg efter
22... g4 har det simple 23. Sh4 Sxh4
(eller 23... Sxd4 24. Dxg4+) 24. Dxg4
med skak og afgørende fordel. Partitrækket er dog naturligvis heller ikke
helt dumt for Hvid, og en kvalitet er
trods alt en kvalitet.
21... Dxd7 22. Lb5 Df7 23. Lxe8
Txe8 24. De4!
Nu var 24... g4 derimod en reel
trussel, som jeg måtte forhindre.
24... h5 25. Te2 a6
Undervejs troede jeg, at Allan ville
forsøge 25... g4 26. Se1 Sd6 27. Dd3
f5 28. Sg2 Se4, men Sort får slet ikke
tid til at sætte sig på de hvide felter
efter 29. f3! gxf3 30. Dxf3 med afgørende hvid fordel.
26. Tae1 La7
En vigtig taktisk pointe var 26... g4
27. Dxd5! exd5 28. Txe8+ Kh7 29.
Sh4!, hvorefter Sort taber for meget
materiale for dronningen.
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Med gevinsten skulle man tro, at
Mads A kunne køre titlen hjem på
cruise control. Han kunne bare ikke
rigtig ryste Allan Stig af. Hver gang
Mads kiggede sig over skulderen,
stod Allan Stig der. Inden sidste
runde førte den regerende mester
stadig med et halvt point, men Allan
Stig Rasmussen satte ham under
maksimalt pres med en lynhurtig
sejr i sit parti, som bragte ham op på
7 point:

27. h3
Det var faktisk stadig muligt at
spille 27. Dxd5! exd5 28. Txe8+ Kg7
og nu enten 29. h3 eller det direkte
29. Lxg5! Begge dele vinder for Hvid,
men dette var ikke særligt klart for
mig under partiet, så foreløbig holdt
jeg fast i mit materiale.
27... Sd6 28. Dd3 Sf5

36. Dxg6+! Dxg6 37. Tg4 Kh7 38.
Txg6 Kxg6 39. Te5
Springerslutspillet efter 39. Sf4+
Kf7 40. Txe8 Kxe8 vandt selvfølgelig
også, men Sort har en lidt irriterende
plan med modspil mod mine a- og
b-bønder, og jeg ville gerne undgå alt
modspil fra den vundne stilling.
39... Kf6 40. Kf2

29. Lxg5!
Denne mulighed for at ændre stillingens karakter og bryde igennem,
var mere klar for mig, og nu vælter
Sorts stilling.
29... fxg5 30. Sxg5 Df6 31. Sxe6
Lb8
Det oplagte 31... Sxd4 32. Sxd4
Txe2 33. Txe2 Lxd4 virkede ikke,
bl.a. pga. 34. Dc4!
32. Df3 Sde7 33. Dxh5
Hvid har både en materiel fordel
samt initiativet, så stillingen er helt
vundet.
33... Sg6 34. Te4 Lxg3
Komplicerer sagerne en smule,
men jeg kan komme ind i et vundet
slutspil.
35. fxg3 Sxg3

“En kvalitet
er trods alt
en kvalitet”.

Lars Schandorff kommenterer
Allan Stig Rasmussen er en dejlig
kompromisløs fighter. Det giver
mange gevinster, men også nogle tab
her og der, som måske kunne være
undgået. Jeg jokede lidt med, at han
var den eneste i feltet, der var helt
upåvirket af 30-træksreglen. Remis
eksisterer simpelthen ikke i Allans
approach. 7 gevinster og 2 tab taler
deres tydelige sprog. Og 7 af 9 er faktisk et kanonresultat. Helt ekstraordinært var det ikke nok til at vinde.
Hvid: Allan Stig Rasmussen (2533)
Sort: Jacob Carstensen (2396)
Siciliansk / B51

40... Tg8
40... Sf5 41. Txf5+ gik ikke.
41. Sc5 Sh1+
41... Sf5 42. Se4+ Kg6 43. d5 vandt
også nemt for Hvid. Sorts konge er
helt afskåret, og jeg fører med to
bønder.
42. Ke2 Tg2+ 43. Kf1 Ta2 44. Te3
Kg5 45. Tf3 Kh4 46. Se4 b5 47. Te3
Springeren kan ikke komme ud,
og Sort kan ikke både dække den og
forsvare mod d-bonden.
47... Tc2 48. Kg1 Tc1+ 49. Kg2 Td1
50. d5 opgivet.
1–0.

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. Lb5+ Sd7 4. 0–
0 Sgf6 5. Te1 a6 6. Ld3!?
Det har jeg selv spillet mod Igor
Teplyi. Trækket ser måske lidt kunstigt ud, men er faktisk meget subtilt. Pointen er, at hvis Sort fortsætter
roligt med e6 eller g6, så spiller Hvid
c3, Lc2 og d4 med en behagelig terrænfordel i centrum.
6... b5 7. c4 Se5!?

DM i Rebild • 13
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8. Lf1!
Et stærkt bondeoffer, der tidligere
er spillet af Carlsen. Det naturlige 8.
Sxe5 dxe5 er bundsolidt for Sort
efter for eksempel 9. Le2 b4.
8... Sxc4
Måske skal Sort afslå med 8... Ld7.
9. a4 Ld7 10. d4
Med stærkt initiativ.
10... cxd4 11. Sxd4 e5 12. axb5
axb5?!
Nakamura spillede 12... exd4 mod
Carlsen. Efter 13. Lxc4 axb5 14. Txa8
Dxa8 15. Lb3 Le7 16. Dxd4 0–0 17.
Sc3 havde Hvid vundet bonden igen
med en lille fordel.
13. Txa8 Dxa8

14. Sxb5!
En smart taktisk pointe. Hvid vinder bonden igen uden at miste initiativet.
14... Lxb5 15. Sc3 Lc6
Alternativerne er ikke bedre: 15...
Da6 16. Db3; 15... Db7 16. Db3 Lc6
17. Dxb7 Lxb7 18. Lxc4; 15... La6 16.
Da4+.
16. Lxc4 Le7 17. Lg5
17. b4!?
17... Sxe4?
Jacob Carstensen fortalte mig
umiddelbart efter partiet, at han slet
ikke kunne regne under turneringen.
Der er ikke så meget andet at gøre
end at give ham ret. 17... Db8 var
pligt, men Hvid står selvfølgelig
bedst.
18. Lxe7 Kxe7
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om. Og dagen før havde han slået
Allan Stig i et spændende parti.
Hvid: Jesper Thybo (2429)
Sort: Karsten Rasmussen (2443)
Dronninggambit / D30
1. d4 d5 2. Sf3 e6 3. c4 a6!?

18... Sxc3 19.Dxd6 er helt slut, men
nu følger noget simpelt:
19. Sd5+ Lxd5 20. Lxd5
Hvid vinder bare en officer.
20... Sxf2 21. Kxf2 Da7+ 22. Kf1
Tb8 23. b3 Tb4 24. Lc4 opgivet
1–0.
Mads Andersen var oppe imod Jacob
Sylvan, der havde tabt samtlige partier. Umiddelbart en drømmeparring, men Sylvan troppede op i
jakkesæt og kunne nyde en dag i
spotlightet. Han kæmpede godt og
var tæt på at holde den halve, hvilket
havde fremtvunget omkamp om titlen. Til sidst fik vi dog den forventede sejr, og Mads Andersen havde
genvundet DM med den tårnhøje
score 7½ af 9.
Unge Jesper Thybo fortsatte sit
kometagtige forår og blev en flot nr.
3 med 5½ point.
Lars Schandorff kommenterer:
Jesper Thybo har haft en god start på
2017 med tre IM-normer i træk og
dermed titlen i hus. Han ankom derfor til DM fuld af selvtillid og med
masser af ungdommeligt vovemod.
På brættet var det lig med skarpt og
fremadrettet spil.
Karsten Rasmussen er nærmest
den diametralt modsatte historie. Jeg
blev i hvert fald overrasket, da han
pludselig meldte sig til årets DM.
Karsten har ikke spillet ret meget
turneringsskak i snart mange år.
Men tag ikke fejl: Karsten er en rigtig
stærk spiller. Vi har været juniorer
sammen, så jeg ved, hvad jeg taler

Lidt usædvanligt, men … a6 er ofte
nyttigt. Hvid har nu frit valg på alle
hylder.
4.e3
Det er fristende at gå over i afbytningsvarianten med 4. cxd5 exd5 5.
Sc3 Sf6 6. Lg5, men faktisk er 6…
Le6 7. e3 Sbd7 8. Ld3 Ld6, hvor underligt det end ser ud, spilleligt for
Sort – hvilket blandt andre Magnus
Carlsen har vist adskillige gange, dog
i lyn- og hurtigskak.
Thybo vil gerne spille Katalansk,
men på 4.g3 er … dxc4 generende.
Derfor det solide tekstræk.
4... Sf6 5. b3
Dækker centrum. Simpel udvikling med 5. Sc3 giver intet efter …
dxc4 6. Lxc4 b5.
5...c5 6. Lb2 cxd4
Karsten forcerer spillet. 6... Sc6
kom på tale.
7. exd4 Lb4+ 8. Sbd2 dxc4
Se sidste kommentar. 8... 0–0 9.
Ld3 virker bedst for Hvid.
9. bxc4 Se4 10. Ld3 Sxd2 11. Sxd2
Dg5
Sort går til kanten.
12. De2!

SKAKBLADET NR.2-NY-FINAL:Layout 1

Hvid er kølig. Truslen på g2 er illusorisk. Sort kan selvfølgelig tage to
gange på d2, men det fører til et trist
slutspil.
12... Ld7!
Kreativt og stærkt svaret af Sort.
12... Dxg2? 13. 0–0–0 var for farligt,
og 12... 0–0 ser heller ikke helt sundt
ud.
13. 0–0–0
Det oplagte svar. Det er dog ikke
så klart, men det er 13. h4 Da5 eller
13. a3 La5 heller ikke.
13... La4 14. Tde1 Da5 15. d5! 0–0
16. Se4
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Stillingen er tilspidset. Hvids officerer peger ned mod Sorts konge.
Peger er dog ikke det samme som afgørende trusler.
Problemet med Sorts eksperimentelle åbningsspil er, at han hver gang
er tvunget til at komme op med et
godt træk. Selvom der er spillet relativt få træk, har det været meget krævende at få til at hænge sammen,
mens Hvid primært bare har lavet
sunde, aktive træk uden de store dikkedarer.
16... exd5??

Et totalt kollaps. Rigtigt var 16...
Sd7!, og Sort er fint med. Den
oplagte fortsættelse er 17. Sg5 g6 og
nu render det spektakulære dronningoffer 18. Dh5 (18. Sxh7 Tfe8!)
ind i feberredningen 18... Sf6! 19.
Lxf6 Ld2+ 20. Kb1 Db4+ 21. Lb2
Dxb2+! 22. Kxb2 gxh5, og der hænger både på e1 og g5. Efter 23. Sxh7
Lxe1 24. Txe1 Tfd8 står Sort i hvert
fald ikke dårligst.
17. Sf6+! Kh8
17... gxf6 18. Dg4+ Kh8 19. Lxf6
mat.
18. Dh5 Ld2+ 19. Kb1 h6 20. Df5
opgivet
Nu er 20… g6 tvunget, hvilket
åbner den lange diagonal for Lb2. Alt
falder.
1–0.

Jesper Thybo blev nr. 3 og har haft et
forrygende forår. Umiddelbart efter
DM vandt han også Sondex Cup i
Kolding.
Foto: Claus Qvist Jessen
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Jeg er mere koncentreret
Den forsvarende danmarksmester Mads Andersen har arbejdet med at være mere koncentreret under partierne. I Rebild vandt han danmarksmesterskabet for anden gang.

Mads Andersen i et koncentreret øjeblik før et parti.

Hvis du skulle sætte et eller andet
ord på det her DM, hvad skulle det
være?
Det har været hårdt! Vidste jo godt,
at det kunne kræve en hel del point
at vinde det, men overraskede mig
alligevel, at der skulle 7½ point til.
Hvad betød det at vinde DM? Nu
var du jo allerede regerende mester.
Det er ligeså fedt som at vinde det
første gang, det er bare dejligt. Gruppen sidste år var noget stærkere, men
i år kommer jeg som en favorit, og så
er det lige pludselig en anden approach, man skal have, og forsøge at

16 • DM i Rebild

Foto: Claus Qvist Jessen

vinde nærmest hvert eneste parti.

tier. Hvad tror du det skyldes?

Jeg har lagt mærke til – nu har vi jo
spillet på hold sammen, og jeg har
fulgt dig i mange år allerede – at
der er kommet ligesom en robusthed i dit spil. Er det noget, du kan
uddybe?

Remisreglen har selvfølgelig haft
noget at sige, i hvert fald i sidste
runde. Hvis man kigger på de seneste år, så for dem, der ikke kan nå
noget, kan det være lige meget, om
de tager hurtige halve.
Det kunne man ikke rigtig her. Og
så tror jeg også, der var en god fight.
Det var jo en ung gruppe i år. Alle,
eller i hvert fald mange, er på vej
frem.
Folk tror på sig selv. Så bliver man
også ved med at spille, så længe man
kan. Det var i hvert fald fedt for publikum, kan man sige.

Jeg har arbejdet meget med at sørge
for, at jeg er mere koncentreret, når
jeg spiller og holde koncentrationen
hele partiet, så der ikke kommer en
masse dumme fejl.
Nu var der et hav af gevinster i turneringen. Det er klart, at du og
Allan havde et kapløb, men der var
også andre, der vandt mange par-

Tak for det. Og tillykke!
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Begyndere, rutinerede rotter
og kandidater
Spændvidden i DMs øvrige klasser var enorm. Kandidatklassen havde deltagelse af nogle
af Danmarks allerstørste talenter samt flere topspillere fra Skakligaen. I de øvrige grupper
sås samme mix af unge talenter og stærke spillere godt oppe i årene. Veteranklassen fik en
overraskende vinder.

Kandidatklassen (slutstilling efter syv runder):
1. FM Poul Rewitz, SK1968, 6 point.
2. IM Tobias B. Christensen, Århus/Skolerne, 5 (korr. 23½).
3. FM Tobias Valentin Rostgaard, BMS, 5 (20½).
4. Nicolai Kvist Brondt Pedersen, BMS, 4½ (24).
5. IM Jakob Aabling-Thomsen, Brønshøj, 4½ (23½).
6. Dara Sevkan Akdag, BMS, 4½ (21½).
7. Jens Albert Ramsdal, SK1968, 4½ (21 – og dermed
juniordanmarksmester 2017).
8. FM Jonas Bjerre, Skanderborg, 4½ (20).
9. Rasmus Thøgersen, Jetsmark, 4.
10. Niels Nørskov Laursen, Brønshøj, 3½.
26 deltagere.

Poul Rewitz ny landsholdsspiller.
Foto: Claus Jakobsen

nder DM hed det sig, at Poul
Rewitz fra SK1968 (årgang
1962) bliver den hidtil ældste debutant i landsholdsklassen. Selv om
Poul endte som en overbevisende
vinder af kandidatklassen, debuterer
han ikke næste år i Svendborg uanset
hvor meget, man end gradbøjer
ordet debutant. Han er ej heller den
ældste oprykker, for Holger Norman-Hansen var 56 år, da han
vendte tilbage til landsholdsklassen i
1955. Senere spillede Norman-Han-

U
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sen med i Landsholdsklassen i 1973 i
en alder af 74 år! Dengang var turneringen en åben landsholdsklasse
med 40 spillere.
Det var da også netop en åben
landsholdsklasse med 34 deltagere,
at Poul Rewitz havde sin første deltagelse i 2009 i Silkeborg.
Poul Rewitz lagde godt fra land med
tre gevinster. Vigtig var især gevinsten over den internationale mester
Jakob Aabling-Thomsen i 3. runde.
Remisen mod klassens anden internationale mester Tobias B. Christensen, Århus/Skolerne, i 4. runde blev
efterfulgt af to gevinster, inden Poul
Rewitz sikrede sig billetten til landsholdsklassen 2018 med en remis
efter blot tre træk i 7. og sidste runde
mod Nicolai Kvist Brondt Pedersen,
BMS.
Flere andre BMS-talenter deltog
også i kandidatklassen. Bedst klarede
Tobias Valentin Rostgaard sig – han
forblev ubesejret og kom ind på
tredjepladsen på dårligere korrek-

Jens Albert Ramsdal juniordanmarksmester
Foto: Claus Jakobsen
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Thomas Haugaard, Frederiksberg
Skakforening, vandt årets mesterskab for veteranerne: ”I år havde jeg
chancen for at deltage, da min kone
skulle arbejde i påsken. Hun kender
ikke så meget til skak, og når vi taler
i telefon efter runderne, så spørger
hun altid, om jeg har spillet Siciliansk, for den åbning har hun hørt
om!”

tion end Tobias B. Christensen. Tobias Valentin Rostgaards Elotal er
lige så stille kravlet op på 2366.
Fremme i feltet var også Nicolai
Kvist Brondt Pedersen og Dara Sevkan Akdag fra Ballerup-klubben, der
skal spille med i Skakligaen fra næste
sæson.
Den bedste junior ved mesterskabet ville få tildelt titlen som juniordanmarksmester. SK 1968 havde
også her succes i kandidatklassen,
idet Jens Albert Ramsdal (årgang
1997) vandt titlen på bedre korrektion end Jonas Bjerre, Skanderborg

Erik Aasmund, Gråsten Skakklub,
markant fodboldhøvding og mangeårig formand for Sjællands BoldspilUnion og medlem af talrige bestyrelser under Dansk Boldspil-Union:
“Jeg mistede desværre min kone
Jonna til kræften i 1999. De sidste år
forsøgte jeg at være der for hende,
og så droppede jeg fodbolden og
vendte tilbage til skakken. Og så
flyttede jeg fra Korsør til Gråsten.
Curt Hansen spillede simultan på
torvet i Broager, og det fik mig i gang
igen. Jeg spillede med ved DM i 1954,
da Bent Larsen – der ligesom jeg var
årgang 1935 – vandt i Aarhus. Der gik
derefter 50 år, mens jeg koncentrerede mig om fodbolden, før jeg igen
var med ved DM i Køge i 2004. Siden
har jeg været med hvert år. Jeg kender en masse mennesker, som jeg
hvert år møder ved DM. Det sociale
samvær trækker, og selv om jeg var
syg lige før DM, så ville jeg af sted.
Jeg spiller også gerne med i Løgumkloster Byturnering. Selv om jeg har
livsvarig adgang til fodboldlandskampene, så gider jeg ærligt talt ikke
at tage til København for at sidde i
trængslen på tribunen. Bevares, jeg
elsker stadig fodbolden, og jeg
havde den store glæde at være i
Mexico 1986.”
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(årgang 2004), som på andenpladsen
var ved at blive alletiders yngste juniordanmarksmester gennem tiderne. Som et kuriosum kan det
nævnes, at Filip Boe Olsen (årgang
2003) med en sejr i sidste runde ville
være endt med 4½. Carsten Høi, der
vandt junior-DM i 1971 som blot
14-årig, er fortsat den yngste mester.

Jørn Sloth, Nordre, tidligere verdensmester i korrespondanceskak, var også forbi
DM i Rebild: “Der er altid noget at se på, så selv om jeg bor i Middelfart, har jeg
intet imod at tage til Himmerland.” Jørn Sloth kiggede forbi Dansk Skaksalg for
at se, om skakbiblioteket skulle udvides med nye bind. Sloth er som russiskkyndig særdeles interesseret i, hvad der nu om dage offentliggøres af tidligere ukendt
materiale fra sovjettiden. Sloth (th. på fotoet) stillede også sine skakkundskaber
til rådighed, da han analyserede et parti mellem den kendte skakorganisationsmand Hans Raahauge fra Lyngby-Virum (tv.) og Torben Hansen fra Vejlby-Risskov (med ryggen til).

Jens Gade, Amager: “Det er altid hyggeligt at være med. Gode venner, som man kan
snakke hyggeligt med efter partiet og så måske senere få en sjus i baren. Jeg var
bare ked af, at jeg havde en oversidderrunde, men det er der ikke rigtig noget at
gøre ved. Til gengæld har det været et flot stævne.”

Øvrige klasser
Thomas Haugaard, Frederiksberg
Skakforening, blev en overraskende
vinder af veteranklassen, som de rutinerede rotter melder sig til, når
hyggen og det sociale prioriteres.
Her er aldersgrænsen 60 år. Haugaard er født i 1950 og klarede således alderskravet med stor margin. I
de fem runder opnåede han fire
point uden nederlag. Seedet som nr.
11 blandt de 20 deltagere var Haugaards forventede score blot 1,25, så
Dr. Elo gik helt galt i sine forudberegninger. Thomas Haugaard er også
en flittig deltager i KSUs dagsturneringer i K41s lokaler på Mellemtoftevej i Valby. Selv om disse turneringer er åbne for alle, så er de fleste
deltagere veteraner, så deltagelsen
her har sikkert være med til styrke
Haugaard før DM.
Bjørn Laursen, der tidligere har
vundet veteranmesterskabet, sluttede på andenpladsen et halvt point
efter vinderen.
DSU indbød unionens kvinder til
at kæmpe om danmarksmesterskabet. Men unionen måtte skuffende
konstatere, at der var alt for få tilmeldinger til klassen, hvor der ellers
var en garanteret 1. præmie på 2.000
kroner. Freja Vangsgård, Vejlby-Risskov Skakklub, var med i kandidatklassen, men det udløste ikke nogen
kvindetitel i denne omgang.
Et af de nyere tiltag – set i historisk perspektiv – er de korte turneringer med fem runder på tre dage.
Det tiltaler en hel del spillere, som af
den ene eller anden årsag ikke kan
afse flere spilledage. Dobbeltrunder
stiller krav til fysikken. Det ved vi
alle. Det er dog et godt tilbud for turDM i Rebild • 19
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De vigtigste placeringer:
Veteranklassen: 1. Thomas Haugaard, Frederiksberg Skakforening, 4/5.
2. Bjørn Laursen, Evans, 3½. 3. Jørgen Overgaard, Syddjurs, 3½.
G7 – gruppe 1: 1. Jacob Abildlund Brorsen, Philidor, 5½.
2. Henning Lau Rasmussen, Jetsmark, 5. 3. Morten Frank Jensen, Præstø, 5.
G7 – gruppe 2: 1. Peter Risgaard Poulsen, Silkeborg 6.
2. Birger Poul Møller, Silkeborg, 4½. 3. Hugo Falberg, Aalborg Skf., 4½.
G7 – gruppe 3: 1. Henri Tolba, Hvidovre, 5½. 2. Bo Munksgaard, Præstø, 5.
3. Aage Kristian Andersen, Aars Nibe Skk., 5.
Kort Påske 1 – gruppe 1: Lars Schøning, Skive, 4½.
2. Anton Mehmet Yildiz Marthedal, BMS, 3½.
3. Tobias Breinholt Hoffmann, Jetsmark, 3½.
Kort Påske 1 – gruppe 2: 1. Filip Martin Kierulf Hou Holm, Nordre, 4½.
2. Flemming Pagh Iversen, Aros, 4. 3. Jørgen Holmstrøm Nielsen, Nørrebro, 3.
Kort Påske 1 - gruppe 3: 1. Daniel Jhaf Madsen, Århus/Skolerne, 4.
2. Niels Aage Kristensen, Varde, 4. 3. Ole Henriksen, Varde, 3½.
G5 1. forløb: 1. Hans Endrup Jacobsen, Hillerød, 5.
2. Stig Syndergaard, Valby, 3½. 3. WFM Maria Varela La Madrid, Venezuela, 3.
G5 2. forløb – gruppe 1: Jens Jørgen Christiansen, Nørresundby, 4.
2. Kai S. Munk, Skanderborg, 3½. 3. Benny Grønhøj, Aars Nibe Skk., 3½.
G5 2. forløb – gruppe 2: 1. Ricardo De La Calle Aramburu, Rokaden, 4½.
2. Michael Ankersen, Skive, 3½. 3. Jan Kargaard Jensen, Taastrup Skf., 3.
Kort Påske 2 – gruppe 1: 1. Jens Bo Hansen, Roskilde, 4½.
2. Asbjørn Hovgaard Schack, Haderslev, 3½. 3. Jess Nykjær, Frem, 3.
Kort Påske 2 – gruppe 2: 1. Mikael Horslund, Randers, 4½.
2. Allan Toftegaard Christensen, Randers, 3½. 3. Jens Gade, Amager, 3.
I alt deltog 203 spillere i turneringerne.

Jens Rasmussen, Læseforeningen,
mangeårigt bestyrelsesmedlem af
Fynsk Skak Union: “Egentlig ville jeg
gerne have haft min kone med, men
hun er desværre syg. Jeg er med til
DM for gense vennerne, og det er
stadig sjov at spille, selv om jeg stillede op her i Rebild efter at have
tabt 11 partier i træk (Jens Rasmussen vandt to partier ved DM, red.).”

neringsarrangørerne at have på paletten.
Der blev naturligvis også spillet
helt almindelig turneringsskak med
et parti om dagen. Også denne form
har sine tilhængere. Særligt spændende er de store FIDE-schweizere,
hvor der kan være betydelige ratingforskelle mellem spillerne, men på
brættet kan der altid ske ting og
sager.
8-årige John Christopher Højstrup Christensen fra Silkeborg (tv.) og 9-årige
Johannes Frank Jensen fra Præstø er blevet bedste venner: “Vi kender hinanden
fra en tidligere turnering,” fortalte de to ungersvende, der også blev fanget af TV2
Nord på det store skakbræt på hotellet. John fortalte, at hans far var med i Rebild: “Men han spiller ikke skak.” “Det gør min far,” kunne Johannes fortælle. John
opnåede 4 point af syv, og Johannes fik 1½. De var begge med i G7 og fulgte hinandens partier med stor interesse.

20 • DM i Rebild
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Allan Stig – lynmester
tormester Allan Stig Rasmussen
levede op til favoritværdigheden
og vandt lyn-DM langfredag aften. I
år var mesterskabet godt nok ikke på
oddset. Til gengæld ville det have
givet gedigne odds, hvis det var lykkedes Allan Holst at vinde mesterskabet.
71 spillere stillede til start – inddelt i otte nimandsgrupper. Allan
Holst spillede sig overraskende frem
til semifinalen, hvor det blev til en
sejr til den tidligere landsholdsspiller fra Viborg Skakklub, der slog lynmesteren fra 2015, Jacob Carstensen
fra Brønshøj, med 2-0. Den anden
semifinale vandtes af Allan Stig med
2-0 over klubkammeraten fra Jetsmark, Rasmus Thøgersen.
Allan Holst kom overraskende
foran i finalen ved at vinde første
parti. Han havde også afgørende fordel og bedre tid på klokken i det
andet parti, men den altid godt
fightende stormester vred sig ud af
klemmen og vandt partiet. Derefter
skulle mesterskabet afgøres i Armageddon. Allan Stig trak de hvide
brikker, hvilket gav et minut mere på
uret, men til gengæld skulle han
vinde. Det så også sådan ud, da Allan
Holst røg i en springergaffel, men få
minutter senere overså Allan Stig en
gaffel, men han havde stadig kontrol
og vandt parti samt genvandt mesterskabet, som han også vandt i
2016.
Det var en hård langfredag for
Allan Stig, der først skulle kæmpe
sejt for at besejre Jesper Thybo i
landsholdsklassen. En anelse mør
var Allan Stig, der i indledende
gruppe tabte til Ole Helmer Mikkelsen fra Herning.
På vinderlisten rykker Allan Stig
op på fire titler sammen med Bent
Larsen. Bo Jacobsen og Jacob Øst
Hansen har begge vundet lynmesterskabet fem gange.

S

Vindere af Lyn-DM
1958: Anton Fløe
1959: Bent Larsen
1960: Bent Larsen
1961: Jørgen Pedersen
1962: Svend Hamann
1963: Bent Larsen
1964: Bent Larsen
1965: Vinder ukendt
1966: Jørn Sloth
1967: Jens Otto Pedersen
1968: Per Rosell
1969: Per Rosell
1970: Bo Jacobsen
1971: Thorbjørn Rosenlund
1972: Kurt Nielsen
1973: Jacob Øst Hansen
1974: Jacob Øst Hansen
1975: John Rødgaard
1976: Thorbjørn Rosenlund
1977: Jacob Øst Hansen
1978: Jacob Øst Hansen
1979: Jacob Øst Hansen
1980: Kai Bjerring
1981: John Rødgaard
1982: Bo Jacobsen
1983: Flemming Fuglsang
1984: Torben Sørensen
1985: Bo Jacobsen
1986: Ove Kroll

1987: Erik Jelling
1988: Erik Jelling
1989: Bo Jacobsen
1990: Steen Skovlund Larsen
1991: Torben Sørensen
1992: Erik Jelling
1993: Bo Jacobsen
1994: Jackie Andersen
1995: Mads Boe
1996: Sune Berg Hansen
1997: Jan Sørensen
1998: Steen Skovlund Larsen
1999: Jens Kjeldsen
2000: Nicolai V. Pedersen
2001: Jacob Aagaard
2002: Tomas Hutters
2003: Mads Boe
2004: Steen Fedder
2005: Davor Palo
2006: Allan Stig Rasmussen
2007: Rasmus Skytte
2008: Andreas Wive
2009: Peter Heine Nielsen
2010: Peter Heine Nielsen
2011: Peter Heine Nielsen
2012: Allan Stig Rasmussen
2013: Jacob Aagaard
2014: Mads Andersen
2015: Jacob Carstensen
2016: Allan Stig Rasmussen
2017: Allan Stig Rasmussen

Lyn-DM • 21
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Farvel til redaktøren
Thorbjørn Rosenlund stoppede ved udgangen af 2016
som Skakbladets redaktør
Da Thorbjørn Rosenlund blev redaktør af Skakbladet i 1977, havde
han næppe forestillet sig, at han ville
fortsætte i hvervet i 39 år. Men sådan
blev det, og det er gennem årene blevet værdsat af unionens medlemmer,
der med spænding kunne se frem til,
at Skakbladet lå i postkassen eller
kom ind gennem brevsprækken.
Akkuratesse, sproglig sikkerhed og
sans for detaljerne har karakteriseret

Foto: Claus Qvist Jessen

22 • Farvel til redaktøren

Thorbjørn Rosenlunds arbejde. Altid søgte han at give medlemmerne
og læserne det bedste. I takketalen
nævnte han, at han påskønnede det
store fremmøde.
Unionens tidligere formand gennem 19 år, Steen Juul Mortensen,
konstaterede i sin tale: ”Thorbjørn,
du har slidt fem formænd op” – ”Vi
har været uenige, men fandt ud af
det. Det var heller ikke let at være

kejser under Bismarck,” sagde Steen
Juul blandt andet.
DSUs nuværende formand Poul
Jacobsen takkede den afgående redaktør for en stor indsats gennem
årene og overrakte i afskedsgave et
signalflag og en autopilot til den båd,
som Thorbjørn Rosenlund er blevet
så glad for at sejle med.
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Hæderstegn
1. hovedkreds:
KSU indstiller Asger Paaske, Brønshøj til at modtage hæderstegnet i 2017.
Asger blev valgt til bestyrelsen i Brønshøj 16. februar1995 og har været i bestyrelsen siden da.
Han har været juniorleder i 19 år. Fra 1997 har der
været ugentlig juniortræning i klubben torsdag eftermiddag, hvor han har stået for træningen.
Asger indgik i 1996 i redaktionen af Brønshøjs klubblad sammen til det sidste nummer, der udkom i juni
2010.
I bestyrelsen i 21½ år, juniorleder i 19 år og stået for
den ugentlige juniortræning i klubben i 17 år, samt klubbladsredaktør i 14 år.
2. hovedkreds:
John Kristensen Maribo Skakklub.
John har i mange år været kasserer for Maribo Skakklub. Han er den, der stort set alle aftener møder op og
åbner klubben – og klubben har vel at mærke klubaften
ca. 50 uger om året. John er den der laver de første kander kaffe, og han arrangerer hurtig- og lynturneringer
på klubaftener, hvor der ikke er noget fast program. Han
har arrangeret mange EMT og klubturneringer. Når nye
medlemmer dukker op i klubben, er det næsten altid
John, der tager imod og byder velkommen.
John er således en stor arbejdskraft og et meget aktivt
og vellidt medlem af Maribo Skakklub.
Johns facon er stille og ydmyg. Han er ikke de store
armbevægelsers mand. Men han har altid høstet stor
anerkendelse for sin indsats for skakken.
3. Hovedkreds:
Hæderstegn tilfalder Jens Erik Pedersen med følgende
begrundelse:
Kort tid efter sit medlemsskab af Tårnet Svendborg
blev Jens Erik Pedersen i 1985 valgt til klubbens formand.
En post han – efter en turbulent periode med skiftende formænd – har bestridt på overbevisende måde
frem til i dag, dvs. 32 år med stor stabilitet.
I 1991 afholdt klubben sin første koordinerede weekendturnering, en årlig turnering, der løb af stablen de
følgende 20 år med ca. 20-60 deltagere.
I alle årene var Jens Erik et stort aktiv i denne proces.
Ligeledes tog han initiativ til julefrokost i sit eget hjem –
en årligt tilbagevendende tradition i klubben hvert år.
Ud ad til har han på vegne af Tårnet og i tæt fællesskab med Sydøstfyn været en del af styregruppen ved to
på hinanden følgende succesrige DM-stævner i Svendborg (2015 og 2016).

6. Hovedkreds:
6. hovedkreds indstiller Christian Jensen, Syddjurs Skakklub til unionens hæderstegn.
Christian startede i midten af 1970erne skoleskak på
Skødstrup Skole og var i marts 1978 initiativtager ved
stiftelsen af Skødstrup Skakklub. Ved flytningen fra
Skødstrup til Hornslet i 2012 skiftede klubben navn til
Syddjurs Skakklub.

Foto: Claus Jakobsen

Christian har igennem alle årene haft et stort hjerte
for klublivet og har gennem alle årene varetaget større
eller mindre poster i bestyrelsen. Han har herved været
med til at skabe det gode klubliv, der giver et stabilt højt
medlemstal på ca. 40 med 35 og 37 deltagere i de seneste klubturneringer.
Christian har været i stand til at yde en imponerende
arbejdsindsats i klubben, selv om han har lange arbejdsdage som selvstændig i sin musikforretning Pladekisten i Aarhus.
7. Hovedkreds:
7. hovedkreds indstiller Jesper Christian Pedersen, Hjallerup Skakklub, til hæderstegn 2017.
Jesper tog initiativ til genoprettelsen af Hjallerup
Skakklub i 2014, efter at den havde været lukket i en årrække.
Klubben er velfungerende og har i år to hold i holdturneringen, og arrangerer hvert år en GP-turnering.
Jesper har været formand i klubben siden starten.
8. Hovedkreds:
En hyldest og anerkendelse fortjener Leo Nielsen, Helsingør Skakklub.
Leo Nielsen er en mand med mange kasketter på. Bestyrelsesmedlem under flere formænd og holdleder. Leo
står for pasning af klubbens kantine ved alle klubbens
turneringer.
Leo er et fantastisk samlingspunkt for en klub. Alle
kan lide at få en snak med Leo. Det være sig klubbens
Hæderstegn • 23
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egne spillere som gæster. Leo er til stor
hjælp ved klubbens arrangementer. Bl.a. ved
klubbens grillaftener
og juleafslutninger.
Man kan regne med
Leo. Hvad enten det
gælder stort eller småt.

Side 24

bestyrelse.
Jean har desuden været holdturneringsleder og var
med til at forberede den fælles sydjyske holdturnering,
der senere – med Jean som én af drivkræfterne – førte til
sammenlægningen af 4. og 5. HK til Sydjysk Hovedkreds.
Jean har siden 1990 være medlem af Skakklubben
Centrum og er i øjeblikket formand for klubben med de
stolte traditioner.
Foto: Claus Jakobsen

Foto: Claus Jakobsen

9. Hovedkreds:
Ingen indstilling.
Sydjysk hovedkreds:
Jean Bloch Mikkelsen, Skakklubben Centrum, har i en
uafbrudt periode på ca. 20 år varetaget forskellige tillidsposter inden for skakmiljøet. Han har bl.a. været
mangeårig formand for 5. Hovedkreds (2002-15) og repræsenteret hovedkredsen i Dansk Skak Unions hoved-

Opgave inspireret af et træk fra DM i Rebild
Ved Kaare Vissing Andersen
Noget af den bedste og mest underholdende skaktræning, man kan
få her i landet, er Per Andreasens chess-smalltalk eller pingpong-talk
med publikum under de store skakturneringer som for eksempel det
nyligt afholdte DM i Rebild.
Og endnu bedre bliver det af, at så mange af landets bedste spillere
stiller op i analyserummet (Andreasens Aula) umiddelbart efter
deres partier. Særligt inspireret blev jeg selv af et ganske bestemt
træk, som Hvid “begik” i partiet Allan Stig Rasmussen – Mads Hansen, 4. runde. Allan mente da – meget beskedent – at det var et godt
træk, men som problemkomponist mener jeg nu, at det er et meget
smukt træk, så det måtte jeg bruge “in the next” skakopgave!

Kaare Vissing Andersen

Kaare Vissing arbejder med sin opgave under
DM i Rebild. Temaet var baning, og han
finpudsede opgaven, da han kom hjem.

Originalopgave
Mat i 4 træk – C+ 12+10

Løsning på side 29-30
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Fredeligt delegeretmøde
vis nogle på forhånd havde
håbet på et dramatisk delegeretmøde 1. påskedag på hotel Comwell Sport i Rebild, så blev de
skuffede. Mødet blev afholdt i en
sober tone, og det rolige og fredelige
møde sluttede efter en time og 15
minutter.
Dirigenten Steen Juul Mortensen
konstaterede, at mødet var indkaldt,
som DSU’s love foreskriver. Som
noget af det første blev unionens
hæderstegn og initiativpræmier uddelt, og de tilstedeværende modtog
diplomer – se omtalen af modtagerne af hæderstegn og initiativpræmier – andetsteds i dette blad.
Formand Poul Jacobsen gennemgik årets sportslige resultater under
sin beretning. Han nævnte blandt
andet Mads Andersens danmarksmesterskab i 2016 og hans udnævnelse til årets skakspiller, Allan Stig
Rasmussen vandt både lyn- og hurtigskakmesterskab. Skakklubben
Philidor vandt både Xtracon Skakligaen og pokalfinalen, Sydøstfyn og
Nørresundby vandt pokalfinalen for
hhv. +50 og +65.
Nye internationale mestre – og
alle unge spillere – er kommet til i
det forløbne år: Martin Haubro,
Mads Hansen, Martin Percivaldi,
Jesper Thybo og Bjørn Møller Ochsner. 17-årige Martin Percivaldi
vandt sølv ved NM i Finland og scorede sin første GM-norm. Bent Sørensen vandt bronze ved EM +65 og
blev udnævnt til IM. Jonas Bjerre
vandt også bronze ved U12 EM. Vikt
o
r
Haarmark Nielsen vandt det nordiske mesterskab i skoleskak. Ved
NATO-mesterskaberne vandt Danmark bronze i 2016 og sølv i 2017.

H

Vigtigste opgave
Poul Jacobsen nævnte, at medlemstallet var 4278 1. marts 2016 og 4205

1. marts 2017. DSU ser det som sin
vigtigste opgave at vende udviklingen. Der kommer mange nye, unge
medlemmer til, men klubberne er
ikke gode nok til at fastholde dem.
Der er en stor udskiftning i medlemsskaren. I forbindelse med en
medlemsundersøgelse havde Thorbjørn Rosenlund oplyst, at der findes en ”hård kerne” på 2.500
medlemmer, som forbliver som
medlemmer næsten uanset hvad.
I forbindelse med Thorbjørn Rosenlunds afgang som redaktør for
Skakbladet, vil DSU redefinere informationspolitikken. HB vedtog på
sit møde i påsken, at Skakbladet skal
fortsætte med fire numre om året
imod de nuværende seks – dog med
samme sideantal. I tråd med en vedtagelse i HB i november 2016, ville et
stillingsopslag til redaktørposten
blive slået op på skak.dk umiddelbart efter påskestævnet. Endvidere
ønskede man et redesign af skak.dk
– ligesom man på de digitale platforme ville gøre mere for ungdomsspillerne og introducere en decideret
ungdomsside. DSUs tiltag er ikke en
krigserklæring til Dansk Skole Skak.
DSU vil meget gerne styrke samarbejdet med DSS.
I efteråret var der pilotprojekter i
Aalborg og Allerød, hvor man målrettet gennem Facebook gik efter
medlemmer i aldersgruppen 18 til
35 år. Tilkendegivelserne har været
positive. Medlemskampagnen vil
blive en permanent del af skak.dk.
Elitepolitik
Udkastet til elitepolitikken har skabt
en del blæst. Det fik en del topspillere til at melde fra til landsholdet
samtidig med, at de meddelte, at de
ikke ønskede at samarbejde med den
nuværende ledelse. HB har nedsat en
arbejdsgruppe, hvor den endelige
elitepolitik formuleres, hvor det er

håbet, at man kan komme topspillerne i møde. Der er dog grænser for,
hvor mangler midler man kan lade
gå den vej. DSU er en demokratisk
organisation, hvor beslutningerne
bliver respekteret. Således har man
besluttet at afsætte ekstra midler til
en ungdomslandstræner.
DSU forsøger at gøre sig mere attraktiv over for sponsorer. Således
har man netop indledt et samarbejde med OK Benzin, hvor man ved
at tanke bilen på OKs benzinstationer er med til at støtte skakken.
Heldigvis er der mange ildsjæle,
der leverer et stort, uegennyttigt og
frivilligt arbejde rundt omkring i
klubberne. De leverer arbejdskraft,
har klubfølelse og kærlighed til spillet.
Poul Jacobsen havde været til OL i
Baku, hvor han havde fået en del vigtige kontakter til arbejdet i FIDE og
ECU. Det nordiske samarbejde
trænger til en opstramning. Dog er
NM i år zoneturnering med billet til
World Cup.
Thomas Schou Moldt valgte at
stoppe som landstræner for kvindelandsholdet og erstattet af Peter
Thorsbro. Peter Grove er blevet ansat
som pigetræner. Desværre var der
ikke tilmeldinger nok til et kvindeDM i år. Unionen ser det dog stadig
som en væsentlig opgave at promere
kvindeskakken med aktiviteter.
Formanden rettede en tak til HB,
de mange frivillige samt unionens
ansatte og samarbejdspartnere.
Skørping Skakklub blev rost for et
veltilrettelagt stævne.
Stævning
Under sin beretning nævnte formanden, at unionen har modtaget
en stævning. DSU har allieret sig
med juridisk bistand.
Under debatten af beretningen
tog Køge Skakklubs formand Erik
Delegeretmøde • 25
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På talerstolen dirigent Steen Juul Mortensen, derefter hele FU, som det også vil se ud i 2017: Poul Jacobsen (formand), kasserer
Rene Baarup-Christensen, Peter Willer Svendsen (ungdom), Tom Petri Petersen (organisation) og Aage Olsen (sekretær).
Foto: Claus Jakobsen.

Carlsen ordet. Han fortalte, “at vi i
DSU har en tendens til at pege fingre
ad hinanden. Det bliver til dem og os
i stedet for vi. Køge Skakklub har
egen skakskole, har oprettet et skakakademi og har et samarbejde med
Henrik Mølvigs firma Xtracon.
Klubbens ambition går på at rykke
op i Skakligaen: - Men vi får ikke ros.
Vi får at vide, at vi går på høst i andre
klubber. Dansk skak er i en situation,
hvor vi ikke kan pege fingre. Vi skal
arbejde på et bedre skakmiljø i Danmark. Kun døde fisk flyder med
strømmen”.
I forlængelse af Erik Carlsens
pointe tog Henrik Mølvig ordet: Jeg sponserer forskellige aktiviteter i
Danmark. Sammen med Køge har
jeg startet et projekt, men det er ramt
af begrænsningerne i divisionsturneringen. Vi kan sagtens gå på
strandhugst i andre klubber ved at
tilbyde spillerne noget mere, men jeg
synes ikke fem-seks danske topspillere skal bestemme, hvem der skal
vinde Skakligaen. Jeg ser kun positive elementer ved at hente udenlandske spillere, men udlændingereglen på to blokerer for skakken.
Jeg var i dialog med Poul Jacobsen
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i oktober, men HBs svar var, at man
ikke var interesseret i at ændre reglen. Jeg kom med et skriftligt oplæg
i januar, men det blev til et nej igen i
februar. Derfor har jeg følt mig tvunget til at stævne DSU. Stævningen er
den eneste måde at få disputten om
udlændingereglen afgjort.
Mølvig redegjorde for, at hans
stævning ikke skulle opfattes som en
krigserklæring, men som en afprøvning af, hvad der er lovligt i forhold
til EU-retten.
Dirigenten Steen Juul Mortensen
oplyste forsamlingen, at dette ikke
var en retssal: - Nu har vi fået positionerne trukket op, og så må sagen
gå sin gang.
Thomas Vestergård ville vide,
hvorfor HB havde sagt nej. Poul Jacobsen oplyste, at HB mener, at to
udlændinge er rigeligt, og at et større
antal vil være skadeligt for de fleste
klubber.
Herefter lukkede dirigenten punktet gelinde.
Finn Stuhr opfordrede DSU til at
følge med i, hvad der sker med esporten, så skakken kan være med på
bølgen. Formandens beretning blev
herefter enstemmigt godkendt.

Regnskab
Kasserer René Baarup-Christensen
fremlagde regnskabet og meddelte,
at det var sidste gang, at det ville offentliggjort i Skakbladet. Unionens
regler giver mulighed for, at man kan
nøjes med at offentliggøre det på
skak.dk – og det vil ske for fremtiden. Resultatet viste et overskud på
360.000 kroner og var i alt en halv
million kroner bedre end budgetteret. Regnskabet blev enstemmigt
godkendt.
Formand Poul Jacobsen og FUmedlem Tom Petri Petersen blev
begge genvalgt uden modkandidater.
Martin Noer blev valgt til Skaknævnet i stedet for Vagn Lauritzen.
Poul Jacobsen meddelte, at DM
efter indgåelse af en sponsoraftale vil
foregå i Svendborg i både 2018 og
2019.
Dirigenten afsluttede mødet med
bemærkningen: – Det har været et
meget let og yderst fornøjeligt job at
være dirigent.
Herefter udråbte de ca. 75 fremmødte delegerede et trefoldigt leve
for DSU.
En båndudskrift af delegeretmødet vil blive lagt ud på skak.dk.
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Initiativpræmier
1. hovedkreds:
KSU indstiller Skakforeningen ØBRO til Initiativpræmien.
Skakforeningen ØBRO havde i jubilæumsåret 2016
ekstra mange aktiviteter. Jubilæumsturneringen i efterårsferien havde 44 deltagere, heraf 5 deltagere med over
2500 i rating.
Den traditionelle Nytårsturnering havde 69 deltagere
og var samtidig Københavnsmesterskab.
Foto: Claus Jakobsen

Af helt nye og utraditionelle tiltag har ØBRO haft
Skakcafé eller Chessmates torsdag aften, hvor der ikke
er traditionel turneringsskak, men hvor der er musik,
vises liveskak fra GM turneringer på lærred; der spilles
lyn eller hvad der nu er stemning for. Det er ikke her
torsdag, men annonceres på de sociale medier og så dukker de interesserede op.
Lidt i den stil blev omkampen spillet som hurtigskak
mellem Carlsen og Kajarkin vist på storskærm i klubben, hvor 20-25 tilskuere dukkede op.
Ellers har klubben haft de sædvanlige klubturneringer med lyn-, hurtigskak og koordinerede turneringer
på programmet.
På undervisnings/træningssiden er der voksen træning og juniortræning hver uge, begge godt besøgt.
2. hovedkreds:
2. hovedkreds tildeler Faxe Skakklub årets initiativpræmie. Faxe er en god og hyggelige klub med egne lokaler.
Aktiviteterne til gavn for skakken er mange. Klubben har
oplevet en medlemsfremgang og har ligeledes fået gang
i en ungdomsafdeling, der bl. a. har igangsat skak på lokale skoler.

3. Hovedkreds:
Ingen indstilling.
6. Hovedkreds:
6. Hovedkreds indstiller Silkeborg Skakklub til initiativpræmien. Hovedårsagen er, at medlemstallet er steget
pænt i de senere år. Sidste optælling viste 71 medlemmer og klubben er dermed efterhånden kredsens næststørste klub.
Årsagerne til dette er uden tvivl mange. Eksempler
herpå er, at der foregår turneringer hele året hver torsdag
i klubben lige fra to faste koordinerede turneringer, en
ratet hurtigturnering, lynturnering, pokalturnering, simultanturnering, foredrag og en drop-in sommerturnering.

Foto:
Claus Jakobsen

Sideløbende med dette deltager klubben i holdturneringer, har skoleskak hver torsdag det meste af året, torveskak med store brikker samt en del sociale aftener om
mandagen. Endelig afholdes der hvert år en hurtigturnering den 28. december.
Klubben er kendetegnet ved, at der er styr på ”tingene” godt krydret med det sociale aspekt.
7. Hovedkreds:
Efter at have været uden skakklub lykkedes det i 2015 at
genstarte Brønderslev Skakklub. Det skete gennem flere
lokale initiativer.
Kontakt til medlemmer af den tidligere klub var en af
de udbytterige initiativer. En anden var etablering af
skoleskak på byens skole. Klubben var fra starten meget
markant i lokalmiljøet og havde hurtigt 25 medlemmer,
dog reduceret til 15 i dag, da nogle medlemmer er gået
Initiativpræmier • 27
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Side 28

deltagelse i klubbens turneringer, årlig udlandsrejse og
ikke mindst en fast mentorordning med også individuel
træning. Endvidere gør 44 faste spillere Skive Skakklub
til landets mest aktive holdspillerklub.
Sydjysk hovedkreds:
Skakklubben Springeren er med ca. 50 medlemmer én af
Sydjysk Hovedkreds’ største skakklubber. Klubben deltog i holdturneringen med fem hold i sæsonen 2016-17
og har en kerne af medlemmer, der som flittige deltagere i udenbys turneringer bidrager positivt til skakmiljøet i hele Hovedkredsen.
Klubben har med Sondex Cup fundet et turneringskoncept med stor gennemslagskraft. I 2017 er der tilmeldt 150 deltagere til turneringen, der er én af landets
største.

til andre klubber.
Holdet har allerede spillet sig op fra B til A-rækken
med mulighed for at avancere yderligere.
8. Hovedkreds:
Ingen indstilling.
9. Hovedkreds:
9. hovedkreds indstiller Skive Skakklub til initiativpræmien 2017. Den er efter betydelig medlemsfremgang,
navnlig fra helt unge spillere, hovedkredsens største
klub. En målrettet indsats bringer skoleskakspillere ind
i unionens klubliv med tilbud om både undervisning,

Foto: Claus Jakobsen
Foto: Claus Jakobsen

Klubben har på lederplan gennemført et generationsskifte og tilbyder skak for børn og unge i et godt samarbejde mellem klubben og den lokale skoleskak i
Kolding- og Vejlekredsen. Hertil kommer medspil i forbindelse med juniortræningssamlinger i Trekantområdet i 2016.
Klubben synliggør skakspillet i lokalsamfundet ved
propagandaarrangementer som gågadeskak med både
små og store brikker.
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Baning i partiskak og problemskak
Løsning på skakopgaven på side 24
Ved Kaare Vissing Andersen

Fra partiet Allan Stig Rasmussen – Mads Hansen, DM
2017, 4. runde.
Stillingen efter Sorts 38. træk.
Hvid står naturligvis til sejr, men gevinstføringen
kan udføres mere eller mindre smukt og sikkert. Allan
indleder den med
39. Kf1!
Angreb indledt med en retræte er altid smukke. Her
påbegynder hvid sin fremmarch med bonden på dronningefløjen med noget så paradoksalt som en retræte
med majestæten på kongefløjen. Da trækket sker ad
diagonalen a6-f1 for at bane vej for løberen til e2, så
den siden kan komme til f3, er der tale om det tema,
som man i problemskak kalder baning.
Var kongen i stedet for gået til e1 eller d1, havde der
kun været tale om en frigørelse af feltet e2. Vi ser, at
teksttrækket er det helt præcise i stillingen, idet hvids
konge på svaret 39… Tb1+ kan søge ly på g2. Partiet
fortsatte
39… Sc3 40. Ta3 Sb1 41. Ta1 Sd2+ 42. Kg2 Ke7 43.
Ld3 Tb7 44. a6 Ta7 45. Td1 Sb3 46. Lc4 Sc5 47. Td5
Sd7 48. Lb5 Sb8 49. Td4 Ta8 50. Te4+ Kd6 51. Te8 Kc7
52. Te7+ Kb6 53. Tb7+ opgivet. 1-0.
Med Allan Stigs majestætiske retræte i det 39. træk
giver løsningen på opgaven side 24 sig selv
1.Kf1!
På 1. Ke1? exf2+ mister Hvid et træk. 1… e2+/exf2
2. L(x)e2
Dermed er Sort i træktvang.
1… b5 3. b4 b6 4. Lf3 mat.
I en konstrueret skakopgave må der ikke findes
nogen overflødig brik. Her skal de sorte brikker i kvadratet d4-d8-h8-h4 hindre, at Lb5 kan komme ind på
diagonalen h1-a8 ad anden vej end via e2. Og da der

er tale om en træktvangsopgave, skal de hvide bønder
i det nævnte kvadrat hindre de sorte brikker i kvadratet i at flytte. Den hvide springer på d1 skal hindre biløsningen 1. Kd1 – og så er det nærmest en sidegevinst,
at mange løsere vil blive forført til at søge springeren
inddraget i matsætningen.
Partieksemplet og det konstruerede problem er et af
utallige eksempler på, at de to genrer vitterligt har
noget til fælles. Som problemkomponist ærgrer det
mig derfor, at så få af de danske topspillere interesserer
sig for i det mindste den del af skakopgaverne, der kan
inspirere dem til et (endnu) mere spektakulært spil.
De to danskere, der har gjort sig bedst gældende
inden for begge genrer, er Jørgen Møller (1873-1944),
der var nordisk mester i 1899-1901, og som regnes for
Danmarks bedste skakspiller i den første snes år af
1900-tallet, og Poul Hage (1906-1984), danmarksmester i 1937, -38, -49 og -50. Begge skabte adskillige
smukke skakopgaver. Og sidstnævntes artikel ”Problemkunsten og det praktiske Spil” i Bjørn Nielsen og
Alfred Christensens store værk ”Alt om Skak”, 1943,
burde være kendt af enhver dansk topspiller.
En vej til skønhed
Indrømmet – min ”mat i 4 træk” er et ret primitivt eksempel på baning. Der er skabt langt smukkere opgaver med dette tema, endda så tidligt som i midten af
1800-tallet. Lad mig vise to epokegørende opgaver fra
dengang og så slutte med en af mange danske fra 1900tallet.

H. A. Loveday, Chess Player’s Chronicle, 1845, Version
Mat i 3 træk – C + 8+4
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Løsning
1. Lc1!
Det kritiske træk, hvor en officer overskrider det kritiske felt (d2).
1… b4 2. Td2
Spærretrækket, hvor en officer af en anden gangart,
end den der lige har overskredet det kritiske felt, spærrer for denne, så pat undgås.
2… Kf4 3. Td4 mat.
H. A. Loveday var en engelsk præst, der virkede i Indien, hvorfor den manøvre, som han introducerede
med opgaven (dog her som en version i form af en mat
i 3, hvor hans oprindelige var en mat i 4) kaldes det indiske tema. Hans idé med et kritisk træk (Lc1), der
overskrider et kritisk felt (d2), har sikret ham en smuk
plads i problemskakkunstens historie. En lige så smuk
plads sammesteds sikrede den næste opgave sin skaber.

Side 30

dermed kongen flugtfeltet b5, en såkaldt selvblokade,
hvilket tillader
3. Dg1 mat.
Dette baningstema kaldes en Bristol efter den turnering, som opgaven vandt 1. præmie i. At en baningsmanøvre også kan udføres i en ”mat i 2 træk”, ser
vi i den sidste opgave.

O. G. Lauritzen, Magasinet, 1930
Mat i 2 træk – C + 8+8

F. Healey, Bristol-turneringen 1861, 1. præmie
Mat i 3 træk + 12+7
Løsning
Tårnet på d1 står i vejen for manøvren Dg6-b1-g1 mat.
Men ved
1. Th1! går det pænt af vejen, hvilket kun kan ske ved
at gå ad 1. række til h1. Man siger, at spærrebrikken
går forbi det senere virkefelt eller baner vejen for den
officer, som siden skal sætte mat fra dette. Sort har ikke
meget at gøre godt med. Hverken kongen eller bønderne kan gå, og hvis springeren går, sætter Hvids
dronning straks mat på d6. På 1… La6 og 1… Lc6 sætter dronningen straks mat på c6. Tilbage er kun løbertrækkene
1… Ld7 og 1… Le8
hvorpå Hvid svarer
2. Db1, og for at imødegå truslen 3. Db4 mat må løberen tilbage.
2… Lb5
Men i forhold til hvids næste træk fratager løberen

30 • Baning

Løsning
Hvis Sort var i trækket, ville hvid kunne sætte mat i sit
næste træk, idet 1… Kxe4 besvares med 2. Te6, 1… Sf4
(selvblokade) besvares med 2. Dd4 mat, og andre træk
med Sg2 besvares med 2. Sd5 mat, fordi løberen på h1
dækker e4. Nu er det imidlertid Hvid, der er i trækket,
og så må han jo finde et træk, som enten ikke skader
hans sag eller bringer en anden god sag på bane. Temaet kaldes trækpligt, der ikke er helt det samme som
træktvang. Hvid løser sit problem med en baning, en
Bristol.
1. Ta6!
Tårnet baner vej for dronningen til b6 uden af en
god grund at forlade 6. række. Nu vil samtlige sorte
svar på nær et medføre samme matsætning som allerede anført. Undtagelsen er
1… Sf4.
Nu kan Hvid ikke som før spille 2. Dd4 mat, da der
ikke mere står noget tårn på d6 til dækning af d4. Til
gengæld kan der ske 2. Db6 mat.
Det er ret klart, at ”den indiske manøvre” næppe kan
forekomme i partiskak, ligesom eksempelvis en så elegant baning, som den F. Healey har konstrueret, næppe
vil gøre det.
Men Allan Stig Rasmussen har da i hvert fald med
sit 39. Kf1! demonstreret, at baning kan udføres i praktisk skak.
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OP OG NED
– SKAKCAFEEN BESTÅR
Om et år kan den århusianske skakcafé Chess House fejre 20 års jubilæum. Det er historien
om op og nedture, men også om en café, der har bevist sin levedygtighed.
Af Thomas Hauge Vestergård
foråret 1998 præsenterede Klaus
Berg og Frank Vang ideen om at
skabe et skakcafémiljø i Aarhus på
tværs af klubskel. Caféen skulle ikke
være en konkurrent til de etablerede
klubber, men et supplement, hvor
man mødte venner og bekendte over
skakbrættet til en kop kaffe eller en
øl. De første lokaler blev fundet på
Silkeborgvej 11-13, to tidligere butikslokaler få hundrede meter fra
bryggeriet Ceres og i gåafstand til
midtbyen. Dørene blev åbnet i forsommeren 1998 og ideen var, at man
meldte sig ind i Chess House for livstid og så kunne komme frit i caféen.
Andre måtte også godt komme med,
men var man ikke medlem, skulle
der betales dagskort på 20 kr.
Aktiviteterne i caféen var typisk
lynskak fredag og lørdag, inden man
gik i byen, men der blev også spillet
meget Meyer, hvor især Nordres
medlemmer fyldte meget på verdensranglisten, der blev vedligeholdt
og hang fremme i baren.

I

Jens Ove Fries Nielsen afløste hurtigt
Frank Vang som medejer og drev caféen sammen med Klaus Berg de følgende to år, hvor det imidlertid blev
klart, at man ikke kunne få et overskud på cafédriften, der retfærdiggjorde det kæmpe arbejde, som Jens
Ove Fries Nielsen og Klaus Berg
lagde i Chess House.
Løsningen blev den typisk danske,
der blev dannet en forening, der

Frank Vang (tv.) og Klaus Berg havde stor betydning for Chess Houses opstart.
Foto: Poul Erik Nielsen.

skulle overtage Chess House. Den senere unionsformand Erik Søbjerg
blev første formand, og herefter blev
driften lagt ud til en række frivillige.
Den fusionerede klub Århus/Skolerne fik næsten samtidig Chess
House som spillested på klubaftnerne om tirsdagen.
Efter næsten fem år på adressen
Silkeborgvej 11-13, blev Chess
House sagt op. Lokalerne skulle ombygges til handicapvenlige boliger.
Flytning 1
Bestyrelsen fandt nye lokaler lidt
længere ud af Silkeborgvej. Huslejen
var dog noget højere, men da Skakklubben Nordre samtidig flyttede

ind også, kunne der lægges et budget, der løb rundt. En stor væg måtte
rives ned, men på Silkeborgvej 41 var
der plads til væsentlig flere skakspillere. Chess House var også blevet
forhandler af Dansk Skaksalgs bøger
og materialer, så fremtiden så lys ud,
da de nye lokaler blev indviet den 25.
juli 2003.
Krise
Noget gik imidlertid galt de næste
par år. Vi har aldrig helt fundet ud af,
hvad der skete, men pludselig skyldte
Chess House Dansk Skaksalg et anseeligt beløb, som vi ikke havde. Da
alt blev gjort op, viste regnskabet, at
vores egenkapital var negativ. Minus
Chess House • 31
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uge af juli i 2009. Som enearving tog
Chess House sig af at tømme hans
lejlighed, og vi holdt auktion over
hans mange bøger og andet indbo.
Jeg har stadig 64 CDer med Frank
Sinatra stående, som var blandt de
ting, jeg købte ved den lejlighed.
Søren Bennedsens fjernsyn, som vi i
2009 syntes var enormt, hænger stadigvæk i Chess House. Da det hele
var gjort op, havde Chess House
arvet 137.000 kr.

Fra lokalerne på Silkeborgvej 11-13.

37.000 kr. sagde balancen efter regnskabsåret 2006. Noget af dette blev
indløst ved, at vi solgte fem livebrætter, som Tuborgs Grønne Fond
havde doneret til DSU. Men der
skulle stadig knokles for at vende udviklingen. I 2008 var egenkapitalen
dog igen positiv. Opskriften – dengang som nu – var aktivitet.
Arven
En eftermiddag blev jeg ringet op af
Søren Bennedsen, en farverig karakter både på og uden for brættet. På
de gode dage kunne hans offerstil
sætte grå hår i hovedet på selv de
bedste spillere. ”Kan du ikke købe
Hans Engells nye erindringsbog og
komme forbi med den. Jeg har noget
vigtigt at vise dig,” sagde han. Da jeg
kom op i hans lille lejlighed på Otto
Benzonsvej, var kaffen klar og han
viste mig et tinglyst testamente, hvor
alt, hvad han ejede skulle gå til Chess
House.
Hvis ikke Chess House længere
eksisterede, skulle arven i stedet gå til

32 • Chess House

Foto: Poul Erik Nielsen.

Røde Kors. Jeg spurgte, om ikke han
havde familie, der skulle betænkes,
men både hans gamle mor og søster
havde rigeligt ifølge Søren Bennedsen. ”Så meget er der jo heller ikke,”
sagde han og viste mig en opsparing
på omkring 100.000 kr. Det synes jeg
dog nok, det var, men måtte love, at
testamentet skulle være en hemmelighed. ”Folk skal jo ikke gå og glæde
sig til, at jeg dør,” grinte han.
Allerede her var Søren Bennedsen
svækket af tobaksrelateret KOL og de
sidste par måneder, han levede, var
han ikke så mobil. En af de sidste
gange, jeg besøgte ham, kunne han
næsten ikke forlade lejligheden
mere, så jeg foreslog, at vi stillede en
computer op, så han kunne følge
med i skak på internettet. ”Min læge
siger, at det ikke kan betale sig,”
sagde ham med et smil og knækkede
filteret af en lang Rød Look cigaret
og tændte den grådigt, mens det næsten skvulpede af væske i lungerne.
Søren Bennedsen døde under
vores sommerturnering den første

Flytning 2
Med arven fra Søren Bennedsen på
bankbogen havde Chess House råd
til at kigge efter nye og bedre lokaler.
Det var tiltrængt, da vores nabo, et
fitnesscenter, havde udvidet med lokalerne oven på Chess House. Her
kunne vi fra spillesalen følge med i
tramp fra Sumba-trænende motionister, og hver gang en bodybuilder
tabte en vægtstang, rungede det i
hele lokalet. Når vi havde store arrangementer, var det også et problem, at vi kun havde ét toilet. Vi
kiggede på en del lokaler rundt omkring i Aarhus, inden valget fladt på
vores nuværende lokaler på Katrinebjergvej 41 i Aarhus N.
Vi havde regnet med, at der uden
problemer kunne være tre holdkampe samtidig i det nye Chess
House, men da vi prøvede det, var
det at spænde buen for meget. Vi sad
simpelthen for tæt, så det blev en engangsforestilling.
Driften af Chess House på Katrinebjergvej var i mange år fornuftig,
små overskud afløste små underskud, men i 2016 fik vi et alvorligt
tilbageslag. Huslejen steg med næsten 1.000 kr. om måneden, en mangeårig anonym sponsor gav ikke
længere 10.000 kr., og omsætningen
i baren faldt markant. Resultatet blev
et underskud på 17.000 kr. i 2016.
At underskuddet samlet ikke blev
endnu større, skyldtes at det gik – og
går – rigtig godt med ungdomsarbejdet. Fire gange om året holder vi
Junior Master Class, hvor de unge
mennesker først modtager undervis-
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med de klubber, som har klubaften i
Chess House, holder hjulene i gang.
Heldigvis har vi også indtægter ved
at leje Chess House ud til møder,
træningssamlinger etc. I de gode
uger, kan der være arrangementer
alle ugens syv dage. Vejen ud af den
nuværende krise, er den samme som
for ti år siden: aktivitet, aktivitet og
aktivitet.
Vi er selvfølgelig også udfordret af
det faldende medlemstal i Dansk
Skak Union, men vi arbejder samtidig med at få et endnu bedre Chess
House ved at søge om tilskud fra
fonde. Indtil nu dog uden resultat,
men håbet om et selvejende Chess
House en gang i fremtiden, har vi
ikke opgivet.
Den seneste større begivenhed i
Chess House var en IM-turnering i
februar. De første otte runder spilledes i skakcafeen, mens den sidste
runde blev spillet på Rosenvangskolen i Viby sideløbende med Aarhusmesterskabet.
Jesper Thybo scorede sin første
IM-norm. 14-årige Filip Boe Olsen
var kun et halvt point fra kravet,
mens Martin Matthiesen var meget
tæt på at score sin tredje og sidste
IM-norm. Men i sidste runde måtte
han efter 97 træk indstille gevinstforsøgene mod Maria Vasova fra
Aalborg Skakforening.

Chess House har ofte huset træningslejre for juniorspillerne. Mad skal der også til.
Foto: Gert Medom.

ning og efterfølgende spiller en
Grand Prix-turnering. Vi modtager
lokaletilskud fra Aarhus Kommune.
Tilskuddet er afhængig af, hvor
mange medlemmer under 25 år vi
har. Så de unge mennesker er guld
værd i mere end en forstand.

Fremtiden
Arrangementer som Lyn&tarteletter,
AaM, Festugeturneringen, Onsdags
EMT,
fredagslyn,
julefrokost,
IM/GM turnering, Skak i Dagtimerne og divisionskampe i weekenderne, er de aktiviteter, der sammen

Chess House IM-turn. 10.-18.2-2017

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

P

1. Jakob Pfreundt, Tyskland 2376
2. GM Miroslaw Grabarczyk, Polen 2436
3. FM Jesper Thybo, Danmark 2390
4. FM Martin Matthiesen, Danmark 2329
5. FM Filip Boe Olsen, Danmark 2123
6. IM Igor Teplyi, Danmark 2448
7. IM Jens Ove Fries Nielsen, Danmark 2353
8. FM Jonas Bjerre, Danmark 2355
9. Maria Vasova, Bulgarien 2211
10. Klaus Bolding, Frankrig 2307
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IM-norm 6 point. Ratinggennemsnit 2332.
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Jesper Thybo kommenterer
Hvid: Jesper Thybo (2390)
Sort: Jens Ove Fries Nielsen (2353)
Gammelindisk / A53
Det er altid hyggeligt at spille i Chess
House, hvor der en særlig stemning
for skak. Med så gode forhold er der
ingen undskyldning for ikke at performe!
Efter en rimelig sløv start på ½/2
var jeg kommet tilbage og lå pludselig med 5/8 og med gevinst, ville jeg
opnå den første IM-norm! Det er
spændende at spille imod Jens Ove.
Man sidder med en følelse af, at man
aldrig helt ved hvad der kommer til
at ske.
1. d4 Sf6 2. c4 d6 3. Sc3 Sc6
Allerede her var jeg ude af min forberedelse.
4. d5
Forsøger at straffe sorts lidt spøjse
opstilling.
4... Se5 5. e4 e6 6. f4 Sed7 7. Sf3
e5 8. Ld3
Måske skulle jeg have spillet 8. f5
allerede her for at undgå exf4.

Martin Matthiesen sled og slæbte i sidste runde for at få sin sidste IM-norm, men
det lykkedes desværre ikke.
Foto: Thomas Hauge Vestergård.

8... Le7
8... exf4 9. Lxf4 Sg4 var en anden
måde at spille det på. e5-feltet bliver
super for Sort, men han står også
noget passivt og er bagud i udvik-

14-årige Filip Boe Olsen leverede en fornem indsats og var kun et halvt point fra IMnormen.
Foto: Gert Medom.
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ling. Det var nok bedste chance.
9. f5 c6 10. 0–0 Sc5 11. Lc2 a5

12. De2
Hvid har ret stor pladsfordel, men
skal samtidig undgå, at Sort får
modspil på D-fløjen med cxd5; cxd5
b5.
12... a4 13. Kh1 Da5 14. Tb1
Med planen b4. Sc5 skal presses
væk.
14... Ld7 15. Ld2 Dc7 16. dxc6!?
bxc6 17. b4
Bedre 17. Le3! først. Så skal Sort
også lige tage stilling til, hvad han
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gør. Men jeg tænkte, at han kunne
spille Da5, og efter 17... Da5 18. Lxc5
Dxc5 19. Sxa4 Db4 20. Sc3 0-0 er
Sort ikke var så meget dårligere her.
Men han står passivt, og Hvid har en
bonde. Eller 17... Ta5 18. b4 axb3 19.
axb3 med ret stor fordel til Hvid,
Sort står meget passivt.
17... axb3 18. axb3 Sa6 19. b4 c5?
Sort burde rokere og se, hvad
Hvid vil. Jeg foretrækker dog stadig
Hvid.
20. b5
Nu får Hvid en garderet fribonde!
20... Sb4 21. Lb3 0–0

22.Se1!
Sorts blokerende springer på b4 skal
afbyttes.
22... Lc8 23. Sd3 Sxd3 24. Dxd3
Hvid står klart bedst og skal spille
på K-fløjen med g4–g5 på det rigtige
tidspunkt. Nu finder Sort et set-up,
der er lidt irriterende.
24... Lb7 25. Ld1
Løberen skal dække e4.
25... Ta3 26. Lf3 Da5 27. Dc2 Da8
28. Lc1 Ta5
Sort kan ikke bruge a-linjen til
noget som helst, da der ikke er nogle
gode indbrudsfelter.
29. Td1 h6 30. Le3 Ta3 31. Lc1 Ta5
32. Lb2 Da7 33. Td3 Da8 34. De2
Te8 35. Tbd1 Td8 36. h3!?
Jeg forbedrer lige min kongestilling, da jeg har masser af tid.
36... Db8 37. Kh2 Sd7 38. Lh5 Sf6
39. h4 Da8 40. Lf3 Db8 41. Dd2 Ta8
42. Kh3
Kongen skal også hjælpe til.
42... Td7 43.g4 Sh7
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44. Se2?
Et super dårligt træk, der giver Sort
mulighed for modspil. 44. Kg3 og
Hvid er stadig i fuld kontrol.
44... Td8?
Sort misser chancen. 44... Dd8! og
ingenting er længere klart. Jeg
troede, at jeg kunne spille Lxe5, men
efter Lxh4 er trusler som Sg5 farlige.
45. Tg1 Ta4 46. Tc3 Da8 47. Dd3
Sf6 48. Sg3
Hvid er tilbage i nogenlunde kontrol og gør klar til gennembruddet.
48... Sd7 49. Lc1 Ta1 50. Sh5
Truer g5, så Jens Ove prøver at
lukke af.
50... g5 51. fxg6 fxg6 52. Sg3?!
52.De3! g5 53.Sg3 er en forbedret
version. Hvid står til gevinst.
52... Sf8

godt, at jeg stod godt! 54... Td7 er et
langt bedre forsvar.
55. Dg5 Lc8 56. Kh2 Ta2+ 57. Tg2
Txg2+ 58. Lxg2 Le6 59. Ta3 Db8 60.
Ta4?!
Unødvendigt. 60. h5 var bedre.
60... Lf7 61. Dd2 Sd7 62. h5
Så kom den!
62... Sb6 63. Ta1
Dg5 er en kæmpe trussel.
63... Td7 64. Dg5 Kh7 65. hxg6+
Lxg6 66. Sf5 Df8 67. Ta3! Df6 68.
Th3+ Kg8 69. Sh6+ Kh7 70. Sf5+
Kg8 71. Dxf6 Lxf6 72. Lf1

Hvid med en bonde mere og super
stilling står klart til gevinst.
72... Lf7 73. Th6 Le7 74. Sxe7+
Txe7 75. Txd6 Sxc4 76. Tc6 Kg7 77.
Txc5 Sd6 78. Ld3 Lg6 79. Lb2 Sxe4
80. Txe5 Txe5 81. Lxe5+ Kf7 82. b6
Sc5 83. Lc4+!
Gør det nemmere.
83... Ke7 84. Ld5 Kd7 85. b7 Sxb7
86. Lxb7 opgivet.
Så fik jeg endelig min første norm
efter at have været tæt på mange
gange. Det var bare super fedt!
1–0.

53. De3!
Nu fandt jeg det.
53... Lf6 54. Dxh6
54.Sf5 er endnu stærkere.
54... Lg7
Jeg havde få minutter tilbage og
var super nervøs. For jeg vidste jo
Chess House • 35
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K-skak
i computeralderen
Det kunne have været søm i ligkisten for korrespondanceskakken, at frimærkepriserne er
eksploderet, og postvæsenet er blevet langsommere til at bringe breve ud, end man var på
Christian IVs tid. Heldigvis har den særlige skakdisciplin været forudseende og forladt den
utidsvarende kommunikationsform for længe siden. Nu spiller k-skakspillerne på det internationale forbund ICCFs server. Skakbladet har bedt den nykårede danmarksmester
Brian Jørgen Jørgensen at løfte sløret for, hvordan k-skak udøves i vores digitale tidsalder.
Af Brian Jørgen Jørgensen
orrespondanceskak har altid
stået for mig som noget unikt.
Jeg tilmeldte mig allerede tilbage i
1984 som 14-årig min første turnering. Det kulminerede med, at jeg
vandt pokalturneringen i k-skak i
1990, vist nok sidste gang den blev
afholdt. Sejren var samtidig adgangsbilletten til landholdsklassen,
som jeg deltog i i en årrække i start
90erne. Dengang blev trækkene som
bekendt sendt via Post Danmark,
hvilket gjorde partierne væsentligt
langsommere end i dag, hvor alt foregår på nettet – men det kunne retfærdiggøres af, at man dengang
ingen hjælp havde fra en Mr. Houdini eller Mrs. Komodo og derfor
skulle lave alt analysearbejdet selv.
Dette var selvfølgelig også charmen
ved k-skak, idet man derved lærte en
hel del om de åbninger, man spillede.
Jeg har som udgangspunkt næsten altid spillet de samme åbninger
i k-skak, som jeg også spillede i
nærskak – dette princip bruger jeg
stadig den dag i dag. Eller rettere det
er mere af praktiske årsager. Det er
trods alt en fordel at spille en åbning

K
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Brian Jørgen Jørgensen blev dansk mester i korrespondanceskak 2015.
Foto: Privat.
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i nærskak, som man har analyseret
relativt dybt på i k-skak-regi med
eller uden sekundanthjælp. Men
hvor jeg førhen betragtede korrespondance-skakken som en træningsforberedelse til mine nærskak
turneringer, prioriterer jeg i dag kskakken højest.
I dag foregår al korrespondanceskak på ICCFs server, hvilket gør det
væsentligt billigere, hurtigere og
nemmere end ”i de gode gamle
dage”.
For dem, som stadig er i tvivl, så
er alle hjælpemidler tilladt i ICCF
regi. Jeg bruger selv Chesssok Aquarium og databasen Chess Assistent.
Softwaren er markant anderledes
end Chessbase, så da jeg selv lavede
skiftet for to år siden, var det lidt af
en udfordring, især fordi den opdaterede brugermanuel viste sig at
være en by i Rusland. Der er dog
både fordele og ulemper ved begge
produkter. Det klart vigtigste i kskak er, at man får det optimale ud
af den software, man har til rådighed. Som analysepartner bruger jeg
selv både Stockfish, Houdini og Komodo.
Jeg lærte ret hurtigt, at der er stor
forskel på ovennævnte tre programmer. Det hænder indimellem, at jeg
oplever, det ene program f.eks.
Stockfish giver Hvid en fordel på
+0,7 mens Komodo giver Sort en
fordel på -0,3 samtidig med, at Houdini siger lige spil! Så er der ikke
andet for end at analyse derudaf og
se, hvad det ender med. Men efterhånden lærer man de forskellige
programmers styrker og svagheder.
Jeg vil her kort beskrive dem ud fra
mine egne erfaringer:
Stockfisch (ratet 3391 iflg. Computerchess ratingliste): Er en rigtig
dræber i taktiske stillinger, men har
det til gengæld svært i passive stillinger.
Komodo (ratet 3379): I forhold
til Stockfish ligner Komodo en spejderdreng uden dolkemærke i de taktiske stillinger, til gengæld er den god
i stillinger med materiel ubalance,
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eks. løber+springer imod tårn+
bonde.
Houdini (ratet 3388) vil jeg betegne som lidt af en mellemting mellem Komodo og Stockfish.
Alt efter stillingstypen bruger jeg
ét eller to af programmerne som
analysepartner. Hvis man vil vinde i
k-skak i dag, kræver det gode åbnings- og midtspilsforberedelser. De
forskellige slutspilsdatabaser har afgjort en række slutspil på forhånd,
hvilket passer mig godt, da jeg aldrig
selv har været nogen ørn til slutspil,
men derimod altid har prioriteret
åbningsspillet højest.
Jeg var selv længe om at erkende,
at man godt kunne spille k-skak i
samarbejde med et skakprogram,
men blev ligesom banket på plads og
efter lidt startvanskeligheder, synes
jeg i dag, at jeg har fundet den rette
balance mellem mine egne fornemmelser for, hvad der skal spilles, og
hvad mine sekundanter har af forslag og analyser. Jeg ved, at mange
undrer sig over, at man kan vinde,
når modstanderen også bruger et
skakprogram som hjælper, men det
er altså muligt, hvis man undlader at
bruge computerens 1. trækforslag
hver gang, for som sagt er skakprogrammerne ikke lige gode i alle stillinger. Desuden skal man også
huske, at det trods alt er dig, som
skal beslutte, hvilke træk, der skal
analyses på og hvor mange træk, der
skal analyseres frem, inden du tager
det endelige valg.
I det netop afsluttede DM 2015,
som jeg efter et tæt opløb vandt med
det yderste af neglene, spillede jeg
godt nok otte partier remis, men det
lykkedes mig at vinde seks partier,
heraf to med de sorte brikker. Jeg
havde op til turneringen købt Kaufmans bog ”Sabotage the Grünfeld”.
Det viste sig at være en god investering, da jeg vandt tre partier imod
Grünfeldindisk. Heraf følgende:
Hvid: Brian Jørgen Jørgensen
Sort: Erik Rasmussen
Grünfeldindisk / D70

1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. f3 d5 4. cxd5
Sxd5 5. e4 Sb6 6. Sc3 Lg7 7. Le3 0–
0 8. Dd2 Sc6 9. 0–0–0 f5 10. e5 Sb4
11. Sh3 Le6 12. Kb1 Dd7 13. Sf4 Lf7
Indtil nu har vi fulgt en af hovedvarianterne, men her vælger jeg at
afvige fra bogen på trods af, at Kaufman mere eller mindre har skrevet
bogen på baggrund af computeranalyser.
14. h4
Kaufman angiver kun 14. a3 S4d5
15. Scxd5 Sxd5 16. Lc4 Sxf4 17.
Lxf7+ Txf7 18. Lxf4 e6 19. h4 h5 20.
Lg5 c6 eller 20... Dd5 med en lille
hvid fordel, hvilket mine små hjælpere gav ham ret i. Jeg havde dog
svært ved at se, hvordan Hvid skulle
komme igennem Sorts forsvar.
14... Tfd8 15. a3 a5 16. De1!?

Dette var min idé, dels kunne jeg
efter Sorts træk 16… S4d5 få en næsten identisk stilling, som i bogen,
men hvor Sorts konge i stedet for
tårnet kom til at stå på f7 – en lille
forskel, men jeg vurderede, at der
ville være lidt større chancer for
Hvid i en sådan stilling.
16... Lb3
16... S4d5 17. Scxd5 Sxd5 18. Lc4
Sxf4 19. Lxf7+ Kxf7 20. Lxf4. Det var
denne stilling, som jeg vurderede
som lidt bedre for Hvid. Her er et
par varianter, som fint illustrerer det:
a) 20... h5 21. d5 Db5 22. g4!
Txd5 23. gxh5.
b) 20... c6 21. h5 De6 22. De3 a4
23. Lh6 Lh8 24. Tde1.
c) 20… Ta6 21. h5 Da4 22. De3 c5
(22... Td5 23. Td2 Dd7 24. hxg6+
K-skak • 37
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hxg6 25. Lh6; 22... Tb6 23. Td2 Db3
24. De2) 23. d5 Tb6 24. hxg6+ hxg6
25. Lg5.
Sort lod sig dog lokke af trækket
16… Lb3, som umiddelbart ser
spændene ud, men som det viser sig,
er fornøjelsen helt på Hvids side.
17. Td2 e6
17... S6d5 18. Scxd5 Sxd5 19. h5
Sxf4 20. Lxf4 var Sorts sidste chance.
18. g4! fxg4 19. h5!

Med kraftigt angreb.
19… g5 20. Sd3 Sc4
Eller 20... Sxd3 21. Lxd3 h6 22. f4!
gxf4 (22... c5 23. dxc5 Sd5 24. fxg5
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Sxc3+ 25. bxc3 Da4 26. Ld4 Ld5
27. Tg1 hxg5 28. Txg4) 23. Lxf4 Sc4
24. De4! Sxd2+ 25. Lxd2 Lf8 26. Tf1
fulgt af Tf6.
21. Sc5! Sxd2+
21... Dc6 22. Sxb3 Sxa3+ 23. bxa3
Dxc3 24. axb4.
22. Dxd2 Lc2+ 23. Kc1 Dc6 24.
Tg1!

Sort er færdig!
24… Dxc5 25. axb4 Df8 26. Kxc2
axb4 27. Se4 c5
27... Dxf3 28. Lg2.
28. Lc4 cxd4 29. Lxg5 Dxf3 30.
Df4 Tdc8

Alternativerne var ikke meget
bedre: 30… b3+ 31. Kb1 eller 30…
d3+ 31. Kb3.
31. Dxf3 gxf3 32. Kd3 Kh8 33.
Lf6 Lxf6 34. exf6

Hvid vinder let. Sorts bønder er
svage, og Hvid dominerer totalt.
34… Tf8 35. Tf1 Ta5 36. Lxe6
Te5 37. Lg4 Tg8 38. Sd6 Tf8 39. Txf3
Kg8 40. Kxd4 Te1 41. Sxb7 h6 42.
Kd5 Td1+ 43. Kc6 Te1 og Sort opgav.
1–0.

BRÆTTET
RUNDT
Ellen Kakulidis vandt NM
Det blev til en dansk guldmedalje, da NM i skoleskak for
piger afvikledes sidst i april i Stockholms Schacksalonger. Ellen Kakulidis fra Aalborg Skakforening af 1889
vandt gruppe A (født 1997-2000). Det blev til overbevisende dansk guld med gevinster til Ellen i alle fem partier.
Anna Hedelykke Jensen, Nordre, blev nr. 5 i gruppe B
(2001-2003)
Nienke van den Brink, BMS, vandt bronze i gruppe C
(2004 og yngre). Nienke undgik nederlag og scorede 3½
point.
Ellen Kakulidis var suveræn. Foto: Cathy Rogers
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Øvelser

Løsninger side 48

Aktuel taktik v/ GM Jacob Aagaard
Opgaverne er opdelt i tre kategorier:
Grønne opgaver: Den letteste kategori, hvor det handler om at finde en lille, fiks taktisk vending.
Gule opgaver: De mere avancerede kombinationer, som
har nogle nuancer, som det godt kan tage lidt tid at
finde.
1. Sort trækker!

Pavlovic – Lalith, Aeroflot Open 2017

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. Sort trækker!

Buhmann – Vitiugov, Aeroflot Open 2017

3. Sort trækker!

Vavulin – Mamedov, Aeroflot Open 2017

4. Hvid trækker!

5. Sort trækker!

6. Hvid trækker!

Sasikiran – Rasmus Svane,
Aeroflot Open 2017

Lalith – Abdusattorov,
Aeroflot Open 2017

Kuybokarov – Predke,
Aeroflot Open 2017

7. Sort trækker!

8. Sort trækker!

9. Sort trækker!

Vavulin – Rasmus Svane,
Aeroflot Open 2017

Bok – Vidit, Aeroflot Open 2017

Paravyan – Swiercz, Aeroflot Open 2017

Aktuel taktik • 39
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SKAK

Foto: Martin Noer.
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Bara spela!
Philidor genvandt holddanmarksmesterskabet. Klubben er ikke som klubber er flest. Skakbladet har bedt Marie Frank-Nielsen fortælle om det specielle sammenhold, som spillerne
har uden for brættet. Og på brættet spiller de bare!

Af Marie Frank-Nielsen

Skakligaen

ara spela” lyder det fra Nils
Grandelius, når taktikken skal
på plads i Philidor. Det skal være
sjovt at spille skak – og vi er nok
mange, som er enige om, at det nu
engang er sjovest at spille nogle interessante partier og at vinde. Derfor
bliver man nødt til at spille sine partier ud – ingen hurtige remiser, men
masser af kampgejst . Dette og gode
sociale rammer er ånden i Philidor.
Klubben blev startet op i 2011, og
vi har gennem årene spillet os op
igennem rækkerne for så til sidst at
sætte kronen på værket sidste sæson,
da vi for første gang blev danmarksmestre. Denne sæson skulle titlen
forsvares, og vi vidste, at det ikke
ville blive nemt. Ikke så meget desto
mindre, gik vi motiverede til opgaven – blandt andet mødtes vi og tærskede slutspilsopgaver igennem til
alle var helt grønne i hovederne!
Vi startede sæsonen ud med to
knebne sejre i den indledende dobbeltrunde over henholdsvis Jetsmark
og Nordre. Derefter spillede vi uafgjort mod altid solide Århus/Skolerne. Vi var uden vores sædvanlige
1. bræt Nils, og det kunne mærkes.
Men Nils var lovligt undskyldt – han
var nemlig travlt optaget på Magnus
Carlsens sekundantteam og var med
til at sikre, at nordmanden kunne
forsvare verdensmesterskabet. Den
slags er trods alt gyldigt afbud.
Efter de tre første runder var vi
derfor blot på 13½ brætpoint og

1. Philidor
2. Nordkalotten
3. Brønshøj
4. Århus/Skolerne
5. Jetsmark
6. Team Nordea S.
7. SK 1968
8. Nordre
9. Hillerød
10. K41

“B

42 • Skakligaen

-1½
2
4
3½
5
3
3
2½
½

6½
-4
3½
4
3½
2
3½
4
½

6
4
-3
5
2
3½
4
3
2

4
4½
5
-1½
5
4
2½
4½
3

DM-titlen virkede uendelig langt
væk. Bedre blev det ikke, da vi i 4.
runde måtte indkassere et knebent,
men fortjent nederlag til Skanderborg i sæsonens anden dobbeltrunde. Hele holdet var indkvarteret i
Jakob Vang Gluds forældres hus i
Aarhus – under devisen trangt, men
godt. Fredag aften havde Jakob disket op med lækre hjemmelavede
burgere, men efter lørdagens kamp
mod Skanderborg var det en flok
mutte og trætte Philidor-spillere, der
ringede til den lokale pizzamand og
bestilte fire store “meatlover” familiepizzaer.
Vi vidste, at vores nemesis ventede
næste dag – nemlig Nordkalotten,
der som det eneste hold, forud for
denne sæson, havde vundet over os.
Det skulle dog vise sig, at “meatlover” familiepizza var opskriften på
succes! Det blev til en sejr på hele
6½-1½ - særligt takket være det selvudnævnte slagtehus på bræt 5-8 be-

4½
4
3
6½
-3
3½
3½
3
3½

3
4½
6
3
5
-3½
4
3
4

5
6
4½
4
4½
4½
-3½
3
2½

5
4½
4
5½
4½
4
4½
-4½
1

5½
4
5
3½
5
5
5
3½
—
4

7½
7½
6
5
4½
4
5½
7
4
—

47
40½
39½
38
37½
36
34½
34½
31½
21

15
13
12
8
13
10
7
4
6
2

stående af Peter Skovgaard, Kristian
Hovmøller, David Bekker-Jensen og
Jacob Brorsen. Jeg skulle hilse og
sige, at der var højt humør på turen
hjem!
Motivation i top
5. rundes sejr over Nordkalotten blev
et vendepunkt for Philidors sæson.
Motivationen var i top og det var
også nødvendigt for i 6. runde ventede topholdet Brønshøj. Der var
dog ikke meget, der i denne kamp
gik Brønshøjs vej, og det blev til en
6-2 sejr til os. Pludselig glimtede guldet i det fjerne, og at genvinde DM
var nu en reel mulighed. Det var derfor et toptunet hold, der gav K41 en
skaklig øretæve på hele 7½-½ i runden efter. Nu manglede kun den afsluttende dobbeltrunde, og vi kunne
afgøre det endelige resultat selv.
Nogle hold ville måske i sådan en
situation begynde at overveje, om
det ville være gavnligt med nogle
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fælles middag på asiatisk restaurant.
Sejrsselfien røg på Facebook, og vi
blev faktisk rigtig glade for de mange
lykønskninger. Vi ved godt, at mange
undrer sig over, hvad “det der Philidor er for noget”. Det er faktisk ikke
så kompliceret. Vi er en flok skakspillere, der hygger os vældigt, når vi
er sammen og også ses ofte udenfor
brættet, som gode venner jo nu engang gør. Jeg tror nøglen til Philidors
succes er, at vi faktisk rigtig godt kan
lide hinanden, og når det kommer til
partierne, er der kun én ting at gøre:
“Bara spela!”
Lidt Philidor-statistik: Simon Bekker-Jensen har vundet 25 (!) partier
i træk for Philidor. Vi forventer, Peter
Skovgaard laver det næste topscorerstreak, da han sluttede sæsonen af
med 5/5! Emanuel Berg har vundet
17 ud af 17 partier! Nils Grandelius
har været med fra starten og har
spillet 38 partier totalt!
Nils Grandelius kommenterer

Nikolaj Mikkelsen er også mester i bulgursalat.

“taktiske remiser” for at komme
DM-titlen nærmere. Men sådan gør
vi ikke i Philidor! Vi tror på, at man
kommer længst med at spille sine
partier ud – så vi gik ind til de sidste
to runder med Nils’ vise ord i baghovedet: “bara spela”.
8. rundes modstander var Hillerød – et hold i nedrykningsfare og
derfor ekstra sultne efter point. Vi
vandt 5½-2½, og eneste nederlag
hos Philidor var til Jacob Brorsen,
der undervejs (selvfølgelig!) afslog et
remistilbud fra Jan Nordenbæk.
Aftenen inden sidste runde bød på
masser af hygge i form af øl, vin og
lækker mad – Mikkelsens berømte
bulgursalat – og analyser i vores
hjem for weekenden – et AirBnB
lejet hus lidt uden for Skanderborg.
DM-pokalen overværede vores ana-

Foto: Martin Noer

lyser, og Jasmin Bejtovic tog ca. 100
selfies med pokalen – de knyttede et
særligt bånd.
Sidste rundes modstander var
SK68. Alle kampe blev spillet fuldt
ud – faktisk var der en anden match,
som blev afsluttet inden ét eneste
parti var afgjort i vores! Det endte
med en 5-3 sejr i Philidors favør, og
sidste kamp i dette års skakliga blev
et 116 træks langt maratonparti mellem Nils Grandelius og Arne Matthiessen, hvor Nils viste, at man aldrig
skal give op – og at stormestre skal
have mere end ét gok i nøden, før de
taber.
Tilbage til Djævleøen
Glade og stolte vendte vi snuderne
tilbage til Djævleøen, hvor Danmarksmesterskabet blev fejret med

Hvid: Nils Grandelius, Philidor
(2642)
Sort: Lars Schandorff, Hillerød
(2511)
Caro-Kann / B19
Jeg har spillet i Philidor i seks år, fra
starten i den københavnske 1. række
til to guldsæsoner i Skakligaen. De
sidste fem år har stammen på holdet
været intakt, og vi er alle blevet
meget gode venner. Jeg spiller i øjeblikket holdskak i fem lande, men
kan uden tvivl sige, at Philidor er
den hyggeligste og mest udviklende
klub, jeg har været medlem af!
Igennem årene har vi haft mange
interessante træningssamlinger – ind
imellem med gæstetrænere, ind
imellem med mig eller en anden fra
holdet som træner. Informationsudbyttet er stort og tilliden total. Eneste
problem er, at de fleste holdkammerater har taget den mærkelige beslutning at studere eller arbejde i
stedet for bare at spille skak!
Dette parti blev spillet i 8. runde.
Skakligaen • 43
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Vi vidste, at vi havde gode chancer,
hvis vi kunne holde vores fine form
fra de seneste kampe.
1.e4 c6
Eftersom Lars har skrevet en bog om
Caro-Kann, er dette ikke så overraskende, men de seneste år har han
haft gode resultater med 1… e5.
2. d4 d5 3. Sc3
Short-systemet: 3. e5 Lf5 4. Sf3 e6
5. Le2 er helt klart den kritiske test af
Caro-Kann, men 3. Sc3 er lettere at
spille for Hvid og ikke uden gift!
3... dxe4 4. Sxe4 Lf5 5. Sg3 Lg6
6. h4 h6 7. Sf3 e6!?

Nils Grandelius (tv.) slår Lars Schandorff på 1. bræt

7... Sd7 er trækket, som Lars anbefaler i sin bog, og det eneste han tidligere har spillet. 7… e6 diskuterede vi
dog sammen (!) under OL i Baku
2016, så det var ikke nogen stor overraskelse.
8.h5!?
8. Se5 har, så længe jeg har spillet
skak, været anset for at være kritisk,
men den moderne variant 8... Lh7 9.
Ld3 Lxd3 10. Dxd3 Sd7 11. f4 Sxe5!
12. fxe5 Le7! ser risikabelt ud for
Sort, dog efter Hvids nærmest forcerede bondeoffer 13. Ld2 Lxh4 14. 0–
0–0 har Sort et stærkt modoffer med
14... Lxg3 15. Dxg3 Se7! 16. Dxg7
Tg8 17. Dxh6 Dd5 fulgt af 0–0–0
med vældig god kompensation for
bonden. Jeg testede selv denne variant med Hvid mod rumæneren Lupulescu ved OL i Baku, men han var
så velforberedt, at han havde mere
tid på klokken, da partiet var blevet
remis, end han havde fra starten af!
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8... Lh7 9. Ld3 Lxd3 10. Dxd3 Sf6
11. Ld2
Sorts pointe med 7… e6 er, at han
er sluppet for at spille Sd7, hvilket
giver ham større fleksibilitet. I mine
øjne er den mest logiske måde at udnytte dette på at gennemføre c5 for
bagefter at stille springeren på c6.
11… c5 er interessant, men partifortsættelsen giver også mening.
11... Le7 12. 0–0–0 0–0
I gamle dage rokerede Sort altid
langt i klassisk Caro-Kann, men det
har vist sig, at Hvids statiske fordel
(bondestrukturen på kongefløjen)
vejer tungere end Sorts soliditet. Forsvarskunsten er jo det, som har udviklet sig mest i moderne skak, og
som en logisk følge af dette begyndte
sortspillerne at rokere kort selv i
Caro-Kann uden at være bange for
Hvids kongeangreb.
13. Se4!
13. Kb1 c5!
13... Sxe4
13... Sbd7 havde via trækomstilling før til den normale 7... Sd7-varianten, men det var jo ikke derfor,
at Sort valgte 7... e6!
14. Dxe4 Dd5
Dette er den store pointe med

Foto: Martin Noer

Sorts trækfølge: springeren på d7
blokerer ikke for dronningen.
15. Dg4! Kh8
15... Dxa2?? 16. Lxh6 Lf6 17. Lxg7
Lxg7 18.h6 er en simpel, men vigtig
variant.
16. Kb1 Sd7 17. Df4

Anledningen til at jeg begyndte at
interessere mig for varianten med 8.
h5 i stedet for 8. Se5 var, at min gode
ven Rasmus Svane mødte det i et
parti mod Alan Merry sidste år. Der
kom Hvid til at stå godt efter 17.
Dh3, men senere kom Rasmus og jeg
frem til, at 17. Df4 er endnu stærkere.
17... Sf6?!
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Fotos: Marie Frank-Nielsen
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DM-pokalen blev fejret med hygge på
ægte Philidor-vis.
Foto: Marie Frank-Nielsen

Gør det lidt for let for Hvid. 17…
a5 er en typisk måde at søge modspil
på i Caro-Kann, men her er det nok
for langsomt efter f.eks. 18. g4. Sort
bedste kan være 17… Ld6!? som tillader 18. c4! men efter 18... Lxf4 19.
cxd5 Ld6 20. dxc6 bxc6 21. Tc1 c5
22. Le3 cxd4 23. Lxd4 har Sort forbedret sin struktur (d5-feltet til
springeren). Hvid har stadig lidt initiativ, men jeg tror, det er klart lettere at holde remis end partiet.
18. Se5 Tad8 19. Lc1 De4
Hvid får en forbedret udgave af
det typiske slutspil, som fremkommer her, men at undlade at søge
dronningafbytning er meget farligt,
når Hvid først kommer med g4.
20. Dxe4 Sxe4 21. Le3

Hvorfor står Hvid bedst i dette slutspil? Den vigtigste faktor er bønderne på h5 og h6. Stil dem på h2 og

46 • Skakligaen

h7 og stillingen er helt lige! Problemet for Sort er, at det er vældig svært
at jage springeren væk fra e5; g6 går
jo “aldrig” på grund af g6-feltet, og
hvis Sort vælger at slå på e5 med
enten løber eller springer, har Hvid
en alt for stor terrænfordel på kongefløjen (hvilket vi ser senere).
Fra Hvids side er det relativt simpelt: bare tage terræn over hele brættet og presse Sort ned.
21... Sf6
I Wijk Aan Zee i år mødte jeg 21…
Kg8 i et parti, som Lars desværre
missede i sine forberedelser.
Det forandrer dog ikke stillingsbedømmelsen:
Hvid har en behagelig fordel.
22. c4 Sd7 23. g4 a6
Et sundt træk, som gør, at a-bonden aldrig hænger senere, men det
viser også, hvor trist Sorts stilling er,
hvis der ikke findes noget bedre end
a7-a6.
24. Kc2 Kg8
24... Sxe5 25. dxe5 Txd1 26. Txd1
Td8 27. Txd8+ (27. Tf1 bibeholder
Hvids fordel, eftersom Sorts tårn
ikke kan penetrere.) 27... Lxd8 er
den kritiske fortsættelse.
Efter partiet var Lars og jeg enige
om, at det ikke er helt sikkert, at
Hvid vinder, men at det er meget
farligt for Sort. 28. Kc3 Le7 29. Kb3
Kh7 30. Ka4 Ld8 31. Kb4 b6! Nødvendigt for at holde kongen ude 32.

Kc3 g6 og jeg ser ikke, hvordan Hvid
skal bryde igennem, hvis Sort bare
venter med Kg7-h7.
Indtil nu har Hvids naturlige træk
været lette, men nu gælder det om at
vælge en plan. Primært handler det
om, hvilken side af brættet, man skal
spille på. Jeg valgte i partiet at angribe på kongefløjen, men spil på
dronningfløjen med a3, b4 osv. giver
også mening.
25. f4 Ld6 26. Tde1
26. g5 var en mulighed, men 26...
hxg5 27. Sxd7 Txd7 28. fxg5 f5 så
ikke helt klart ud, selv om Hvid sikkert stadig står bedst.
26...Tfe8 27. Lf2

Nu starter lidt mere konkret spil,
hvor både Lars og jeg ikke spiller
præcist.
27... f6?!
27... b5!? er en mulighed for at
skabe modspil, men efter 28. b3 bxc4
29. bxc4 c5 30. Td1 er risikoen, at
Sort bare har hjulpet Hvid med at
skabe en stærk fribonde.
28. Sg6?!
28. Sd3 beholder kontrollen og
fastholder Hvids fordel.

SKAKBLADET NR.2-NY-FINAL:Layout 1

28... c5?
28... Sf8! Vi tænkte begge, at 29. f5
var godt for Hvid, men missede 29...
Lb4! hvorefter Hvid mister al kontrol. 29. Sxf8 Kxf8 30. f5 er fortsat
lidt bedre for Hvid, men Sort har
fået lettet meget af trykket med
springerafbytningen.
29. dxc5?!
29. Td1 er endnu stærkere, men
jag overså 29... cxd4 30. Txd4 Lc5 31.
Txd7! som bare vinder.
29... Lxc5 30. Lxc5 Sxc5 31. Td1
Problemet for Sort er, at han mest
hjalp Hvid med at infiltrere – hvis
Sort afgiver d-linjen bliver han altid
mat, men Hvid truer med at gå frem
på dronningfløjen.
31... a5 32. b3
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32... Tb8?
Fremskynder slutningen, men
Sorts stilling var meget tvivlsom.
32... Kf7 måtte spilles. 33. The1 og
det er ikke til at stoppe a3, b4. Direkte 33. a3 a4 34. b4 Se4! giver
unødvendigt modspil.

33. Td6 Ted8
33... b5 34. Tc6! var, hvad Lars
havde misset. Nu findes der ikke Tc8.
34... Se4 35. cxb5 Txb5 36. Td1 er gevinst for Hvid – Sorts konge er for
dårlig!
34. Thd1 Txd6 35. Txd6 Kf7 36.
a3! Tc8 37. b4 axb4 38. axb4 Se4
39. Td7+ Ke8 40. Txb7
Og Lars tid løb ud samtidigt med,
at han gav op. Generelt kan man
sige, at Hvid har et vældig behageligt
slutspil, hvis han når at konsolidere,
men selv i et ubehageligt slutspil er
det ofte muligt at stritte imod. Med
27... b5 eller 28... Sf8 havde Sort haft
gode remischancer.
1–0

Meget symptomatisk, så spillede Nils Grandelius (th.) stadig, de alle andre var færdige i Skanderborg.
Her slår han Arne Matthiesen fra SK 1968 efter 116 træk.

Foto: Martin Noer.
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Aktuel taktik
Løsninger til taktikøvelserne side 39

1. Pavlovic – Lalith, Aeroflot Open
2017
17... Dd7!
Dronningen kunne også gå til e8;
det gør ingen forskel.
18. Tdc1 Lc5!
Bindingen tvinger Hvid til at opgive en kvalitet.
19. T1xc5 bxc5 20. Txa6 Db7 21.
dxc5 Dxb2 22. Sb3 Dxe2 23. Lf1 Dc2
24. Dd4 Kh8 25. Kg2 Tfd8 26. Ld3
Dd1 27. f4 Ta8 28. c6 Txa6 29. Lxa6
Dc2+ 30. Kh3 Dxc6 31. Opgivet.
0–1.
2. Buhmann – Vitiugov, Aeroflot
Open 2017
29... Te1+!
Et dejligt magnettræk.
30. Kxe1
30.Sxe1 Dxf2 mat! Nu følger en
stærk afdækkerskak:
30... Lxf2+! 31. Kxf2 Dxc4 32.
Opgivet. 0–1.
3. Vavulin – Mamedov, Aeroflot
Open 2017
32... b3!!
Efter 32... Te2 33. Sxb4 Lxb4 34.
Txb4 Texc2+ 35. Kb1 har Sort intet
at bruge kontrollen over anden
række til.
33. Th2
Dette lugter langt væk af håndsved og manglende tid.
33.cxb3 Tee2 er en katastrofe for
Hvid. Der kommer skakker på c2 og
d2, hvorefter alt gør alt for ondt.
Sxb4 findes ikke længere.
33. Txb3 er den principielle og
instruktive variant: 33... Ta1+! 34.
Tb1 Txb1+ 35. Kxb1 Ta8 36. Sb2
Tb8!, og Sort vinder springeren. Det
vil tage tid at vinde partiet, men der
er ingen tvivl om, at Sort nok skal
gøre det.
33... Tg8 34. Th7+ Kf8 35. Opgivet. 0–1.
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4. Sasikiran – Rasmus Svane, Aeroflot Open 2017
Hvid står godt lige meget hvad,
men kun ét træk vinder direkte:
23. b5!
Udnytter bindingen i c-linjen.
23... axb5 24. Dxa4 bxa4 25. La6
Lb7!?
Et forsøg, men ikke et der virker.
25... Tc7 26. Sd4, og Hvid vinder en
officer.
26. Txc8 Lxa6 27. Tb8.
Hvid vinder let. For eksempel ved
at indkassere a-bonden.
1-0.
5. Lalith – Abdusattorov, Aeroflot
Open 2017
En stor overraskelse. En stærk
stormester taber til en 12-årig FM.
16... Lb3!!
Et ondt mellemtræk. 16... Sxf2 17.
Lh7+! Kh8 18. Dxf2 De5+ 19. De2
ville give en helt lige stilling.
17. De2
17. Dxb3 Dxf2+ og mat i næste
træk.
17... Sxf2!
Denne gang er der ingen mellemskak på h7. 17... Tfe8!? vandt også.
18. Dxf2 Dxd3
Den hvide konge er fanget i midten.
19. Dh4
19. Lxf8 Te8+!
19 ... Lc4 20. Opgivet.
F.eks. 20. Kf2 De2+ 21. Kg1 De3+
22. Df2 Dxe7.
0–1.
6. Kuybokarov – Predke, Aeroflot
Open 2017
Sort truer ... Sf3. Hvordan kan
Hvid forhindre dette modspil?
49. Dxf5!!
49. Txe5 Df3+ 50. Kh3 Lxe5 51.
Dxe5 Dg4+ med evig skak.
49... Sf3
Hvad skal Sort ellers prøve?
50. Db5+ Ka7
50... Kb7 51. Dd5+ er hurtigt
mat.
51. Txc7+ Kb8 52. De8+!

Pointen. Hvid bliver nødt til at
ofre tårnet.
52... Kxc7 53. Lf4+ Kb7 54.
Dxe4+
En dejlig skak.
54... Ka7 55. Dxf3 Dxa4 56.
Dxh5
Stillingen er afklaret. Hvid har to
merbønder og vandt, omend i lidt
usikker stil:
56... Dc2 57. Df7+ Ka6 58. Lb8 b5
59. Df4 Dc4 60. De4 Kb6 61. Da8
Dc6+ 62. Dxc6+ Kxc6 63. Kf3 b4 64.
Ke4 b3 65. Kd3 Lxf2 66. Kc3 Kd5 67.
Kxb3 Ke4 68. Kc4 Lg1 69. h4 Kf5
70. Kd5 Kg4 71. Lc7 Kf5 72. Kd6 Lf2
73. Ke7 Kg6 74. Ke6 Le1 75. Lf4 Lf2
76. Ke5 Le1 77. Ke4 Kh5 78. Kf3 La5
79. Lg5 Le1 80. g4+ Kg6 81. Ld8, opgivet. 1–0.
7. Vavulin – Rasmus Svane, Aeroflot Open 2017
Tysk-Danske Rasmus tog remis
med trækgentagelse. Jeg vil tillade
mig at gætte på hvad han overså:
24... e3!
I stedet spillede Rasmus 24... Da6
25. Le2 Dc6 26. Lg4 Da6 27. Le2
remis.
25. Ld7
Det eneste at være bange for. Den
ene mulighed er, at Rasmus stoppede
her.
25. 0-0 e2 duer ikke.
25. fxe3 fxe3 26. Lxe3 Txe3+ et ud
af mange gevinsttræk. 27. Dxe3
Dxg2 28. Tg1 Lg3+! 29. Dxg3 Te8+
med mat.
25... De4! 26. Lxe8
26. fxe3 fxe3 27. Lxe8 Lf5! det
mest direkte (27… e2 28. Ta1 Dxe8
er også meget stærkt) 28. Lg6!? Lxg6
29. Lxe3 Lh5 30. Tc1 Dd3, og Sort
vinder.
26... exf2+ 27. Kxf2
27. Kf1 Txe8 er slut. F.eks. 28. Df3
De1+ 29. Txe1 fxe1D mat!
Den anden mulighed er at han
overså den sidste skak:
27... Dc2+!
Selv om jeg tror, han bare så 25.
Ld7 og besluttede sig for at tage
remis i skuffelse.

SKAKBLADET NR.2-NY-FINAL:Layout 1

Efter skakken på c2 vinder Sort
det hele.
8. Bok - Vidit, Aeroflot Open 2017
36... Tb7?
Med ikke så meget tid tilbage
misser Sort en stor pointe i mellemskakken: 36... Te4+! 37. Kd2 (37. Kf1
Tb7 38.Tc1 Tc4! er den første pointe.
Efter 39. Txc4 Ld3+ 40. Ke1 Lxc4
vinder Sort nemt.) 37... Tc4! 38. e6+
dette ser stærkt ud med mulige gafler på d5 og e5. 38... Kg7! 39. e7. Testen (imod 39.Sd5 er det nemmeste
det menneskelige 39...Txe6 med gevinststilling) 39... Td6+!! Den store
pointe. Hvid skal enten tage hans
springere eller tillade 40. Ke2 Te4+
41. Kf1 Txd1+ 42. Se1 Tdxe1 mat.
37. Tc1 Ta2+
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Efter 37... Te4+ 38. Kd2! er kongen sikker nok.
38. Ke3
Sort står mere bekvemt, men
Hvid holdt remis i 64 træk.
½-½.
9. Paravyan – Swiercz, Aeroflot
Open 2017
Sort vandt ved at først få konge i
sikkerhed på h5 og derefter blokere
den lange diagonal med ... Te8-e4.
32... Kg6!! 33. Dxa6+
Hvids eneste forsvar er ikke let at
se. Dronningen skal til a2 for at
dække g2-feltet. Sort vinder dog alligevel: 33. b4 Kh5 34. a4 g6 35. Dd5
(35. axb5 Te8! med mat) 35... Tf8!
Tårnet er farligst i f-linjen i denne
variant. 36. Da2 Dg4+ 37. Kf2 f4 38.

e4. Tvunget. Nu er den mest menneskelige fortsættelse 38... Dg2+ 39.
Ke1 Dh1+ 40. Kd2 Dxh2+ 41. Kc1
Dxa2 42. Txa2 g5, og Sort vinder i
slutspillet, da hans bønder er lagt
foran i kapløbet.
33... Kh5 34. Dc6 Tc8 35. Db7
Te8! 36. Df7+
36. Dh1 er helt latterligt. Jeg kan
godt lide matbilledet efter 36...
Txe3!? 37. Lxe3 Dxe3 mat, selvom
36... Te6 er lidt simplere. 36. Dxg7
Te6 er også snart mat: 37. Lf6 Txf6
38. Dxf6 Dg2 f.eks.
36... g6
Hvid bliver mat om senest tre
træk.
0–1.

BRÆTTET
RUNDT
Baden Baden tilbage på tronen
Sidste år vandt Solingen – med GM Mads Andersen på
holdet – Bundesligaen i skak. Men i år kunne Solingen
slet ikke være med i kampen om mesterskabet. I næstsidste runde blev de forsvarende tyske holdmestre banket
af OSG Baden Baden med 6½-1½. Interessant var det, at
opgøret på 8. bræt var et rent dansk anliggende mellem
Baden Badens Peter Heine Nielsen og Mads Andersen.
Partiet endte remis.
Baden Baden vandt mesterskabet med 30 matchpoint –
de vandt samtlige 15 kampe. Peter Heine spillede fem
partier og scorede fire point uden nederlag. Procenttopscorer for mestrene blev Georg Meier, der vandt alle sine
otte partier. Endnu mere imponerende var det, at en
anden tysk stormester, Arkadij Naiditsch, hentede 13½
point i 15 partier.

Arkadij Naiditsch afgav kun halvandet point i 15 runder.
Foto: Cathy Rogers.

Stillingen i toppen af Bundesligaen:
Mads Andersen blev procenttopscorer hos Solingen med
8½ af 10. Den danske mester vandt syv partier og spillede tre remis og nærmer sig nu 2600 i Elo.
Baden Baden er dermed tilbage ligavinder. Bortset fra
sidste år har Baden Baden vundet ligaen hvert år siden
2005/06.

1. OSG Baden-Baden, 30 matchpoint, 92½ brætpoint
2. SV 1930 Hockenheim, 24 mp, 77 bp
3. SG Solingen, 22 mp, 75½ bp
4. SK Schwäbisch Hall, 22 mp, 70 bp
5. SV Werder Bremen, 21 mp, 69 bp
Aktuel taktik • 49
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Tæt og taktisk kamp
i Skakligaen
Dansk Skak Unions traditionsrige holdmesterskab har igennem årene haft hold, som for en
periode fjernede den meste guldspænding: Nordre hjemtog 7 mesterskaber i træk i 197784, mens Århus Skakklub vandt 4 af 5 gange i 1990-95, og Helsinge nåede 9 mesterskaber
i træk i 2000-09. Da Philidor ankom til Skakligaen i fjor, savede de lige igennem med en
gennemsnitsscore på 6,33, og spændingen var helt forsvundet allerede efter den første
weekend.
Af Jakob Rathlev
anglen på spænding i sidste
sæson var dog ikke noget, som
Jetsmark mærkede til. Vi overlevede
kun med det yderste af neglene pga.
spillerafgang og mange afbud, og det
var utvivlsomt gået galt, hvis ikke
Christian Kyndel havde trukket i
trøjen igen og rejst til Danmark i
pendulfart for at passe det krævende
1. bræt. Sportsligt var holdet i en
ganske anden situation i år: Allan
Stig var tilbage, og med et ungt rykind på holdet er et generationsskifte
begyndt. Ovenikøbet fik vi pludselig
tilgang af fra Island hjemvendte
Henrik Danielsen, da der opstod
uoverensstemmelser i ellers driftige
naboklub Brønderslev.
Sæsonoptakten var dog ikke optimal på alle punkter, da TL og divisionsturneringsudvalget tildelte os et
meget betydeligt rejsepensum. Jetsmark har igennem 15 år påtaget sig
flere udebanekilometre, fordi holdet
er spredt ud over landet, og det har
alle modstanderhold nydt godt af.
Vores eneste betingelse har været, at
vi så vidt muligt ville undgå kampe i
Nordsjælland, fordi det er en urimelig lang rejse med offentlig transport
for dem, som bor i Brønderslev,
Skive og på Mors (prøv rejseplanen.dk!). Alligevel blev vi tildelt ikke
mindre end tre kampe i Nordsjæl-

M
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land. I Hovedbestyrelsen satte man
sig ind i sagen med vanlig grundighed, og man fandt derfor ikke noget
problematisk ved den – bortset fra
det, at Jetsmark fandt på at beklage
sig. Man ønsker sig tilbage til dengang TL hed Per Rasmussen, og man
kunne tale fornuftigt om tingene og
finde løsninger til alles gavn. Det tjener Per til ære, at han uopfordret og
egenhændigt tog affære og med velvilje fra Nordkalotten fik begrænset
problemet og flyttet en af kampene
til København.
Rejsepensummet lagde heldigvis
ikke en dæmper på de sportslige
præstationer hos Jetsmark. Selvom
spillet altid lader noget tilbage at
ønske, er det sejrene, der tæller, og et
knebent nederlag til Philidor i 1.
runde blev fulgt op af fem vundne
matcher og en uafgjort, før et katastrofalt stort 1,5-6,5 nederlag i næstsidste runde til Århus/Skolerne
ødelagde chancen for en topplacering.
Større spænding
Selvom det i fjor lignede starten på
en ny epoke i Skakligaen med Philidor i hovedrollen, betyder deres
sponsortab og deraf følgende mandskabssvækkelse allerede efter ét år i
ligaen måske, at Skakligaen hurtigt
vender tilbage i den publikumsvenlige version: En spændende affære

med mange jævnbyrdige kampe og
en kompakt stillingstabel. Sådan så
det i hvert fald ud efter fire runder,
hvor Philidor kun havde scoret 16,5
point, mens Brønshøj lå i front med
20,5 point. Men Philidors forløsende
storsejr på 6,5-1,5 i 5. runde over
deres onde ånd Nordkalotten, som
både har besejret dem i ligaen og i
pokalen, satte dog gang i Philidor.
Samtidig snublede Brønshøj imod
Jetsmark og medvirkende til vores 53 sejr, der var +1,75 over forventet
score, var bl.a. et markant overraskelsesmoment.
Dagen forinden havde et mere
jævnt Jetsmarkhold vundet en smal
sejr over K41, men til kampen i
Brønshøj dagen efter havde vi nye
spillere på bræt 1 og 4. I moderne
skak spiller forberedelser en stadigt
større rolle, selv for os der blot begår
os på et beskedent bundbræt, og hertil kommer den psykologiske effekt,
da det aldrig er rart at sætte sig overfor en uventet modstander. Dette
taktiske element hører ikke længere
til sjældenhederne:
I samme runde var SK1968 forstærket på bræt 1 og 3 i forhold til
lørdagskampen i det vigtige bundopgør mod Hillerød, og en hurtig
optælling viser, at 15 ud af 30 gange
har holdene skiftet opstilling fra lørdag til søndag, heraf endda fem
gange på bræt 1.
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Vi skal se et partiglimt fra Jetsmarks
yngstemand på vej mod hans tredje
og sidste IM-norm indenfor kort tid.
Vi kommer ind efter træk 17:
Hvid: Jesper Thybo, Jetsmark
Sort: Tom Petri Petersen, Nordre
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Sort har spillet åbningen lidt passivt,
og Hvid nyder godt af både terræn
og løberpar, men hvordan udnyttes
fordelen? Håndledstræk som g4 eller
Td3-a3 ser rigtige ud, men de giver
ikke hvid noget særligt, da Sorts mulighed for i flere varianter at spille
Sc4 sikrer modspil. Jesper finder i
stedet en overraskende stærk plan.
18. b3!
Et forpligtende træk, der både
svækker de sorte felter i kongestillingen og blokerer tårnudvikling over
3. række. Til gengæld stækker det
Sb6, og nok så vigtigt rummer det
også en offensiv pointe.
18… Lf8
Kigger på de nysvækkede sorte felter omkring den hvide konge.
19. c4!
Jesper tilhører en ny generation af
spillere, der både har en klassisk sko-

ling og en god fornemmelse for, at
man indimellem skal lade hånt om
basale principper og i stedet tænke i
konkrete varianter. Konceptuelt virker det forkert at åbne egen kongestilling yderligere op, men Jesper har
ret i det konkrete tilfælde: Det er ikke
synderligt farligt for majestæten, til
gengæld vil et gennembrud i centrum hurtigt få den sorte stilling til
at kollapse.
19… Lb4 20. De3
Herefter mister springeren forbindelse til bundproppen i Sorts stilling
– bonden på d5 – og Hvid bryder nu
effektfuldt igennem i centrum med
hurtig sejr til følge.
20… Sa8 21. cxd5 exd5 22. e6
Tde8 23. Tc1 Sc7 24. Lb6 Txe6 25.
Dxe6 fxe6 26. Txc7, opgivet. 1-0.

Skakliga – hvad nu?
Et par dilemmaer kom endnu en gang op til overfladen i årets divisionsturnering. Det er
ved at være tid til at få en gennemgribende diskussion om den populære holdturnering

Af Jan Løfberg
fter endt gerning, kan det være givtigt at foretage
en evaluering. Og efter afslutningen på Xtracon
Skakligaen og divisionsturneringen i øvrigt, forekommer det oplagt at foretage et grundlæggende eftersyn
af turneringen, der startede i sæsonen 1962/63. Måske
er justeringer påkrævet, måske ikke. Men det vil ikke
kunne skade at tage en diskussion.

E

På Skakbladets redaktion har vi kigget på nogle af de
emner, som det kunne være en idé at vende. I den forgangne sæson var der flere afbud end normalt. Som
Jakob Rathlev er inde på, så bidrog de taktiske overvejelser også til denne forskel i klubbernes opstilling. Men
indimellem var der også afbud af den simple årsag, at
folk ikke kunne spille eller skulle for eksempel i udlandet. Det gav store resultatmæssige udsving, hvor den
sportslige fairness blev udfordret.

I divisionsturneringen spiller vi efter individuelle point.
I FIDEs holdturneringer spiller man efter matchpoint.
Det er to væsensforskellige måder at afvikle en holdturnering på. Ved at anvende matchpoint er det mere
risikabelt for klubberne ikke at stille i stærkeste opstilling – det er blot ét af flere argumenter.
Måske kan man indføre en eller flere – op til tre – triplerunder i ligaen, så der afvikles en slags småstævner
rundt om i landet. Det kan være en udfording for
mange skakspillere at hive bare en weekend ud af familieprogrammet.
Endelig er der spørgsmålet om udlændinge, som er blevet aktuelt, efter at DSU er blevet stævnet. Sagen kommer til at køre sin gang, hvilket kom frem på unionens
delegeretmøde i påsken.
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Unge oprykkere

et unge hold fra BMS rykkede
op for anden sæson i træk og
er nu klar til igen at prøve lykken i
Skakligaen. På billedet ses stående
fra venstre Tobias Rostgaard, Nicolai
Brondt Pedersen, Kristian Seegert og
Dara Akdag. Siddende fra venstre
Nicolai Kistrup, Martin Haubro og
Michael Vesterli. På billedet savnes
Mikkel Manosri Jacobsen. Det skal

D

retfærdigvis siges, at nogle af klubbens ældre spilere også bidrog til oprykningen, blandt andre den tidligere landsholdsspiller Bjarke Sahl og
holdleder Sigfred Haubro.
Før sæsonen kom Kristian Seegert, der er flyttet til København for
at læse på DTU. Han spillede dog
kun tre partier, men et af dem var
dette:

1. division gruppe 1
1. BMS
2. Frem
3. Brønshøj 2
4. Øbro
5. Næstved
6. Frederiksberg
7. Taastrup
8. Nr. Åby

-4
4½
2½
2½
2
1½
2

4
-3½
4
4
1½
2
4
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3½
4½
-4½
4
3½
2
1

5½
4
3½
-4
3
3½
3

5½
4
4
4
-4
2½
2½

6
6½
4½
5
4
-4½
3½

6½
6
6
4½
5½
3½
-4

6
4
7
5
5½
4½
4
--

37
33
33
29½
29½
22
20
20

11
10
9
10
8
3
3
2

Kristian Seegert kommenterer
Hvid: Kristian Seegert, BMS (2240)
Sort: Per Dorff Jørgensen, Frederiksberg (2240)
Jobava-varianten / D00
1. d4 d5 2. Sc3 Sf6 3. Lf4
I BMS har vi en masse træningssamlinger for ungdomsspillere, og en af
de ting der er blevet kigget på er “Jobava-varianten” her.
3... Lf5 4. f3 e6 5. Dd2 Ld6 6. 0–
0–0 Lxf4 7. Dxf4 Dd6 8. Dh4 h6 9.
Kb1 De7 10. De1
Så fandt dronningen endelig sin
plads efter en længere rokade, og
hvid er klar til at åbne op.
10...c5 11. e4 dxe4 12. Lb5+ Sbd7
13. fxe4 Lg4?!
13... Lh7 holder g-linjen lukket.
14. Sf3 a6 15. Lxd7+ Sxd7 16. Dg3
Lxf3 17. gxf3 0–0?
Det virker helt forkert at rokere
ind i en åben linje.
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mulighed havde været 22.f4! exf4
23.Sxf4 Dxe4?! 24.Tde1! Df5 25.Dh4!
og sort er helt færdig! Bonden på h6
hænger og 25… Kh7? strander på
26. Sxg6! hxg6 27. Te7!. Og efter fx
25… Df6 26. Dxh6, er Sd5-e7 allerede en grim trussel.
22... Kh7 23. Td5 Tfe8 24. Sg4
f5?

Så fik jeg chancen igen. Rigtigt var
24... Sf6 = 25. Txe5? Dxd6!
25. Sxh6!
Det hele falder sammen.
25...fxe4
25...Kxh6 26. Dh3+ Kg7 27. exf5.
26. Dh4 Kg7 27. fxe4 Sf6
27...Th8 28. Sf5+ Kf7 29. Dg3!
28. Sf5+ Kf7 29. Txg6! Tg8 30.
Txg8 Txg8 31. Sh6+ Kg6 32.Sxg8
Sxg8 33.d7 Df7 34.d8D, opgivet.
1–0.

19. d5!
19. e5! havde også været stærkt! Sort
er helt låst efter fx 19... cxd4 20. Se4
Tac8 21. Txd4 Tc7 22. h4 Kh7 23. h5
Tg8 24. f4 med afgørende fordel.
19... e5 20. d6! De6 21. Sd5! Tad8
22. Se3?!
Lidt for langsomt. En stærkere

Bov tilbage
fter kun et enkelt år i 1. division
er grænseklubben Bov med base
i Padborg tilbage i Skakligaen.
På billedet ses bagest fra venstre:
Frank Schwarz, Andreas Schütte,
Kai Junge, Bjarne Light,
Giso Jahncke, Peter Hertel og
Thore Prien.
Knælende forrest Kai Reinecker
og holdleder Svend Erik Kramer.

E

1. division gruppe 2
1. Bov
2. Nørresundby
3. Evans
4. Herning
5. Haderslev
6. Springeren
7. SK 1968 2
8. Esbjerg

-5
3
4½
3
2½
2
½

3
-3
5
3½
3
4
1

5
5
-4
2½
1½
2½
2

3½
3
4
-2½
5
4
3

5
4½
5½
5½
-3
1½
3

5½
5
6½
3
5
-4
3½

6
4
5½
4
6½
4
-3

7½
7
6
5
5
4½
5
--

35½
33½
33½
31
28
23½
23
16

10
11
9
10
6
5
5
0
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Bornholm vandt tæt drama

2. division gruppe 1
1. Bornholm
2. Furesø
3. Helsingør
4. Øbro 2
5. Odysseus
6. K 41 2
7. BMS 2
8. Allerød

-4
3
4
3
1½
1½
1

4
-4
3½
1½
3½
0
1½

5
4
-3
1
3½
1
3

4
4½
5
-3
2½
3½
1

2. division gruppe 1 var der dødt
løb imellem Bornholm og Furesø.
De to klubber mødtes oven i købet i
sidste runde i en ren finale, men den
endte 4-4, og så blev det afgørende,
at Jens Kristiansen vandt over Søren
Bogø på førstebrættet. Tilbage på
solskinsøen gennemgår Mester Jens
afslutningen på partiet for holdkammeraten Rune Andersen (tv), mens
Bornholms Skakklubs mangeårige
medlemmer Rene Kraft (rød trøje)
og Arne Nielsen ser med.

I

Her er de sidste træk i partiet:
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5
6½
7
5
-4
2
1

6½
4½
4½
5½
4
-6½
4

6½
8
7
4½
6
1½
-3

7
6½
5
7
7
4
5
--

38
38
35½
32½
25½
20½
19½
14½

12
12
11
9
5
2
4
1

Hvid: Jens Kristiansen, Bornholm
(2398)
Sort: Søren Bogø, Furesø (2239)

Sort har god positionel kompensation for bonden.
43...Tc4 44. Td3 b4 45. cxb4
Txb4 46. Kf3 Tc4?
Bedre 46… Tb2! 47. Ta3 Tb4! og
Hvid må vise, hvordan han kan
komme videre.
47. Td2 Tb4 48. Lg7 Tc4 49. Ld4
Sd8 50. Tb2
Hvid har fået koordineret sine
brikker og trænger ind med tårnet.
50… Kd5 51. gxf5 gxf5 52. Le5
Se6 53. Td2+ Kxc5 54. Td6 Sc7 55.
Tf6 Sd5 56. Txf5 Kb4 57. e4 Sc3 58.
Ld6+ c5 59. a3+ Kb5 60. Te5 Kc6 61.
Le7 Sb5 62. f5 opgivet.
1–0.
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Rejse mod Skakligaen
Bagest fra venstre:
Erik Carlsen, Bjarne Hjorth Andersen,
Björn Ahlander, Henrik Dahl Pedersen,
Henrik Mølvig, Kasper Henriksen,
Mikkel Antonsen
Forrest fra venstre:
Jon Ludvig Hammer,
Jacob Kaaber-Hansen, Finn Stuhr

Af Erik Carlsen
et var en ambition om en eliteoverbygning til Køge Skakklub
og den nye Køge Skakskole, der sammen med et heldigt sammentræf af
henvendelse fra Henrik Mølvig fra
Xtracon A/S, der satte rigtig gang i
projektet Team Xtracon Køge.
Da Køge Kommune samtidig lancerede deres nye elitepolitik, var det
økonomiske grundlag for projektet
så godt som på plads. Køge Kommune havde nemlig besluttet at yde
støtte til projektet, og sammen med
en god aftale med Xtracon A/S og en
mindre aftale med Stuhr Vine kunne
Køge Skakklub så stifte det selskab,
der skal styre økonomien bag projektet.
Køge Skakklub har ved flere lejligheder markeret sig på skaklandkortet med såvel GM-turneringer som
de første to hotel påskestævner tilbage i 2004 og 2005. Så for folkene
bag Køge Skakklub har det været en
naturlig udvikling også at gøre noget
ved holdskakken.
Målet for Team Xtracon Køge har
hele tiden været at blive danmarksmestre, mens delmålet er hurtigst
muligt at komme op i Skakligaen. Si-

D

deløbende er der lavet mål for Køge
Skakskole, hvor holdets spillere også
er en væsentlig del af den elitetræning, der skal foregå i skakskolen
samt det skakakademi, som klubben
er ved at etablere.
To instanser, der på længere sigt
gerne skulle være fødekilder til Team
Xtracon Køge.
Holdet består i øjeblikket af 3
udenlandske stormestre, 3 internationale mestre samt 5 stærke mesterspillere. GMerne er Hammer fra
Norge, Rozentalis fra Litauen og
Sengupta fra Indien. IMerne Mikkel
Antonsen og Martin Percivaldi samt
Ahlander fra Sverige, mens de øvrige
spillere er Niels Jørgen Fries Nielsen,
Jacob Kaaber Hansen, Henrik Dahl

Pedersen, Hans Dahl Pedersen og
Henrik Mølvig.
Det er vigtigt for Køge Skakklub
at pointere, at klubben tænker langt
bredere end på egne medlemmer.
Det er klubbens håb, at den kan være
med til at styrke skakken generelt i
Danmark ved at bringe dygtige skakspillere til den danske divisionsturnering. At det forholder sig sådan,
viser klubben også ved at tilbyde
træningssamlinger for alle ungdomsspillere i landet.
En længere rejse er påbegyndt, og
dens endestation er udstukket. Det
er Køge Skakklubs håb, at Dansk
Skak Union vil være medpassagerer
på rejsen til gavn for skakken i Danmark.

2. division gruppe 2
1. Team Xtracon Køge
2. Nørrebro
3. Læseforeningen 1
4. Holbæk
´
5. Præstø
6. Sydøstfyn
7. Frem 2
8. Læseforeningen 2

-2
½
2
½
½
½
0

6
-4
4½
2½
4
3½
1

7½
4
-3½
3
3
5
1½

6
3½
4½
-4
4
3
2½

7½
5½
5
4
-4½
2½
1

7½
4
5
4
3½
-4½
2

7½
4½
3
5
5½
3½
-2½

8
7
6½
5½
7
6
5½
--

50
30½
28½
28½
26
25½
24½
10½

14
8
9
8
5
6
6
0
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Tre oprykninger på seks sæsoner

På billedet ses fra venstre: Lars Jeppesen, Hans Ulrich Christensen, Michael B. Madsen, Jens Ove Fries Nielsen, Carsten Bank Friis,
Lars Desmond Sørensen, Jens Chr. Hansen og holdleder Johnni Marcussen. Lars Wilton Pedersen mangler fra holdet, som spillede i 7. runde.

Af Johnni Marcussen
et er gået stærkt for Fredericia
Skakforening, siden klubben
blev dannet i 2009 som en fusion
mellem Fredericia Skakklub og Erritsø Skakklub. Klubbens medlemstal har været støt stigende fra at have
ligget i midten af 30erne til, at der nu
er over 50 medlemmer. Dette er sket
gennem en stor synlighed, hvor
klubben bl.a. har arrangeret DM i
hurtigskak, både for seniorer og det
åbne, og IM-turneringer. I år er det
5. gang, at der bydes op til internationalt skak, når der spilles Nybolig

D
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Erhverv IM Chess 2017 fra d. 24.-28.
maj.
Lå i Mester 2
Det har dog ikke hele tiden stået
skrevet i stjernerne, at byen skulle
have et 1. divisionshold. Tilbage i sæsonen 2011-12 var klubbens 1. hold
at finde i 4. og 5. hovedkreds anden
bedste række, Mester 2. Året forinden var oprykningen glippet med 1
point, og nu udspillede der sig en
sand gyser i sidste runde, hvor det
sidste parti i en anden kamp skulle
falde ud til vores fordel. Heldigvis
skete dette, hvorved vi endte på en

delt 1. plads, men med flest matchpoint.
Herfra er udviklingen kun gået en
vej. Vores første sæson i Mester 1 bød
på en 5. plads, hvilket året efter blev
vekslet til en 1. plads. Herved var vi
for første gang at finde i divisionsturneringen. De første to sæsoner
endte med en 5. og en 3. plads, inden
vi altså i år vandt 2. division.
Målsætningen inden sæsonen var
oprykning. Det startede da også
planmæssigt med en sikker sejr over
SK1968 3 fulgt af en storsejr på hele
7½-½ over et afbudsramt Skanderborg 2. Vi lå på førstepladsen inden
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3. rundes møde med Silkeborg 1,
som vi på forhånd havde spået som
vores værste konkurrent. Opgøret
blev nervepirrende tæt, men i sidste
ende var marginalerne på vores side,
hvorved vi fik en 4½-3½ sejr. Da det
blev fulgt op med en storsejr over
Springeren 2, regnede vi ikke med, at
noget kunne stoppe os.
5. rundes nederlag til Nordre 2 var
derfor en brat opvågning. En 3½
points føring ned til Silkeborg var
pludselig lavet om til en delt førsteplads inden de sidste to runder, og
da vi i 6. runde ramte en mindre offdag mod Haderslev 2, troede vi, at
oprykningen var væk. Til vores held
viste det sig dog, at Silkeborg havde
spillet 4-4 mod SK1968, hvorved vi
havde 1½ points forspring inden
sidste runde.
Sidste runde i gruppen så meget
spændende ud, da både Silkeborg og
Nordre kunne snyde os for oprykningspladsen, hvis vi dummede os.
Dette skete dog langt fra, da holdet
via en stærk præstation vandt 6-2, og
dermed cementerede 1. pladsen med
3 points forspring.
Der er ingen tvivl om, at det bliver
svært at blive oppe i 1. division, men
i Fredericia tror vi på, at vi kan være
mere end bare en døgnflue. Under
alle omstændigheder er der lagt op
til mange spændende kampe, hvor vi
især ser frem til de to lokalopgør
mod vores venner fra Trekantsområdet, Springeren og Evans.
Lars Wilton kommenterer
Hvid: Lars Wilton, Fredericia Skf.
(2074)
Sort: Jan Rosenberg, Springeren Kolding (1861)
Hollandsk i forhånden
1. g3 d5 2. f4
Min tidligere holdkammerat fra
Ribe “glemte”, at jeg ind imellem
med sort spiller lidt hollandsk - så
hvorfor ikke nu?
2… c5 3. Sf3 Sc6 4. Lg2 Sf6 5. 00 Lf5?!
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2. division gruppe 3
1. Fredericia
2. Silkeborg
3. Nordre 2
4. SK 1968 3
5. Viby
6. Skanderborg 2
7. Springeren 2
8. Haderslev 2

-3½
4½
2
2
½
1½
2½

4½
-2
4
3
3½
1½
1

3½
6
-½
2½
2
3½
2½

6
4
7½
-4
1½
3
3½

Ikke det mest almindelige, 5…
Lg4 kan besvares med 6. Se5!? 5…
g6 spilles ofte.
6. d3 Dc7 7. c3 e6 8. De1
Med ideen Sh4 og vanligt e4.
8… d4?!
Konsekvent og tematisk med omvendt farve, men tvivlsomt her - de
hvide officerer får felter, diagonal åbnes.
9. Sa3
Spillet a tempo, men 9. Se5 tåler
anerkendelse og er måske det stærkeste ifølge Jens Ove.
9… a6? 10. Sc4 Le7 11. a4 Td8
Forståeligt at sort vil dække d4,
men der lurer ting og sager på a5.
Derfor
12. Ld2 Sd5
0-0 er bedre.
13.Tc1
Logisk nok med Dc7 i ilden.
13…b5 14. axb5 axb5 15. Sce5
Scxe5 16. fxe5!
Langt stærkere end Sxe5. Trykket
på d4 opretholdes, hvorfor sort forsøger at lette trykket med
16… Se3?

6
5
5½
4
-3½
4½
3½

7½
4½
6
6½
4½
-4
1

6½
6½
4½
5
3½
4
-½

5½
7
5½
4½
4½
7
2½
--

39½
36½
35½
26½
24
22
20½
19½

12
11
12
8
5
3
3
2

Kritisk og i begyndende tidnød.
16… cxd4 er heller ikke morsomt,
men nok nødvendigt.
17. cxd4!
Efter 17. Lxe3? får sort ressourcer.
Løberen har dog andre ideer.
17… Sxg2
Her indså min modstander, at
17… Sxf1 taber efter 18. La5! Db8
19. Lxd8 Lxd8 20.Dxf1.
18. Kxg2 Db7 19. dxc5 Lg4 20. c6
Lxf3+ 21. Txf3 Da8
Det er selvfølgelig slut.
22. Lb4 f5 23. e4 Lg5 24. Tc2 Da4
25.Dc3
Sort opgav sekunder inden, vingen faldt.
1-0.
Et dejligt hurtigt point for holdet
efter ca. 2½ times spil og sådant forplanter sig åbenbart... 6½–1½ uden
vores topbræt – Jens Ove var ikke
med i denne runde – lovede godt for
de resterende 3 runder!

“Der er ingen tvivl om, at
det bliver svært at blive
oppe i 1. division, men i
Fredericia tror vi på, at vi
kan være mere end bare
en døgnflue”.
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Aalborg op
rods nederlag i sidste runde blev
Aalborg Skakforening en sikker
vinder af den nordjyske 2. division
gruppe 4.

T

På billedet ses stående fra venstre:
Jens Johan Christensen, Michael Øe,
Kim Houlberg, Sune Kovshøj, Jacob
Würtz, John Nyholm Hansen, Finn
Winther Nielsen.
Siddende: Maria Vasova og klubformand Bjarne Sønderstrup.

2. division gruppe 4
1. Aalborg 1
2. Viborg
3. Jetsmark 2
4. Randers
5. Kjellerup
6. Aalborg 2
7. Skive 1
8. Skive 2

-5
3½
2½
3
3
1
1

3
-5½
3
3
3½
2½
0

4½
2½
-3½
3
2½
1½
3½

5½
5
4½
-2
5
4
2½

5
5
5
6
-3
2
3½

5
4½
5½
3
5
-4
4

7
5½
6½
4
6
4
-1½

7
8
3½
5½
4½
4
6½
--

37
35½
34
27½
26½
25
21½
16

Jetsmark fik et strafpoint i kampen mod Skive 2. 4½-3½ blev ændret til
3½-3½ og dermed ét matchpoint til hver klub.
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11
5
6
4
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2
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Nyt fra DSU
Vores vigtigste medlem
i bliver færre – langsomt men sikkert daler medlemstallet i unionen. Det er der mange grunde til – mange
af dem kan sikkert sammenfattes under et enkelt ord:
Samfundsudviklingen.
Alting går stærkere, vi lever en større del af vores liv på nettet og generelt er der bare flere tilbud som konkurrerer om
vores begrænsede tid. Så vi bliver færre. Men det skal være slut.
Det er denne ledelses – og også fremtidige ledelsers – største
Tom Petri Petersen,
udfordring at vende medlemstilbagegangen.
organisation,
Et af problemerne er, at det tager langt tid at blive “bidt” af
medlem af FU
skak. Vi har en fornuftig tilgang af nye medlemmer, men en
meget stor del af dem forsvinder igen inden for de første år. På den måde er skakken en
lukket verden. Vores fokus går på at servicere vore kernemedlemmer, og det er vi faktisk
ret gode til. Men vi bliver færre – og ældre. Derfor skal fokus ændres – eller udvides om
man vil – til i meget højere grad at skabe attraktive tilbud til dem, der først lige er begyndt
at snuse til skakken for alvor.
Dette ændrede fokus bør i princippet indtænkes på alle planer i organisationen. Vi har
allerede ændret vilkårene for at opnå turneringstilskud, så det nu er et kriterium, at man
gør noget for at profilere skakken udadtil. Måske skal vi endda gå endnu længere her. På
HB-mødet i Rebild blev informationspolitikken vedtaget og også her skinner det nye
fokus igennem. På samme møde blev Skakbladets fremtid sikret – nu med fire årlige
numre. Det skal være alle medlemmernes blad – også de nyes. Det gælder også de digitale platforme. Faktisk i endnu højere grad – da det er her fremtidens medlemmer befinder sig. Vores hjemmeside skak.dk skal fornyes, og indsatsen på de sociale medier skal
forstærkes. Begge dele i tråd med den nye informationspolitik.
Men det vigtigste arbejde ligger ude i klubberne og lokalområderne. Det er her vi
opnår den stærkeste kontakt til de nyankomne og får dem til at føle sig velkomne.
Her skal vi også grundlæggende ændre fokus.
Det er ikke længere klubmesteren, førsteholdsspilleren eller for den sags skyld stormesteren, der er vores vigtigste medlem.
Nej: det vigtigste medlem er ham eller hende, der ikke har været her før.

V

Nyt fra DSU • 59

SKAKBLADET NR.2-NY-FINAL:Layout 1

STR ATEGISKE

04/05/17

10:31

Side 60

KONCEPTER

ved Jacob Aagaard

Hav en plan for alle brikkerne
Der var stor debat omkring verdensmesterskabet for kvinder i Teheran på grund af kravet
til spillerne om, at de skulle bære tørklæder. Jeg synes, at det er et kompliceret spørgsmål,
om FIDE skulle have accepteret invitationen, men ikke at det var et kompliceret spørgsmål
for mig selv, da jeg fik muligheden for at tage til Teheran som sekundant for den amerikanske spiller Sabina Foisor.

et nærmeste jeg har været på
Mellemøsten, er et par besøg i
Istanbul, hvor der pludselig var mavedans på en af restauranterne, vi
spiste på. Det var der ikke noget af i
den persiske hovedstad, selvom den
var alt andet end kedelig! Alle ville
snakke politik og undskyldte for tørklædepåbuddet, beklagede sig over
mullaherne og ville høre, hvad vi
syntes om Donald Trump.
Jeg er ikke naiv, jeg ved godt, at der
er grænser for friheden i Iran. Facebook og YouTube og andre kanaler
er forbudte, og det tog hele fem minutter at downloade en VPN App, så
jeg igen kunne kommunikere med
resten af verden – som for eksempel
de lokale arrangører.
Hotellet lå på en flot skråning med
udsigt over den store by med 14 millioner mennesker, hvor trafikken
snørklede sig langsomt rundt. Men
vi kom også ud med vores lokale
guide; Sabinas forlovedes far. Der var

D
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flere småoplevelser. En aften sad vi
fast i en rundkørsel i 20 minutter.
Der var ikke mere end 10-15 centimeter imellem bilerne, men alligevel
var jeg ikke i stand til at lokalisere en
eneste skramme på nogen af dem.
At være veganer i Teheran er ikke
let. Jeg havde fået en iransk veninde
til at skrive et flot brev til at tage med
på restaurant, som tjenerne kunne
give videre til kokken, hvor jeg bad
dem om at lave hvad som helst. Den
gik ikke. ”Persisk mad er kød,” sagde
tjenerne hovedrystende. Jeg tiggede
og bad, men fleksibilitet var der ikke
meget af. Det blev til en uge med ris
og salatbar...
Sabina kom direkte fra sin mors
begravelse i Rumænien. Hendes mor
var også kvalificeret og var gået bort
så tæt på turneringen, at FIDE valgte
ikke at give pladsen til en anden spiller. Selvom hun var meget ked af det,
var Sabina kamplysten. Vi lagde en
optimistisk strategi baseret på kontraskak med sort og angreb med
hvid. Vi havde valgt en ret interessant ny ide som hovedforsvaret med
sort, men fik ikke chancen til at spille
det, da kineseren overraskede os tidligt i åbningen i det første parti.
Vores tema i forberedelse
Det er meget nyttigt i skak at have en
plan for, hvad man vil bruge brikkerne til. At man har en idé om,
hvordan de skal arbejde sammen,
hvilke brikker der ikke yder til fæl-

lesskabet, og hvor de kunne gøre det.
I åbningsspillet er der et par forskellige strategier (en hel del). Der er
mange åbninger, der lægger op til et
parti, hvor strategisk forståelse af
ændringer i bondestrukturen er vigtige, f.eks. det var ikke der, vi ville
hen. I stedet valgte vi at gå efter åbninger, hvor strukturen var ret let at
forstå, men hvor energien går på at
få brikkerne i spil hurtigst muligt.
I den tilgang til brikkerne er det
vigtigt, at man ikke spilder tid. F.eks.
ønsker man ikke at flytte en brik
mere end en gang, hvis det kan undgås. Vi vil se på, hvordan denne tilgang var korrekt.
Nogle gange er det ikke vigtigt,
om man er får sin forberedelse ind
eller ej. Det er vigtigere, at man har
en følelse for åbningsspillet. I vores
forberedelse havde jeg brugt en del
energi på at få Sabina til at spille åbninger, der tillader hurtig udvikling.
Jeg ønskede ikke at kineseren skulle
have held med at få en stabil fordel
ud af åbningen og spille sit solide
tekniske spil.
Der skulle ske noget, hvis vi skulle
vinde. Tankegangen bag dette var, at
Tan godt nok havde 250 rating point
mere, men det var, fordi hun var
bedre i den tekniske fase, mens Sabina ville være i stand til at spille lige
op med hende i andre af spillets
faser. Jeg foreslog derfor, at hun
skulle tage et stort sving med rundbold-battet og se, hvad der skete. Sa-
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bina tog denne filosofi til sig og spillede vidunderligt skak i halvandet
parti.
Hvid: Tan Zhongyi (2502)
Sort: Sabina-Francesca Foisor
(2270)
Réti / A13
1. Sf3 d5 2. c4 e6 3. g3 dxc4 4. Lg2
Sf6 5. 0–0 Sbd7 6. Sa3!?
En skarp måde at spille stillingen
på. Vi var forberedte på 6. Da4 a6 7.
Dxc4 b5 med en masse teori og udmærket spil for Sort.
6... Lxa3!
Sabina var i stand til at tage denne
beslutning hurtigt. Vi havde kigget
på andre varianter med en meget
lille forskel fra denne stilling, hvor
dette var den rigtige beslutning, og
vi havde snakket om, at i disse stillinger er det vigtigt for Sort at få
brikkerne hurtigt i spil. En variant
som 6... Le7 7. Sxc4 0–0 8. d4 fulgt af
en springer til e5 i den nærmeste
fremtid, ville være skidt for Sort. Der
er pres fra g2 imod b7, og løberen på
c8 har ikke nogen hurtig måde at
komme i spil på. Også vores generelle strategi om at få brikkerne hurtigt ud indbyder til dette træk.
7. bxa3 Sb6
Springeren rykker godt nok to
gange, men løberen skal jo ud. Ingen
strategi uden fleksibilitet.
8. Lb2
8. a4 med ideen 8... a5 9. La3 ville
i stedet blive mødt med aktivt spil:
8... Ld7! 9. a5 La4 10. De1 Sbd7 og
Hvid har intet opnået. F.eks. 11. La3
c5 og sort står bedst: a-bonden hænger.
8... Ld7!
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9. Se5 La4?!
Meget konkret. Sort kan også spille
9... Tb8! med en interessant stilling.
Problemet med teksttrækket er, at
Sort nu kun spiller med de brikker,
hun allerede har udviklet, mens
Hvid får åbne linjer og kommer tættere på. Vi har alle en tendens til at
ville tage kontrol over stillingen,
selvom det ofte er meget bedre at fokusere på at forbedre den langsomt.
De fleste af os har også en tendens til
at spille med de brikker, der allerede
er ude i stedet for at forbedre vores
stilling med simple midler.
10. Dc1 c6 11. Sxc4 Sxc4 12. Dxc4
Lb5 13. Db4?!
13. Dc5! var farligere. Ideen er at
13... Dxd2?! 14. Lc3 Dxe2 15. Lb4
ville være farligt for Sort. Hun ville
derfor have været tvunget til at finde
nogle præcise træk for at finde lige
spil, sikkert startende med 13... Lxe2.
Det er lidt udenfor vores tema, så vi
fortsætter.
13... a5 14. Db3?!
14. Dc5 var igen bedre, selvom der
denne gang ikke er nogen problemer
med Lc3+b4 og Sorts stilling er OK.
14... Lxe2 15. Dxb7 0–0!
Udvikling!
16. Tfe1 Lb5 17. Tac1

17... Dxd2
Sabina vælger igen at afklare stillingen.
17... Sg4! var stærkt. 18. Lc3 (18.
Txe6? er en idé vi skal holde øje med,
men her har Sort 18... Dxd2.) 18...
Te8 Hvid har problemer med dronningen, og Sort har ideer som ... Sg4-

h6-f5 og senere til d5. Det er let at se,
at Sort kan komme til at stå bedre.
Lige nu truer ... Te7. 19. Tb1 Te7 20.
Dxa8 Dxa8 21. Txb5 h6 giver Hvid
kompensation, men er det nok?!
18. Lxf6 gxf6 19. De7 Dd8
Stillingen er på vej ud i et lige slutspil, der blev remis 40 træk senere.
Vi forlader showet, inden det bliver
uinteressant.
Til det andet parti valgte vi en aggressiv variant imod Nimzoindisk,
der havde den fordel, at den kunne
opnås ved trækomstilling imod kineserens andet hovedforsvar. Det
blev ikke relevant, da hun valgte at
holde sig til hendes første kærlighed.
Hvid: Sabina-Francesca Foisor
(2270)
Sort: Tan Zhongyi (2502)
Nimzoindisk / E27
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. f3 d5
5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 0–0 7. e3?!
Det er vigtigt at huske den rigtige
trækfølge i åbningen! 7.cxd5! exd5
(7... Sxd5?! 8. e4 Sxc3?! 9. Db3 Dxd4
10. Lb2 De3+ 11. Le2 Sd5 12. Dxe3
Sxe3 13. Kf2 og springeren er fanget.) 8. e3 var den trækfølge, vi havde
forberedt. Men vi var også klar på
det, der skete i partiet, bare efter en
anden trækfølge.
7... c6?!
7... c5 8. cxd5 Sxd5 ville ikke have
været så godt. Ikke for Hvid i hvert
fald!
8.cxd5 cxd5 9. Ld3 b6 10. Se2 La6
11. Lxa6 Sxa6 12. Dd3 Sb8 13. 0–0!?
I vores forberedelse havde vi kigget på 13. c4, hvor stillingen efter
13... dxc4 14. Dxc4 ikke er noget særligt. Sabina følte, at det gav mening
at gå efter et skarpere parti.
13... Sbd7 14. Lb2

”Persisk mad er kød,”
sagde tjenerne
hovedrystende.
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Sabina Foisor iført
hovedbeklædning under VM i
Iran.
Foto: David Llada.

Læs mere om VM for kvinder
på side 75.

SKAKBLADET NR.2-NY-FINAL:Layout 1

Løberen er ikke god her, men den
understøtter c3, og giver Hvid en
chance for at rulle fremad i centrum.
Og på langt sigt kan den komme til
live.
14... Tc8 15. Tad1 Dc7
Min computer siger, at 15... b5!?
16. e4 Sb6 er bedre. Jeg er ikke sikker. Hvid spiller 17. Lc1!? og er klar
til at spille på kongefløjen, mens de
sorte springere er på vej til a3 for at
vinde en bonde. Stillingen er meget
skarp, og begge spillere har chancer.
Jeg tror ikke, at det bliver remis!
16. e4 Dc4 17. De3 e5
Sort spiller meget optimistisk.
18. Sg3!
Sabina lægger mærke til at f5-feltet er svækket.
18... Db3 19. Sf5!!
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bere! Strategien er jo, at vi skal leve
livet farligt, og lige nu er det løberens
tur.
19... Kh8?!
En fejl. Sabina sagde efter partiet,
at hun ikke troede, at hendes modstander ville finde dette træk, som
hun selv troede, var det eneste træk.
Computeren er kølig og finder:
19... Dxb2! 20. Dg5 g6 21. dxe5 Sh5
22. Se7+ Kh8 23. Sxc8 Txc8 24. De7
Sc5 25. Dxf7 Dxc3 som er en meget
skarp og svær variant at finde, specielt for en teknisk spiller. Sort er OK,
men stillingen er stadig nemmere at
spille for Hvid.
20. La1!
Da springeren nu er vel etableret
på f5, giver det mening at redde løberen.
20. c4!? er et meget fantasifuldt
træk. Hovedvarianten går 20...
Dxe3+ (20... Dxb2 21. Tf2 og dronningen er fanget) 21. Sxe3 exd4 22.
Sxd5 Txc4 23. Se7 fulgt af slag på d4
med nogen fordel. Computeren
siger, den er meget stor, men jeg er
ikke så sikker.
20... Dxa3
Der er ikke noget bedre. 20... h6
21. Td3! og Hvid truer c3-c4 med
stærkt angreb. Sort kan ikke blokere
på c4 pga. Sd6, og efter et menneskeligt træk som 21... Da4 er det slut:
22. dxe5 Sxe5 23. c4! Sxd3 24. Lxf6
med afgørende angreb.
21. Dg5!?
21. exd5 var også stærkt. Efter 21...
Sxd5?! 22. Dg5 Tg8 23. c4! Txc4 24.
dxe5 har Hvid et fantastisk angreb.
Bedre er derfor 21... exd4, men efter
22. Dxd4 har Hvid en stabil fordel
med en god springer og en stærk fribonde.
21... Se8 22. exd5 f6 23. Dg4 g6

24. Sh4??
Sabina drømte om, at Sxg6 ville give
hende et angreb i en eller anden variant. Men det er et træk, der bygger
på drømme. Og drømme knuses
hurtigt i skak.
24. Se3! ville tage kontrol over vigtige felter i centrum. Hvids to næste
træk er Tfe1 og c4, noget Sort ikke
kan forhindre. Vi kan se, hvordan
den hvide løber kommer ind i partiet, og Hvid konsoliderer sin fribonde på d5. Hvid skal stadig spille
en halv snes gode træk, men havde
hun gjort det, ville verden have været
nødt til at lede efter en anden verdensmester...
24... Dd6
24... Tf7! var mere præcist.
25. Dh3 Kg8 26. De6+ Tf7
Sort har kontrol over stillingen.
Springeren er helt håbløst placeret
på h4, og Sabinas brikker spiller ikke
sammen for første gang i matchen.
Det er forskellen på sejr og nederlag
ved kvinde-VM.
Der skete mangt og meget, inden
kineseren vandt i træk 87, men for os
er temaet udtømt, og det er på tide
at tænke over, hvilket tema vi skal
finde frem til næste nummer.

Det bedste øjeblik i partiet set fra
trænerens side. Hvid opgiver løberen
på b2, den dårligste brik i stillingen,
for at få tid til at invadere Sorts kongestilling. Meget energisk spillet.
Og ja, der er en plan for alle brikkerne, det er bare ikke for fans af løHav en plan for alle brikkerne • 63
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Mindeord
Anker Nielsen, Skørping Skakklub
(1918 – 2017)
Skørping Skakklub mistede den 5. februar 2017
klubbens absolut mest betydningsfulde medlem
nogensinde, nemlig dens
mangeårige
formand,
Anker Nielsen.
Anker Nielsen blev født
23. april 1918 i Pisselhøj
ved Aars. Han voksede op
dels i Aalborg og dels i
Vesthimmerland. Da han
var blevet 14 år, kom han som så mange andre dengang
ud at tjene på forskellige gårde i Himmerland. Efter fire
år i landbruget tog han et ophold på Haubro Ungdomsskole, som ligger tæt på Aars. Her lærte han blandt andet
at spille skak, som han blev vældig interesseret i. Efter
opholdet i Haubro fik han beskæftigelse på flere landbrug på Sjælland, i Sønderjylland og på hjemegnen.
I 1942 blev han gift med Valborg, og de erhvervede sig
et husmandsbrug i Skivum nordøst for Aars. Her etablerede Anker sammen med fem andre husmænd en særlig form for skakklub, idet man en fast ugentlig aften
samledes for at spille; man skiftedes så til at påtage sig
værtskabet. Det udviklede hans spillestyrke betydeligt.
I 1952 købte parret en landejendom i Hellum øst for
Skørping. Her blev Anker straks medlem af en rigtig
klub, nemlig Skørping Skakklub, som var blevet oprettet i 1944. Efter en særdeles lovende start med mange
medlemmer i de første år, var klubben noget hensygnende i 1952, hvor det ikke var et særsyn med blot 4-6
personers fremmøde på en klubaften. Det fik Anker Nielsen og andre ligesindede lavet om på i de følgende år,
hvor de fik fat i mange nye medlemmer fra et stort rekrutteringsområde i Midthimmerland. Talrige børn og
unge kom også til at spille i Skørping; Anker fragtede
selv mange af dem frem og tilbage til klubaftenerne på
ladet af sin varevogn – næppe helt lovligt nu om dage.
Nye aktiviteter og turneringstyper blev også taget i
brug, og med stor omhu og en imponerende arbejdsindsats fik Anker styr på protokollerne, som blev ført til
punkt og prikke, samt på turneringstavler og klubbens
økonomi. Selvfølgelig blev han snart formand, en post
han sad på helt indtil 1978. Nogle år senere fik klubben
vanskeligt ved at finde en ny mand på lederposten, og så
tog Anker lige en ny runde som formand i perioden
1984-1988. Helt fortjent modtog Anker Nielsen da også
Dansk Skak Unions Hæderstegn i 1984.
Rent skakligt var Anker en udpræget positionsspiller,
hvis partier som regel blev meget lange. Han toppede i
årene omkring 1960 og blev bl.a. vinder af syv klub- og
pokalmesterskaber. Et andet flot resultat var en anden-
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plads i den daværende, ganske stærke turnering, som
blev arrangeret af den daværende Østhimmerlands Skak
Union.
På grund af sin enorme arbejdsindsats, men også som
følge af hans udprægede venlighed og humor, blev
Anker en højt skattet formand i klubben, og han er da
også i særklasse den enkeltperson, den nu 73-årige klub
har mest at takke for.
Lidt efter årtusindskiftet blev Ankers kone syg, og han
måtte som følge heraf undvære klubaftenerne. I 2006
flyttede parret ned til Ankers datter og svigersøn ved
Randers Fjord, men her døde Valborg kort tid efter.
Anker blev lige til sin død ved med at følge med i
skakken generelt, og især det, der rørte sig i hans gamle
klub, som han for længst var blevet æresmedlem af. Da
klubben fyldte 70 år i 2014, skænkede han den oven i
købet et betydeligt beløb.
I sine sidste år spillede Anker med ét træk pr. dag mod
først postbuddet, der dagligt kiggede forbi, og senere på
samme vis mod en besøgende hjemmehjælper.
Et meget stort træ i skakskoven er faldet.
Æret være Anker Nielsens minde.
HANS ANDERSEN, SKØRPING SKAKKLUB

Niels Ejnar Nielsen, Varde Skakklub
(1951-2017)
Niels Ejnar Nielsen, mangeårigt medlem af Varde
Skakklub, er død, kun 65 år
gammel.
Han var meget interesseret i skak, og var en overgang medlem af Dansk
Skak Unions hovedbestyrelse og ledede som international dommer flere
større skakturneringer.
Niels Ejnar deltog ikke så
ofte i klubturneringen eller i vores holdkampe, men han
var alligevel en flittig gæst i klubbens lokaler: han nød
at hjælpe med at analysere andres partier.
Til disse analyser medbragte han sit digitale skakprogram, som han anskaffede før de fleste andre, og som
han havde døbt “Frau Fritz” – sandsynligvis fordi det var
et tysk program.
Han bar tilsyneladende sin svære og lange sygdom
med stor udholdenhed.
Æret være Niels Ejnar Nielsens minde!
ANDERS CHRISTENSEN,VARDE SKAKKLUB
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Dansk Skaksalg

Sommerudsalg
1. juni til 30. juni 2017
Vi sætter et stort antal bogtitler – cirka 100 – på et tidligt sommerudsalg.
Du finder alle nedsatte titler under menupunktet ”Sommerudsalg” i venstremenuen
på vores hjemmeside.

Vi ses i Helsingør!
I juli kører vi med nedsat åbningstid, og er til Copenhagen Chess Festival 2017/
Xtracon Chess Open i Helsingør med en stor salgsstand.
Se åbningstiderne på www.skaksalg.dk
internet www.skaksalg.dk • email sales@skaksalg.dk
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hvor nye produkter vil blive præsenteret

Lave forsendelsespriser!
Leveret i GLS Pakkeshop
efter dit valg: 39 kr.
Leveret på erhvervsadresse: 39 kr.
Leveret via omdeling på
privatadresse: 59 kr.

Gratis dansk Chessbase
hotline:
chessbase@skaksalg.dk
I den anden ende er IM Silas Esben Lund

Skal skakbøgerne ud?
Skal du flytte og ikke længere har plads til
din samling af skakbøger, så modtager vi
gerne disse som donation. Kontakt os, og vi
fremsender med tak frankerede
adresse-labels til pakkerne.
Vi vil sørge for at dine skakbøger fortsat
bliver til glæde for den danske skakverden.
Overskuddet går til at styrke Dansk Skaksalg
som medlemmernes egen forretning.
Tlf. 61 13 64 60 • Telefontid Vi træffes bedst hverdage kl. 10-14
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Juniorer i Letland
I slutningen af februar drog juniorerne Mikkel Manosri Jacobsen, Filip Boe Olsen, Jesper
Søndergaard Thybo, Martin Percivaldi og Jonas Bjerre sammen med GM Jakob Vang Glud og
Tavs Bjerre til Jurmala i nærheden af Riga i Letland. Jacob Sylvan og Kaare Hove Kristensen
spillede også med, og efter turneringerne kom Mads Boe over for at deltage i lyn- og hurtigturneringen.

Foto: Tavs Bjerre

Af Tavs Bjerre
å afrejsedagen søndag var der
runde i ligaen, og Jesper, som var
godt på vej mod en IM-norm der,
skulle spille i Aarhus. Han vandt
planmæssigt, tog et fly mandag morgen og nåede frem i god tid til sit udsatte 1. runde-parti. Jonas og jeg var
så heldige at skulle spille i Hillerød
og kunne uden problemer nå begge
dele.
I lufthavnen i Riga blev vi modta-

P

get af selveste Shirov, som var arrangør af turneringen.
Halvtom by
Jurmala virker halvtom på denne tid
af året. Det er en badeby, og man kan
forestille sig, der er anderledes gang
i den om sommeren. Det er en blanding af typisk kommunistisk beton
og så et nordisk præg med flotte
og/eller forfaldne træhuse og masser
af fyrre- og birketræer. Jurmala ligger ca. 25 km fra Riga, men det var

kun mig, der fik tid til at tage bumletoget derind en dag. Det er ellers en
rigtig fin by. Jurmala har stolte skaktraditioner, f.eks. fortalte Carsten
Høi mig, at han spillede her mod
bl.a. Tal tilbage i 1985.
Hotellet var fint, maden var god,
men vi fik for meget fisk efter de
unge menneskers mening.
Poolen fik vi ikke gjort brug af,
men drengene var i fitnesslokalet, og
ellers bestod den fysiske træning i et
par kilometers løbetur til supermarLetland • 67
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kedet efter chips, slik og sodavand.
GM Jakob Vang Glud var med
som coach. Det fungerede rigtig fint.
Han var en stor hjælp under forberedelserne, både med generelle planer og konkrete varianter, og der var
fælles gennemgang af partierne efterhånden, som folk blev færdige.
Blandt deltagerne var Sveshnikov,
han imponerede især i lyn- og hurtigskak. Jakob syntes, han holder sig
utrolig godt af en 80-årig – han er 68
år gammel!
Jesper på bølgen
Vores spillere var fordelt på de tre
grupper, en GM- og to IM-grupper.
I GM-gruppen fik Jonas en super
turnering efter en sløj indsats i Chess
House. Jonas var ½ point fra IMnorm, et halvt han let kunne have
fået mod Kollars og Sammalvuo,
hvor han havde klare gevinststillinger. Efter en lang periode med virkelig godt spil tog Martin en mellemturnering på det jævne. I den ene
IM-gruppe fortsatte Jesper på bølgen, kom over 2400 i Elo og sikrede
sig sin anden IM-norm i overlegen
stil. Filip kunne efter sit fine resultat
i Chess House ikke få spillet til at
køre, og det samme var tilfældet med
Mikkel, som dog kunne glæde sig
over en flot gevinst over vinderen
Carlstedt.
Efter turneringen var der lynturnering fredag og lørdag-søndag hurtigskak med mange prominente
navne, Shirov, Onischuk, van Wely
etc. Der var flere gode enkeltresultater af vores spillere, og Mikkel vandt
ratingpræmie i hurtigturneringen.
Bemærkelsesværdigt var Jonas
Bjerres fine positionelle udspilning
af den stærke lettiske stormester
Miezis. Ikke hver dag en 12-årig slår
en GM!

Jonas Bjerre kommenterer
Hvid: Jonas Bjerre (2355)
Sort: Normunds Miezis (2505)
Siciliansk / B42
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GM-gruppe slutstilling
1. IM Nikita Meskovs (Letland, 2490) 7½.
2. GM Evgeny Gleizerov (Rusland, 2515) 6½.
3. GM Evgeny Sveshnikov (Rusland, 2495) 5½.
4. FM Kumar Jena Rakesh (Indien, 2317) 4½.
5-7. FM Jonas Bjerre (Danmark, 2355), IM Tapani Sammalvuo (Finland, 2431)
og IM Dmitrij Kollars (Tyskland, 2507) alle 4.
8. IM Tom Kantans (Letland, 2449) 3½.
9. GM Normunds Miezis (Letland, 2502) 3.
10. FM Martin Percivaldi (Danmark, 2448) 2½.
IM-gruppe 1, slutstilling
1. IM Jonathan Carlstedt (Tyskland, 2424) 6½.
2-3. Tickoo Sahil (Indien, 2228) og FM Arturs Bernotas (Letland, 2332)
begge 5½.
4-5. FM Jacob Sylvan (Danmark, 2416) og FM Valdis Saulespurens
(USA, 2241)
5. 6. IM Dmitry Stets (Ukraine, 2415) 4½.
7. WIM Josefine Heinemann (Tyskland, 2231) 4.
8-9. FM Kaare Hove Kristensen (Danmark, 2393) og GM Igor Shyvrjov
(Estland, 2410) begge 3½.
10. FM Mikkel Manosri Jacobsen (Danmark, 2300) 2.
IM-gruppe 2, slutstilling
1. FM Jesper Søndergaard Thybo (Danmark, 2390) 6½.
2-3. Olga Badelka (Hviderusland, 2281) og IM Oleg Krivonosov (Letland,
2446) begge 6.
4-5. IM Roland Berzinzh (Letland, 2424) og IM Vladimir Sveshnikov
(Letland, 2416) begge 5½.
6. FM Bjoern Bente (Tyskland, 2277) 5.
7. Dmitry Petrov (Estland, 2204) 3½.
8-9. Vsevolod Dzjuba (Letland, 2304) og Egor Bogdanov (Ukraine, 2360) 2½.
10. FM Filip Boe Olsen (Danmark, 2123) 2.

Da jeg forberedte mig til partiet, så
jeg at han altid spiller den samme
variant i Kan i Siciliansk, som er lidt
bedre for hvid.
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4.
Sxd4 a6 5. Ld3 Sc6
Den variant spiller Miezis næsten
hver gang.
6. Sxc6 dxc6 7. 0–0 e5 8. Sd2 Le6
Det havde jeg ikke set på før partiet. Jeg havde kigget en del på 8...
Sf6.
9. Sc4
9. Dh5!? Ld6 10. Sc4 Lc7!, og Hvid
har kun minimal fordel, fordi bonden ikke kan slås: 11. Sxe5 g6.

9... f6
Aldrig spillet før, det mest spillede
er 9... Lxc4.
10. De2 Se7 11. Td1 Sg6?!
Sort har nok misset Hvids svar.
12. Le3 c5
Sort står allerede ret skidt, men
det var nok bedre at spille 12... Dc7
13. Sb6 med planen Lc4 og hvid fordel.
13. a4
Lige så stærkt er 13. f4 exf4 14. e5
med truslen Lxg6, og dronningen
hænger.
13... Dc7 14. a5 Td8
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15. Sb6!
Det er vigtigt at få byttet de hvidfeltede løbere.
15... Ld6 16. Lc4 Df7 17. Td2
Jeg kan bare forbedre min stilling
stort set uden, at Sort kan gøre
noget, og Stockfish mener allerede,
Hvid har afgørende fordel.
17... 0–0 18. Tad1 Le7 19. Td7 Lxc4
20. Dxc4 Txd7 21. Dxf7+
Det er enklere at spille 21.Txd7.
21... Kxf7 22.Txd7 Td8 23.Txd8
Lxd8 24.Lxc5 Lxb6 25.Lxb6
Jeg var ikke helt sikker på, at jeg
kunne vinde det her, men det er jo
helt uden risiko at forsøge.
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25... Ke6 26. g3 Se7 27. Lc5 Sc6 28.
b4 f5
Jeg havde forventet, at Sort ville
forholde sig passivt.
29. exf5+!
Eneste træk, der holder fordelen.
29... Kxf5 30. f3 h5 31. Kf2 e4 32.
f4
Nu står Sort til tab, så han skulle
nok have forholdt sig passivt.
32... g5 33. fxg5 Kxg5 34. Ke3
Kf5 35. h3!
Træktvang.
35... Se5 36. Kd4 Sc6+ 37. Kd5 e3
38. Lxe3 Sxb4+ 39. Kd6 Sxc2 40.
Lc5 Sa1 41. Kc7 Sb3

42. Lb4!
En vigtig detalje. 42. Lb6?? er
remis efter 42... Ke4, og Sort når at
slå alle bønderne.
42... Ke4 43. Kxb7 Kf3 44. h4!
Igen eneste træk.
44... Kxg3 45. Le1+ Kg4 46. Kxa6
Sc5+ 47. Kb5 Sd3 48. Lc3 Sf4 49. a6
Sd5 50. La5, opgivet. 1–0.

BRÆTTET
RUNDT
Karismatiske Jobava med i Helsingør
Baadur Jobava fra Georgien hører til kategorien af spillere, som gør det sjovt at følge med i topskak. 22.-30. juli
kan han opleves i Konventum under dette års Xtracon
Chess Open. Der bliver også et gensyn med den tidligere
VM-udfordrer Nigel Short, England. Norge sender ikke
Magnus Carlsen, men er dog stærkt repræsenteret ved
Jon Ludvig Hammer og Simen Agdestein.
Tidligere VM-kandidater som Jan Timman og Johann
Hjartarson er også med i den store åbne turnering, der de
senere år har trukket omkring 400 deltagere til Hamlets
by.
Baadur Jobava bliver et spændende bekendtskab.
Foto: Cathy Rogers
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PLOVJERNET
Morten Fabrin har leveret et imponerende bidrag til den rige danske skaklitteratur. På to år
har han skrevet bogen om Christian Poulsen – den mytiske landsholdsspiller fra Kratskoven i Agerskov mellem Ravnstrup og Finderup ved Viborg

Af Jan Løfberg
ansk er ikke verdens mest talte
eller skrevne sprog. Begrænsningerne er åbenlyse. Jo smallere et
sprogområde er, desto vanskeligere
er det skaffe et stort publikum. Når
man så oven i købet har skakspillet
som lidenskab, så er det ved at blive
særdeles smalt, når man ønsker at
formidle et stykke næsten glemt – og
for de fleste et ukendt stykke af den
danske skakhistorie.
Den tidligere landsdommer Morten Fabrin gik på pension i 2015, og
så kunne han kaste sig over et bogprojekt, som længe havde spøgt i
hans indre: Hvem var denne Christian Poulsen? Skakspilleren med tilnavnet Plovjernet, fordi han pløjede
modstandernes stillinger op med et
livligt officersspil.
I 1966 vandt Morten Fabrin sin
første skakpræmie. Det var Jens Enevoldsens legendariske “30 år ved
skakbrættet“. Heri indgik beskrivelser af Christian Poulsen, som blev
gemt i den 15-årige Fabrins hukommelse. Efterhånden dukkede flere og
flere informationer op om denne
mytiske skakskikkelse, der stoppede
med at spille topskak, inden han var
fyldt 50 år.

D

Christian Poulsen nåede at være
med i landsholdsklassen 22 gange;
han vandt mesterskabet to gange. En
af hans store fortjenester udførte
han den 9. september i 1956 i Den
Røde Armés Teater i Moskva, da han
holdt remis med en bonde i undervægt i et ligefarvet løberslutspil mod

Christian Poulsen: Født 16. august 1912. Død 19. april
1981. Danmarksmester 1945 og 1952. 90 landsholdskampe med 99 partier. Deltog i fem skakolympiader
1937, 1939, 1950, 1952 og 1956.
hollænderen Haije Kramer. Dermed
gik Danmark videre til A-finalen,
hvor Bent Larsen sikrede stormestertitlen. Larsen var nok blevet stormester på et eller andet tidspunkt,
men Poulsen sørgede i hvert fald for
med denne remis, at det blev en
kendsgerning blot 14 dage senere.
Tilfældig information, brudstykker af personhistorier og småanekdoter samledes hos Morten Fabrin,
der i 1995 flyttede til Viborg, hvor
Christian Poulsen i den lokale klub
spillede skak i hele sin aktive skakkarriere.
– Jeg har altid interesseret mig for
gode historier. Jeg er også grebet af
slægts-, lokal, skak- og personhistorier. I tilfældet Christian Poulsen
forenes den historiske interesse. Der
er det hele. Hvor kom han fra? Hvad
blev der af ham? Hvorfor holdt han
op? spurgte Morten Fabrin, der selv
gik på jagt for at besvare spørgsmålene.
Forfatteren fandt hurtigt ud af, at
det var så som så med nulevende
personer herhjemme, der havde spillet mod Christian Poulsen. Morten
Fabrin henvendte sig derefter med
held til den islandske stormester Fridrik Olafsson samt de internationale
mestre Andreas Dückstein, Østrig,
og Heinz Liebert, Tyskland (tidl.

DDR) for at skabe et fyldestgørende
portræt af Plovjernet.
Researchprocessen gav mange
spændende besøg på Statsbiblioteket
i Aarhus, hvor elektroniske avissider
blev pløjet igennem. Meget nyt materiale kom for dagen, ligesom Morten
Fabrin
hentede
lødig
information hos Danmarks førende
skakhistoriske kapaciteter som for
eksempel Jørn Erik Nielsen og Claes
Løfgren. Sidstnævnte bor ligesom
Fabrin på den lille ø Fur i Limfjorden, hvilket naturligvis førte til et
frugtbart samarbejde. Også Furs
tredje mesterspiller Knud Peder Jensen kunne bidrage med stort og småt
under manuskriptets tilblivelse.
Morten Fabrin havde også en omfattende korrespondance og personlige møder med Christian Poulsens
børn og ægtefæller. Det har givet
bogen en usædvanlig stor tyngde i
portrættet af skakmesteren fra Kratskoven – også når han ikke spillede
skak.
Der er mange spændende, sjove og
pudsige beretninger om Christian
Poulsen. Som for eksempel den med,
at Christian Poulsen cyklede fra Viborg til Nakskov for at være med i
DM i 1933. Der var ikke råd til
meget.
Plovjernet • 71

SKAKBLADET NR.2-NY-FINAL:Layout 1

Alt i alt har Morten Fabrin samlet
270 af Christian Poulsens skakpartier. Mange af disse har ikke tidligere
været publiceret for en større kreds.
Morten Fabrin ærgrer sig over, at en
plasticpose med partimateriale blev
indleveret til lokalarkivet i Viborg,
men hvor posens indhold blev af, det
vides ikke.
Efter endt skakkarriere spillede
Poulsen præmie- og hyggewhist.
Poulsen entrerede Viborg Skakklub i
slutningen af 20erne, ”og han må
anses for at have lagt skakken på hylden søndag den 5. marts 1961 hen på
eftermiddagen”, konstaterer Fabrin.
Bogen er på 384 sider. Der er partimateriale og historier nok til, at man
skal bruge rigtig mange timer på at
komme igennem det hele. For skakhistorisk interessede er bogen et must.
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Morten Fabrin: Født 1951. Mesterspiller. Medlem af
Skive Skakklub. Cand. jur. 1976. Først adjunkt på Aarhus Universitet, derefter ansat i politi og anklagemyndighed i bl.a. København og Frederikssund og
som vicepolitimester i Assens. Fra 1995-2015 landsdommer i Vestre Landsret.
Morten Fabrin beretter om, at den
spænding og nervøsitet, der var i
kroppen, da papkasserne med bøgerne nåede frem til Fur: - Da jeg
stod med bogen i hånden, så havde
jeg en lykkefølelse – fordi det lykkedes.

Morten Fabrin: ”Plovjernet – skakmesteren fra Kratskoven – Bogen
om Christian Poulsen”.
384 sider. Furlaget ApS. Illustreret.
200 kroner. Bogen kan købes ved
henvendelse til forfatteren eller forlaget:
Furlaget ApS, Sundevej 11,
7884 Fur. Tlf: 20 74 16 50.
Mail: fabrinmorten@mail.dk
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BRÆTTET
RUNDT
Senior-DM
I sin beskedne fratrædelsesnotits bekendtgjorde Skakbladets tidligere redaktør, at nu ville han til at spille noget
aktivt skak igen. Og Thorbjørn Rosenlund holdt ord.
Første turnering var danmarksmesterskaberne for seniorer i Løgumkloster, og minsandten om det ikke resulterede i en DM-titel.
Slutstilling i +65:
1. Thorbjørn Rosenlund, Frederiksberg 6 point af 7.
2. Bent Sørensen, Nørresundby 5½.
3. Pouelsten Holm Grabow.

Thorbjørn Rosenlund – Ny senior-danmarksmester.
Foto: Lars Schandorff

Side 73

I gruppen +50 tog mesteren fra 2015 Per Stentebjerg titlen på bedre korrektion end sidste års mester Peter Larsen samt John Rødgaard, der efter mange år på Færøerne
er vendt tilbage til kongeriget.
Slutstilling i +50:
1. Per Stentebjerg, Frem 5½ af 7.
2. John Rødgaard, Hillerød 5½.
3. Peter Larsen, K41 5½.
I alt var der 38 deltagere i det rigtige senior-DM, mens
+50 bare havde lokket 15 til Sønderjylland.

FIDE Grand Prix
Første afdeling af FIDEs nye Grand Prix serie blev spillet
i Sharjah i De Forenede Arabiske Emirater med 18 spillere i en lille open på 9 runder. Det burde borge for
kampskak, men turneringen blev ret blodfattig med
mange remisser, ofte ganske korte og begivenhedsløse.
Symptomatisk blev vinderscoren blot +2.
Grischuk, Rusland, Vachier-Legrave, Frankrig og Mamedyarov, Aserbajdsjan delte sejren med 5,5 point af 9.
Der kommer i alt fire Grand Prix turneringer, og spillerne kæmper om to pladser i den kommende Kandidatturnering.

Alexander Grischuk

Foto: Cathy Rogers
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Ny betænkningstid

NM i skoleskak

Der er en klar tendens i disse år til at flere og flere store
turneringer spilles med reduceret betænkningstid. Senest
har Zürich Chess Challenge lanceret noget, de kalder
New Classical Time, som er 45 minutter pr. spiller plus 30
sekunder pr. træk. Det lyder umiddelbart som en blanding mellem almindelig skak og hurtigskak. Amerikaneren Nakamura og russeren Nepomniachtchi delte sejren
med 5 af 7, men det skulle kombineres med en lynturnering, og er der noget Nakamura kan, så er det lyn. Han er
jo nærmest vokset op med online bullet. Nakamura tog
den samlede sejr. I feltet var blandt andre de tidligere verdensmestre Kramnik og Anand.

Viktor Haarmark Nielsen vandt den ældste gruppe ved
de nordiske mesterskaber i skoleskak i Drammen.
ØBRO-spilleren gik ubesejret igennem turneringen og
scorede 4½ point af 6. Guldmedaljen var dog det eneste
metal Danmark fik med hjem fra Norge. Værtsnationen
tog 2 guld, 2 sølv og 2 bronze og blev bedste nation. Sverige og Finland fik begge fik 1 guld, 1 sølv og 1 bronze,
mens Island opnåede 1 sølv og 1 bronze.

USA-mesterskab
Wesley So fortsatte sin fornemme sejrsrække, da han
vandt det stjernespækkede amerikanske mesterskab. Han
skulle dog ud i omkamp mod overraskelsen Alexander
Onischuk, før titlen var i hus. Wesley So har nu spillet 67
partier uden nederlag. Ekstra imponerende når man tænker på, at han stort set kun har mødt verdensklassespillere i perioden – og at han har vundet samtlige
turneringer! Efter Magnus Carlsen er So det hotteste
navn i skak lige nu.

Wesley So

VM for kvinder
Kineseren Tan Zhongyi vandt overraskende knock-out
VM for kvinder i den iranske hovedstad Teheran efter
finalesejr over ukraineren Anna Muzychuk. Hijab-VM
blev det hurtigt døbt visse steder, for i medierne blev
det sportslige langt overskygget af diskussionen om
det påtvungne tørklædekrav for deltagerne. Flere spillere boykottede VM af denne grund, men langt de fleste stillede op, heriblandt svenske Pia Cramling. Ingen
danskere havde kvalificeret sig.

Foto: Cathy Rogers
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Timman fortæller om Larsen
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Thybo tog sig af Sondex Cup

På brættet havde de deres kampe – Jan Timman og Bent
Larsen. Særligt i slutningen af 1970erne og begyndelsen
af 1980erne stødte de sammen i de store turneringer.
Timman og Larsen spillede 25 turneringspartier mod
hinanden. Blot ni partier endte remis, Hvid vandt ni partier og Sort syv. I gevinster sejrede Timman med 9-7.
Under dette års Xtracon Chess Open på Konventum –
det tidligere LO-Skolen – i Helsingør fortæller den hollandske legende om den danske legende torsdag den 27.
juli.

Jesper Thybo er i hopla. Straks efter den fine indsats ved
DM i Rebild blev det turneringssejr i Sondex Cup i Kolding. Jesper deltog i ”IM-gruppe 1” og gik ubesejret igennem og vandt på bedre korrektion end Roy Saptarshi fra
Indien.
Slutstilling:
1. IM Jesper Thybo, Jetsmark, 3½.
2. Roy Saptarshi, Indien, 3½.
3-4. IM Jens Ove Fries Nielsen, Fredericia, og IM Bjørn
Møller Ochsner, Århus/Skolerne, 2½. IM Rasmus Skytte,
Århus/Skolerne, 2.
6. IM Igor Teplyi, Nordre, 1 point.
Unge FM Jonas Bjerre, Skanderborg, vandt ”IM-gruppe
2” med 3½ foran FM Martin Matthiesen, SK 1968, 3
point.

Jan Timman
Foto: Calle Erlandsson

Kommende turneringer
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

www.skak.dk + ‘Turneringer’

Syddjurs sommer EMT 2017
Syddjurs Skakklub inviterer til koordineret,
Eloratet turnering i Cafeen på
Rosengården,
Tingvej 22, 8543 Hornslet.
Der spilles kl. 18.30 den 24/7, 25/7,
26/7, 27/7 og 28/7. Max. 30 min. for
sent fremmøde.
Indskud: 150 kr.
Præmier: 1. plads 500 kr. 2. plads
200 kr.
ELO-rates hvis muligt, max. 30
min. for sent fremmøde.
Tilmelding senest den 19/7-2017 til
Willy Møller Nielsen,
tlf 50592461, email:
willymn@gmail.com eller
på skak.dk.

NM i Sverige
Sveriges Schackförbund fejrer 100
års jubilæum i år. Det markeres med
“The Nordic Championship Tournaments” i Växjö. Nordensmesterskabet afholdes i samarbejde med
Växjö Schackklubb og spilles i perioden fra den 26. juni til den 2. juli
på Elitehotellet.
I år tæller NM samtidig som zoneturnering, hvor vinderen kvalificerer
sig direkte til den næste World Cup,
der spilles i Georgien fra 2.-28. september. ”Championship Group” er
åben for alle nordiske spillere uanset
Elo-tal. Der spilles ni runder, og 1.
præmien er på 40.000 svenske kroner. Der arrangeres også NM i seniorskak (+50 og +65) samt NM for
kvinder. Tilmelding senest 16. juni
2017.
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Den nye Carlsen
Briller, ny frisure og kæreste. Verdensmesteren Magnus Carlsen er en personlighed, hvor alt nyt bliver vendt og drejet af særligt de sensationsprægede
medier. Dem er der en del af, også i Norge, hvor Magnus Carlsen uden sammenligning er en af de allerstørste kendisser. Derfor bliver det pludselig interessant, at han har fået en ”kjæreste”, og det har fået de mest kulørte
medier til at gå i selvsving.
Foto: Lennart Ootes

På skakbrættet måtte verdensmesteren for anden gang i
år nøjes med en andenplads. En velspillende Aronian
vandt Grenke Chess Classic i Tyskland med et halvandet
points forspring.
Magnus vandt kun et parti, og det er han med garanti
ikke tilfreds med. Om han kan finde trøst i, at han forblev
ubesejret i de syv partier, kan man kun gisne om.

Slutstillingen:
1. Levon Aronian, Armenien, 5½.
2-3. Fabiano Caruana, USA,
og Magnus Carlsen, Norge, 4.
4-6. Hou Yifan, Kina,
Arkadij Naiditsch, Tyskland, og
Maxime Vachier-Lagrave, Frankrig, 3½.
7-8. Georg Meier, Tyskland,
Matthias Blübaum, Tyskland, 2 point.
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