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Forsidefoto: Et historisk øjeblik. To danske europamestre i
ungdomsskak. Jesper Søndergaard Thybo (v.) vandt ældste gruppe
U18, og Jonas Buhl Bjerre vandt U14. Foto: Privat.

S
ikke en fantastisk fornemmelse at kunne smække et foto af to unge
nykårede danske europamestre på forsiden af Skakbladet! Det er ikke
noget, der sker hver dag. Triumfen i Rumænien er selvfølgelig

hovedhistorien i dette nummer. Guldet til Jonas Bjerre og Jesper Thybo vil
for altid gøre 2017 til noget særligt i dansk skak. Men som artiklen også
viser, er der mange folk involveret i ungdomsskakken, udover spillere er
det forældre og officials, der altid rejser med til de store stævner.Det sociale
og det eliteprægede går op i en højere enhed, og som fin illustration af ung-
domsskakkens teamspirit og overskud, har de stillet en lang række fotos
fra turen frit til rådighed.

Men det er ikke kun de helt unge, der har været i aktion: Også herrelands-
holdet ved EM på Kreta og hele verdenseliten i direkte clash vedWorld Cup
i Georgien præger nummeret.

Og sidst men ikke mindst: Er der nogen, der kan huske Palle Ravn? Tjek
den svenske stjernejournalist Lars Grahns spændende feature.

Og så lige til allersidst: 2017 har ikke kun været et godt år for dansk ung-
domsskak. Også for Skakbladet! Vi siger tak for i år og ser fremmod 2018.

God læselyst

Jan Løfberg og Lars Schandorff
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Ungdomslandstræner
Mads Boe beretter

At Danmark fik to guldmedaljer
til EM i Rumænien var en helt

igennem fantastisk præstation. Vi
skal helt tilbage til Curt Hansens eu-
ropamesterskab i 1982 og VM-titel
året efter for at finde tilsvarende re-
sultater. Og så endda to danske guld-
medaljer ud af seks mulige i den
åbne række, hvor de traditionelt
stærke lande på ungdomssiden Rus-
land og Aserbajdsjan kun fik én
guldmedalje hver!

Mange gange er jeg efterfølgende
blevet spurgt om, hvordan det over-
hovedet kunne lade sig gøre, og
havde jeg et klart, entydigt svar på
det, ville det sikkert være højst inter-
essant for mange andre! Men der er
alligevel nogle faktorer som skal
fremhæves, og som er væsentlige for
at det er kommet hertil.
Forældreopbakningen har været

enorm gennem alle årene, hvilket er
ekstremt vigtigt. Både Jonas og Jes-
pers forældre har været parat til at
ofre rigtig meget. De har stået med
planlægning af turneringer, skabt
rammerne for træning, taget med til
turneringerne og meget mere. Ud-

over at have brugt mange penge gen-
nem årene, har de brugt masser af
tid på det, og som Anne Bjerre for-
talte mig, har deres familien ikke
været på ferie sammen i mange år,
hvor det ikke handlede om skak. Ka-
lenderen har simpelthen været boo-
ket med skak næsten hver weekend
de seneste mange år…
Gennem årene har der været

mange forskellige dygtige trænere
ind over, og dét at spillerne har kun-
net få forskelligartet træning, har be-
stemt også gjort en stor forskel.
Endelig vil jeg nævne, at begge er
topmotiverede og elsker skak, og
gennem mange år har trænet eks-
tremt disciplineret, systematisk,
struktureret og ikke mindst lagt rig-
tig mange timer i “lønkammeret”.

Mens de fleste andre skakforbund
har langt større budgetter end vores
og dermed kan medbringe både
en delegationsleder, holdkaptajn og
stormestre til den daglige træning,
har vi altid måttet klare os medmin-
dre. I år havde vi FM Tobias Rostga-
ard med, fordi Køge Skakklub havde
fundet nogle midler, men ellers har
det altid været sådan, at man meget
er på egen hånd i løbet af de inter-
nationale stævner. Til gengæld har

det gjort, at spillerne er blevet virke-
lig gode til at bruge Chessbase og
trække de relevante oplysninger ud
af programmet og forstår, hvorfor
“engine” vurderer som den gør. Jeg
synes ofte vores spillere – med den
høje grad af selvstændighed – er
bedre forberedte endmodstanderne,
selvom vi ved, at der sidder en stærk
østeuropæisk GMer og har hjulpet
modstanderen.

Begge spillere har indgået i mit elite-
arbejde, siden jeg startede som ung-
domslandstræner i januar 2012 og
har deltaget i samtlige træningssam-
linger de seneste fem år. Dygtige un-
dervisere som GM Artur Jussupow,
GMAndrei Maksimenko, GMAllan
Stig Rasmussen, GM Jakob Vang
Glud,GMLars Schandorff, GMCurt
Hansen, IM Klaus Berg og GM Zol-
tan Ribli har skaffet spillerne masser
af spændende input, som de så selv
efterfølgende har kunnet bearbejde
yderligere.

Jeg har også haft fornøjelsen at rejse
med dem til enten EM eller VM
hvert år – og enkelte gange sågar
begge dele.Mange gange har rating-
tab været mere reglen end undtagel-
sen. Det har været hårdt, men

argumentet med, at man trods alt er
en bedre spiller efter et langt hårdt
stævne end inden, er hver gang ble-
vet købt – dog lidt på afstand af tur-
neringen! Det gamle mundheld om,
at det der ikke slår én ihjel gør én
stærkere, ser også ud til at holde her
i 2017!

Det var en fantastisk følelse to gange
at stå uden for hotellet og vente med
Dannebrog på at vores nye europa-
mestre kom med bussen og løb os i
møde. Nerverne var ikke rigtig nået
at komme på højkant i det sidste
parti. Dertil havde begge modstan-
dere spillet åbningen for dårligt! Al-
lerede efter omkring træk 15 var jeg
sikker på at de begge ville vinde par-
tierne, ogmed klart bedst korrektion
inden sidste runde at blive europa-
mestre.

Præmieoverrækkelsen på en åben
scene inde i byen var også en helt
fantastisk oplevelse. Jeg plejer ikke at
deltage, da jeg efter en lang turnering
er ret udmattet. Selvfølgelig deltog vi

alle sidste år i Prag, hvor Jonas fik
bronze, men ellers skal vi tilbage til
2011, hvor Nils Grandelius vandt
guld i U18 i Bulgarien.
Jeg plejer ikke rigtig at have noget

specielt forhold til den danske natio-
nalmelodi “Der er et yndigt land”,
men lige netop her, spillet når vores
to danske spillere kom på podiet, gav
gåsehud over hele kroppen. En skøn
fornemmelse!

Jesper Thybo beretter

Det er altid spændende at spille store
stævner som EM for ungdom, og da
det i år var sidste gang som deltager,
var jeg meget ambitiøs angående
turneringen. Jeg var seedet 6 i en
gruppe, hvor de første 40 spillere
havde over 2300 i rating.
Jeg startede med en hurtig sejr

over en franskmand, tilfældigvis i
Fransk! 2. runde lignede også noget,
der ville gå min vej, men i en ellers
god stilling kollapsede jeg og endte
med at tabe. Det slog mig dog ikke
ud, og jeg vandt derefter tre i træk

imod god modstand og skulle efter
fridagen møde en velspillende græ-
ker på kun 2314 i rating. Han havde
dog lige vundet tre kampe i træk
imod 2450+ spillere.Vi kommer ind
i partiet efter 32 træk:

Hvid: Jesper Thybo (2466)
Sort: Georgios-Alexandros
Kouskoutis (2314)

Stillingen har tidligere i partiet været
i dynamisk balance,men i løbet af de
sidste fem træk havde jeg fået over-
taget. Vi er dog begge i stor tidnød,

Der er et yndigt land
gav gåsehud

Årets ungdomseuropamesterskab i den rumænske by Constanta blev historisk med to
danske guldmedaljer. Jonas Bjerre vandt U14, og Jesper Søndergaard Thybo vandt den

ældste gruppe, U18. Skakbladet har bedt ungdomslandstræner Mads Boe give
baggrunden for den danske succes, der kan synes både uventet og pludselig, men sådan
forholder det sig på ingen måde. De to europamestre fortæller om hver deres turnering,

hvor “Der er et yndigt land” blev spillet to gange, mens Dannebrog strøg til tops.

Ungdomslandstræner Mads Boe dirigerer sine tropper. Foto: Privat.



og jeg finder ikke den bedste fort-
sættelse.
33. Df5?!
Jeg havde misset noget længere

henne i varianten. Rigtigt var 33.
Df1! Dronningafbytning er afgø-
rende for Hvid, hvis han kan be-
holde d6–bonden.Og her er løberne
samtidigt dominante. F.eks. efter
33... Dh6 (33... Dxf1+ 34. Lxf1 Sxd6
35. Tc7) 34. Df4! Dxh3 35. Dxe4, og
Hvids fribonde bør afgøre.
33... Dxf5 34. Lxf5 Sxd6 35. Td1

Sb7 36. Txd8 Sxd8 37. Lc5 Sc6! 38.
Lc8
Hvid vandt ikke a-bonden og må

nu prøve at vise løberparrets domi-
nans i den åbne stilling. 38. Le4?! Sd7
havde jeg misset, da jeg spillede Df5.
38... f6 39. Ld6

39... Sg6?
Jeg anser dette som en stor fejl, der

tillader Hvid at afskære Sorts konge
de næstemange træk.Det giver Hvid
tid til at bringe sin egen konge med
og bliver meget svært at forsvare for
Sort. 39... Kf7 var et bedre forsøg,
men det bygger på en taktisk pointe:
40. Lb7 Se7 41. Lb8 a5 42. Lc7 Sd7!,
og Sort er nok ok.
40. Le6+ Kh8 41. Kf2
Hvids plan er simpel: han må

bringe konges til D-fløjen uden at
tillade Sorts konge at komme med i
spillet.
41... Sge5 42. Ke2 g6 43. Lf8
“Ain’t getting out yet!”
43... Sb8 44. Kd2 Sbd7
44... Sf3+ 45. Kc3 Sxh2 46. Lc5 a6

47. Kc4 og Sort er fortabt.

45. Le7 Kg7 46. Kc3
Hvids plan lykkedes. Hans konge

er klar til at gå ind i den sorte stilling,
imens den sorte konge endnu ikke
kan forsvare.
46... Sb8 47. Lc5 Sbc6

Så er spørgsmålet, hvordan man
kommer forbi to springere, som
kontrollerer alle indbrudsfelterne?
Simpelt! Man må aflive en af dem.
Transformation!
48. Ld5! f5 49. Lxc6 Sxc6 50. Kc4
Sort taber om lidt a-bonden og

dermed kampen.
50... a6 51. Kd5 Sa5 52. Lb4 Sb3

53. Kc4 Sc1 54. Ld2 Se2 55. Kc5
Sort er færdig og har intet mod-

spil.
55... Kf6 56. Kb6 Ke5 57. Kxa6

Ke4 58. Kb7 Kd3 59. a5 opgivet.
1-0.
En vigtig sejr, da det var på bræt 1,

og jeg førte dermed turneringen
delt.

I 7. runde fik jeg sort imod kroaten
Leon Livaic med 2461 i rating. Efter
at have stået dårligt det meste af par-
tiet, lykkedes det mig at sikre et
meget vigtigt halvt point. I 8. runde
stod den så på den højest seedede
Martiroysyan fra Armenien på 2570,
igen med sort. Jeg snød ham i midt-
spillet og fik klar, måske næsten af-
gørende fordel. Derefter dummede
jeg mig gevaldigt, og smed min eks-
tra bonde. Vi endte i et nogenlunde
lige slutspil. Det blev ret hurtigt
remis. Meget godt, da jeg vidste, at
jeg skulle have hvid i den altafgø-

rende sidste runde!
Inden runden var der selvfølgelig

en smule nerver, idet vinderen af
kampen ville sikre sig top-2 og tabe-
ren omkring en 10. plads.Men sam-
tidig vidste jeg også, at det var
chancen for at gå hele vejen.Og dem
får man ikke mange af!

Hvid: Jesper Thybo (2466)
Sort: Mihnea Costachi (2418)
Spansk / C78

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6
Jeg havde forventet Spansk, men

vidste også, at han spillede over fem
forskellige varianter. Så det var sta-
digt svært at vide, hvilken vi ville
komme ud i.
4. La4 Sf6 5. 0–0 b5 6. Lb3 Lc5
Og denne havde jeg ikke forberedt

mig på!
7. a4
7. c3 er main move,men man kan

transportere i træk 8.
7... Tb8 8. d3!?
Jeg vidste, at minmodstander ofte

var velforberedt og kendt i diverse
teoretiske varianter. Da jeg så ikke
var forberedt på hans opstilling,
valgte jeg et mere sikkert system, der
dog næppe giver fordel. Det var hel-
ler ikke så vigtigt, da jeg egentlig bare
gerne ville spille skak.
8... d6 9. Sbd2 0–0 10. Te1 Sg4
10... Se7 med planen at gå til g6 er

nok ok for Sort.
11. Te2 Kh8?!
Sorts idé er at spille f5 på h3, hvor-

efter man så ikke kan slå springeren.
Ideen er set mange gange før, men
normalt har Sort en bedre version,
end han får i partiet.
12. axb5 axb5 13. h3 f5
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Jesper Thybo vidste før sidste runde, at
han havde chancen for at gå hele vejen.

Foto: Privat.



Her vidste jeg den var hjemme: e-
bonden er afgørende.
35... Txg4 36. b4
Stabiliserer løberen på c5.
36... Tc4 37. Te1 Txc2 38. e6 Kg8

39. Sd4
Sort kunne have opgivet her.
39... Txc5 40. bxc5 b4 41. Sb5 Tc8

42. e7 Kf7 43. Sxc7 b3 44. e8D+
Txe8 45. Sxe8 opgivet.
1-0.

Et lækkert parti og en god måde at
afslutte EM på! Jeg vidste efter sej-
ren, at jeg var sikret top-2, da bord 2
hurtigt blev remis. Efter kampen
brugte jeg resten af tiden på at følge
det sidste parti, hvilket var ret nerve-
pirrende. Heldigvis vandt Plenca
Jadrenko (2440), som efter en dårlig
start var kommet bagfra hele vejen
til en 2. plads! Dermed vidste jeg, at
jeg havde vundet turneringen, hvil-
ket var ret fedt.
Titlen som EM i U–18 var min.

Samtidigt glædede jeg mig også
meget over, at det også lykkedes for
Jonas! Jeg havde lidt svært ved at for-
stå det, da jeg i alle de andre år jeg
har deltaget ikke en gang formåede
at komme i top-20. Det var en god
dag i Rumænien!

Jonas Bjerre beretter

Jeg startede dårligt ved at afgive
remis i 1. runde med hvid mod en
ungarer på 2000.De to næste runder
var til gengæld ikke så svære, så jeg
kom med i toppen igen. I 4 runde
skulle jeg så møde en ukrainer på
2200, som jeg også havde mødt til
VM sidste år og spillet remis mod.
Jeg endte med at vinde et langt, sejt
parti efter at have været foran med
en bonde i et tårnslutspil i lang tid.
5. runde blev desværre en ufrivil-

lig hurtig remis, eftersom jeg lavede
en lille fejl, og så blev det stort set
forceret remis ud af åbningen,
selvom jeg havde hvidmod en spiller
på 2250. Så jeg gik til fridagen med
4/5 hvilket jo var rimeligt godt, men

jeg skulle score rigtig godt i de sidste
fire runder, hvis jeg skulle have et
håb om at vinde turneringen...

6. runde:

Hvid: Matheo Zachary (2325)
Sort: Jonas Bjerre (2348)
Siciliansk / B90

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 a6 6. h3 e5 7. Sde2 h5 8.
Sd5
Det træk kendte jeg ikke,men han

havde forberedt det. 8. Lg5 Er det
mest spillede.
8... Sxd5
8... Sxe4 ser risikabelt ud, og efter-

som han tydeligvis var forberedt, så
jeg ingen grund til at tage bonden. 9.
Le3 Sd7 10. c4 Le7. Hvid har kom-
pens.
9. Dxd5 Sc6 10. Dd1 Le6 11. Sc3

Le7
En anden spændendemulighed er

11... Se7 som spillet af Nakamura,
med ideen d5.
12. Le2 g6 13. Sd5 Tc8 14. c3 Lg5

Jeg vil gerne bytte de sortfeltede.
15. 0–0 Lxc1 16. Txc1 0–0 17. Dd2

Lxd5
17... Se7 en mere konkret løsning:

18. Sf6+ Kg7 19. Dg5 Sg8 20. Sxh5+
Kh7 21. Dxd8 Tfxd8 22.Sg3 Lxa2
med lige spil; 17... Sb8 med planen
Sd7 er også interessant.
18. Dxd5 Dc7 19. Tcd1 Tfd8
Umiddelbart står Hvid jo meget

behageligt med pres mod d6-bon-

den, men det er svært at finde en
plan, og min springer kan blive
stærk.
20. Kh1
20. Dd2 Kg7 21. Dg5 De7 22. Dg3

havde været en bedre plan.
20... Kg7 21. Td2 Se7 22. Db3 Dc6

23. Lf3 Tc7 24. Tfd1 Sc8
24... Sg8med ideen Sf6 havde også

været en god plan.
25. Td5 Tcd7
Jeg skal lige undgå Txe5.
26. Dc2 b5 27. De2 Sb6 28. T5d3

Th8!?
28... a5 29. Lxh5 gxh5 30. Dxh5

Dxe4 31. Tg3+ Kf8 32. Tf3 og der
bliver evig skak mad Dh8+ og Df6+.
29. b3 Sa8 30. Dd2 Thd8

31. Dg5?!
31. Lxh5 gxh5 32. Tg3+ Kf8 33.

Dh6+ Ke7 34. Td5 med uklart spil,
men ikke 34. Dg5+? f6.
31... Sc7 32. Dd2
En stor indrømmelse, men 32.

Lxh5 går ikke helt: 32... Se6 33. Dg3
Sc5! med klar fordel,mens 33... Sf4?!
34. Lg4 Sxd3 35. Lxd7 Sxf2+ 36.
Dxf2 Txd7 er mindre klart.
32... Se6
Så nåede min springer endelig til

et godt felt!
33. g3 a5 34. Lg2 h4 35. Kh2
35. f4!? Sc5 36.Te3 hxg3 37.f5 g5

38.Txg3 f6 er lige.
35... Db6 36. Lf3 hxg3+ 37. fxg3

Tc7 38. Lg4 Sc5 39. Te3 b4 40. c4?!
40. cxb4 Dxb4, og Sort står allige-

vel lidt bedre.
40... a4 41. Tf1 axb3 42. axb3

Ta8 43. Df2 Tca7 44. Df6+?! Kg8 45.
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14. exf5
Selvfølgelig ikke 14. hxg4?? fxg4,

og Hvid står nærmest til tab allerede.
14... Sxf2 15. Txf2 d5 16. Sf1

Lxf2+ 17. Kxf2 Lxf5 18. Kg1
Hvid har to officerer for et tårn og

en bonde. Hvis Sort ikke foretager
sig noget, kan officererne hurtigt
blive meget stærke. Jeg foretrak alle-
rede her klart Hvids stilling.
18... Dd6 19. Le3
Forbereder en stærk manøvre.
19... Tbe8 20. Lf2! Dd7
Sort kan prøve at åbne op, men

det hjælper ham ikke det store: 20...
e4 21. dxe4 Lxe4 22. S1d2 med stor
hvid fordel.
21. Lg3!

Sort får aldrig det store angreb, når
Hvid har løberen på g3 som for-
svarsbrik. Snart er alle mine brikker
gode, og Sort er nok allerede tæt på
tabt.
21... Lg6 22. Se3 Lh5 23. Lxd5

Sd4 24. Kh2 Sf5 25. Sxf5 Dxd5 26.
Se3 De6 27. Sg4!

Forcerer sort til flere afbytninger.
27... Lxg4 28. hxg4 Dh6+
28... Dxg4 29. Sxe5!
29. Kg1 De3+ 30. Lf2 Df4 31. Lc5

Tf7 32. Dd2! e4
32... Dxg4? 33. Sxe5!
33. dxe4 h6 34. Dxf4 Txf4 35. e5

Europamesteren Jesper Thybo sekunderes af Jadranko Plenca, Kroatien (tv.) og Bogdan-Daniel Deac, Rumænien. Foto: Privat.
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h4 Dd8! 46. Df3 Ta2+ 47. Kh3
47. Tf2.
47... T8a7 48. Tf2 Txf2 49. Dxf2

Ta3?!
Straks 49... Da8! var bedre.
50. Dc2?
50. Dd2 Db6 51. Ld1 Kg7 med

klar fordel til Sort.
50... Da8

51. h5? Ta2 52. Db1 gxh5 53. Lxh5?
Ta1 54. Dc2 Th1+ 55. Kg4
55. Kg2 Txh5 og vinder.
55... Dc8+ 56. Kg5 Se6+ 57. Opgi-

vet.
0–1.

I 7. runde blev det en fredelig remis
mod en spanier på 2400, Lance, som
jeg kender fra mange turneringer i
Spanien. Efter 7. runde lå jeg num-
mer 7 med 5½ point pga. min dår-
lige korrektion.
Jeg skulle møde en russer på 2260,

der lå nummer 1. Jeg vandt partiet
ret nemt, eftersom min modstander
lavede en stor fejl i et i forvejen halv-
dårligt slutspil.
Inden sidste runde var vi fire på

6½ point. Jeg lå nummer tre på kor-
rektion og skulle møde ham, der lå
nummer 1. Det var selvfølgelig ret
nervepirrende inden sidste runde:
med tab ville jeg nok ryge helt ud af
præmierækken og med remis, var
det uklart, for så ville det komme an
på korrektionen. De to andre med
6½ point skulle også mødes.

Hvid: Jonas Bjerre (2348)
Sort: Eelke De Boer (2233)
Fransk / C07

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 c5 4. exd5
Dxd5 5. Sgf3 cxd4 6. Lc4 Dd8
Det træk kendte jeg slet ikke nok

til.
7. 0–0 Sc6 8. Sb3 a6
8... Sf6 er det mest spillede.
9. Sbxd4 Sxd4 10. Sxd4 Dc7 11.

De2 Ld6 12. h3 Se7!
Det er ideen med hans spil, at

springeren står ret godt på e7.
13. c3 0–0 14. Te1 b6
14... b5 er nok bedre.
15. Lg5 Kh8?!
Han virkede i det hele taget meget

nervøs, hanmå have været bange for
slag på e6.
16. Tad1

En stolt europamester med
beviserne på den fornemme
titel. Foto: Privat.

Knus af mor. Foto: Privat.

16... e5??
Både 16... Lb7 og 16... Sg6 var lige.
17. Lxe7 Dxe7?
Nu er der ikke så meget mere, det

her vinder selvfølgelig nemt. 17...
Lxe7 18. Ld5 Lb7 19. Lxb7 Dxb7 20.
Dxe5, og jeg har en ren bonde mere.
18. Ld5 Ld7?
Eller 18... Tb8 19. Sc6.
19. Lxa8 Txa8 20. Df3 De8 21. Sf5

Lc6 22. Dg3 Lf8 23. Dxe5 Dc8 24.

Se7 Db7 25. Sxc6 Dxc6 26. Dd5 Dc8
27. Dxf7 opgivet.
1–0.

Selv efter at have vundet sidste runde
var jeg ikke sikret en turneringssejr,
men jeg var sikret top-to. Det hele
afhang af partiet mellem Yaroslav
Remizov og Lance Henderson De La
Fuente, som også begge havde 6½
point. Mit parti var jo ret hurtigt

færdigt, så jeg gik længe og fulgte
deres parti live. Heldigvis endte det
remis så jeg vandt udelt!
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Danmark blev nr. 3 i nationskonkurrencen med to guldmedaljer. Rusland vandt med fire guld, tre sølv og 4 bronze. Aserbajdsjan
blev nr. 2 med 2 guld, 2 sølv og 1 bronze. Foto: Privat.

U08: 46. Vitus Bondo Medhus (1417) 5.

75. Andreas Philip Cort Maleeva Hansen

(1298) 4.

U10: 38. John Christopher Christensen (1427) 5½.

U12: 56. Simon Ehrenreich (1699) 5.

101. Rasmus Emil Tønnesen (1660) 3½.

104. Casper Liu (1911) 3½.

123. Hannibal Valeur Jaques (1661) 3.

U14: 1. FM Jonas Buhl Bjerre (2348) 7½.

92. Sander Stage-Steffensen (1959) 3½.

90. Adesh Easwaralingam (1904) 3½.

U16: 29. FM Filip Boe Olsen (2279) 5.

72. Thomas Søndergaard Thybo (2049) 3½.

83. Nicolai Kistrup (2122) 3½.

U18: 1. Jesper Søndergaard Thybo (2466) 7.

P14: 42. Ninke van den Brink (1775) 4½.

P16: 28. Ellen Fredericia Nilssen (1977) 5.

Danske placeringer og scorer

De danske deltagere kunne med god samvittighed lave bølgen. Foto: Privat.

Den danske delegation med mestrene og ungdomslandstræneren i spidsen blev modtaget i Københavns Lufthavn af blandt
andre Dansk Skak Unions formand Poul Jacobsen. Foto: Privat.

Danmark blev nr. 3 i nationskonkurrencen med to guldmedaljer. Rusland vandt med fire guld, tre sølv og 4 bronze. Aserbajdsjan
blev nr. 2 med 2 guld, 2 sølv og 1 bronze. Foto: Privat.
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Af Lars Schandorff

Den norske verdensmester havde
lyst til at spille, så simpelt var

det, og lige præcis World Cup er en
af de få ting, den sportsgale nord-
mand aldrig har vundet. Knockout-
formatet burde passe ham perfekt.
Han er næsten umulig at slå i klas-
sisk skak, og i hurtig- og lynskak er
han suverænt verdens bedste. For
noget tid siden var Carlsen også ude
med nogle meldinger om, at han
syntes,VM skulle spilles som en stor
KO-turnering fremfor de traditio-
nelle matcher. Et synspunkt han dog
stod ret alene med. VM-matcherne
er jo noget helt unikt i skakhistorien.
Carlsens deltagelse betød, at hele

verdenseliten minus Topalov var til
start i Tbilisi. Det kunne ikke undgå
at blive et brag. At Carlsen så poten-
tielt blandede sig i, hvem der kunne
blive hans næsteVM-udfordrer, var i
den sammenhæng en mindre de-
talje.

Runde 1
Med konstant snurrende tv-kame-
raer og online live-dækning af top-
stormestre var der ingen af
verdensmesterens træk, der ikke blev
endevendt. Første runde burde være
en walk-over for den topseedede, og

Carlsen vandt da også sikkert 2-0
over den lavratede afrikaner Balo-
gun. Det ubarmhjertige turnerings-
system viste sig dog hurtigt, da de
128 startende i løbet af et par dage
blev halveret til 64. En enkelt fejl, så
kan det være slut. Det måtte ukrai-
neren Pavel Eljanov sande. Han blev
den første 2700-mand, der måtte
forlade Tbilisi efter en kæmpe fejl i
en klart vundet stilling:

Hvid: Eljanov (2734)
Sort: Lenderman (2565)

Hvid står klar til gevinst med to
bønder mere. Det er oplagt at for-
bedre kongestillingen, for eksempel
med Kd1 med planen at gå over på
dronningfløjen.Men andre ting vin-
der også.
52. Te2?
52. Kd1 Se3+ 53. Kc1 Sc4 54. e7!

Kf7 55. Te2 Se3 56. Sf5 og vinder.
52... Se3!
Nu har Sort aktivt modspil.
53. e7 Kf7! 54. Td2??
Hvid kunne ikke flytte springeren

på grund af Td1+ og Tf1 mat, men
54. Txe3 var stadig godt nok til
remis.
54... Txd4!
Vinder officer og parti.
55. Tb2
55. Txd4 Sc2+.
55... Td7 56. b6 Tb7 57. Ke2 Sd5

58. Opgivet.
0–1.

Færøernes første stormester Helgi
Dam Ziska havde kvalificeret sig til

World Cup ved at vinde den såkaldte
Small Nations turnering.Han var på
en svær opgavemod verdensstjernen
Teimour Radjabov fra Aserbajdsjan.
Efter en kort remis med sort i første
parti så det fornuftigt ud for Ziska,
men modstanderen lukkede for
alvor op for arsenalet i andet parti:

Hvid: Ziska (2545)
Sort: Radjabov (2742)
Siciliansk/B30

1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 e6 4. 0–0
Sge7 5. Te1 a6 6. Lf1 d5 7. exd5 Sxd5
8. d4 Sf6 9. Le3 Sd5 10. Lc1
10. Lg5.
10... Sf6 11. Le3 cxd4
Sort er ikke tilfreds med remis og

dermed omkamp.
12. Sxd4 Ld7 13. c4 Dc7 14. Sc3

Le7

Stillingen er ret lige. I det følgende
finder Ziska dog ingen plan, måske
fordi han er for fokuseret på at få
remis.
15. h3 0–0 16. Tc1 Sxd4 17. Dxd4

Lc6 18. Db6 De5
Ingen dronningafbytning.
19. a3?! Ld6 20. g3 Lc7 21. Db3?!
21. Dd4 Df5.
21... Se4!
Pludselig er Hvids kongestilling

noget shaky.
22. Lg2

22. Lf4 Df5 23. Lxc7 Dxf2+ 24. Kh1
Sxg3 mat.
22... Sxg3! 23. fxg3 Dxg3

Sort har to bønder og stærkt an-
greb for officeren.
24. Dc2 f5!
Hvid er magtesløs overfor Sorts

opbygning.
25. Lc5
25. Df2 Dh2+ 26. Kf1 f4 27. Lc5 f3

og slut.
25... f4! 26. Df2 Dg6 27. Lxf8 Txf8

Nu har Radja investeret et helt tårn,
men truslen f3 er umulig at parere.

28. De2?!
28. Se4 f3 29. Tc3 fxg2 30. Dxg2

var eneste chance, men Hvid står
stadig miserabelt efter 30... Df5.
28... Lb6+ 29. Kh1 f3
Nu er det helt slut.
30. Dxe6+ Dxe6 31. Txe6 fxg2+

32. Kh2 Tf1 33. Opgivet.
0–1.

1. runde var også en farvel til den ny-
kårede nordiske mester, veteranen
Johann Hjartarson fra Island. De
nordiske forhåbninger skulle der-
med knyttes til den unge nordmand
Aryan Tari, der flot eliminerede den

Aronian vandt
World Cup

World Cup i Georgien gik fra at være en spændende turnering – hvor 128 spillere skulle
dyste i knockout-formatet om høje præmier, prestige og ikke mindst to pladser i

Kandidatturneringen – til pludselig at blive årets sportslige højdepunkt.
Det skyldtes, at Magnus Carlsen tilmeldte sig.

Præmier (samlet præmiesum 1.600.000 $)

64 tabere runde 1 hver 6.000 $
32 tabere runde 2 hver 10.000 $
16 tabere runde 3 hver 16.000 $
8 tabere runde 4 hver 25.000 $
4 tabere kvartfinalerne hver 35.000 $
2 tabere semifinalerne hver 50.000 $
Finalist 80.000 $
Vinderen 120.000 $

2 partiermed normal betænkningstid, dvs 90min + 30 sek, tiebreak:
2 25min+10s; 2 10min+10s; 2 5min+3s; armageddon sudden death
(Hvid skal vinde) H: 5min, S: 4min (+3s efter træk 60)

Kandidatturnering (hvem er berettiget til at deltage)

1. Tabende VM-finalist, VM-matchen 2016: Sergej Karjakin, Rusland
2. Vinder af World Cup 2017 i Tbilisi: Levon Aronian, Armenien
3. Nr. 2 i World Cup 2017 i Tbilisi: Ding Liren, Kina
4-5: De to bedste i FIDE Grand Prix (som ikke er kvalificeret via VM-

match eller World Cup)
6-7: De højest ratede spillere i 2017 (et gennemsnit af 12 Elo-lister i

2017 – og som ikke er kvalificeret via VM-match,World Cup eller
FIDE Grand Prix)

8. Wild card, som organisatoren Agon udtager. Spilleren skal have
mindst 2725 på en af de 12 Elo-lister fra 2017.

Efter en kort remis med sort i
første parti så det fornuftigt ud
for Ziska.



Hvid er ovenpå. Han truer Sd5. Det
hjælper ikke, at Karjakin også er i
kraftig tidnød.
22... g5 23. Dc1 Sg4 24. Sd5 Dxe2

25. Dxc7 Tc6?!
25... Le6 26. Dxb7 Sxh2 27. De7+

Kg8 28. Dd8+ Kh7 29. Le4+ vandt
også for Hvid, men han skulle trods
alt finde en række svære træk.
26. Dd8+ De8
26... Kg7 27. Se7.
27. Dxe8+ Kxe8

28. d4
28. Sb6.
28... Kd8
28... Lxd4 29. Ta4 La7 30. Sb6

29. h3 Sf6 30. Sb6 Tc2 31. Sxc8
opgivet.
På 31... Kxc8 fremtvinger Tac1

tårnafbytning, og på 31... Txc8 vin-
der Txf2, da Sort ikke kan slå på d4
på grund af bindingen i d-linjen.
1–0.

Også norske Tari måtte forlade tur-
neringen efter nederlag til Lender-
man. Så var der kun Carlsen tilbage.

Runde 3
Dem, der var med i Politiken Cup i
2014, var klar over, at det ikke ville
blive let for nordmanden.Han skulle
op imod kineseren Bu Xiangzhi, der
var helt suveræn dengang i Helsin-
gør. Bu er en meget stærk teknisk
spiller, som det er utrolig svært at slå.
Men gælder det også, når man er
verdensmester?
Carlsen havde Hvid i 1. parti:

Hvid: Carlsen (2822
Sort: Bu (2710)
Trespringerspil/C55

1. e4 e5 2. Lc4 Sf6 3. d3 Sc6 4. Sf3
Le7

Næsten alle spiller Lc5.Det forstår
jeg ikke. Le7 fører ofte til stillinger,
der ligner Spansk og giver mere in-
teressant spil.
5. 0–0 0–0 6. Lb3 d6 7. c3 Le6 8.

Te1 Dd7 9. Sbd2 Tab8 10. Lc2
Hvid vil undgå forenkling. Han

håber at kunne få d4 ind og have
mere terræn. Sort svarer dog konse-
kvent med at gennemføre d5 og ofre
e-bonden, som det kendes fra Mars-
hall-varianten i Spansk.
10... d5 11. h3 h6 12. exd5 Sxd5

13. Sxe5 Sxe5 14. Txe5 Ld6 15. Te1
Lxh3! 16. gxh3 Dxh3
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britiske 2700-stormester David Ho-
well. Og så selvfølgelig Carlsen! Der-
udover havde vi turneringsleder
Arild Rimestad på plads i salen.

Runde 2
Med 64 spillere tilbage begyndte op-
gørene at blive tættere. Det var dog
ikke tilfældet i Carlsens match. Han
vandt igen sikkert 2-0 over den
stærke russiske teoretiker Aleksej
Dreev.Andre af de helt store røg dog
ind i problemer. Sensationelt blev
den tidligere indiske verdensmester
Vishy Anand slået ud af den relativt
ukendte canadier Anton Kovalyov.
Han skulle få dage senere blive kendt
over hele kloden – også af folk, der
ikke læser skakspalter.
Den spændende unge russer Da-

niil Dubov udtalte, at i KO betød ra-
tingforskellen ikke så meget som i en
turnering. Han understregede sin
pointe ved at besejre og dermed eli-
minere sin landsmand, VM-udfor-
dreren og regerende World Cup
mester Sergej Karjakin i et brag af et
parti.

Hvid: Dubov (2666)
Sort: Karjakin (2773)
Engelsk/A29

1. c4 Sf6 2. Sc3 e5 3. Sf3 Sc6 4. g3
d5 5. cxd5 Sxd5 6. Lg2 Lc5!?
Ny mode.
7. 0–0 0–0 8. d3 Lb6 9. Sxd5

Dxd5 10. b4! e4
Forcerer spillet. Trækket var alle-

rede spillet to gange af Karjakin
imod Nakamura i Sinquefield Cup i
august. 10... a5!? kom på tale.
11. Sg5 Dd4

12. La3!
Nyheden. Naka spillede 12. Le3

Dxb4 13. Sxe4,men fik ikke det store
– i hvert fald var Karjakin tydeligvis
parat til at gå ind i varianten igen.

12... e3
Sort giver korrekt en kvalitet. 12...

exd3 13. b5.
13. b5 exf2+ 14. Kh1 Se5 15. Lxf8

Kxf8 16. a4 a5 17. bxa6 Txa6 18. a5!

Hvid må spille meget aggressivt.
Hvis først Sort når at stabilisere sig,
kan f2-bonden blive en uhyggelig
torn i Hvids stilling. Hvis Sort får
lov, spiller han springeren til g4 med
mange trusler. Ud over at hoppe ned
på e3 kigger springeren på det ømme
punkt h2 foran Hvids konge.
18... La7?!
18... Txa5 var korrekt. Dubov ud-

talte efter partiet, at han vidste, det
første til remis. 19. Txa5 Lxa5 20.
Dc1 Lb6 21. Da3+ Ke8 22. Sxh7 Lg4
var den variant, han angav. Det kan
ende med evigskak efter 23. Df8+
Kd7 24. Lxb7 Lxe2 25. Dc8+ Ke7 26.
Df8+ Kd7. Så vild er moderne åb-
ningsforberedelser.
19. Dc1 Dd8
Dækker c7. Efter 19... c6 ville tår-

net på a6 være ude af spil.
20. Df4 h6 21. Se4 De7 22. Sc3

Daniil Dubov mener, at
KO-systemet er godt for
den lavere ratede spiller.

Foto: Lennart Ootes.

Dubov spiller nyheden 12. La3. Foto: Lennart Ootes.



åbner g-linjen, og igen med tempo.
Hvid når simpelthen ikke at konso-
lidere sig. Carlsen forsøger at stikke
af med kongen og give officeren til-
bage. Men der er langt over til sik-
kerheden. Lidt for langt.
24. Kf2!? gxf4 25. Df3 fxe3+ 26.

Sxe3 Dh2+ 27. Kf1 Tg8!
Bu spiller et fantastisk træk her i

den afgørende fase. Han kunne have
slået på b2 med dronningen, men så
ville Hvid i det mindste få sit tårn i
spil via e1. I stedet ofrer kineseren
f5–bonden... med skak! Stillingen
bliver dog utrolig svær.
28. Dxf5+ Tg6

29. Ke1
29. Te1 Kg7 30. Dd7+ Kh8.
29... h5?
Et slip. 29... Kg7! 30. Dd7+ Kh8

31. Dd8+ Kh7 32. Dd7+ Tg7 33.
Df5+ Kh8 Med kongen i sikkerhed
vinder Sort, for eksempel 34. Td1
Tg1+ 35. Sf1 Lg3+.
30. Kd1?
Presset og i tidnød ser Magnus

ikke sin chance.Han kunne have fået
det forsømte tårn i spil med 30. Td1!
Kh6 31. Td2 Tg1+ 32. Sf1 og Hvid
holder.
30... Kh6!
Ud af bindingen.
31. Sc2 h4
Enkelt og effektivt. Sort behøver

ikke at angribe. Han går bare med
den frie h-bonde.
32. Se1 h3 33. Sf3 Dg2 34. Se1

Dg4+ 35. Dxg4 Txg4 36. Sf3

36... Tg1+! 37. Opgivet.
0–1.

I 2. parti parerede Bu alle Carlsens
gevinstforsøg og holdt relativt let
remis. Dermed var verdensmesteren
sensationelt ude allerede i tredje
runde.Dette burde vel egentligt have
kunnet trække overskrifter i ver-
denspressen, men en anden sag kom
til at sætte dagsordenen på tragiko-
misk vis.

Tilbage til Anton Kovalyov. Efter
sejren over Anand skulle han i tredje
runde møde israeleren Maxim
Rodshtein. De nåede dog aldrig at
komme i gang. Kort før start på før-
ste parti blev Kovaylov antastet af
turneringslederen inde i spillesalen
og gjort opmærksom på, at han ikke
måtte spille i shorts. Canadieren var
lidt uforstående, eftersom han havde

spillet de to første runder i selv-
samme shorts. Derudover havde han
ikke medbragt ret meget bagage in-
klusive nogle lange bukser, fordi han
regnede med at blive slået ud af tur-
neringen lynhurtigt. Ind på scenen
kom nu Zurab Azmaiparashvili, den
georgiske præsident for det europæ-
iske skakforbund og samtidig en af
arrangørerne. Ifølge Kovaylov blev
han verbalt svinet til af en meget ag-
gressiv Azmai og kaldt sigøjner og
andre ting. Spilleren valgte at tjekke
ud af hotellet og praje en taxi til luft-
havnen. Klart, at der skal være en
dresscode til så eksklusive turnerin-
ger, men situationen blev ikke just
videre elegant håndteret af arrangø-
rerne.Men tilstrækkeligt til at få skak
i Ekstra Bladet.

Den internationale dommer Arild
Rimestad udfolder her Shorts-
episoden og forklarer om andre
problemer, somman løber ind i
under de store stævner

Kovalyov-sagen er kort sagt uhel-
dig, som især FIDE bør lære af.Der
er blevet skrevet og vist meget
om sagen på de sociale medier,
chessbase.com, chess24.com, fide.
com og andre steder.
I 1. runde lagde den aldrende

Sort har ofret en hel officer Stillin-
gen er meget svær at vurdere. Selv-
følgelig er der god kompensation,
selvfølgelig er der angrebschancer, og
selvfølgelig tager det lang tid for
Hvid at få udviklet især Ta1 og Lc1.
Men alligevel…
17. Sf1!?
Konsekvent.
Hvid vil se. Df3 havde forceret

remis: 17. Df3 Lh2+ 18. Kh1 Lg3+
19. Kg1 Lh2+ med trækgentagelse.
17... Tbe8 18. d4 f5!
Sort bringer mere ammunition

frem til krigsskuepladsen.
Partiet går ind i en helt konkret

fase nu.
Sort truer med at rykke bonden

frem til f3, og samtidigt skal Hvid
hele tiden passe på, at Sort ikke får et
tårn over i g-linjen.
19. Lb3 c6 20. f4
En radikal måde at stoppe f5–f4

på.
20... Kh7

21. Lxd5?
Fristende at bytte en potentiel an-

grebsbrik af, men trækket er en fejl.
21. Te2! ville sætte lidt spørgs-

målstegn ved Sorts idé. 21... Txe2
(21... Dg4+ 22. Tg2med løberen sta-
dig på b3 er Hvids dronning dækket;
21... Sxf4 22. Th2) 22. Dxe2 Tf6 23.
Lxd5! Først nu slår Hvid 23... cxd5
24. Sh2 Tg6+ 25. Kh1 Tg4, hvad el-
lers? 26. Le3 Lxf4 27. Lxf4 Txf4 Sort
har to bønder og aktivitet for office-
ren, men Hvid må have fordel, selv

om partiet selvfølgelig fortsætter.
21... cxd5
Nu er det pludselig svært for

Hvid.
22. Te3
22. Te2 Dg4+ 23. Kf2 g5.
22... Txe3 23. Lxe3 g5!

Udfordrer selve Hvids fundament,
inden Ta1 kan bringes i spil. Det hele
hang på f4–bonden.Nu undermine-
res den. Hvis Hvid slår på g5, følger
... f4 med tempo.Hvis Hvid derimod
lader det stå, følger ... gxf4, som
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Bu-Carlsen. Foto: Maria Emelianova.

Azmaiparashvili og Kovalyov diskuterer. Foto: Maria Emelianova.
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matchdommer mærke til at cana-
dieren bar shorts. Han syntes
måske, at det var underligt,men in-
formerede ikke chefdommerenDe-
lega. I 2. runde lagde den kvindelige
og erfarne dommer ligeledes
mærke til selvsamme herre iført
shorts, men fulgte bare kollegaen
fra 1. runde, trak måske på skuld-
rene og informerede heller ikke
chefdommeren.
Hvad Anand har tænkt, må gu-

derne vide, men han kom i hvert
fald til kort i denne runde.Matchen
mod Anand var klos op af mine
matcher, og jeg var også ovre og
kigge, men på partiet, shortsene
lagde jeg sgu ikkemærke til.Det var
først godt et kvarter inden start af
3. runde, hvor der var blevet tyndet
betydeligt ud i antallet af spillere og
borde, at Delega lagde mærke til
Kovalyovs shorts.
Delega badKovalyov om at gå og

skifte, men canadierens svar gik
mere ud på, at han havde forkert
farve imod Rodhstein. Dette gik
han derfor over for at undersøge og
det viste sig, at alt var korrekt som
det var. Det er herfra, at det bliver
en sag, og den begynder at rulle, for
her træder Azmaiparashvili eller
bareAzmai - ECU-præsident og ho-
vedorganisator – ind på arenaen!
Der bliver sagt noget, der ikke
burde have blevet sagt, ogKovalyov
går sin vej. De fleste troede vel, at
han ville komme tilbage,men dette
skete ikke. Efter præcis 15minutter
stoppede jeg uret, idet det faktisk
var en af mine matcher. Delega
sagde tilmig, at han regnedemed at
Kovalyov ville dukke opdagen efter,
og det er bl.a. også dette,Delega ud-
taler sig om efterfølgende.
Senere om aftenen var vi ind-

kaldt til møde angående den uhel-
dige episode. Mødet startede
nærmest som demmod os – appel-
komiteen versus dommerne.Azmai
langede ud efter dommerne for
ikke at have gjort arbejdet godt
nok. Efter Delegas forklaring – og
efterhånden sommødet skred frem

– blev der vist mere forståelse. De-
lega nævnte blandt andet, at dom-
mere bør have færre opgaver og
påpegede at snydbekæmpelse bør
være i hænderne hos et korps, ikke
hos dommerne, noget jeg egentlig
også påpegede under sidste års
olympiade i Baku. At FIDE bør
have et mere klart påklædningsre-
gulativ til de mere eksklusive stæv-
ner, var naturligvis også op og
vende. Faktum er, at det ikke var
blevet pålagt dommerne at holde
opsyn med spillernes påklædning.
Det kan så være, at det kommer i
den nærmeste fremtid.
Jeg kan nævne en passant, at

Azmai ankom iltert ind i spillesa-
len, idet han havde overfuset en
dommer, da denne forsøgte at
komme indmed sin store kuffert(!)
før afrejse.Omdet har været denne
episode, eller omhan var blevet på-
lagt af FIDE til at gribe ind overfor
shortsbæreren, skal være usagt.
IWorldCuppen og lignende eks-

klusive stævner, er det typisk tilladt
spillerne at kommeop til 15minut-
ter for sent til de normale partier;
til evt. omkampe er det typisk op til
5 minutter eller mindre. Nultole-
rancen ses sjældent, men kan bru-
ges af hensyn til sponsorer og
kendisser eller prominente perso-
ner, der skal udføre det/de første
træk.
Snydbekæmpelsen blev for alvor

indført vedWorld Cuppen 2015, så
derfor må spillerne blandt andet
ikke have egne armbåndsure, ej hel-
ler egne kuglepenne. Snydbekæm-
pelsesscannerne kom i brug den-
gang og gav for eksempel pote ved
sidste års olympiade, idet mindst
en spiller havde enmobiltelefon på
sig under en af runderne.
Skak ermegetmere på og imedi-

erne end nogensinde før. Derfor
har fornuftig påklædning, overhol-
delse af regler, opførsel med mere
for alle parter, også større betyd-
ning for, hvordan vi ønsker skak at
fremstå over for sponsorer, arran-
gører, de lokale med flere.

Runde 4
Spillesalen begyndte at se noget stor
og tom udmed bare 16mand tilbage
i feltet. Det var en god blanding af
store, etablerede navne og så nye ko-
meter, der nærmest fik deres gen-
nembrud live på den store scene. En
af dem var den unge russerVladimir
Fedoseev, der her slutter af med en
flot kombination og spiller sig videre
til kvartfinalerne:

Hvid: Rodshtein (2695)
Sort: Fedoseev (2731)

35... e3!
Et fantastisk hug ud af det blå.
36. Lxd5
Hvid tager maddingen. 36. Dxe3

Lb6!
36... Df2+ 37. Kh1 Df1+ 38. Kh2

Lg5!
Pointen. Der er intet forsvar mod

Lf4+. Hvid kan tage en officer mere
med skak, men så er det også slut.
39. Lxe6+ Kg7 40. Dxe3 Lxe3 41.

Sxe3 Dxa1 42. Opgivet.
0–1.

4. runde blev endestationen for en
anden af favoritterne, Kasparovs be-
rømte banemand, russerenVladimir
Kramnik, der tabte veteran-opgøret
mod ukraineren Vassily Ivanchuk.

Runde 5. Kvartfinaler
Det hele spidser til. Jagten på en af
de to pladser i Kandidatturneringen
skal nu afgøres blandt de sidste otte.
Blandt dem årets vel nok bedste spil-
ler indtil nu, armenieren LevonAro-

nian, der vandt 2017s stærkeste tur-
nering, Norway Chess i Stavanger, og
senest triumferede i Kasparovs co-
meback-turnering, Grand Chess
Tour i St. Louis.
Aronian havde indstillet tunnelsy-

net førWorld Cup.Han skulle bare i
finalen, intet andet talte.
Det var hans eneste chance for at

kvalificere sig til kandi – og hvor ville
det være en fattig turnering uden
ham!
I kvartfinalen ventede Ivanchuk.

Der blev gjort kort proces:

Hvid: Aronian (2799)
Sort: Ivanchuk (2728)
Reti/A13

1. c4 e6 2.g3 d5 3. Lg2 dxc4 4. Da4+
c6 5. Dxc4 b5 6. Dc2 Lb7 7. Sf3 Sd7
8. Sc3 Tc8
Sort drømmer om hurtigt at få

gennemført c5 og vælger at spille
uden det oplagte og normale træk
Sgf6. En beslutning Chucky kommer
til at fortryde.
9. 0–0 a6 10. d4 c5

11. d5!
Et stærkt bondeoffer.
11... exd5 12. Sh4
Sort har problemer med at holde

d-bonden.
12... Sdf6?!
Ser klodset ud, men hvid have et

stærkt initiativ ligegyldigt hvad. 12...
Sgf6 13. Td1
13. Td1 g6?!

Farvel… Foto: Maria Emelianova.

To the airport, please! Foto: Maria Emelianova.

Arild Rimestad stopper uret. Foto: Maria Emelianova.
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Det er der ikke tid til.
14. Sxd5! Sxd5 15. e4
Hvid vinder bonden igen med en

simpel kombination. Sorts forsømte
udvikling af kongefløjen bliver hans
nemesis.
15... Lg7 16. exd5 Sf6 17. De2+

Kf8
Ikke 17... De7? 18.Dxe7+ Kxe7 19.

d6+, og Hvid vinder en officer.
18. a4!
Angriber dronningfløjen, mens

Sort har nok at se til med at få kon-
gen i sikkerhed på den anden fløj.
18... b4 19. Le3 Dd6 20. Tac1 Sd7

21. Sf3!
Sort holder stillingen sammen

med det yderste af neglene. En nøg-
lebrik er dronningen på d6.Hvis den
kan jages væk af en hvid springer på
c4 eller e4, falder det hele nok sam-
men.
21... h6 22. Sd2! Kg8 23. Se4 Df8

24. d6 opgivet.
Ivanchuk kunne ikke holde ud at

se mere på den trøstesløse stilling.

Der hænger på c5, og hvis Sort slår
på e4 med løberen, bliver han afgø-
rende svag på de hvide felter på
dronningfløjen.
1–0.

2. parti endte remis, så Aronian crui-
sede videre til semifinalen. Der var
også sikre sejre til amerikaneren
Wesley So og den unge kineser Ding
Liren, som skulle mødes indbyrdes i
næste kamp. Sidste mand klar til
semi og til opgøret med Aronian var
den franske stjerneMaximeVacheir-
Lagrave, men først efter tiebreak
mod russeren Peter Svidler.

Runde 6. Semifinaler
Fire mand tilbage. Nu gælder det.
Målet om at kvalificere sig til Kandi-
datturneringen overstiger langt
drømmen om at vinde World Cup.
Derfor var intensiteten i semifina-
lerne på det absolut højeste, mens
den efterfølgende finale på mange
måder blev lidt af et antiklimaks.Det
er en indbygget sportslig svaghed i
hele systemet.
Knockout-turneringer har sin

egen psykologi og et tårnhøjt
stressniveau. Skal man satse i de or-
dinære partier og risikere at blive
slået ud, eller skal man prøve lykken
i tiebreak med kort betænkningstid?
Det er nok svært at svare generelt på,
og de to semifinaler tog da også hver
deres retning.Aronian ogMVL spil-
lede to hurtige remiser nærmest
uden at tænke. De satsede tydeligvis
på lotteriet i tiebreak. Helt anderle-
des hårdt kæmpet var matchen mel-
lem So og Ding Liren. Beggemissede
en klar gevinst i de ordinære partier,
der kunne have afgjort tingene øje-
blikkeligt. Men også her blev facit to
remisser. Det betød, at der dagen
efter var dømt showdown. Begge se-
mifinaler skulle afgøres i hurtigskak.
Eller lyn. Eller ligefrem Armaged-
don. Og vel at mærkemed de højeste
indsatser: en adgangsbillet til det for-
jættede land.

Arild Rimestad fortæller om lyns-
kakreglerne

Et parti spilles med maksimalt 10
min.pr. spiller og spilles der fxmed
tillægstid, så kan 5’+ 5”bruges.Ved
VM i Lynskak bruges 3’+ 2”.En evt.
tidsstraf er ét minut imod de nor-
male to minutter. Er der én dom-
mer pr. parti, så er de normale
turneringsregler gældende; ellers er
reglerne for hurtigskak gældende.
Hvad ulovligt træk angår, så vil der
pr. 1. januar 2018 skulle 2 ulovlige
træk til af samme spiller, før denne
kan erklæres som taber, og det vil
gælde for skak med normal be-
tænkningstid, i hurtigskak og i
lynskak, ligesommanhar brugt ved
WorldCuppen.Følgende fire forse-
elser regnes for værende ulovlige
træk: 1) En spiller trykker på uret
uden at udføre et træk, 2) En spiller
rokerer med brug af to hænder, 3)
En spiller slår en brik med brug af
to hænder og 4) En spiller forvand-
ler en bonde på 8. række til en offi-
cer med brug af to hænder. Et
ulovligt træk er først ulovligt, når
spilleren har trykket på uret.
Ellers kan jeg kun anbefale, at

man nærlæser de officielle regler,
som de foreligger på fide.com
under”Handbook”eller, somde fo-
religger oversat i Skakhåndbogen
på skak.dk

Aronian – MVL
Det blev et brag af en omkamp fuld
af drama og nerver mellem to kom-
plette spillere, der behersker alle fa-
cetter af det kongelige spil, lige fra
åbningsteori til både strategisk og
taktisk spil. Derudover er de begge
eksperter i ultrahurtige reaktioner
med kort betænkningstid. De stoler
100 % på deres repertoire og spiller
med stor confidence. På papiret et
fuldstændigt lige opgør, og det blev
da også marginaler, der afgjorde det
hele.

Efter uafgjort 1-1 i både 25-mi-
nutters og 10-minutters partierne
skulle det hele afgøres i et såkaldt Ar-
mageddon lynparti. Hvid har 5 mi-
nutter, Sort bare 4 minutter til hele
partiet. Hvid skal til gengæld vinde,
Sort går videre med remis. Efter træk
60 får spillerne 2 sekunders tillægstid
pr. træk. Franskmanden vandt lod-
trækningen og tog Sort – det havde
jeg også gjort! Remisgrænsen i skak
er bred, meget bred.
Her er hele partiet:

Hvid: Aronian (2802)
Sort: Vachier-Lagrave (2804)
Dronningbondespil/D00

1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. Lf4 Lg7 4.
Sc3!? d5 5. Sb5 Sa6 6. e3 0–0 7. h3
c6 8. Sc3 Sc7 9. Le2 b6 10. 0–0 Lb7
11. Lh2 c5
Hvid fik ikke så meget ud af sit

lidt uteoretiske åbningsspil. Sort har
fuld udligning.
12. a4 a5 13. Se5 Sd7! 14. Sxd7

Dxd7 15. Lg4!? e6 16. Dd2 Lc6! 17.
b3 Tfc8 18. Se2 cxd4 19. Sxd4 b5!

Sorts spil hænger fremragende
sammen. Han forsvarer sig aktivt og
står positionelt i overkanten.
20. axb5 Sxb5 21. c3 Sxd4
Går efter forenklinger. Remis er jo

nok.
22. exd4 a4 23. b4
Ikke kønt, men Aronian skal jo

vinde.
23... Lb5 24. Tfc1 a3

25. Le2 Dc6?!
25... Lxe2 26. Dxe2 Lh6! 27. Tc2

Tc4 og Sort står klart bedst og bør i
hvert fald aldrig tabe. Efter parti-

trækket kan Hvid aktivere sin løber.
26. Lxb5 Dxb5 27. Ld6! Tc6 28.

Lc5 Tca6 29. Ta2 Dc4 30. De2 Dxe2
31. Txe2 a2 32. Ta1 Ta3 33. Tc2 Lf8
34. Kf1 e5!? 35. Lxf8 Kxf8 36. dxe5
Ke7 37. Ke2 Ke6 38. f4 d4!?
Aktivt forsvarsspil. MVL giver

bonde nr. 2.
39. cxd4

39... Kd5?!
39... Kf5 holder balancen i følge

computeren.
40. Td2?!
40. b5!

Det afgørende øjeblik. Maxim Vachier-Lagrave opgiver mod Levon Aronian. Foto: Maria Emelianova.
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tænderne, og han fik hurtigt et kraf-
tigt pres og et stort tidsforspring i 1.
omkampparti. Denne gang slap
Ding Liren ikke ud af grebet.

Hvid: Aronian (2802)
Sort: Ding Liren (2771)
Semislavisk/D43

1. c4 Sf6 2. Sf3 e6 3. Sc3 d5 4. d4 c6
5. Lg5 h6 6. Lxf6 Dxf6 7. Db3!? Sd7
8. e4 dxe4 9. Sxe4 Df4 10. Ld3 e5
Det autoriserede træk. 10... Le7 er

solidt, men Sort risikerer at komme
til at stå passivt.
11. 0–0 Le7 12. Tae1!?
Nyt. Selvfølgelig spillet af tempo.

12. Tfe1 er normalt. 12... exd4 og nu
13. Lc2!?
12... exd4 13. Lb1!?
Pointen. Løberen kan gå helt til b1

uden at spærre tårnet på a1 inde.
13... 0–0 14. Sg3

En kompliceret stilling at overskue i
hurtigskak.Hvid har enmasse takti-
ske ting, men objektivt bør Sort vel
være ok.
14... Ld8?!
Passivt. Rigtigt 14... Sc5!, og sort

står fint: 15. Da3 Dc7 16. Sxd4 Td8
med lige spil; 14... Ld6? 15. Dd3 g6
16. Te6! Sf6 17. Se2 med dronning-
fangst var den første af en række tak-
tiske faldgruber, som Sort skal
undgå.
15. Dd3 g6
15... Sf6? 16. Sh5! er et godt trick.
16. h4!?
Stadig spillet à tempo.
16... Sf6

16... h5 17. Sxh5 er et andet trick.
17. h5 g5
Tvunget,men nu er de hvide felter

svækket, især f5,men faktisk også g6!
18. Se5!

Indeholder en fræk idé.
18. Sxd4 var naturligt, men efter

18... Lc7 er det ikke helt klart.
18... La5 19. Sg6
Det var ideen! Men måske skulle

han bare have spillet det simple Te2.
Bagefter er Sg6 noget af en trussel.
19. Te2 Lc7 20. Sg6! fxg6? 21.

Dxg6+ Kh8 22. Te7, og Sort bliver
mat. Indrømmet en meget samar-
bejdende variant!
19... Dd2
Bedste chance.
20. Se7+ Kg7 21. Db3!
Ingen dronningafbytning. Aro-

nian beholder initiativet, og der er
han helt i særklasse. Absolut en
spidskompetence.
21... Df4
21... Te8 22. Sef5+ Lxf5 23. Sxf5+

Kh8 24. Txe8+ Txe8 25. Dxb7 Te1
var bedste mulighed, men efter det
kølige 26. Sg3! har Hvid klar fordel:
26... Txf1+ 27. Sxf1 Df4 28.Dxf7 Le1
29. Df8+ Sg8 30. Dxf4 gxf4 31. Sh2.
22. Td1?!
22. Sgf5+! Lxf5 23. Sxf5+ Kh8 24.

Te7 så afgørende ud.
22... Lb6?!
22... c5 23. Sxc8 Taxc8 24. Sf5+

Kh8 25. g3 Dc7 26. Sxh6 med stor
hvid fordel, men Sort er stadig på
brættet.
23. Sgf5+ Lxf5 24. Sxf5+ Kh8 25.

g3 Dg4 26. Sxh6 Dxh5?

Tiden var ved at rinde ud for ki-
neseren, både på klokken og på
brættet. Nu går det stærkt.
26... De6 var pligt, men selvfølge-

lig også forfærdeligt.
27. Kg2!

Slut! Hvid gør klar til det dræbende
Th1.
27... d3
27... Dxh6 28. Th1 Sh5 29. Df3.
28. Dc3
Mange træk vandt.Aronian finder

det mest præcise.
28... Kg7
28... Dg6 29. Lxd3.
29. Sf5+ Kg6 30. Th1 opgivet.
30. Th1 Dg4 31. Th6+ Kxf5 32.

Txf6+ Ke4 33. Lxd3 mat.
1–0.

I 2. parti pressede kineseren godt al-
lerede i åbningsfasen, men han
kendte ikke sin besøgelsestid, og
pludselig fik Aronian mulighed for
at slå kontra:

Hvid: Ding Liren (2771)
Sort: Aronian (2802)
Ragozin/D38

1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3
Lb4 5. cxd5 exd5 6. Lf4 c6 7. e3 Lf5
8. Le2 0–0 9. 0–0 Le7 10. Sh4 Lg6
11. Sxg6 hxg6 12. Db3 Db6 13. Dc2
a5 14. g4 Sbd7 15. g5 Se8 16. e4
dxe4 17. Sxe4 Dd8 18. h4 Sb6 19.
Le5 Sd5 20. Lg4 Kh8 21. Tae1 Sef6
22. gxf6 gxf6 23. Lh2?!
23. Lg3! var rigtigt,men selvfølge-

lig en svær nuance at indse i hurtigs-

40... Kc4?
40... Ke4! holder.
41. d5! Kxb4 42. d6 Kb3 43. Kf3

Kc3 44. Tf2 h5 45. Kg3 Kd4+ 46.
Kh4 Kd5 47. Kg5?
47. d7! vandt.
47... Ke6 48. g4 hxg4 49. hxg4

T3a5 50. Te2 f6+ 51. Kxg6 Tg8+ 52.
Kh6 Txg4 53. f5+ Kxf5 54. e6

54... Ta8?
Nu taber Sort.
Hvis MVL havde fundet 54...

Taa4!, var han kommet i finalen.
55. Tf1+! Tf4 56. Txf4+ Kxf4 57.

Txa2! Txa2 58. e7 Td2 59. e8D Txd6
60. De7 Td4 61. Dxf6+ Ke3

62. Kg5 Td5+ 63. Kg4 Td4+ 64. Kg3
Td3 65. De5+ Kd2+ 66. Kf2 Kc2 67.
Dc5+ Tc3 68. Df5+ Kb2 69. Ke2 Tc2+
70. Kd3 Tc3+ 71. Kd2 Tb3 72. De5+
Kb1 73. Dd4 Th3 74. Db6+ Ka1 75.
Df6+ Ka2 76. De6+ Tb3 77. Kc2 Ka1
78. Da6+ opgivet.
1–0.

Dermed var Aronian i finalen og
endnu vigtigere: i Kandidatturnerin-
gen. Han udtalte efter partiet: ”Der
er nogle partier, som er karrieredefi-
nerende”. Dette var afgjort et af dem.
Hvis den 35-årige armenier skal
noget i VM-sammenhæng, skal det
nok være nu.

So – Ding Liren
I 1. omkampparti udspillede Ding
Liren fuldstændigt sin modstander,
men lige som han skulle til at ind-
kassere pointet smuttede Wesley So
af krogen og holdt mirakuløst. Skuf-
fet valgte kineseren at tilbyde hurtigt
remis i andet parti, selv om han
havde de hvide brikker. ”En klog be-
slutning”, sagde han efterfølgende.
Med 1-1 gik matchen videre til 10-
minutters partierne. Første parti
blev meget uklart, men igen kom ki-
neseren ovenpå:

Hvid: So (2792)
Sort: Ding Liren (2771)

38... Dd5+
Hvids kongestilling er håbløst

åben.
39. Tf3 Tc3 40. Kg2 Dc6!
Nu kan Sort altid vinde Hvids

dronning med Tc2+ fulgt af Tc1.
41. h4 Kg8 42. a4 f6 43. a5 Kg7

44. a6 Tc2+ 45. Kg1 Tc1 46. Txf6
Txf1+ 47. Txf1 Dxa6 48. Kg2
48.Tf4 skulle prøves.
48... De2+ 49. Tf2 De4+ 50. Kh2

g5 51. hxg5 h4 52. Tf4 De2+ 53. Kh3
hxg3 54. Kxg3 Kg6 55. Tf2 De3+ 56.
Kg2 Kxg5

57. Tf3 De2+ 58. Kg3 De1+ 59. Kg2
Kg4 60. Tf2 De4+ 61. Kh2 Kh4 62.
Ta2 De5+ 63. Kg1 Dd4+ 64. Kh2
Dd6+ 65. Kg1 Dc5+ 66. Kh2 Dc7+ 67.
Kg1 Db6+ 68. Kg2 Db7+ 69. Kh2
Db8+ 70. Opgivet.
0–1.

Ding Liren spillede safe og holdt let
remis i 2. parti og gik i finalen. Der-
med bliver den bare 24-årige komet
den første kineser nogensinde i Kan-
didatturneringen.
I øvrigt bemærkelsesværdigt at

begge semifinaler afgøres i dron-
ning-mod-tårn-slutspil. Det er
måske værd at få trænet?

Runde 7. Finalen
Det var to trætte,men glade og tyde-
ligt lettede kombattanter, der stod
over for hinanden i den lange turne-
rings absolut sidste opgør. Finalen
gik – lidt uforståeligt, det sportslige
antiklimaks inmente – over fire par-
tier i stedet for de normale to. Nor-
malt er både Aronian og Ding Liren
kendt for deres kampivrighed, men
de spillede begge rimelig safe, og
facit blev i hvert fald fire remiser.
Aronian var dog den, der var klart
tættest på at vinde, da han havde stor
fordel i sine to sorte partier,men lidt
svingende teknik kombineret med
sejlivet forsvar af kineseren sikrede
uafgjort. Det var nok også det, pub-
likum havde håbet på. Nu fik man i
det mindste en adrenalinfyldt om-
kamp om titlen og præmierne. Un-
derholdningen var sikret.
Aronian er generelt forberedt til



kak. Efter 23...f5 24. Lxf5 gxf5 25. Sc3
står Hvid chancerigt.
23... f5 24. Lxf5 gxf5 25. Dd1

Ding Lirens idé. Truslen Dh5+ ser da
også skræmmende ud,men Sort har
en flot forsvarsressource, som kine-
seren overså.
25... Tg8+ 26. Kh1 Tg4!
Nu vender billedet.

27. Sg3 Txh4 28. Sxf5 Th7
Aronian har stabiliseret.Hans pres

i h-linjen er nu stillingens vigtigste
faktor.
29. Sxe7 Sxe7 30. Te5 Sf5!

31. Tfe1?
31. Txf5? Dh4 tabte direkte, men

31. Dg4 var pligt. Problemet er, at
Hvid skal vinde. Det gør han ikke
efter 31... Dxd4 32. Dxf5 Dh4 33.

Kg2 Dxh2+ 34. Kf3.

31... Dh4 32. Te8+ Kg7! 33. Tg1+
Kf6 34. Opgivet.
0–1.

Aronian vandt fortjentWorld Cup –
i øvrigt som den første vinder af tur-
neringen to gange (første gang var
dog helt tilbage i 2005). Det er klart,
at kvalifikationen til Kandidatturne-
ringen var det overordnede mål. Ef-
terfølgende blev han spurgt, om han
tror denne cyklus er hans. Han sva-
rede smilende: ”Det håber jeg sande-
lig”. Vi er mange, der håber det
samme. EnVM-matchmellem Carl-
sen og Aronian ville være noget af
det ypperste skakverdenen kan
komme op med.
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I sin egenskab af international
dommer er Arild Rimestad en af
de danske skakspillere, der
kommer tættest på verdensstjer-
nerne. Her beskriver han nogle af
de mange spændende situationer,
han har overværet og været en
del af, ligesom han fortæller,
hvad der motiverer ham.

Nu har jeg været dommer i over 25
år. Min første internationale turne-
ring var KS Sommerskak 1996. Det

var også her et par herrer, Schan-
dorff og Berg Hansen delte turne-
ringssejren og fik hver sin GM-
norm; Lars sin tredje og Sune sin
anden. Selv blev jeg udnævnt til in-
ternational dommer (IA) i år 2000
efter et dusin turneringer i bagagen.
Som IA’er repræsenterer jeg Færø-
erne, men det er mest en tilfældig-
hed – eller et fornuftigt valg omman
vil – for det kunne ligeså godt have
blevet Danmark, da jeg stort set har
boet her hele mit liv. Det kunne også

være blevet Norge for den sags skyld,
da jeg er født der og var norsk stats-
borger dengang. Det korte af det
lange er, at det kom på baggrund af
en forespørgsel fra Leif Jensen i sin
tid angående noget Elo-rating.

Det er som regel altid en fornøjelse
at komme af sted til de helt store
stævner, så som Skakolympiaden,
World Cuppen og VM i hurtig- og
lynskak,men også mange andre tur-
neringer og stævner stikker ud. For

Ding Liren er klar til
kandidatturneringen.

Foto: Maria Emelianova.

… og det er World Cup-vinderen
Levon Aronian også.

Foto: Maria Emelianova.

Fra Arilds tid



Aronian vandt World Cup • 2928 • Aronian vandt World Cup

eksempel Bergen Chess Internatio-
nal 2001,Hold-EM 2005 i Göteborg,
Klaksvík 100 International 2008, Eu-
ropa Cuppen 2012 for klubhold i
Eilat i Israel, Norway Chess 2013,
Graz Open 2017 og de individuelle
asiatiske mesterskaber 2017 i
Chengdu m.fl.
Hvad Skakolympiader angår, så

har jeg været til fem af slagsen. Og

World Cup er det blevet til tre nu.
Disse stævner er vidt forskellige.
Hvor olympiaden er for menig-
mand, om jeg så må sige, så erWorld
Cup kun for de bedste. Næsten da!
Som dommer er det nærmest ren
luksus at være til olympiaderne, idet
man har én match à 4 partier at tage
sig af – og så nabomatcherne i ny og
næ, når ens nabodommer lige skal

på toilettet, ud at ryge eller noget
helt tredje.
Europa Cupperne kan være bety-

delig vanskeligere, hvor man har 2-3
matcher à 6 partier og typisk meget
mindre plads. Dog har Europa Cup-
pen i Tyrkiet været en positiv undta-
gelse – efter hvad jeg har kunnet se
på sidelinjen.
I årets udgave af World Cuppen

havde jeg 10, 8, 6 og 4 respektive
matcher/partier at tage mig af i de 4
runder jeg var der, samt 4-6 mat-
cher/partier på omkampsdagene,
hvor jeg til gengæld havde nogle ny-
delige assistenter. Når jeg skrev ”ren
luksus” lige før, skal det ikke ses med
dollarøjne. Økonomisk er det stort
set kunWorld Cuppen at råbe hurra
for, da man her også får rejsen betalt.
Det er altså bestemt ikke for pen-

genes skyld, at jeg tager af sted til de
forskellige stævner. Det er først og
fremmest for at rejse og opleve nye
lande og dets seværdigheder; at
møde bekendte og at få nye be-
kendtskaber; opleve forskellige kul-
turer m.m. Jeg gør det også for at
blive en endnu bedre dommer, fordi
man lærer hele tiden. Jeg gør det
også for at få muligheden at prøve
turneringer/stævner, jeg endnu ikke
har været dommer i/til, så somKvin-
dernes VM-turnering, Kvindernes
VM-match (ja, de har to verdensme-
sterskaber) Kandidatturneringen og
en VM-match. Jeg har stået i kulis-
sen i et par år nu.

100 turneringer
Med over 100 turneringer bag mig-
store som små – så kommer man til
at kende de forskellige topspillere
lidt efter lidt, ja og omvendt natur-
ligvis. Det er specielt i de individu-
elle turneringer, hvor man kommer
tæt på hinanden. Det kan være til
morgenmaden; en arrangeret tur; i
baren; private sammenkomster eller
for eksempel til åbnings- og afslut-
ningsceremonierne.
Det har sin charme – eller øje-

blikke, om man vil – at topspillerne
kender én så godt. Det er altid hyg-
geligt, når Carlsen og jeg får snakket
lidt norsk sammen … når Aronian
deler lidt af sin nøddemix med mig
… når Anand giver mig sin mobilte-
lefon til opbevaring – inde i spillelo-
kalet vel at mærke(!) … når
Kramnik står med sine blåbær og se-
riøst kritiserer toiletterne(!) … når
man bliver inviteret at spise sammen

med Ding Liren, Wei Yi, Wang Hao
og andre… nårman deler og prøve-
smager diverse Breezer-lignende
drikke med Nakamura… eller bare
det, at Grischuk, Vachier-Lagrave,
Mamedyarov og utallige andre kom-
mer til mig – frem for andre dom-
mere – med deres ure, kuglepenne
eller spørgsmål af forskellig karakter.
Jeg vil helst skåne spillerne, hvad

angår sjove, pudsige eller uheldige
episoder. I stedet nævner jeg tre af
mine egne. Det er blevet til en del.
Og det kan være, at jeg skulle holde
et mindre foredrag kombineret med
mine mange billeder – de bedre af
slagsen – og så krydre det med di-
verse anekdoter, det må tiden vise…
Jeg trådte mange af mine dom-

mersko i KS Sommerskak og Politi-
ken Cup i sin tid. Det var også i
førstnævnte, at jeg engang trådte i
spinaten, for en stund; jeg kom nem-
lig til at stoppe et ur og skulle til, eller
var i gang med at stille brikkerne op
på et færdigspillet parti, troede jeg,
men d’herrer havde vist begge to
bare været længe væk … Overskrif-
ten i bulletinen næste dag hedmeget
rammende: ”Arilds tid!”

I byen i Warrzawa
En anden episode var ved Hold-EM
2013 iWarszawa.Alle dommerne var
taget en tur i byen og havde fået lidt
indenbords den aften.Da festen slut-
tede, så tog de polske dommere
hjem, og vi der boede på spillehotel-
let, tog dertil. Der var bare det, at da
vi kom til elevatoren, så tog de den,
mens jeg gik en tur i baren, der lå lige
ved siden af. Der sad stadig nogle
topspillere og hyggede sig. Jeg endte
med at gå videre på en bar over for
hotellet, sammenmedNaiditsch. Jeg
var helt knust næste dag og gik glip
af den næstsidste runde, han skulle
bare sidde over, det heldige asen! Jeg
havde haft kvindernes topmatcher
indtil da,men i 9. og sidste runde fik
jeg en af herrernes i et tilstødende lo-
kale og gudhjælpemig, om det ikke
var Naiditsch & Co. Ja, så kan man

lære det! Det har vi grint ad et par
gange sidenhen.
Den sidste er fra årets World Cup

og som endte med at gå viralt; nej,
ikke den med shortsene, men den
med Ivanchuks lykkepen. Under 2.
parti i 3. rundemod Kramnik, rejser
Ivanchuk sig pludselig febrilsk, ho-
tellets billige kuglepen dur bare ikke
i hånden på en nervøs Ivanchuk. En
dommer når at give ham en ny og
souschefdommeren lige så, inden jeg
kommer ham til undsætning, da jeg
havde spejdet problemet og giver
ham en rigtig kuglepen, min egen.

Han ender med at vinde partiet og
matchen, og jeg får kuglepennen til-
bage. Før 1. parti i 4. runde to dage
efter, kommer Ivanchuk over og
låner min kuglepen, og han vinder
over Giri, og jeg får igen kuglepen-
nen tilbage. Næste dag møder jeg
ham og hans kone, Oksana Kry-
nytska, ved elevatoren på vej ned til
frokost. Jeg fortæller ham, at han fåt
lov til at beholde kuglepennen, da
jeg skal rejse hjem efter den næste
dags omkampe. Inden hans 2. parti
mod Giri, kommer han over og får
kuglepennen. Giri gør alt for at
vinde, men partiet ender remis. Da
jeg er i gang med at stille op, kom-
mer Ivanchuk og vil give mig kugle-
pennen tilbage, det prøver han
endda to gange.

Jeg fortæller ham, at nu er den hans,
siger et par ord og ønsker ham held
og lykke. Det var episoden, hvor han
prøver at give mig kuglepennen til-
bage et par gange, som bliver filmet
af det indiske Chessbase-par, og det
var det klip – Vassily Ivanchuk and
his lucky pen – som blev populært. I
5. rundes 1. parti mod Aronian gik
det galt, men han spillede også uden
sin lykkepen og havde endda lånt en
kuglepen fra den armenske dom-
mer(!), og dagen efter spillede han
igen uden sin lykkepen. Hans over-
mand gik som bekendt hen og blev
en fortjent vinder af World Cuppen.

Som international dommer kommer
Arild Rimestad meget tæt på
verdenstoppen.

Foto: Maria Emelianova.
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Øvelser

Løsninger side 67-68

Aktuel taktik v/ GM Jacob Aagaard

Opgaverne er opdelt i tre kategorier:
Grønne opgaver: Den letteste kategori, hvor det hand-
ler 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.

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.

1. Hvid trækker! 2. Sort trækker! 3. Sort trækker!

Mamedyarov – Kuzubov,
FIDEWorld Cup 2017

Navara – Grischuk,
FIDEWorld Cup 2017

Grischuk – Navara,
FIDEWorld Cup 2017

4. Hvid trækker! 5. Sort trækker! 6. Hvid trækker!

Dubov – Artmiev,
FIDEWorld Cup 2017

Matlakov - Andreikin,
FIDEWorld Cup 2017

Matlakov - Aronian,
FIDEWorld Cup 2017

7. Hvid trækker! 8. Hvid trækker! 9. Hvid trækker!

Erdos - Amin,
FIDEWorld Cup 2017

Areshchenko - Demchenko,
FIDEWorld Cup 2017

Matlakov - Aronian,
FIDEWorld Cup 2017

PARTERNE NÅEDE HINANDEN
“Udlændingesagen” endte med forlig. Dermed ændrer DSU nu sine regler for Divisionsturneringen,

så der ikke længere er begrænsninger for antallet af udlændinge på divisionsholdene

Af Jan Løfberg

DSU har fjernet udlændingebegrænsningen i Divi-

sionsturneringen efter et forlig i den såkaldte ”Udlæn-

dingesag”.

Som ultrakort fortalt i seneste nummer af Skakbladet

havde Chess Team Køge IVS indstævnet DSU for, at

unionens reglement for ”holdturneringer er i stridmed

de EU-retlige regler, herunder særskilt artikel 45 i trak-

taten om Den Europæiske Unions funktionsmåde om

arbejdskraftens fri bevægelighed”.

Den 11. august var der retsmøde i Odense Byret – 12.

afdeling. DSU ønskede sagen afvist med den begrun-

delse, at Chess Team Køge IVS ikke var rette sagsøger.

Efter at have hørt begge parter meddelte dommeren,

at han var af den opfattelse, at Chess Team Køge IVS

var rette sagsøger ved Henrik Mølvig.

I udskriften fra retsbogen blev der for ovennævnte for-

hold blandt andet gjort opmærksom på: “Det må en-

deligt lægges til grund, at sagsøgeren pt. har hyret fem

udenlandske spillere, men klubben må efter sagsøg-

tes regler alene stille med to på holdet til hver kamp,

og derfor har sagsøgeren både en aktuel, konkret, in-

dividuel og økonomisk interesse i sagens afgørelse af

de nedlagte anerkendelsespåstande, hvorfor sagen

ikke afvises.”

Derefter havde DSU en frist til at anke denne afgørelse

til landsretten. Dermed kunne DSU nå at behandle

sagen på et HB-møde den 3. september.

På HB-mødet redegjorde FU udførligt for, at fortsæt-

telse af sagen ville tære på unionens ressourcer – øko-

nomisk som energi- og engagementsmæssigt.

Selve behandlingen af sagen på HB-mødet skete uden

for referat. Men 15 HB-medlemmer stemte for, at “ud-

lændingereglen” i § 10 a. blev fjernet, mens en enkelt

stemte imod, og enkelt undlod at stemme.

Efter behandlingen af dagsordenspunktet bemyndi-

gede HB DSUs formand Poul Jacobsen til at søge forlig

i sagen.

DSUs formand kunne herefter med tilfredshed kon-

statere, at sagsøgermedvirkede til en konstruktiv luk-

ning af sagen ved forlig med følgende indhold som

refereret af Poul Jacobsen:

Forlig vedrørende § 10 a. og de sidste 2 linjer af § 11 i

Reglement for DSUs holdturneringer

“DSU ophæver § 10 a.med virkning fra dags dato, Hen-

rik Mølvig betaler DSUs sagsomkostninger, op til max.

50.000 kr. inklusivemoms. HenrikMølvig betaler egne

sagsomkostninger. Jeg bekræfter endvidere at de sid-

ste 2 linjer i § 11 fjernes snarestmuligt, samt at de ikke

vil blive håndhævet indtil fjernelsen er effektueret. Når

forliget er underskrevet, meddeler parterne retten at

sagen er forligt udenretligt, også vedrørende sagsom-

kostninger.”

DSU meddeler, at dette betyder, at alle divisionsklub-

ber straks skal forholde sig til en ny virkelighed – eller

i hvert fald nye muligheder og udfordringer. DSU for-

venter, at “alle klubber håndterer situationen med ro

og overblik, og bevarer fokus på, at vi gerne fortsat skal

opfatte divisionsturneringen som vort absolut vigtig-

ste turneringsaktiv”.



Strategiske koncepter • 3332 • Strategiske koncepter

Under min bogturné i Asien
fandt jeg endelig den rigtige

måde at forklare, hvorfor jeg snakker
om strategiske koncepter og ikke
regler i skak, som vi ellers har gjort i
over hundrede år.
Vi ankom til New Dehli lidt over

midnat og tog en taxi til hotellet.
Undervejs kørte vi op mod et trafik-
lys, der skiftede til rødt. Chaufføren
trykkede speederen i bund, som jeg
forventede. Nu er der ikke mange
hvide mennesker i Indien, så han
følte, at han skyldte mig en forkla-
ring: “Det er bare et forslag ...”
Forestil jer nu, at I spørger en lidt

snerpet tysker, hvad der sker, hvisman
kører over for rødt. Svaret ermed sik-
kerhed: “Men det må man ikke.” Vi
prøver igen: “Ja, vi ved godt, at man
ikkemå,men hvad er konsekvensen?”
“Aber, das ist ganz verboten!”
Sådan er det med regler i skak.

Nogle tror, at snakker man om reg-

ler, skal man slå hjernen fra. Det er
jo en regel! Men disse mønstre, der
blev opdaget af Steinitz, Tarrasch,
Capablanca og så videre, blev for-
muleret med en forventning om et
intelligent publikum.

Så, når jeg for eksempel kommer
med nogle generelle huskeregler –
undskyld, strategiske koncepter –
om slutspillet, så forventer jeg, at læ-
serne bruger dem til at uddybe deres
viden om slutspillet og for at undgå
at tænke selv ved brættet. Husk, det
er kun et forslag, som det er værd at
tage seriøst.

Fribønder skal skubbes fremad be-
tyder for eksempel ikke at de altid
skal rykkes fremad, men at værdien
af fribønder stiger voldsomt, som de
kommer tættere på forvandlingsfel-
tet. Pludselig skal de mandsopdæk-
kes, hvis de da ikke kræver, at en af
officererne skal gå i døden for den.

Tårnet er bedst placeret bag fri-
bonden, med undtagelse af de få
gange, hvor det af en eller anden
grund er bedre placeret et andet sted
selvfølgelig!

Kongen er bedst til assistere/
håndtere fribønderne. Kongen skal
være aktiv i slutspillet og er perfekt i
nærområdet omkring fribønderne.
Både vores og modstanderens.

Derudover synes jeg, at både de spil-
lere, jeg træner, ogmange topspillere

er for forsigtige i slutspillet. De er for
bange for at give en ubetydelig mer-
bonde væk, selvom det giver dem en
chance for at skubbe deres fribønder
fremad. Alle vil helst vinde og være
kontrol hele vejen, men personligt
vælger jeg at vinde over “at føle”, at
jeg er i kontrol.

Det første eksempel er fra en brutal
hurtigskakomkamp fra World Cup-
pens første runde, hvor hver spiller
er startet med 25 minutter og siden
har fået 10 sekunder efter hvert træk.
Al den tid er for længst opbrugt på
det tidspunkt vi er nået til.

Hvid: Penteala Harikrishna
Sort: Yuri Gonzalez Vidal
Tbilisi 2017

Vi er i andet hurtigskakparti i om-
kampen (det første blev remis). Det
vil sige at spillerne får 10 sekunder
ekstra per træk. Sort spillede:
65... Ld6
efter fem sekunder, men så deref-

ter, at han kunne have vundet med
65... f3! 66. gxf3 Lg3, og Hvid må
give springeren for h-bonden. Dette
er et klassisk eksempel på fribondens
magt; specielt den fjerne fribonde i
kampmod springeren...Men skak er
heldigvis mere end bare gentagelse af
kendte ideer og mønstre.
66. Sh4 Lb4† 67. Kc2 Kc6 68. Sg6

Ld6 69. Kd2 Kd5 70. Kc3

Vi har næsten den samme stilling.
Gonzales tænke i 25 sekunder og
ødelagde sin stilling.
70... f3??
70... Lc7 vinder langsomt og sik-

kert. Hvis kan prøve 71. Se7+ Ke6
72. Sg6, men 72... Kf5 73. Se7+ Kg4
viser den sorte konge i altødelæg-
gende topform og kommer ned og
hjælper f-bonden.
71. gxf3 Lg3
Er dette ikke den samme stilling

som tidligere? Nej, den sorte konge
står på d5 og ikke b5. Det giver Hvid
en chance til at vinde c-bonden.
72. Se7+ Ke6 73. Sg6!
Hvid er OK med trækgentagelser.
73... Kf6 74. Kxc4 Kxg6
Vi ser nu, at Sorts bonde ikke når

frem i tide, og at vi er på vej mod en
kendt fæstning.
75. Kd3 h4 76. Ke2 h3 77. Kf1

Lh2!?

Den eneste måde at holde den hvide
konge væk fra hjørnet.Hvis han ikke
havde fribonden på d4 til at lokke
den sorte konge eller løber væk, ville
stillingen være tabt. Hvids generelle
ide er Kf2–f3–g4xh3, og hvis Sort
flytter løberen, så tilbage til f2–g1–
h1.
78. f4 Kf5 79. d5 Kf6 80. Kf2 Kf5

81. Kf1 Kf6 82. Kf2 Kg6 83. Kf1 Kf5
84. Kf2 Kxf4 85. d6 Kg4 86. d7 Lc7
87. Kg1 Kf5 88. Kh1
Og Hvid er nået ind i hjørnet.
88... Ke6
½–½.
En ond oplevelse for Gonzales, der

missede sin chance for at vinde om-
kampen og i stedet blev slået ud lidt
senere på dagen.

Det næste parti viser alle vores ob-
servationer i et interessant tårnslut-
spil fra den spanske liga.

Hvid: Viktor Laznicka
Sort: Arkadij Naiditsch
Linares 2017

Vi kommer ind i den kritiske fase of
partiet. Hvid stod lidt bedre, men er
langsomt blevet trykket baglæns.
Sort spillede, hvad hanmå have troet
var nok til at vinde partiet efter lidt
over fem minutter.
33... Tc2!?
Det ret overraskende 33… Tc8!!

vinder imidlertid direkte. Tårnet
hænger på g4, men kan samtidigt
ikke stå bedre. Lige meget hvad Hvid
spiller, så vil 34... Tc2! være helt
overvældende. Den vigtigste variant
er 34. Th4 Tc2 35. e4 Txd2 36. exf5
og nu er 36... gxf5! muligt. Den slags
små nuancer er meget vigtige for va-
riantberegning på det højeste ni-
veau.
34. e4!
Hvids eneste chance.
34... Dxe4+!
Jeg tror, at grunden til at Naiditsch

ikke så 33... Tc8, er fordi har brugte
sin tid på at regne bondeslutspillet
efter 34... Dxg4 35. Dxc2 Dxe4+
igennem. Den dårlige nyhed er, at
det ikke vinder.
35. Txe4 Txd2 36. Txe5 Kf6 37.

Te8 Txa2 38. Td8 Ke5
Sort har vundet en bonde og hans

konge er bedre placeret. Herfra går
det dog rigtigt skidt.
39. Tg8

39... Kf5?!
Sort har brugt for meget tid og har

kun ca. et minut til at træffe sin be-
slutning her. Hvis man ikke har en
meget stærk intuition for tårnslut-
spil, er det mest naturlige at dække
sin merbonde... Sort har brugt for

STRATEGISKE KONCEPTER ved Jacob Aagaard

FRIBØNDERNE SKAL
SKUBBES FREMAD!

Mange topspillere er for
forsigtige i slutspillet.



meget tid og har kun ca. et minut til
at træffe sin beslutning her.
Men efter denne artikel, vil jeg

håbe, at læseren bliver modig nok til
at opgive merbonden og skubbe fri-
bonden fremad! 39... d4! 40. Txg6
d3. Kongen står bedre på e5 end e4,
ser vi her. Tårnet kan ikke komme til
d6. 41. Kf3 Kd4! Det simpleste. Kon-
gen hjælper fribonden i mål. (Sort
vinder enklere efter 41... Te2! der af-
skærer den hvide konge, men det er
ikke så naturligt et træk at se.) 42.
Td6+ Kc3 43. g4 Ta1

44. Tc6+ Kxb3 45. Ke3 a5 46. Kxd3
a4 vi behøver ikke analysere længere.
Sorts bønder ankommer til baglin-
jen en halv snes træk, inden de
hvide.
40. Td8 Ke4 41. Tg8

Efter tidnøden er det altid godt at
stoppe op og komme tilbage i kon-
trol. Det er generelt mit råd til alle
former for kaos (tidnød, overseelser,
kaffe væltet ind over brættet osv.).
Naiditsch på den anden side skyder

to træk af uden at tænke bare en lille
smule.
41... b4??
Dette var den sidste chance til at

rykke fribonden fremad. 41... d4! 42.
Txg6 d3 43. g4 d2 44. Td6 a5. Der er
brug for en ekstra fribonde. 45. g5
Ke5! Dette vinder et vigtigt tempo.
46. Td3

46... a4! 47. bxa4 b4! Der er ingen tid
at spilde når først fribønderne løber
om kap. 48. Kf1 b3 49. Ke2 b2 50.
Tb3 Ta1! 51. Kxd2 b1D 52. Txb1
Txb1 De hvide fribønder er ikke nået
langt nok fremad og har ingen støtte
der kan gøre dem rigtigt farlige. Sort
vinder.
42. Txg6 a5?!
Sort misser den sidste chance for

at gøre livet surt for hans modstan-
der med: 42... d4! 43. g4 d3 44. g5 d2
45. Td6 Ke5! 46. Td8 a5. Det ser ud
til at Sort stadig kan vinde; hans fri-
bønder kan ikke stoppes. Men Hvid
holder remis på fantastisk vis: 47. g6!
Kf6 48. Td6† Kg7 49. Kg3 a4. Fri-
bønderne giver Hvid nok modspil,
men kun hvis han får gang i dem!

50. f4!! axb3 51. f5 b2 52. Td7+! Kf8
(52... Kf6? 53. Kf4 og Sort bliver
mat!) 53. f6! Ta8 54. Tf7+, og Hvid
giver evig skak, da 54... Ke8 55. Te7+
Kd8?? taber til 56. g7!
43. g4 d4 44. g5 a4 45. bxa4

Txa4 46. Tb6 d3 47. g6 d2 48. Td6
Ta6 49. Txd2 Txg6† 50. Kf1 b3 51.
Ke2 Tb6 52. Td1 b2 53. Tb1 Kd4 54.
Kd2 Tf6 55. Txb2 Txf2† 56. Kc1
Txb2 57. Kxb2
½–½.

Jeg er altid overrasket, når jeg ser
nogle topspillere der har problemer
med elementer af spillet, som jeg be-
tragter som almen viden.Men når de
kommer under pres og ikke har så
meget tid, prøver de stadig ofte at
løse deres problemermed variantbe-
regning. Der er spillere somGelfand
og Carlsen, der stoler meget på deres
forståelse af skak, men med compu-
ter-generationen, der er langt mere
konkret en tidligere generationer, er
der færre og færre af dem.Det næste
eksempel er fra en spiller der burde
vide bedre.

Hvid: Martyn Kravtsiv
Sort: Ding Liren
Tbilisi 2017

Inden World Cuppen hjalp jeg en
spiller med at forberede sig til
turneringen. Ding Liren var en af de
spillere, vi tænkte han kunne møde.
Jeg kom til den konklusion, at Ding
spiller på verdensklasseniveau og
kun har to store svagheder. Engang
imellem bliver han kørt over i åb-
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ningen, og indimellem går han også
over gevind. I dette parti skal vi se, at
han også har nogle vanskeligheder
med at konvertere merbønder i tårn-
slutspil.
41. Tc6+ Ke5 42. Tc5+ Kf6?!
Sort står stadig til gevinst efter

dette passive træk, men alt bliver
sværere og sværere.
42... Kd4! 43. Txh5 Txa2 (mellem-

skakken på a3 er endnu stærkere,
men lad os lade som om, vi ikke har
set den) 44. Tg5 Th2 45. Txg7 a5

Det er let nok at se at de sorte bøn-
der kommer først, visuelt, men ikke
noget man kan regne sig frem til.
43. Tc6+ Kf7 44. Tc7+ Kg6 45.

Tc6+ Kh7 46. Tc2 g6 47. Ke3 Kg7 48.
Tc7+ Kf6 49. Tc6+ Kf5 50. Tc5+ Ke6
Efter at have løbet rundt i cirkler

beslutter Ding sig for at vejen frem
går ... fremad!
51. Tc6+

51... Ke5?
Spillet for at kunne skubbe den

hvide konge bagud, men den kom-

mer kun til at gå sidelæns. Det rig-
tige var, at støtte bønderne med 51...
Kd5!, hvor vi kan se, at efter 52. Txg6
Txa2 53. Tg5† Kc4 54. Txh5 b4 kom-
mer Sorts bønder først igen. Det be-
høver man ikke regne igennem;
øjemål er nok her.
52. Txg6 Ta3+ 53. Kd2 Txa2+
Bonden vindes med skak, men

den hvide konge er meget glad for at
komme over på damefløjen.
54. Kc3 Ke4 55. Tg5 Kf3 56. Txh5

Kxg3 57. Th8 Ta4 58. h5 Kg4 59.
Kb3 Kg5 60. Kb2 Th4 61. Ta8 Tb4+
62. Kc3 Tc4+ 63. Kb3 Tc6 64. Th8
Th6 65. Td8 Kxh5 66. Td5+ Kg4 67.
Kb4

Vi har nået en fæstning. Den hvide
konge forhindrer de sorte bønder at
gå fremad. Sort kan prøve et par
ting, men der er intet der virker. Det
eneste han kan håbe på er at Hvid
gør noget aktivt... Det gjorde han, og
efter flere store fejl fra begge sider
kunne Ding spille 110... a1S mat!
Siden komDing Liren i finalen og

er altså at finde i næste års kandidat-
turnering.

Det sidste eksempel er lidt mere
kompliceret end de tidligere, med
meget flotte varianter.
Men principperne er de samme.

Der er sikkert nogle, der tænker at
eksemplerne er udvalgt til at vise
disse ideer i aktion, men faktisk er
det bare de sidste fire slutspil jeg har
analyseret.

Hvid: Hrant Melkumyan
Sort: Boris Grachev
Tbilisi 2017

Endnu et omkampsparti. I startstil-
lingen er Sort i fin form og kan holde
remis let ved at rykke kongen eller en
af fribønderne fremad. I stedet prø-
ver han på at forhindre det hvide
tårn i at komme bag om h-bonden,
men det koster en masse tid.
50... Kg7? 51. Tb7+?
Dette er et tydeligt bevis på, at

kvaliteten af hurtigskakpartier er
langt lavere.
51... Kg6 52. Tb8 Kg7? 53. Tc8?
Et seriøst forsøg. Tårnet kommer

til anden række for at stoppe bøn-
derne. Problemet er, at Hvid mister
fleksibilitet og bliver nødt til at be-
slutte sig for, hvilken række tårnet
skal stå på inden kongen kan komme
til c5.
Korrekt var 53. Kc5! h3 54. Td8!,

hvor Sort mangler mindst et træk i
alle varianter.
53... h3?
Skak er svært, også når man ken-

der de generelle ideer.
Dette er den mest oplagte bonde

at skubbe frem, men også den for-
kerte.
Sort holder remis på enmåde, der

ikke kan findes i hurtigskak, men
som er meget instruktiv og under-
holdende alligevel: 53... f5! 54. Tc2
Kf6 55. Kc5 f4 56. Kb6 f3 57. b5 Kf5
58. a6 Kf4 59. Ka7 Ke3! Ingen skak
fra b8, tak! 60. b6 f2 61. Tc1



Det ser ud til at Sort kommer for
sent, men et sidste trick redder
dagen. 61... Kd2! 62. Th1 Th3!! Kon-
gen og tårnet vil forfølge det hvide
tårn langs første række. Den eneste
vej fremad er 63. Txh3!? f1D 64.
Txh4, men Sort holder let. For ek-
sempel 64... Df2, og det er svært for
Hvid at komme videre. Den sorte
dronning er perfekt placeret på c5.
54. Tc2!
54. Tc1? lader Sort holde remis på

en fantastisk vis: 54... f5 55. Kc5 f4
56. Kb6 f3 57. b5 f2 58. a6 h2 59. a7
(59. Ka7? er for langsomt. Sort vin-
der efter 59... Te3!) Det ser ud til at
Hvid vinder, men Sort har et vente-
træk, der vender op og ned på det
hele.

59... Ta4!! Pointen er, at når den
hvide konge kommer til b7 vil den
stå i vejen for dronning på a8. For
eksempel: 60. Kb7 Th4 61. Th1 Tf4
62. a8D!? f1D 63. Txf1 Txf1 med
snarlig remis.
54... Kg6
Denne gang er det for langsomt at

flytte f-bonden fremad.
55. Kc5 Kg5 56. Kb6 Kg4

57. a6?
Igen en hurtigskak-beslutning,

der er svær at kritisere, men som
ikke desto mindre er forkert.
57. b5! f5 58. Ka6! var den rigtige

måde at spille på. Det er en af den
slags ideer, der er lettere at forklare
bagefter. En grundregel i tårnslutspil
er, at tårnet er bedst placeret bag fri-
bonden. Det vil sige b-linjen for
Hvid i denne stilling. 58... f4 59. b6
f3 (59... Tb3 60. Kb7! er et vigtigt
mønster at kende til. Denne zig-zag
manøvre med kongen forekommer
ofte med forbundne fribønder. Jeg
var lidt chokeret, da jeg viste dette
eksempel til et par stormestre, og
ingen af dem kendte til dette lille
mønster...) 60. Tb2! Te3 61. b7.
Denne gang kommer det sorte mod-
spil for sent. 61... Te8 62. Kb6 Th8
63. Tb4+! Det nemmeste. 63... Kg5
Husk at kongen ikke kan stå på g3
pga. skakken på b8. 64. Tb1 h2 65.
Ka7! Igen zigzag! Hvid vinder.
57... Kg3 58. a7 h2 59. Tc1 Kg2 60.

Kb7 h1D 61. Txh1 Kxh1 62. b5 f5 63.
b6 f4 64. Kc8 f3 65. b7 Txa7 66. b8D
f2 67. Dxa7
½–½.
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DM i ungdomsskak
88 ungdomsskakspillerede deltog
i Ungdoms DM, der blev arrangeret
af Skanderborg Skakklub. Mester-
skaberne blev spillet på Morten
Børup Skolen, hvor der også har
været spillet divisionsafslutninger.

Skanderborgs egen stjerne, euro-
pamesteren Jonas Bjerre, overlod

at lade Skanderborgs viceborgmester
Frank Megabody (S) foretage sit al-
lerførste træk i mesterskaberne. Og
så var DM i gang, og der blev kæm-
pet intensivt om pointene. De bed-
ste kvalificerede sig til de nordiske
mesterskaber i Finland til februar.

Resultater

P8: 1. Elin Wu, Nørrebro Skakklub, 5/7.
2. Leia Andries, Prøvemedlem, 3½.

U08: 1-2. Andreas Philip Cort Maleeva Hansen, Nørrebro Skakklub,
og Vitus Bondo Medhus, Evans, 6½/7.

P 10: 1. Gabriella Engel, Prøvemedlem, 4/7.
2. Precious Grønhøj, Aars Nibe, 3.

U10: 1. Albert Mechlenburg Møller, Frem, 7/7.
2. Noah Wahlgreen, BMS, 6.

P12: 1. Abigail Riss Weersing, Køge, 7/7.
2. Ingrid Elmer Nielsen-Refs, Amager, 6.

U12: 1. Casper Liu, BMS, 6/7.
2. Simon Ehrenreich, SK 1968, 5½.

U14: 1. FM Jonas Bjerre, Skanderborg, 4½/5.
2. Adesh Easwaralingam, Fredericia, 4.

P15: 1. Nienke van den Brink, BMS, 3/5.
2. Benedicte Kistrup, BMS Skak, 1.

U16: 1. Thomas Søndergaard Thybo, 3½/5.
2. Asbjørn Hovgaard Schack, Haderslev, 3.

P19: 1. Anna Hedelykke Jensen, Nordre, 2½/5.
U19: 1. Bjarke Hautop Kristensen, Evans, 3½/5.

2. Alexander Le Besq, Frem, 3½.

Fotos: Claus Quist
Jessen
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Af Lars Schandorff

Humøret var højt, og der var
masser af ungdommelig opti-

misme at spore før afrejsen, som
man kan se af den spillende holdle-
der Allan Stig Rasmussens optakt på
skak.dk:

Lad det være sagt med det samme:
Vi glæder os alle helt vildt! Udsigten
byder på 1½ uge med masser af
skak, benhård modstand og forhå-
bentlig varmere vejr. Stemningen på
holdet er tårnhøj, og optimismen er
ungdommelig!

Man kan godt nøjes med at se
fremad, og bare fokusere på det po-
sitive. Der er rigeligt til at skrive
mange sider! På den anden side vil
det også være dumt ikke at evaluere
på forløbet henimod stævnet. Det er
ingen hemmelighed, at vi stiller hi-
storisk svagt op i år. Grundene er
flere, lige fra de markant forringede
vilkår og den ikkeeksisterende ind-
dragelse af eliten i processen, til di-
verse afbud og udtagelsen med
fokus på ungdom etc. Forhåbentlig
bliver processen mere professionel
næste år.

Heldigvis ligger vores opgave i at få
det bedste ud af situationen. Vi har
alle forsøgt at prioritere skakken så
højt som muligt og har således kun-
net holde to træningssamlinger. Den
første foregik i min hybel i Randers,
hvor svenske Nils Grandelius var
med som træner. Han er vores del-
tids-supersekundant under turne-
ringen; desværre er han dog blevet

for glad for Danmark(!) til at tage
med til Kreta. Det betyder desværre,
at Gammelsmølf (undertegnede)må
agere spillende holdkaptajn der-
nede.

Den sidste samling var ved Mads
Hansen på Fyn i efterårsferien, i for-
længelse af Odensemesterskabet.
Dertil har vi holdt flere små samlin-
ger med to 2-3 personer, og den sid-
ste optakt byder bl.a. på holdskak i
Sverige og Island.

Et nyt tiltag er holdtrøjer. Planen var
en T-shirt og en polo; desværre var
sidstnævnte helt umulige at skaffe
fra den ønskede producent, så det
blev i stedet to T-shirts. Uanset en
fin understregning af, at vi repræ-
senterer Danmark og har fokus på
holdet, frem for det individuelle. Vi
beklager dog de manglende evner
udi positurer…

Vores hovedmål er at levere en god
og underholdende holdindsats. Vi vil
hellere slå et stærkt hold end spille
uafgjort mod tre. Ser man på vores
spillestil, er det nok ogsåmere sand-
synligt.

Samtidig håber vi på at få en fanta-
stisk god tur sammen, så det er sjovt
at spille på landsholdet. Personligt
er det uden sammenligning dér, jeg
plejer at føle størst pres. Forhåbent-
lig er de tre debutanter mentalt
stærkere, men opbakning betyder
nok mere end de fleste tror!

Det blev dog hurtigt hverdag på
Kreta, da realiteterne indfandt sig.

Hård start

1. runde
Tjekkiet – Danmark 3½-½
1. GM Navara (2726) –
GM Rasmussen (2542) 1-0

2. GM Zbynek Hracek (2610) –
IM Thybo (2479) ½-½

3. GM Jiri Stocek (2581) –
IM Ochsner (2458) 1-0

4. GMVojtech Plat (2551) –
IM Percivaldi (2388) 1-0

2. runde
Slovenien – Danmark 2½-1½
1. GM Lenic (2650) –
GM Rasmussen (2542) 1-0

2. GM Beliavsky (2547) –
IM Ochsner (2458) 0-1

3. GM Pavasovic (2548) –
IM Percivaldi (2388) ½-½

4. GM Skoberne (2544) –
IM Hansen (2393) 1-0

3. runde
Danmark – Finland 1½-2½
1. GM Rasmussen (2542) –
GM Nyback (2572) 1-0

2. IM Thybo (2479) –
IM Ebeling (2465) ½-½

3. IM Ochsner (2458) –
IM Sipila (2363) 0-1

4. IM Hansen (2393) –
FM Niemi (2324) 0-1

Runderne bød dog på et par meget
fine enkeltpræstationer. I den for-
bindelse skal man også lige huske, at
det danske landshold ofte tidligere
har haft store problemer med at be-

sejre højere ratede modstandere.
Især Bjørns sejr over en levende le-
gende og Allan Stigs spektakulære
mat skinner i øjnene.

Bjørn Møller Ochsner
kommenterer

Hvid: Bjørn Møller Ochsner (2458)
Sort: Alexander Beliavsky (2547)
Spansk / C88

Nårman slår Alexander Beliavsky op
i sin database, fremkommer mere
end 3500 partier over de seneste
50(!) år. Næsten 100 af partierne er
mod verdensmestre. Han har i årtier
ligget med et ratingtal på den sjove
side af 2600 og toppede med 2710
for 20 år siden. En sand verdens-
stjerne.

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0–0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3
Grundstillingen for min forbere-

delse. Beliavsky har med 7... d6 været
en af hovedpionerne for sort i
Breyer-varianten (9... Sb8), mens

han i nyere tid har taget særligt
Marshall-gambitten (7... 0–0 8. c3
d5!?) på repertoiret.
7... 0–0
Gambit?
8. a4
Njet. Teksttrækket udgør én af de

såkaldte Anti-Marshall-varianter,
hvor Hvid ‘forhindrer’ Sort i at ofre
bondenmed ... d5. Uanset hvor sjovt
det måtte være at få en lektion i
gambitspil af en dynamikkens me-
ster, så er det nu sjovere at spille på
modstanderens svage(re) sider...
8... b4 9. d4 d6 10. dxe5 dxe5

11. Lg5!?
Hvid udvikler og kæmper om d5-

feltet. Trækket er forsøgt af Giri og
Ponomariov i 2013, men er ellers
helt og aldeles utestet. Det blev fore-
slået mig af Nils Grandelius i forbe-
redelsen, og selvom Sort har et par
måder at opnå lige spil, er de ikke så
ligetil.
11... Lg4
Beliavsky svarer med et sundt ud-

viklingstræk, der dog giver Hvid,
hvad han ønsker – nemlig at konso-
lidere stillingen med en springer på
d2, hvorefter løberen står langt bedre
på g5 end det sædvanlige c1-felt.
I stedet er 11... Dxd1 12. Txd1

Sxe4 en korrekt og konkret måde at
besvare Hvids træk 11 på, men efter
13. Lxe7 Sxe7 14. Sxe5 skal Sort finde
14... Sc5! 15. Sd2 Lf5! 16. Sdc4 f6! for
at holde balancen. Sort har andre
muligheder i træk 11, men at den
måske mest naturlige måde at be-
svare 11. Lg5 på kræver så stor præ-
cision fra Sort efterfølgende, gør
efter min mening trækket til et
spændende (engangs-) forsøg.

HOLD-EM PÅ KRETA
Danmark stillede med et ungt og rimelig uprøvet hold til EM bestående af

GM Allan Stig Rasmussen og fire unge IMere: Jesper Thybo, Bjørn Møller Ochsner,
Martin Percivaldi og Mads Hansen.

Fra Danmarks kamp mod Slovenien. Allan Stig Rasmussen tabte på 1. bræt til stormesterkollegaen Lenic, mens Bjørn Møller
Ochsner fik sin hidtil bedste skalp, da han på 2. bræt slog verdensstjernen Beliavsky. Bag Ochsner ses Martin Percivaldi og Mads
Hansen. Foto: Maria Emilianova.



12. Dxd8 Taxd8 13. Sbd2 h6 14.
Lh4
Selvom Hvids løber gik til g5 for

at kæmpe om de hvide felter i cen-
trum, er det for tidligt til 14. Lxf6, da
Sort så får alt for god kontrol over de
sorte felter, herunder d4. 14... Lxf6
15. h3 Lxf3 16. Sxf3 Sd4 giver lige
spil.
14... Sa5 15. h3 Sxb3 16. cxb3!
En glimrende struktur i sådanne

stillinger, da det åbner sluserne ned
mod Sorts c-bonde samt stabiliserer
en fremtidig hvid springer på c4.
16... Le6 17. Tac1 g5 18. Lg3 Ld6

19. Tc6
19. Sxe5! er måden, hvorpå Sorts

træk 11 skal straffes! Jeg havde dog
misset, at Hvid efter 19... Sh5 har 20.
Sef3! Sxg3 21. e5! med en ekstremt
behagelig fordel; 19. Sc4 Lxc4 20.
Txc4 Sd7 er lige.
19... Sd7! 20. Txa6 Sc5 21. Ta5 f6

22. Tc1
22. Te3? h5, og Hvid er bastet og

bundet.
22... Sd3
Lidt for ambitiøst.
Bedst var 22... Sxb3 23. Sxb3 Lxb3

med lige spil efter 24. Sd2 Le6 25. Sc4
Ta8 26. Txa8 Txa8 27. b3.
23. Tc2

23... Ta8
Computerenmener stadig, at Sort

står fint efter 23... h5 24. Kf1 (24.
Tb5!?) 24... g4! (24... h4 25. Lh2med
lille hvid fordel) 25. hxg4 hxg4 26.
Sh4 Sc5! Og det viser sig, hvordan
Sorts seneste tre træk alene har været
rettet mod at destabilisere Sf3, hvor-
med Sc5 er tabu, fordi Sd2 hænger!
Beliavsky spiller samme idé, men
computeren har formået at få gen-
nemført Sd3–c5 uden at bytte Hvids
lidt offside tårn på a5. Skak på et
andet niveau.
24. Txa8 Txa8 25. Sc4!
Nødvendigt, og med truslen om

Sfd2, konsolidering og merbonde.
Nu er det Sort, der skal passe på.
25... Lxc4 26. Txc4 Sxb2 27. Tc2
27. Tc6!? Sxa4!
27... Sd1
27... Sd3 28. Sd2, og Hvid kan

med fuld kontrol over stillingen tage
kongen og løberen med.
28. Sd2 Sc3 29. f3 Lc5+
Bedre var formentlig 29... Se2+, da

det tvinger Hvid til at finde 30. Kh2!
for at kunne tage løberenmed næste
gang.
30. Kf1 Td8 31. Le1
Truer kraftigt med Sb1.
31... La7
31... Ld4 32. Sc4 Kf7 33. Sa5 Td6

34. Lxc3 bxc3 35. Ke2 med lille hvid
fordel.
32. Sc4 Td1 33. Td2

33... Tc1?!
33... Tb1! Både Beliavsky og jeg

troede, at dette naturlige træk var
upræcist, fordi et senere Sd2 dækker
b3 og kommermed tempo på tårnet.
Men efter 34. Td8+ Kf7 35. Td7+
Ke6 36. Txc7 Ld4 bør Hvid søge sit
eget modspil med 37. a5!, hvorimod
37. Sd2?! Ta1 38. Tc6+ Kd7 39. Txf6
er farligt for Hvid grundet den for-
a l l e - a n d r e - e n d - S t o c k f i s h -
overseelsesværdige manøvre 39...
Sa2! fulgt af Sc1-d3, og Sort er
ovenpå.
34. Td8+ Kf7 35. Td7+ Kg6??
En stor blunder i gensidig tidnød.
I stedet gav 35... Ke6 stadig Sort

gode remischancer, men det kræver
igen ekstrem præcision og en sprin-
germanøvre: 36. Txc7 Ld4 37. Tb7
Ta1!! (37... Sxe4 38. fxe4 Lc3 39. Ke2,
og Hvid centraliserer og beholder en
farlig a-bonde) 38. Txb4?! Sa2 fulgt
af Sc1-d3.
36. Txc7 Ld4 37. Sd6!
Ups! Så er der matnet.
37... h5 38. g4 Se2 39. Txc1 Sxc1

40. Lxb4 Sxb3 41. a5
Og sort kan ikke stoppe Sb5 fulgt

af a6-a7-a8. En ganske god skalp i
bæltet.
41… opgivet.
1–0.
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Allan Stig kommenterer

Hvid: Allan Stig Rasmussen (2542)
Sort: Tomi Nyback (2572)
Spansk / C92

Optakten var to nederlag med sort
mod et snit på små 2700. I det lys var
dette en yderst taknemmelig opgave:
Hvidmod én, der kun for få år siden
lå på 2650! Nu om dage spiller Tomi
ikke ret meget skak, hvilket afspejles
i styrketallet.

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0–0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3
Ingen overraskelse indtil videre,

sådan spiller Tomi altid.
7... d6
7... 0–0, Marshall-varianten, var

hans alternativ.
8. c3 0–0 9. h3 Lb7 10. d4 Sd7
Tidligere spillede han 10... Te8 ,

klassisk Zaitsev, men i det seneste
parti var valget faldet på teksttræk-
ket.
11. Sbd2
Til OL i 2016 spillede jeg (med

succes!) en idé af vores sekundant
Nikos: 11. Lc2!?
11... exd4 12. cxd4 Lf6 13. Sf1
Allerede her kom første lange tæn-

kepause for finnen, selvom stillingen
er helt standard.
13... Sa5 14. Lc2 Te8 15. Sg3 g6
Sort kan ikke tillade hesten at

komme til femte række. Men træk-
ket svækker også kongestillingen.
16. Lh6

Stadig ret kendt teori, men her gik
Tomi i boksen i over 20 min. Han er
nødt til at gøre noget ved springeren
på randen, før Hvid begrænser dens
muligheder med b3.

16... Sc4 17. b3 Sa3

Koncentrationen lyser ud af den spillende holdkaptajn Allan Stig Rasmussen. Foto: Maria Emelianova.



17... Scb6?! 18. a4 med klar hvid
fordel er absolut ikke nogen forbed-
ring for Sort.
18. Ld3 c5
Pointen med springermanøvren;

Sort finder nytte i dens ellers udsatte
placering på a3, eftersom han truer
en march med c-bonden. Samtidig
angribes Hvids centrum. Så langt så
godt. Vor svenske deltids-superse-
kundant, Nils Grandelius, havde an-
befalet mig at gå efter denne stilling.
19. Lf4
Jeg kan nok godt afsløre, at nogle

af mine varianter langt fra sluttede
her – og flere af dem indeholdt mas-
ser af gift. Desværre havde jeg ikke
kigget bredt nok og havde kun 4 for-
skellige sorte træk i denne stilling;
ikke nok til at have Sorts svar med.
19... Sf8!
Stærkt spillet. Formentlig stillin-

gens klart(!) bedste træk. Det er
endda spillet et par gange tidligere,
men pinligt nok var det desværre
gået helt under min radar.
Tidligere i år havde Nils selv føl-

gende teoriduel i varianten: 19...
cxd4 20. Lxd6 Le7 21. Lxe7 Dxe7 22.
Dd2 Sc5 23. Tad1 Tad8 24. Dh6 b4

25. Sh2 og det blev senere remis i
Grandelius (2665) - Sadzikowski
(2548), EM 2017.Her havde jeg fx en
lille forbedring med i form af 25.
Sh5!, og Sort dør i angreb.

20. e5 dxe5 21. dxe5
Chess24-computeren foreslog 21.

Lc1!? med fordel. Selvom Lc1 oplagt
var et træk, jeg havde i baghovedet,

var det på ingenmåde en overvejelse
i denne stilling. Sort har lige slået en
af mine brikker – så nu skal jeg slå
en af hans! Han står nu fint uanset.
21... Le7
Her gik det op for mig, at Sorts

plan var en voldsom forbedring af
de ting, jeg havde kigget på. Hvid er
nok en lille smule ovenpå endnu,
men det er på ingen måde kritisk.
21... Lg7 22. Le4 er også fornuftigt

for Sort, men forståeligt nok vil han
gerne kunne aflive en hvid springer,
hvis den hopper til d6.
22. De2
Første nye træk i partiet. Tidligere

har Hvid spillet 22. Le4 og remis 37
træk mellem Azarov (2599) –Esi-
penko (2445),Moskva 2016,men jeg
havde ikke lyst til at tilbyde et dame-
byt, eftersom det ville gøre Sa3 gla-
dere.
22... Se6
Blokadespringer!
23. Lc1 Lxf3!
Giver løberparret,men vinder lidt

tid. Sådan er det med skaktræk, de
har næsten alle fordele og ulemper.
En pointe jeg aldrig har fået ind-
prentet bedre end af Matthew Sadler
i en videoserie på Chess24 (nej, jeg
er ikke sponsoreret af dem, bare
fan).
23... c4? 24. Le4 Lxe4 25.Sxe4 med

klar hvid fordel er allerede rigtig pro-
blematisk for Sort. Umiddelbart
truer der slag på a3 fulgt af en gaffel
på f3; 23... b4 ville være en klar ind-
rømmelse, for pludselig kan Sort
godt glemme håbet om en farlig fri-
bonde i c-linjen, og Hvid får et dej-
ligt felt på c4.
24. Dxf3 c4 25. Le4

25... Tc8?
Overraskende nok den afgørende

fejl. Sorts stilling er utrolig skrøbe-
lig; på sin vis ikke så overraskende
med tanke på springeren på a3.
Eneste vej for Sort var 25... Sd4 26.

Dd1 (eller endnu skarpere: 26. Dg4!?
Sac2 27. Td1 h5!! 28. Sxh5 Dc8!) 26...
Tc8 27. Sh5 og alt kan ske (selvom
maskinen siger ca. 0.00).
26. Td1!
Jeg overvejede lidt 26. Lxa3 Lxa3

27. bxc4, for det ser behageligt ud for
Hvid, omend ret remisagtigt.Match-
situationen gjorde dog, at det ikke
var svært at forkaste. Langt mere in-
teressant var 26. b4!? der fanger
springeren! Forresten en idé, som jeg
først spottede her. 26... Lxb4 27. Lxa3
Lxe1 (på 27... Sg5 har Hvid både det
sikre 28. De3 – og det mere spæn-
dende 28. Lxb4 Sxf3+ 29. Lxf3 med
en svær stilling at vurdere. Giv Hvid
et træk, og Sort er helt færdig, men
minmodstander ville nok have insi-
steret på at flytte først...) 28. Txe1.
I starten var jeg meget optimistisk

omkring dette,men da jeg opdagede
28... Da5 , blev jeg mere usikker.Min
maskine angiver 29. Td1 b4 30. Lc1
Dxe5 31. Td7 og 0.49 til Hvid.
26... Da5
Så blev damen også parkeret på si-

delinjen! Jeg tror, Sort var bange for
b4-planen, hvorfor han valgte at for-
hindre den.
Det var dog bedre at spille 26...

Dc7, selvom det stadig taber til 27.
Sf5! (27. b4 er ikke nær så godt pga.
27... Dxe5 28. Lxa3 Sg5 29. De3 Sxe4
30. Dxe4 Dc3! 31. Df3 Dxf3! 32. gxf3
a5 med fuld kompensation. Men
først skal varianten findes, og der-
næst skal man have samme klarsyn
som computeren; slet ikke let.) 27...
gxf5 28. Dxf5 Sf8 29. e6! (29. Lh6 er
også lovende.) 29... fxe6 30. Dg4+
Kh8 31. Lf4! En vigtig indskydelse!
31... e5 32. Lh6 Lf6 33. Lxf8 Txf8 34.
Td7, og Sort må give for meget ma-
teriale.
27. Sf5
Ikke noget svært træk at finde,

men har til gengæld generelt haft

Bjørn Møller Oschner (tv.) og Mads Hansen i kamp for Danmark.
Foto: Maria Emilianova.42 • EM for hold

utrolig svært ved at spille den slags,
med mindre det materielle(!) afkast
har været åbenlyst. Det forsøger jeg
at ændre på, foreløbig med svin-
gende succes.
27... gxf5
27... Lf8 28. Td7 er let.
28. Dxf5 Sf8 29. Lh6
Det tog ikke mange sekunder at få

øje på partiafslutningen, så her
måtte jeg tage mig sammen, for ikke
bare at gå efter et billigt trick.
I starten havde jeg nemlig ikke set

gendrivelsen af 29... Ted8 og troede
derfor, at 29. Ld5 – med planen 29...
Se6 30. Lh6 og hvid vinder – var det,
jeg burde spille. Men både 29... Sg6
og 29... Kh8!? var mere irriterende
end partifortsættelsen.
29... Sg6
Hurra!! Tillader en sød mat i en

håbløs stilling.

Til gengæld havde 29... Ted8 30. Lxf8
Kxf8 31. e6 f6 32. Dxh7 med udæk-
kelig mat ikke ændret resultatet.

30. Dxf7+
Indimellem er skak ultimativ

glæde! Her gav min chokeredemod-
stander op, hvorefter han dog indså,
at han burde have tilladt matten:
30…. Kxf7 31.Ld5. Pyt. Langt

værre var det, at det for holdet des-
værre viste sig at være en ret ligegyl-
dig sejr. Det er indimellem den hårde
virkelighed ved den slags stævner.
1–0.

A day in the life

På landsholdets egen facebookside
Skaklandsholdet kunne man læse
Allan Stigs gennemgang af en typisk
dag…

Hvordan forløber en dag typisk til EM?
0900-0930 Bip bip bip. Biiiiiiiiip!
0930-1000 Morgenmad
1000-1230 Brætparringer kommer og

prep starter, der gås lidt fremog tilbage
mellem værelserne (evt. ved at hoppe
over altanhegnet - det er jo et ungt
hold), ping-pong med Nils og oversid-
deren, der deles godt med filer, og
oversidder hjælper fx med at terpe va-
rianter på bræt.
1230-1300 Havet kalder (havbunden

er desværre elendig, men temperatu-
ren er fin og bølgerne sjove), der slap-
pes af eller arbejdes videre, lidt
afhængig af hvor travlt man har på
dagen.
1300-1330 Frokost
1340-1445 Mere prep, kaffe etc.
1445-1500 Afgang til spillestedet
1500-2000 Skak! (Oversidderen føl-

ger livedækningen...)
2000-2045 Aftensmad og snak om

kampene
2045-2145 Fitness/løb/gåtur/afs-

lapning
2145-2200 Ny parring og holdmøde
2200-0030 Prep prep prep, af-slap-

ning, hygge
0030-0900 Der trækkes fisk i land

Humøret var intakt, og det var lysten
til at fighte også.Med tre sejre i træk
spillede holdet sig op igen.

Flot comeback

4. runde
Kreta - Danmark ½-3½
1. FM Hristodoulou (2318) - GM
Rasmussen (2542) 0-1

2. FM Kiriakos Vlahos (2306) -
IM Thybo (2479) ½-½

3. Anagnostopoulos (2290) -
IM Percivaldi (2388) 0-1

4. Papadopoulos (2182) -
IM Hansen (2393) 0-1

5. runde
Danmark – Skotland 3-1
1. IM Thybo (2479) -
FM Tate (2366) ½-½

2. IM Ochsner (2458) -
FM Berry (2283) 1-0

3. IM Percivaldi (2388) -
FMMorrison (2278) ½-½

4. IM Hansen (2393) -
Grant (2179) 1-0

6. runde
Danmark – Portugal 2½-1½
1. GM Rasmussen (2542) -
IM Ferreira (2499) 1-0

2. IM Thybo (2479) -
IM Sousa (2405) ½-½

3. IM Bjørn M. Ochsner (2458) -
FM Da Silva (2355) 1-0

4. IM Mads Hansen (2393) -
IM Martins (2384) 0-1



35. Txd4 Dxd4 36. Dg5+; 35. Le3
Lxe3.
35... Lxf2+! 36. Kxf2 Te2+ 37. Op-

givet.
37. Kg3 (eller 37. Kg1 f2 mat) 37...

Dxd3 38. Dg5+ Kf7 39. Dg7+ Ke8
40. Dg8+ Kd7 41. Dg4+ Te6 og slut.
0–1.

Det var i mellemtiden blevet hverdag
igen for de danske drenge, der løb
ind i nye nederlag

Ny nedtur

7. runde
Serbien – Danmark 3-1
1. GM Ivanisevic (2593) -
GM Rasmussen (2542) 1-0

2. GM Perunovic (2608) -
IM Thybo (2479) 0-1

3. GM Indjic (2591) -
IM Ochsner (2458) 1-0

4. GM Sedlak (2547) -
IM Percivaldi (2388) 1-0

8. runde
Danmark - Grækenland II 1½-2½
1. GM Rasmussen (2542) -
GM Nikolaidis (2519) ½-½

2. IM Thybo (2479) -
GM Kelires (2510) 0-1

3. IM Ochsner (2458) -
IM Theodorou (2512) 0-1

4. IM Hansen (2393) -
GMMastrovasilis (2488) 1-0

Afgørelsen

Inden sidste runde førte Aserbajds-
jan med 13 matchpoint foran Rus-

land og Ukraine med 12. Aserbajds-
jan og Ukraine skulle mødes i et ner-
vepirrende opgør, mens russerne
skulle op imod et solidt tysk hold,
der var kommet stærkt i slutfasen af
turneringen.
Aserbajdsjan fik hurtigt to remi-

ser med de sorte. Mamedyarov fik
for en gangs skyld intet med de
hvide på topbrættet mod Eljanov, og
det styrede også mod remis. I et for-
søg på at vinde matchen og selv af-
gøre det hele gik farlige Arkadij
Naiditschfra Aserbajdsjan hurtigt
all-in med et spektakulært officer-
soffer:

Lars Schandorff kommenterer

Hvid: Arkadij Naiditsch (2702) –
Sort: Ruslan Ponomariov (2687)
Pirc’ Forsvar / B07

1. e4 d6 2. d4 Sf6 3. Sc3 g6 4. Le3
c6 5. h3 Lg7 6. Sge2 b5 7. a3 0–0 8.
g4 e5 9. d5 Lb7 10. Sg3 a6 11. g5
Sfd7 12. h4 Te8 13. h5 Sb6 14. hxg6
hxg6 15. Sf5!

Sort vover ikke at tage imod. Efter
15… gxf5 16. Lxb6 Dxb6 17. exf5 har
Hvid hurtigt afgørende angreb.
15... cxd5 16. Lxb6 Dxb6 17. Lxb5!

gxf5
Pono giver en kvalitet. På 17…

axb5 vinder 18. Sxg7 Kxg7 19. Df3
Dd8 20. Th7+! Kxh7 21. Dxf7+ Kh8
22. Ke2 fulgt af Th1+. Derfor skulle
Lxb5 spilles. For at fjerne løberen og
gøre plads til, at tårnet kunne

komme til h1.
18. Lxe8 Dd8 19. Dh5 Dxe8 20.

exf5 De7 21. f6 Lxf6 22. gxf6 Dxf6
23. 0–0–0 d4 24. Se4 Lxe4 25.
Dg4+ Kf8 26. Dxe4 Ta7 27. Td3 Sd7
28. Tf3 Dg5+ 29. Kb1 Ke7 30. Dc6
Sf6 31. Th8 Dg1+ 32. Ka2 Dg4 33.
Th6 De4 34. Dxe4 Sxe4 35. Txf7+
Kxf7 36. Th7+ Ke6 37. Txa7 Sxf2 38.
Kb1 e4 39. Txa6 e3 40. Kc1 d3 41.
cxd3 Sxd3+ 42. Kd1 Sxb2+ 43. Ke2
Sc4. Remis.
½–½.

Trods flere kæmpe chancer lykkedes
det ikke Hvid at vinde. Helt frem til
træk 39 var der fin kontrol. Her
havde 39. Kc1 stadig vundet.Nu blev
facit i stedet 2-2. Lidt synd for det
flotte oplæg. Russerne satte som ven-
tet Tyskland under pres og fik en
komfortabel 3-1 sejr. Dermed endte
de lige på førstepladsen med Aser-
bajdsjan, men tabte på korrektion.
Det må siges at være i orden, ikke
mindst med den indbyrdes kamp in
mente. Ukraine fik bronze, ligeledes
på korrektion foran overraskelsen
Kroatien.Hos kvinderne vandt Rus-
land derimod sikkert.Her har der al-
drig været den samme vaklen.

Det er ikke kun i toppen, at sidste
runde afgør det hele. Alle placerin-
ger sættes definitivt på plads. Dan-
mark skulle op imod et rimelig godt
østrigsk hold, bestemt en svær, men
ikke umulig kamp.Det krævede dog,
at der ikke var nogen, som faldt igen-
nem. Matchen så længe helt tæt ud
og styrede mod uafgjort, men som
flere gange tidligere i turneringen gik
det galt op imod tidskontrollen, hvor
flere af vores spillere kom i vanske-
ligheder. Da dagen var omme, var
det dog kun Allan Stig, der måtte
ned. Ekstra ærgerligt, fordi han
længe fulgte fint med sin højtratede
modstander. Retfærdigvis skal det
dog nævnes, at Bjørn reddede et
håbløst slutspil. Det er ofte små ting,
der koster matcherne.

I toppen førte 14. seedede Kroatien
sensationelt inden fridagen efter fem
runder, mens de russiske favoritter
og deres notoriske rivaler Ukraine,
Armenien ogAserbajdsjan alle havde
smidt matchpoint i starten, men
trods alt fulgte tæt efter.
I 6. runde blev Kroatien dog løbet

over ende af Ungarn, der smadrede
dem 3½-½ og dermed gik i front
sammen med Rusland. Armenien
tabte ærkefjendemødet mod Aser-
bajdsjan, og da storholdet anført af
en ellers stærkt spillende World
Cup-vinder Aronian også måtte ned
mod Tyskland i den efterfølgende
runde, var de helt ude af medalje-
kampen.
Rusland gik alene i front med 12

matchpoint efter pligtsejr over Un-
garn i 7. runde. Skulle det virkelig
lykkes for det stolte skakland at gen-
vinde en af de store holdkonkurren-
cer? Efter mange års tørke kom
forløsningen endelig for to år siden
ved EM i Reykjavik,men i mellemti-
den er så fulgt en ny skuffelse ved OL
i Baku 2016. Opgøret mod nr. to
Aserbajdsjan med 11 matchpoint i
ottende runde kunne ligne en lille fi-
nale. Rusland havde denne gang
sendt et rimeligt ungt, uprøvet hold
anført af veteranen Grischuk, mens
Aserbajdsjan stillede deres sædvan-
lige hold med stjernerne Mamedya-
rov og Radjabov i toppen. De to
leverede varen, og det endte med en
lidt overraskende, men klar 3-1 sejr
til Aserbajdsjan, der dermed havde
det hele i egne hænder inden sidste
runde.
Farverige Mamedyarov vandt et

fantastisk kampparti på topbrættet.

Lars Schandorff kommenterer

Hvid: Alexander Grischuk (2785)
Sort: Shakhriyar Mamedyarov
(2791)
Spansk / C72

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
d6 5. 0–0 Ld7
En solid og gammel, ja nærmest

lidt museumsagtig variant i en tid,
hvor alle spiller enten Berliner eller
Marshall.
6. Te1
Lidt håndledsagtigt.Hovedvarian-

terne er 6. c3 og 6. d4. Nu griber
Mame tro mod sin varmblodige og
dynamiske natur chancen for at
komplicere spillet.
6... g5!?

Så er stilen lagt.

7. Lxc6
7. d4 g4 bliver formentlig bare

trækomstilling.
7... bxc6 8. d4 g4 9. Sfd2 exd4 10.

Sb3 Se7
Ikke 10... c5?! 11. c3 dxc3 12. Sxc3

med god positionel kompensation.
11. Sxd4 Lg7
Det ser uklart ud. Comp siger dog

lige!
12. Sc3 0–0 13. Lg5
13. Le3.
13... f6 14. Le3 De8! 15. Dd3
15. Dd2 Dg6.
15... Df7 16. Dd2 Dg6
Sort kunne udnytte trækfølgen og

spille 16... Tae8.
17. Lf4 h5
Sort har lidt initiativ på kongeflø-

jen. De fremrykkede bønder er ikke
svage, og Sort har god officersop-
bakning, særlig når f6-f5 kommer.
18. b4
Nok bedre 18.f3.
18... h4 19. a4 Dh5

Initiativet er blevet kraftigere.

20. Le3 h3 21. Sce2
21. g3 f5 og Sort står overlegent.
21... hxg2 22. Sf4 Dh7!?
22... Df7 23. Sxg2 Sg6 med sort

fordel var vel enklere, men Sort har
et interessant offer i tankerne.
23. Sfe6 Lxe6 24. Sxe6 Sg6 25.

Sxf8 Txf8
Et chancerigt kvalitetsoffer. Hvids

konge savner noget beskyttelse.
26. Lf4
26. Kxg2? Dh3+ 27. Kg1 Sh4.
26... f5 27. exf5 Sh4

28. Ta3?!
28. Dd3! Lxa1 29. Txa1 Te8 30.

Dc4+ Df7 31. Dxc6 ser ud til at
holde.
28... Dxf5 29. Lg5 Sf3+ 30. Txf3

gxf3
Nu er bonden på g2 garderet. Det

er slut.
31. Lh6 Dd5 32. Dc1 Lc3 33. Te3

Ld4 34. Td3 Te8 35. c3

EM for hold • 4544 • EM for hold
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9. runde
Østrig – Danmark 2½-1½
1. GM Ragger (2659) -
GM Rasmussen (2542) 1-0

2. GM Shengelia (2556) -
IM Thybo (2479) ½-½

3. M Dragnev (2466) -
IM Ochsner (2458) ½-½

4. IM Diermair (2488) -
IM Percivaldi (2388) ½-½

Danmark endte som nr. 34 af 40 na-
tioner. Holdet var seedet 31, så no-
genlunde som forventet, men lidt
under. Også spillernes individuelle
præstationer var tæt på Elo-syste-
mets forudsigelser, men igen lidt
under. Det lykkedes ikke at slå et
stærkere hold, men det lykkedes til
gengæld at gå frisk til sagen og spille
en række underholdende matcher.
Her gør holdlederen status, hastigt
nedkradset i flyet hjem for at nå
Skakbladets deadline:

EM er slut. Aserbajdsjan vandt rimelig
sikkert og fortjent foranRusland, trods
ligestilling på matchpoint, efter at
have vundet det indbyrdes opgør. Vi
klarede os en smule under forventet,
men leverede et hæderligt resultat
med 6 MP, og sluttede tæt på vores se-
edning, så vi er rimeligt tilfredse.
... nej vel? Det var noget pis. Und-

skyld mit græske.
Vi må indrømme, at det rent

skaklige var en skuffelse. Vi fik ikke
rampå noget højereratet hold, endsige
uafgjort. Enkeltvis fik vi nogle gode
sejre over højereratede, faktisk 4 af
slagsen! Desværre ramte de meget
spredt, og så blev det jævnligt til “hæ-
derlige nederlag” (føj for et udtryk!) på
1½-2½. Så resultatet er ikke succeshi-
storien med dette landshold. Men det
var vel heller ikke formålet, med tanke
på den type hold man sendte afsted i
år?!
Det positive var til gengæld, at der,

mere end jeg nogensinde før har ople-
vet i denne sammenhæng, var tale om
et hold – der hang utroligt meget ud
sammen (særligt de fire helt unge),
hjalp hinanden så meget som muligt
med forberedelser etc. og havde det
sjovt sammen!
Det positive var også, at ingen faldt

igennem, og dermed fik tre af spillerne
også en ganske fin debut; absolut ikke
noget man kan tage for givet, særligt
ikke til EM, for der er aldrig rigtigt lette
kampe. Der var masser af læring, både
før og under stævnet, og der blev tan-
ket masser af erfaring!
Endelig var det positivt, at der ikke

blev fedtspillet, og indimellem resulte-
rede det i fremragende individuelle
præstationer, som oplagt viste, at der
er potentiale til meget mere!
Slutteligt skal man have med i be-

tragtningen, at der var tale om en lav-
budgettur (ca. halv pris ift. 2015, siger
min overslagsregning), fx illustreret af

løsningen med en spillende holdkap-
tajn, den 16 timer lange hjemrejse, og
at selvom vi havde supersekundanten
Nils Grandelius til hjælp, var det jo
langt fra på fuld tid.
Hvad skal der så til for, at vi kan

klare os markant bedre skakligt?
Personligt tænker jeg, at en del af

svaret må være noget i retning af
”masser af arbejde igennem mange
år”. Der er ihf. ikke nogen let genvej i
”større seriøsitet”, for den var i top
hele vejen rundt. Jeg står således gla-
deligt på mål for, at vi absolut gjorde
alt, vi kunne,med de evner vi besidder,
og de vilkår vi var givet.
Er det så en tilfredsstillende bund-

linje for en landsholdsdeltagelse?
Detmå være op til ledelsen – og ikke

mindst unionens medlemmer – at be-
slutte.

Det aserbajdsjanske vinderhold: Fra venstre forbundspræsident Zurab Azmaiparashvili, Rauf Mamedov, Shakhriyar Mamedya-
rov, holdkaptajn (?), Gadir Guseinov og Arkadij Najditsch. Foto: Maria Emilianova.

Den 20-årige stormester Rasmus Svane stiller op for Tyskland, og på Kreta leverede
han en fornem indsats på 5. bræt, hvor han med 5½ af 7 og en ratingpræstation på
2762 klarede sig bedst. Han lagde 14 ratingpoint til sit Elo på 2595 og kom dermed
over 2600. Foto: Maria Emelianova.

Slutstilling – åben række
1. Aserbajdsjan 14 MP, 230 modstanderpoint
2. Rusland 14 MP, 217,5 modstanderpoint
3. Ukraine 13 MP, 210 modstanderpoint
23. Norge 9 MP (bedst placerede nordiske hold)
27. Island 8 MP
31. Finland 7 MP
34. Danmark 6 MP
36. Færøerne 6 MP
40 hold deltog. Sverige meldte afbud.

Danske resultater
1. GM Allan Stig Rasmussen 3½/8 (-2,1 / 2524)
2. IM Jesper Søndergaard Thybo 4/8 (0 / 2478)
3. IM Bjørn Møller Ochsner 3½/8 (-4,4 / 2419)
4. IM Martin Percivaldi 2½/6 (0 / 2393)
5. IM Mads Hansen, 3/6 (-3,2 / 2350)
I parentes fremgang eller nedgang i Elotal samt rating-
præstation.

Slutstilling – kvinderækken
1. Rusland 17 MP
2. Georgien 14 MP
3. Ukraine 13 MP
32 hold deltog.

De russiske kvinder vaklede
ikke i modsætning til deres
mandlige landsmænd,
og de vandt kvinderækken
overbevisende uden nederlag.
Fra venstre Kateryna Lagno,
Alexandra Kosteniuk,
Aleksandra Goryachkina,
Valentina Gunina, Olga Girya
og holdkaptajnen Sergej
Rublevskij.

Foto: Maria Emilianova.
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Af Lars Grahn

Vi sidder på Café Oscar i Køben-
havn. Kalenderen hævder, at det

er en efterårsdag, men ifølge den
meteorologiske definition er det sta-
dig sommer. Og jeg forsøger at finde
de danske ord. Enken Camelia viser
billeder af sin elskede Palle Ravn
(1928-2012). Palle sidder og ryger på
terrassen over Centre Pompidou i
Paris; læser i en avis i en lænestol i
sommerhuset nær Örkelljunga på
den anden side af Øresund; ligger på
sofaen med en bog i hjemmet på
Frederiksberg. Der er intet skakspil
på nogen af billederne.

Det er den korte version. I den lidt
længere findes et ret begrænset antal
internationale skakturneringer. Her
spillede han ikke uden succes mod
verdensstjerner som Savielly Tarta-
kower, Lajos Portisch, Boris Spasskij
og Tigran Petrosjan. Palle Ravn – et
af Danmarks største skaktalenter –
sluttede med at spille skak på øver-
ste niveau efter OL i München i
1958. Han var 29 år på det tids-
punkt.
Men skakinteressen havde han

livet igennem. Når bladbuddet kom
med avisen til lejligheden i Frede-
riksberg, var skakspalten den første,
han læste.
Palle Ravn var manden som læste

digte på latin og fordybede sig i Al-
dous Huxleys religionsfilosofi med
poesi som underleverandør til filo-
sofien. Han var manden som skrev
en afhandling omAnton Tjekhov og
oversatte Aron Nimzowitsch fra rus-
sisk til dansk, men som – så vidt jeg
ved – aldrig skrev om sine præsta-
tioner på skakbrættet. ”Posse est
velle” hedder det på latin: At ville er
at kunne. For Palle Ravn gjaldt: At
kunne uden at ville. Han var et
sprogmenneske, der senere i livet er-
nærede sig som rejseleder og sprog-
lærer.
Palle Ravns forældre blev skilt i

midten af 1930erne, og familien
splittedes.Hansmor Ella emigrerede
til Tyskland og efterlod Georg med
deres to børn: syvårige Palle og hans
tre år yngre søster Birthe. Ella kræ-

vede senere, at datteren skulle bo hos
hende i Tyskland, mens Palle mest
voksede op hos sin farmor i Brøns-
høj, hvor han også gik i skole og spil-
lede skak i Brønshøj Skakklub.

Efter krigens slutning i 1945 giftede
Ella sig med en franskmand, der
havde været interneret i en tysk ar-
bejdslejr. Hun blev til Ella Claire og
bosatte sig i Paris, som Palle siden
ofte opholdt sig i blandt andet for at
være sammen med moderen.
I begyndelsen af 1950erne turne-

rede han Europa tyndt med en 60
ton tung kæmpehval,Mrs.Harøy, på
en lastbilanhænger. Det var hans op-
gave at gøre stanken fra kadaveret
knap så mærkbar for publikum. En
sommer arbejdede han som opva-
sker på en restaurant i Stockholm.

AT KUNNE
UDEN AT VILLE

Den svenske skakjournalist Lars Grahn har skrevet den fantastiske historie om
Palle Ravn. Skaktalentet der i løbet af 13 år fra 1945 til 1958 satte sit præg på dansk skak
med en række imponerende resultater, men som derefter lige så stille forsvandt ud af det

spil, som han dog hele livet igennem bevarede interessen for.

Palle Ravn
Født 1928. Død 2012.

Medlem af Brønshøj Skakklub
og siden Frederiksberg
Skakforening. Mesterspiller 1945 i
en alder af 16 år.

Delte sejren i KM 1951 med Jens
Enevoldsen, men tabte
omkampen. Vandt KM 1955
på deling med Bent Larsen.
Debuterede i landsholdsklassen i
1956 med en 8. plads.
Vandt danmarksmeterskabet i
1957. Var med på Frederiksberg
Skakforenings hold, der vandt DM
1966/67.
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Han holdt sig økonomisk gående
med tilfældige jobs, så han kunne
passe studierne ved Københavns
Universitet.
Efter hvalturneen tilbragte Palle

og hans ungdomsven Gert Henrich-
sen netop en tid i Paris, hvor de ar-
bejdede som uofficielle freelance-
korrespondenter for Ekstra Bladet.
Palle leverede blandt andet et inter-
viewmed Louis Armstrong.Ogmel-
lem skaktræk og andre opgaver
studerede han fransk og latin på Sor-
bonne.
En anden indkomstkilde for Pal-

les vedkommende var spil om penge
på skakcafeer i den franske hoved-
stad. Blandt modstanderne – kun-

derne – fandtes Tristan Tzara, en af
dadaismens frontfigurer. Tristan
Tzara ankom til sin stamcafé i sel-
skab med sin beundrerskare og spil-
lede gerne skak med Palle Ravn.
Venskabet var så tilpas nært, at Palle
Ravn kunne bede Tristan Tzara om
et lån på 100 franc. Studielånet blev
bevilget, uden at en tilbagebetalings-
aftale blev indgået. Og tiden gik. Så
midt under et parti tøvede Tristan
Tzara, da han i en vanskelig stilling
var i trækket og udbrød: ”Du har vel
ikke glemt, at du skylder mig 100
franc!” Palles kommentar til Came-
lia: ”Det var en nærig gammel mand,
og jeg havde håbet, at han havde
glemt det.”

Et punkteret billede
Palle Ravn var Bent Larsens bedste
ven. Det var ham, der præsenterede
Bent for dennes kommende hustru
Lizzie hjemme hos sig en aften i Bad-
stuestræde i 1961. Ifølge Lizzie var
det kærlighedmellem hende og Bent
ved første blik.Man kan forestille sig,
at Palle var kommet ind med noget
godt fra det franske køkken og pas-
sende vin hertil og stearinlys på bor-
det.
Men mit billede af den aften blev

punkteret, da jeg præsenterede tan-
ken for Camelia. Hun lo og forkla-
rede, at Palle kunne koge et æg,men
at hans madlavningskunst ikke
strakte sig meget længere end til det.

Et pasfoto fra 1986. Foto: Privat.

Palle Ravn (tv.) under DM 1957 mod Evald Lauridsen. Den tidligere danmarksmester Poul Hage følger med yderst tv.
Foto: Skakbladet.
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Alligevel lykkedes hans indsats som
matchmaker.

Hoppende cigaretgløder
Når Palle og Bent mødtes hjemme
hos Palle, var det skakspillet, der blev
taget frem. De spillede et utal af lyn-
partier. Kaffepletter på det robuste
tæppe, som også havde huller efter
hoppende cigaretgløder, vidnede om
udkæmpelsen af heftige dueller. En
del af de åbningsideer, som prøvedes
i Badstuestræde, blev afprøvet i
praksis i de allervigtigste turneringer.
Efter 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4.
exd5 exd5 blev Lajos Portisch over-
rasket af 5. Df3!? i interzoneturne-
ringen i Amsterdam 1964. Bent har
kommenteret partiet i ”50 udvalgte
partier 1948-69”, og der får vi bag-
grunden for det nye dametræk: det
var blevet testet i lynpartier mod
Palle.
Palle Ravns første succes i interna-

tional sammenhæng var fjerdeplad-
sen i en åben turnering i badebyen
Southsea på Englands sydkyst i
marts 1951. I ”The Guardian” den
17. april 2015 skrev Leonard Barden:
”A newly published edition of the
classic book Savielly Tartakower’s
My Best Games of Chess 1905-54
brought back a memory of Southsea
1951 where the icon was playing the
Dane Palle Ravn. Tartakower had a
fine attack, and he was scribbling va-
riations furiously on his score sheet.
It emerged that he wanted to include
the game in his book, but believed
the publisher’s deadline was immi-
nent. Nobody at Southsea dreamed
of protesting. If it happened today
Tartakower would be pilloried, his
legend trashed.” Tartakower vandt,
og partiet er med i bogen.
Partierne mod Tartakower blev en

føljeton i Ravns skakløbebane. Før-
ste gang de mødtes ved brættet, var
da Tartakower gæstede Danmark i
december 1948. Ud over en match
mod Jens Enevoldsen, som Enevold-
sen vandt 3½-2½ (første gang en
dansker vandt en match mod en
stormester), spillede Tartakower træ-

ningspartier mod blandt andre den
20-årige Palle Ravn. Tartakower
vandt partiet. Siden Southsea og
tredje gang i en timandsturnering i
Paris 1953 (remis).
Palle delte førstepladsenmed Bent

Larsen i københavnsmesterskabet
1955: vi rykker ned i kælderen i
Grundtvigs Hus i Studiestræde 38.
Bent Kølvig har fortalt mig, at elite-
klassen var anbragt i et sidelokale
adskilt med en slags søjlegang fra de
168 andre spillere. Det hele var op-
ført i gammelnordisk, ”mytologisk”
stil medmasser af granit og – så vidt
Bent husker – norrøne gudestatuer
og relieffer.
Det er torsdag den 17. februar kl.

18.30 og 3. runde: den nye lands-
holdsspiller Palle Ravn, Frederiks-
berg Skakforening, mod danmarks-
mesteren Bent Larsen, Københavns
Skakforening.

Lars Grahn kommenterer

Hvid: Palle Ravn
Sort: Bent Larsen
Hollandsk / A 89

1. d4 f5 2. c4 Sf6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7
5. Sf3 0-0 6. Sc3 d6 7. 0-0 Sc6 8. Dc2
e5 9. dxe5 dxe5 10. Td1 De8 11. Sd5
Tf7
Det naturlige træk. I Malaniuk &

Marusenkos ”The Leningrad Dutch”
nævnes i stedet kvalitetsofret 11...
e4!? 12. Sxc7 Df7 13. Sxa8 exf3 14.
Lxf3 Le6 15. b3 med en fortsættelse,
som fører til uklart spil.
12. Sg5 Td7 13. Le3 Sg4
Efter 13... h6 14. Sxf6+ Lxf6 15.

Ld5+ Kh8 16. Se6 har springeren en
udvej på c5. Den plan fungerer jo
ikke for Hvid, når springeren har
forladt f6.
14. Lc5 h6 15. Sh3
Den springer kan bare drømme

om at udrette noget på f4.
15... Sd4
Alternativet er at genere løberen

med 15... b6 og sætte hårdt mod
hårdt på den lange diagonal med
Lb7. Larsen sigtede i stedet på at øge

kontrollen i centrum og skabe pres
mod e2. I et længere perspektiv kan
man forestille sig, at Lc8 retter sin
opmærksomhed mod deplacerede
springer på h3.
16. Lxd4 exd4

17. c5
Ideen er at isolere bonden på d4,

men det giver Sort chancen for at
fordrive Sd5 og øge trykket mod e2.
Det havde 17. Da4! forhindret, da
17... c6 besvares med 18. Sb6, og al-
ternativet 17... Dxe2? 18. Te1 Dxb2
19. Tab1 Dd2 20. Se7+ fører til ge-
vinst for Hvid, der fremfor alt truer
slag på c8 fulgt af slag på d7. Efter 17.
Da4! havde Larsen skullet satse på
noget andet, hvilket havde givet
Ravn mulighed for at aktivere rand-
springeren med 18. Shf4.
17... c6 18. Sb4 Te7 19. Td2 a5 20.

Sd3 g5
Trækket forbereder et af Lenin-

gradtilhængernes foretrukne temaer:
fremstødet f5-f4.
21. Se1
Blokadespringeren omplaceres for

at sætte pres på d4-bonden.
21... Dh5 22. Sf3 f4!? 23. Sxd4
Efter 23. gxf4 Sf6 24. fxg5 Sd5 er

randspringeren strandet.
23... Tf7 24. Sf3 Sf6
Det er fristende straks at gå efter

springeren på h3. 24... Lf5! 25. Dc4
Se5 ville have været bedre.
25. Td8+
Det indgår i en desperat plan at

redde randspringeren. Det havde
været bedre at overgive den med 25.
Se5, og Hvid har en vist modspil.
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25... Tf8 26. Txc8 Taxc8 27. Sd4
Tce8 28. Te1 Sd5 29. Dc4

29... f3?
Det er meget muligt, at duellen på

dette tidspunkt er overgået til at
være et lynparti. Tobaksrøgen i kæl-
derlokalet var sikkert tæt, og Palle
Ravns askebæger fyldt til randen.
Hvis Sort først ophæver bindin-

gen med for eksempel 29... Tf7, så
truer 30. -, f3 31. Sxf3 g4, og sprin-
geren på d5 kan deltage. Denne plan
findes endda efter teksttrækket,men
ikke med samme effekt.
30. Sxf3 Txf3?
Hvid har næppe tilstrækkelig

kompensation for officeren efter
30... g4 31. Sf4 Txf4 32. gxf4 gxf3 33.
Lxf3 Df7.
31. Lxf3. Remis.

Hvid har to friske merbønder, og
31... Dxh3 gendrives af damefang-
sten 32. Lg4. Hvid står med andre
ord til gevinst. Bent Larsen i B.T.: Da
Palle Ravn havde brugt næsten al sin

betænkningstid, tog han dog mod
mit remistilbud.”
Det var meningen, at der skulle

spilles omkamp på fire partier i løbet
af efteråret, men den blev ikke til
noget. Bent var optaget af turne-
ringsspil i Jugoslavien, og Palle var
tilbage i Paris.
Fjerde gang Ravn og Tartakower

stødte sammen var i Paris den 8. ok-
tober 1955 i endnu en timandstur-
nering. Tartakower boede på et
tarveligt hotel i Paris, og dette blev
hans sidste turnering.Han besejrede
Ravn og vandt turneringen.Den sik-
kert beskedne førstepræmie havnede
i de rette lommer. Knapt fire måne-
der senere fandt man Tartakower
død på hans lurvede værelse på
Hotel Mazagran.Der fandtes intet af
værdi i rummet, ingen notater, ingen
bøger. Måske var Ravn med til be-
gravelsen på Cimetière de Pantin, en
stor kirkegård i udkanten af Paris i
februar 1956. Den 15. april flyttede
han hjem til København.
Året 1957 blev markant for Palle

Ravn. Som 28-årig blev han dan-
marksmester i Odense. Kort tid efter
forlovede han sig med den 19-årige
ballerina Hanne-Marie Petersen,
som blev spået en lysende fremtid
hos Den Kongelige Ballet. Palle var
særdeles interesseret i ballet, og det
er meget troligt, at det bragte dem
sammen.Hanne-Marie charmeredes
sikkert af den ni år ældre mand, der
var beleven og havde rødder i dan-
ske kulturkredse.Hun præsenteredes
for Palles far Georg, der lå alvorligt
syg på Frederiksberg Hospital.
Mellem danmarksmesterskabet og

vielsen på Kastrup Rådhus den 15.
august 1957 spillede Ravn med på
Danmarks hold ved studenter-VM i
Reykjavik. Bent Larsen var også med
i Island, hvor holdet håbede på at
være med i medaljestriden. Larsen
havde en dårlig turnering, og holdet
opnåede en beskeden placering. Lar-
sen kommenterede i ”Skakspilleren
II”: ”Hvis forklaringer ønskes, må
det anføres, at vi alle var noget tryk-
kede af, at Palle Ravns far lå alvorligt

syg.” Palles gevinst mod Lajos Por-
tisch var et af de få lyspunkter i Rey-
kjavik. Georg Ravn døde senere det
år, endnu ikke 50 år gammel. Han
kom ikke til at opleve sønnens bryl-
lup.
München OL 1958 blev Palles sid-

ste turnering på internationalt ni-
veau. Blot 29 år gammel gjorde han
sine sidste træk i sådanne sammen-
hænge. Det kunne være blevet en
blændende grande finale. I matchen
mod Sovjetunionen havde han
krammet på Tigran Petrosjan, som
fem år senere blev verdensmester
ved at detronisere Mikhail Botvin-
nik. Mod Ravn slap Petrosjanmed et
delt point. Bent Larsen kommente-
rede partiet i ”Skakspilleren II”:

Hvid: Palle Ravn
Sort: Tigran Petrosjan
Kongeindisk / E 90

1. d4 Sf6 2. c4 d6 3. Sc3 e5 4. Sf3
Sbd7 5. e4 g6 6. d5 a5 7. h3
Palle Ravn spiller glad og fro en

opstilling, som jeg engang havde an-
befalet ham. Noget i den retning, i
hvert fald. Faktisk har jeg aldrig sagt,
at det var nødvendigt med g2-g4 og
0-0-0. Men Palle Ravn var aldrig
bange for de allerstærkeste mod-
standere. Dem morede det ham at
spille imod, og han spillede bedre
mod folk som Petrosjan og Spasskij
end mod ukendte modstandere fra
Mongoliet eller Frankrig.
7... Sc5 8. Dc2 Lg7 9. g4 c6 10. Le3

cxd5 11. cxd5 0-0 12. Sd2 b6 13. 0-
0-0 Se8 14. Kb1 Lf6
En fin manøvre, der kvæler et

hvidt angrebsforsøg i fødslen. Hvid
når ikke at få spillet f2-f3 og h3-h4.
15. Sc4 Tb8 16. f3 Lh4 17. Lh6
Spillerne tvinger hinanden ud i de

følgende komplikationer. Nu er 17...
Sg7 18.Sb5 naturligvis dårligt for
Sort. På den anden side var 17. Sb5
ikke særligt godt for Hvid, han
kunne ikke i længden forhindre
Sorts fremmarch på dronningfløjen
efter 17... Dd7.
17... b5
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18. Sxb5!
18. Lxf8 bxc4 19. Lh6 g5 fulgt af

erobring af Lh6 var gunstigt for Sort.
Hvid kunne ganske vist få tårn og to
bønder for to lette, men han ville
blive for svag på de sorte felter og
have for lidt aktivt spil.
18... Txb5 19. Sxd6 Txb2+ 20.

Dxb2 Sxd6 21. Lxf8 Kxf8
På denne besynderlige måde fik

Hvid altså to tårne og en bonde for
tre lette officerer. Ikke nogen dårlig
forretning, men desværre er den
hvide løber ikke særlig aktiv, og den
hvide kongestilling er sårbar – se
f.eks. 22. Dxe5?? Lf6.
Den følgende manøvre tvinger

næsten Sort til dronningafbytning,
hvorved den direkte livsfare for den
hvide konge afværges.
22. Tc1 Sa4 23. Db8 Lb7 24.

Dxd8+ Lxd8 25. Le2
Her kom 25. h4 stærkt i betragt-

ning. Planen skulle være at åbne h-
linjen, og hvis Sort forpurrer dette
ved at besvare h4-h5med g6-g5, kan
han ikke senere brække den hvide
bondestilling i stykker med f7-f5.
Tiden begyndte at blive knap for

begge spillere. Palles tidnød bekym-
rede altid os andre,men han spillede
som regel vældig godt, når det skulle
gå hurtigt.
25... Lb6 26. Kc2 Ke7 27. Kb3

Sc5+ 28. Kc2 f5
Petrosjan vil altså ikke være med

til en trækgentagelse.
29. Tb1 La7 30. gxf5 gxf5 31. Thg1

Kf7 32. Tg5. Remis.

Her tilbød Petrosjan remis, og Palle
Ravn accepterede. Han havde seks
minutter tilbage, Petrosjan ikke
meget mere.
Under analyserne umiddelbart

efter partiets afslutning røg den sov-
jetiske stormester på fiduser som
32... Lc8 33. Tbg1 Se8 34. f4! (Det
bedre 34. Lb5! vinder. -LG)med for-
del for Hvid. Derfor begyndte rygtet
at gå, at Palle Ravn havde givet remis
i gevinststilling.
Det er der dog ikke tale om. Et ud-

mærket forsvar for Sort er 32... h6
33.Th5 (Bedre er det mindre for-
pligtende 33. Tg2, f.eks. 33... fxe4 34.
fxe4 Scxe4 35. Tf1+ og Hvids office-
rer er koordinerede til et afgørende
angreb. -LG) 33... Kg6, for 34. f4 er
ikke så stærkt, som det måske ved
første øjekast ser ud. Sort kan kold-
blodigt spille 34... exf4, hvorefter han
ikke står dårligt. Når først Sorts lette
officerer begynder at boltre sig, skal
Hvid passe på.
At Petrosjan også har fundet par-

tiet interessant, fremgår af, at han
har taget det med i en bog med 350
af sine partier.
Så langt Bent Larsen.Med hjælp af

moderne analyseprogrammer kan
man komme frem til, at Palle Ravn
havde fine gevinstchancer i slutstil-
lingen.

Vægtberegner i SAS
Hanne-Marie debuterede med suc-
ces som prima ballerina i Birgit Cull-
bergs ballet ”Månerenen”. Hun var
det hvide forførende rensdyr, og
Flemming Flindt var samerdrengen

Nilas, som hun tager til sig. Mens
Hanne-Marie hvirvlede omkring på
Det Kongelige Teater, arbejdede Palle
med vægtberegninger hos SAS, hvor
han udmærkede sig med avanceret
hovedregning. Hver arbejdsdag
klokken fem ommorgenen drog han
af sted til lufthavnen på scooter i sin
jakke og uden hjelm.
Efter nogle måneder påVintergæ-

kvej 22 i Kastrup flyttede Palle og
Hanne-Marie til en nybygget del af
Dronningegården i Dronningens
Tværgade 38 i det centrale Køben-
havn. Bebyggelsen vrimlede med
kendte kulturpersonligheder: forfat-
tere, kunstnere, musikere og sku-
espillere. Fritz og Kirsten Videbech
boede på anden sal og blev gode ven-
ner med Palle og Hanne-Marie på 5.
sal. Fritz mindes en episode fra det
løsslupne liv i ”kulturhuset”:
”Det gav sig så, at Hanne skulle

rejse med Balletten på turné til Syd-
afrika – og så var Palle alene i verden,
åbnede altandøren og vinduerne og
spillede Stravinskij for fuld styrke,
slog skakbrættet op og ringede til
Bent Larsen, som sporenstregs
ankom lørdag formiddag – i bade-
kåbe. Jeg ville gerne være medlem af
den badekåbe-skakklub – det var jo
ikke hvem som helst, der sad og spil-
lede skak. For en sikkerheds skyld
iførte jeg mig også badekåbe, et
klædningsstykke også Palle var iført.
Det brugte vi så hele weekenden på,
og elevatoren gik op og ned for at
hente nye forsyninger, for udenmad
og drikke ... På et tidspunkt faldt
snakken på, at de kunne få fremstil-
let altanborde til at hænge på ræk-
værket, de/vi mente at kunne tjene
svimlende summer, men det løb lidt
ud i sandet.

Men på et tidspunkt fik Palle den
idé, at han ville glæde sin smukke
unge hustru ved at møblere lidt om
i lejligheden, til hun vendte hjem fra
Afrika.Han glædede sig, til hun kom
hjem, idet han mente, hun på den
turné havde tjent en klækkelig sum,
som kunne forsøde deres tilværelse.

Som sagt så gjort. Vi tre herrer flyt-
tede madrasserne ned på gulvet i so-
veværelset. Træsengebundene med
lameller blev sømmet op på stue-
væggen og forsynet med et væld af
grønne planter, der hang ned som
var det de hængende haver, hvilket
skulle mildne overgangen fra Sydaf-
rika til Storkøbenhavn. Bent og jeg
var lidt skeptiske, men Palles begej-
string for projektet fik os til at gå hel-
hjertet ind for det.
Så oprandt dagen og den tåspids-

dansende yndighed landede i Ka-
strup og blev straks kørt til
Dronningens Tværgade. Effekten af
de hængende haver udeblev ikke.
Hun blev rasende og ville aldeles
ikke sove på gulvet, hvilket hun i
meget højlydte vendinger meddelte
Palle og os andre, som var forsamlet
for at fejre hjemkomsten.”
Hanne-Marie tog på hotel og flyt-

telæsset gik fra Dronningens Tvær-

gade den 15. september 1959. Ghita
Nørby overtog lejligheden, mens
Palle Ravn flyttede til en toværelses-
lejlighed i Badstuestræde 10A i det
centrale København.Det skulle blive
hans hjem i 37 år.

Da Palle Ravn havde omplaceret
planterne, såede han samtidig et frø
til skilsmissen, som blev fremskyn-
det, da Hanne-Marie opdagede
Amerika. Hun fik strålende anmel-
delser i amerikansk presse, da hun
dansedemed Flemming Flindt i ”Re-
indeer”. Hun besluttede sig for at
forlade Den Kongelige Ballet, og det
blev til en sæson i The NewYork City
Ballet, inden hun fik roller i musicals
på Broadway og en lille rolle som
skater i filmen ”Funny Girl”. Hun
emigrerede til USA.
En notits i Saint Louis Post-Dis-

patch den 19. september 1960:
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Et billede fra Se og Hør 1958. Skakspilleren og ballerinaen. Foto: Børge Walther.

Dancer Hanne-Marie Ravn
divorces Danish husband

Miss Hanne-Marie Ravn, a
leading dancer in the Royal
Danish Ballet company which
is appearing here, has
divorced her Danish husband,
she said today. Miss Ravn, 22
years old, said she expected to
marry Alvin Reiner, a buyer for
a New York department store.
But added: ”That’s way off in
the future.” She declined to
discuss details of the divorce,
which was obtained in
Denmark, or give her
husband’s name, whom she
identified as a language
student.
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Skilsmissen dateres officielt til den 3.
oktober 1960. Et ægteskab med psy-
kologen Gry tre år senere holdt i
praksis kun i ét år. Skakkarrieren var
ved at brænde ud, og den flammede
aldrig rigtigt op igen.
Et stipendium fra Københavns

Universitet førte til russiskstudier i
Leningrad 1963. Palle delte ufrivilligt
værelse på et kollegiummed en rus-
ser, som han mistænkte for at være
KGB-stikker. Da han vendte hjem,
blev han afhørt af det danske politi.
Det var under Den Kolde Krig, og en
rejse fra vest til øst virkede mistæn-
kelig på begge sider.
Efter universitetsstudierne be-

stemte Palle Ravn sig for ikke at blive
fastansat. Ingen skulle styre, hvad
han syslede med. Han inddelte året i

to perioder: fra maj til september var
han rejseleder, og fra oktober til april
var han sproglærer forskellige steder.
Fransk, engelsk og tysk talte han fly-
dende og russisk ret godt. Han ar-
rangerede sprogkurser for
oplysningsforbund, forskellige sko-
ler, virksomheder og for Politikens
journalister.
Da Palle var rejseleder i Jugosla-

vien 1968 traf han sin gode ven Bent
Larsen på Hotel Parentium i Porec,
hvor Bent spillede kandidatmatch
mod Lajos Portisch. Bent berettede i
Ekstra Bladet: ”To tidligere dan-
marksmestre Palle Ravn og Jens Ene-
voldsen havde været på udflugt,men
nåede lige at komme ind i spilleloka-
let under de sidste dramatiske begi-
venheder. Der var altså en hel lille

dansk koloni til stede til at klappe
for, da Portisch opgav.”

Ved Sortehavet
Efter nogle sæsoner i Jugoslavien
blev Palle destinationschef i Rumæ-
nien – uden at være fastansat i det
lille rejsebureau. Han forberedte sig
altid grundigt og var vedvarende vil-
lig til at dele ud af sine kundskaber
og viden om stedernes kultur for de
medrejsende.
I august 1983 besøgte Camelia en

veninde i feriebyenMamaia ved Sor-
tehavet. Da veninden, som arbejdede
som guide for et dansk rejsebureau,
skulle træffe kolleger på en tennis-
bane den 5. august, fulgte Camelia
med. Venindens chef Palle Ravn var
ikke typen, der jagtede tennisbolde,

Rejselederen Palle Ravn et eller andet sted i Europa. Foto: Privat.
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han sad med en smøg på tilskuer-
pladserne. Palle og Camelia præsen-
teredes for hinanden. Palle var da 54
år, Camelia 27. Der var umiddelbar
kontakt, og den udbyggedes efter-
hånden. Blandt deres fælles interes-
ser fandtes både fransk, russisk og
angelsaksisk kultur, og Camelia var
behageligt overrasket over det, at en
dansker vidste så meget om russisk
kultur, så de kunne diskutere gamle
russiske film, som Camelia var vok-
set op med i Rumænien. Forelskel-
sen blev til kærlighed.
Som destinationschef besluttede

Palle, at sæsonen i Rumænien skulle
forlænges over vinteren med skirej-
ser til Karpaterne, og Camelia fulgte
med.Mens han tog sig af turistgrup-
per, prøvede hun at stå på ski. Når
han havde fri, kom han med en
smøg i mundvigen og fulgte hendes
fremgang på løjperne. De mødtes i
restauranten og varmede sig med
Glühwein. Palle var faldet til ro. Ro-

mantikken spirede, og de bestemte
sig for at gifte sig.
Her begyndte komplikationerne.

Et politisk system administreret af
diktatoren Nicolae Ceausescu skabte
store problemer for dem.
Frem til december 1984 var Palle

kun hjemme i København i korte
perioder. Det meste af tiden tilbragte
han i Rumænien. Camelia: ”Jeg
glemmer aldrig den 16. december
1984, da jeg skulle møde ham i luft-
havnen.”
Ugen forinden havde Camelia

indsendt de afkrævede dokumenter
til de rumænske myndigheder, som
ønskede alle oplysninger om Palle
Ravn: hans privatliv, hans tidligere
ægteskaber og så videre. I lufthavnen
blev han beordret til at forlade lan-
det straks, han blev nægtet indrejse-
tilladelse og blev ikke informeret om
hverken årsagen eller hvor længe det
ville stå på. Det var som et mareridt.
Palle var blevet persona non grata i

Rumænien, og Camelia måtte
stoppe sit arbejde som gymnasielæ-
rer, da jobbet i det kommunistiske
systems forestillingsverden ikke var
foreneligt med at ville gifte sig med
en person fra Vesten. Camelia be-
fandt sig pludselig i ingenmands-
land, uden et fast job og uden at vide
eller kunne gætte, hvornår hun ville
få lov at rejse ud af landet.

Ringede hver uge
Palle fik et andet rejselederjob i Tu-
nesien. Derfra ringede han til Came-
lia en gang om ugen. De skrev breve
til hinanden. Efter at de ikke havde
set hinanden i to år og tre måneder
fulgte dagen, hvor hun fik tilladelse
til at forlade Rumænien. Camelia
kom til Danmark den 1. februar
1987.De giftede sig to uger senere og
tog til Tunesien, hvor Palle skulle ar-
bejde i tre måneder.
Da Camelias mor udtrykte be-

kymring for aldersforskellen, sagde

Fra 1987: en tår kaffe og
en smøg.

Foto: Camelia Ravn.
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Camelia til sine forældre, at hun ville
være lykkelig, hvis hun og Palle bare
fik 10 gode år sammen. De fik 29.
Da Camelia var flyttet ind til Palle

i Badstuestræde og skulle gøre rent i
lejligheden, fandt hun en kasse, da
hun støvsugede under sengen. Hun
trak den op og så, at den indeholdt
indrammede billeder med bagsiden
opad og forskellige papirer og doku-
menter. Hun spurgte Palle, hvad det
var, og han forklarede, at det var
noget, som skulle smides ud. Came-
lia satte kassen på plads igen. Et par
uger senere opdagede hun, at den
var væk.
Palle lagrede sine erfaringer og

minder i hovedet og var uinteresse-
ret i konkrete memorabilia. Han var
meget lidt interesseret i materielle
ting. Da han ikke var her mere, ef-
terlod han ingen scrapbøger eller fo-
toalbum, ingen noteringslister eller
eksamensbeviser. Men han efterlod
uudslettelige spor for den, som
søger.

Da Nordisk Skakforbund fyldte
100 år i 1999 fejredes det i Tivoli
med forskellige jubilæumsarrange-
menter. Dansk Skak Union ville in-
vitere alle levende danmarksmestre
til festlighederne, men det lykkedes
ikke at spore Palle Ravn. Der fandtes
en Camelia Ravn i telefonbogen,
men ingen af festarrangørerne for-
bandt navnet med Palle.
Palle Ravn var gift tre gange. I li-

vets skakspil var åbningen med
Hanne-Marie en gambit.Midtspillet
med Gry blev kort, og siden fulgte et
langt og kærlighedsfuldt slutspil
med Camelia.
Camelia samler billederne sam-

men. Hun elsker særligt dem, hvor
Palle sidder leende med en smøg og
en kop kaffe, nonchalant, skjorten
hænger delvist udenfor. Hun savner
sin mand.

Lars Grahn
Født 5. september 1948. Skakjour-
nalist og forfatter.
Skriver om skak i Sydsvenskan.
Stiftede Schacknytt, som han var
redaktør for 1970-90. Har også
været redaktør for SSKK-bulleti-
nen/Korrschack i to omgange og
Tidskrift för Schack (2004-08).

Han har causeret i Sveriges
Radios Karlavagnen og været pro-
gramleder for Maliciösa Salongen
(politisk satireprogram i Radio
Malmöhus).

Til det svenske radioteater har
han skrevet ”Kärleksfunktionen”,
ligesom han har været involveret i
andre teaterprojekter.

Han er en stor kender af dansk
skak og København, hvor han ofte
sidder og skriver på sin blog ”Inte
bara schack”, sommange danske
skakspillere læser hver dag.

Få ting er mere ærgerlige
end at have kæmpet sig til
en god stilling for derefter
blot at smide den væk på
grund af et øjebliks
uopmærksomhed. Det
sker alt for ofte, selv på
international mester- og
stormesterplan.

Hvordan undgår man så den slags
uheld?

For nylig var der en, der sagde til
mig: ”Hvis det var nemt, så ville jeg
allerede have gjort det!”
Men ville han det? Er det svært?
Man kan undgå mange uheld og

dårlige beslutninger ved at være op-
mærksom på de rigtige tidspunkter
– tidspunkter som jeg klassificerer
som kritiske øjeblikke.

Hvad er kritiske øjeblikke, og hvor-
dan ved man, at man sidder med
et kritisk øjeblik foran sig, mens
man spiller?

DE ”NEMME” KRITISKE
ØJEBLIKKE

Denne type kritiske øjeblikke kalder
jeg nemme, fordi de er nemme at
identificere, men ikke fordi beslut-
ningerne, du tager i disse stillinger,
er nemme.

Denne gruppe indeholder beslut-
ninger af de følgende typer:
1) Afbytninger
2) Beslutninger vedrørende bon-

destrukturen
3) Hvor skal kongen hen?

Alle disse er kritiske øjeblikke, fordi
de er langtidsbeslutninger, og når
man først har taget beslutningen, så
har man oftest ikke mulighed for at
ændre den tilsvarende i den anden
retning.
Lad os kigge på hvordan de for-

skellige typer kan have indflydelse på
partiets udfald.

1) Afbytninger

Den største kilde af fejl kommer fra
afbytninger. Det er oftest, fordi afby-
ninger sker uden nærmere vurdering
af, hvem afbytningen rent faktisk
bedst tilgodeser. I langt de fleste stil-
linger er enhver afbytning mere til
fordel for den ene part end for den
anden. Det kan godt være, at det er
petitesser i nogle stillinger,men spe-
cielt når man er undermesterniveau,
så bliver officerer ofte byttet af, uden
at man har taget stilling til:

Er det den rigtige beslutning at
bytte brikker af, eller gør jeg det kun,
fordi jeg ikke kan finde på noget
andet?
I forhold til bondestrukturen er

det den rigtige beslutning?
Er løbere eller springere bedst i

denne stilling?
Taber jeg kontrollen over den

åbne linje ved at bytte af?
Hvis jeg bytter to lette officerer af

for et tårn og en bonde, hvem er det
mest til fordel for?
Kan jeg lide den type stilling, der

opstår, når jeg har byttet af, og har
jeg mulighed for at opnå det resul-
tat, jeg havde håbet på, hvis jeg byt-
ter af?
Er slutspillet godt/holdbart for

mig, og er min teknik god nok til, at
jeg kan vinde/holde remis?
Når jeg bytter af, og der sker en

forandring i bondestrukturen, er
den forandring til fordel for mig eller
for min modstander?

2) Beslutninger vedrørende
bondestrukturen

Som du måske lagde mærke til i det
sidste spørgsmål under afbytninger,
havde det noget med bondestruktu-
ren at gøre, og det er bestemt noget,
du skal tage højde for. Nogle andre
vigtige ting er:
Hvis jeg bytter bønder, hvem kan

bedst gøre brug af de åbne eller halv-
åbne linjer, der opstår?
Hvis jeg lukker centrum eller en af

fløjene, hvem er det til fordel for?
Har jeg det rigtige materiale til-

bage på brættet i forhold den beslut-
ning, jeg laver vedrørende bonde-
strukturen?
Behøver jeg at lave en beslutning

vedrørende bondestrukturen? Er det
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BEGYNDERSKAK ved Carsten Hansen

Kritiske øjeblikke – hvordan man træffer de
bedste beslutninger

Fra sommerhuset i Örkelljunga. Foto: Camelia Ravn.
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bedst at holde stillingen flydende?
Kan jeg lide den type stilling, der

opstår, når jeg ændrer bondestruk-
turen?

3) Hvor skal kongen hen?

At få kongen i sikkerhed er en af de
første regler, man lærer, når man
taler om åbninger.
Hvilken fløj skal kongen rokere

til?
Kan jeg vinde noget ved at rokere

til den modsatte side af min mod-
stander?
Er kongen mere sikker i centrum

end på en af fløjene? Vil det være
bedst at vente lidt med at rokere?
Hvad skal jeg gøre med kongen,

hvis jeg har mistet retten til at ro-
kere?

Vi kigger på disse kritiske øjeblikke
med nogle parti-eksempler.

DE SVÆRE KRITISKE
ØJEBLIKKE

Disse er ikke ”svære”, nej de er svære!
Og de vil oftest kræve grundig ana-
lyse efter partiet, specielt når man er
kommet hjem:

1) Hvad skal jeg gøre, eller hvad er
min plan?

2) Hvorfor tænkte jeg så længe?
3) Skal jeg? Eller skal jeg lade være?

Ja, det kræver lidt dybere overvejel-
ser end de ”nemme” kritiske øje-
blikke, vi først talte om.

1) Hvad skal jeg gøre, eller hvad er
min plan?

Første gang man løber ind i det pro-
blem, er som oftest i forbindelse
med åbningen – navnlig på det tids-
punkt, hvor man ikke kan huske
mere teori, eller hvor ”bogvarianten”
stopper med en stillingsvurdering.
Det er normalt et godt tidspunkt

at trække vejret og se sig for, inden
man fortsætter. Hvis man forstår

stillingen og ved, hvad de typiske
planer er, så skal man jo bare vælge
hvilken vej, der er den rigtige og så
fortsætte ufortrødent. Men oftest –
selv for stærke spillere – så er det her,
man bør tage den første tænkepause
for at sikre sig, at man forstår stillin-
gen korrekt, at man finder en brug-
bar plan, der fører til en stilling,man
kan lide, og at man har taget højde
for, hvad modstanderen kan finde
på. Grunden til at dette er et kritisk
øjeblik er, at hvis man starter med
den forkerte plan, så kan det få kon-
sekvenser i ganskemange træk frem-
over, sågar i resten af partiet.

2) Hvorfor tænkte jeg så længe?

Det er altid et tegn på et kritisk øje-
blik, og hvis du i et parti har tænkt
mere end 10-15 minutter over et
træk, så lav en markering på dit no-
teringspapir så du kan vende tilbage
til stillingen, når du kommer hjem. I
nogle tilfælde er forklaringen ganske
enkel: der var en variant med noget
taktisk, som skulle beregnes præcist.
Det er naturligvis ok, men tog det
dig længere tid end strengt nødven-
digt at beregne varianten? Fik du det
hele med i dine beregninger? Det er
spørgsmål, som du skal kigge på
bagefter. Hvis noget glippede i be-
regningen, eller du brugte for lang
tid til at regne tingene igennem, så
kan du øve dig med at løse taktiske
opgaver. (Der er nogle glimrende ek-
sempler i Jacob Aagaards artikler her
i bladet.)

Hvis tænkepausen skyldtes, at du
ikke forstod stillingen eller ikke
kunne finde en brugbar plan, så skal
du arbejde stillingen igennem, til du
finder en plan, du kan lide. Du kan
også spørge en klubkammerat eller
en anden bekendt, hvad planen skal
være i sådan en stilling, og navnlig
også hvorfor planen skal være sådan?

3) Skal jeg? Eller skal jeg lade
være?

Selvom man er nødt til at tage stil-
ling til disse i løbet af partiet, så er
det vigtigt at undersøge, omman la-
vede den rigtige beslutning. Disse
spørgsmål er:
Hvilken fløj skal jeg angribe på?
Skal jeg angribe med bondestorm

eller med officererne?
Skal jeg rokere til den modsatte

side af min modstander?
Skal jeg ofre en bonde eller mere

for initiativet eller for et angreb?
Hvis min modstander ofrer, skal

jeg acceptere ofret/ofrene?
Skal jeg afvikle til et slutspil?

Nu til nogle praktiske eksempler…

Hvid: Kresten Beck (1147)
Sort: Jens Peter Jensen (1307)
Løgumkloster Byturnering 2015

Vi hopper ind i partiet efter Hvids 9.
træk, som var d3-d4.
Stillingen er cirka lige efter pænt

og solidt spil fra begge sider. Nu skal
Sort prøve at lægge en plan. Da vi
stadig er i begyndelsen af partiet, så
vil det være naturligt for Sort at fort-
sætte sin udvikling, for eksempel 9…
Lb7, 10… Dc7, 11… a6 og så tår-
nene ind på e8 og d8 respektive.
Hvid har ikke nogen direkte trusler,
så Sort kan med nogen sikkerhed
forvente at kunne følge sin plan. Sort
vælger imidlertid at spille noget
andet…
9… exd4?!
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Sort fjerner spændingen fra cen-
trum med det samme. Det er ikke
nødvendigvis en stor fejl, men
spørgsmålet er, hvorfor han valgte at
gøre det?
Måske var han bange for at

komme til at stå passivt, hvis spæn-
dingen blev fastholdt, måske fore-
trak han en åbning af spillet.
Problemet ved dén afbytning er, at
Hvid får mere plads til sine officerer,
og de bliver aktiveret med det
samme, mens Sorts officerer – fordi
udviklingen ikke er fuldendt – kom-
mer til at stå mere passivt.
10. Sxd4 Bb7 11. Sf5!
Det her er et rigtigt fint træk, der

lægger pres på Sorts bonde på d6,
men derudover truer med at bytte af
på e7, når det passer Hvid.
Endelig kan sådan en springer

hjælpe til med at angribe Sorts kon-
gestilling, hvis det kan lykkes Hvid
at få dronningen til g3.
Problemet for Sort er endvidere,

at hvis han vil jage springeren væk
med … g7-g6, så er de sorte felter
omkring kongen betydeligt svæk-
kede.
Desværre tyder fortsættelsen på, at

Hvid havde noget helt andet i tan-
kerne…
11… Se5 12. Sxe7+
Efter dette og de næste par træk

bliver Hvids plan med 11. Sf5 klar,
det var ikke bonden på d6 ej heller at
lægge pres på Sorts kongefløj, men
derimod at bytte brikker af. Det er
en skam, fordi Hvid har en ganske
behagelig fordel, som forsvinder
med afbytningerne.
Derimod havde 12. Lg5 været

ubehageligt for Sort. Det truer 13.
Lxf6 Lxf6 14. Sxd6, og hvis Sort i ste-
det slår tilbage med bonden på f6, så
bliver Sorts kongestilling dramatisk
og måske fatalt svækket.
Det bedste jeg kan sige om 12.

Sxe7+ er, at Hvid har vundet løber-
parret, men i fortsættelsen afleverer
Hvid det tilbage med det samme.
12... Dxe7 13. Lg5 h6 14. Lxf6

Dxf6 15. Dd2 Tad8 16. f4 Sg6 17. De3
De7 18. Dg3

Nu skal Sort til at passe på, da Hvid
truer med 19. f5, og hvis springeren
flyttes, så følger 20. f6 med en gaffel
til dronningen og bonden på g7, og
det kan koste Sort dyrt at forhindre
mat. Derfor er det ikke så overra-
skende, at Sort reagerer en smule
nervøst.
18… d5?!
Sort forsøger ret kontant at bryde

stillingen op. Hvis Hvid nu fortsæt-
ter med det planlagte 19. f5, så kan
Sort få forsvaret til at hænge sam-
men med 19… De5! 20. Dxe5 Sxe5
21. exd5 cxd5, selvom Hvid nu nok
står bedst efter 22. Tad1. Denne for-
svarsidé kan dog forbedres, hvis Sort
i stedet spiller 18… Tfe8, kan han
endnu en gang besvare 19. f5 med
19…De5!,men Hvid har ikke læng-
ere mulighed for at give Sort en iso-
leret d-bonde.
19. exd5
Et ok træk, som lægger byrden i

Sorts hænder, for at han skal bevise,
at han har aktivt modspil der kom-
penserer for den isolerede bonde.
Hvid kunne også overveje at spille
19. e5 med noget initiativ på konge-
fløjen, som det kan være vanskeligt
at modstå.
19… cxd5 20. Ld3 Dh4
Nu er det så Sort, som søger af-

bytninger. Måske fordi han var utryg
ved situationen på kongefløjen, og
det kan man jo ikke fortænke ham i;
det ser lidt ubehageligt ud. Proble-
met for Sort er desværre, at han ikke
har kigget voldsomt meget længere
end afbytningen af dronningerne, og
den stilling, der opstår efter afbyt-

ningen, er langt fra nem at spille for
ham.Derimod kunne han have spil-
let 20…Dc5+! 21. Kh2 Tfe8, og hvis
Hvid nu blev grådig med 22. Lxg6
fxg6 23. Dxg6, så er 23… d4 meget
ubehageligt for Hvid. Derfor er 22.
Tae1 d4 23. Se4 Dc7 bedst med cirka
lige gode chancer.
21. Dxh4 Sxh4 22. g3

22… Sg6?
Det her er en fejl som resulterer i,

at Sort havner i et meget vanskeligt
slutspil. Jeg vil dog ikke klandre Sort
for ikke at have set den bedste fort-
sættelse, som er 22... d4! 23. Se4 Tfe8
24. Sd2 Sg2!, hvorefter Sort står fint.
23. Lxg6 fxg6 24. Tf2 Tfe8 25.

Sb5 a6 26. Sd4 b5 27. c3
Vi stopper her, da vi nu er udenfor

vores tema. Hvid har en fantastisk
springer på d4 og Sort en elendig
løber på b7. Selvom det er muligt, at
Sort kan forsvare sig og holde remis,
så er det ikke nogen behagelig op-
gave. Jeg vil dog skynde mig at sige,
at Sort imponeredemigmed at finde
en ganske elegant måde at holde
remis på til allersidst i partiet, som i
øvrigt kan findes i Danbase.

Det bedste jeg kan sige om
12. Sxe7+ er, at Hvid har
vundet løberparret, men i
fortsættelsen afleverer Hvid
det tilbage med det samme.



Hvid: Christoffer Vinter (1589)
Sort: Michael Kim Dupont (1548)
Brønshøj LangWeekend 2017

Vi er stadig i åbningen, og det til
trods, så har vi allerede den første
kritiske stilling på brættet. Med sit
sidste træk har Sort udfordret Hvid i
centrum, og Hvid skal nu tage stil-
ling til, hvad han vil gøre. Skal han
bytte af på e5, skal han lukke cen-
trum med d4-d5, eller skal han for-
søge at holde centrum flydende?
Beslutningen er flersidig: hvilken
stillingstype passer bedst til Hvids
smag, åbne eller lukkede stillinger?
Hvordan står Hvids brikker i forhold
til de forskellige muligheder? Hvis
Hvid lukker centrum, så peger bøn-
derne i retning af dronningfløjen, og
det vil være oplagt, at det er dér,
Hvid skal angribe. Men står hans
løber på c4 og springeren på c3 så i
vejen, eller er det ikke noget pro-
blem? Såfremt Hvid bytter på e5, og
centrum åbnes, hvis brikker vil så
nemmest og bedst kunne udnytte
åbningen af spillet?
Endelig: hvis Hvid vælger at ud-

skyde beslutningen, kan han så
holde centrumsbønderne tilstrække-
ligt dækkede?
Det er disse ting, som Hvid skal

overveje før han tager sin beslutning.
8. d5?
Dette træk er en fejl af flere

grunde. Den første er taktisk. Hvid
kan vinde materiale med 8. dxe5
dxe5 (8... Sxe5 9. Sxe5 dxe5 10.Dxd8
Txd8 11. Sd5 Td6 12. Sxc7 er ikke
bedre) 9. Dxd8 Txd8 10. Sd5! (10.

Lxf6 Lxf6 11. Sd5 Kg7 12. Sxc7 er
også muligt, men ikke ligeså godt)
10... Txd5 11. exd5 Sa5 12. Lxf6 Lxf6
13. Ld3, hvor Hvid har vundet en
kvalitet og har alle chancer for at
vinde partiet.
Den anden grund til at teksttræk-

ket er en fejl er, at det er klart af par-
tifortsættelsen, at Hvid virkelig ikke
bryder sig om at spille en stilling,
hvor han kan regne med, at Sort an-
griber på kongefløjen. Alene ud fra
den betragtning skulle han have
overvejet at finde på noget andet at
spille end 8. d5.
8... Se7 9. Sd2 h6 10. Lh4
Her burde Hvid have byttet på f6,

fordi det ikke giver Sort mulighed
for angribe på kongefløjen på den
samme måde som i partiet. Med en
springer mindre at arbejde med, så
er Sorts angreb muligvis lidt mindre
farligt. Hvid vil naturligvis bytte en
løber af for en springer,menmed en
lukket bondestruktur, som det her er
tilfældet, så går det nok.
10… g5 11. Lg3 Sg6 12. h4??
Her går der simpelthen panik i

Hvid, og han overreagerer ved at
smadre sin egen kongestilling. Det
bedste var nok at spille 12. f3, selvom
Sort efter 12… Sf4 13. a4 c6 14. Lf2
cxd5 15. exd5 Lf5 står fint.

12... g4??
Jeg er ikke helt klar over, hvorfor

Sort ikke bare slog på h4, for eksem-
pel 12... gxh4 13.Lh2 h3 er helt for-
færdeligt for Hvid.
13. Le2 h5 14. f3?!
Hvids panik er ikke overstået, og

han fortsætter med at lave svækkel-
ser på kongefløjen. Træk som 14. a4
for at starte med at spille på dron-
ningfløjen eller 14. Sc4 for eventuelt
at hoppe videre til e3, var helt ok for
Hvid.
14… Sf4! 15. Lxf4? exf4 16. fxg4

Sxg4 17. Lxg4 Ld4+ 18. Kh2
og nu kunne Sort bare have spillet

18... hxg4 19. g3 fxg3+ 20. Kg2 De7
med gevinststilling. Vi stopper her,
da resten af det i øvrigt spændende
parti, som bølgede frem og tilbage,
ikke har med vores emne at gøre.

Hvid: Ib Nielsen (1289)
Sort: Poul Erik Larsen (1276)
Faxe EfTerMiddags EMT 2015

Sort har netop spillet 9… Le6 og til-
byder afbytning af de hvidfeltede lø-
bere. Hvid kan ikke undgå
afbytningen,men hvilkenmåde er så
bedst at acceptere den?
Hvis Hvid bytter på e6, så får Sort

en dobbeltbonde i e-linjen, men så
bliver f-linjen samtidig åbnet, og det
kan kun Sort få gavn af. De andre
muligheder er 10. De2 for at lade
Sort bytte på c4, hvor dronningen så
dækker e-bonden, og Hvid påtager
sig en dobbeltbonde mod at få den
halvåbne d-linje at arbejde med, og
10. Sd2 for at kunne slå tilbage på c4
med springeren, og stillingen er sta-
dig flydende uden nogen form for
afklaring i centrum.
Før Hvid beslutter sig, så skal han

også tage højde for, hvad han har i
sinde med sin konge, som står ok på
e1 i øjeblikket.Men hvor den skal stå
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på længere sigt, er nødt til at være
med i hans overvejelser på det her
tidspunkt.
Så lad os kigge nærmere på de tre

træk:
a) 10. De2 Lxc4 11. dxc4 De7 (for

at forbinde tårnene på bageste række
samt fjerne dronningen fra den halv-
åbne d-linje) og nu er 12. 0-0-0 fri-
stende, men ikke tilrådeligt, da Sort
hurtigt kommer i gang med et an-
greb på dronningfløjen efter 12…
Tb8 og 13… b5. Efter 12. 0-0 Sd7
(for at forberede … f7-f5 eller …
Sc6-d8-e6) så står Sort fint, måske
oven i købet bedst.
b) 10. Sd2 tillader Sort at spille

10… d5 og gribe initiativet i cen-
trum efter 11. exd5 Sxd5. Sort står
fint, men ikke mærkbart bedre.
Objektivt set så er chancerne nok
cirka lige.
c) 10. Lxe6 fxe6 11. 0-0 De8 med

ideen…Dg6 og… Sh5, så har vi en
stilling, som jeg spillede med stor
forkærlighed, da jeg var skoleskak-
spiller. Jeg elskede Sorts angrebsmu-
ligheder på kongefløjen og vandt
flere pæne partier på denne måde.
Det skal dog siges, at Sort ikke har
nogen fordel i denne stilling! Chan-
cerne er ret lige, for eksempel 12. Ld2
Dg6 13. c3 Sh5 14. Sh4 er ok for
Hvid. Men igen, jeg nød at spille
denne type stillinger, og derfor spil-
lede jeg med en selvtillid og sikker-
hed, jeg nok ikke havde i andre
stillinger. Det er derfor, man skal
gøre disse overvejelser, inden man
bytter af.
10. Lxe6 fxe6 11. 0–0 Dd7 12. Ld2!
Godt spillet af Hvid. Man kunne

godt fristes til at tro, at Hvid burde
åbne centrum med for eksempel 12.
Te1 Df7 13. d4, men så får Sort en

god stilling efter 13… Sxd4! 14. Sxd4
exd4 15. Dxd4 e5! 16. Db4 (eller 16.
De3 Tae8 fulgt af … Sh5 og … Te6
med angreb på kongefløjen) 16…
Sh5, hvor Sort har initiativet.
12… d5
Dette træk ser fristende ud, men

det er nok lidt forjaget. Sort ser mu-
ligheden for at tage centrum under
kontrol,men Hvid har tilstrækkeligt
modspil. Den hvide løber er ikke helt
så stærk som de sorte springere, når
stillingen er mere lukket. Derudover
så behøver Hvid ikke at bytte på d5,
hvilket gør, at Sorts centrum bliver
noget løst i det.
13. exd5
Hvid kunne have spillet 13. Te1!,

som truer med at vinde en bonde
efter 14. exd5. Hvis Sort nu spiller
13… d4, så har han nogle triste bøn-
der, og Hvid står rigtigt fint efter 14.
c3.
13… exd5 14. c3?!
Hvid er tydeligvis ikke helt sikker

på sin plan, men er bekymret for, at
Sort spiller… e5-e4, og så skal sprin-
geren have et felt at stå på, Hvid på-
tænker, at det kunne være d4. Men
hvis det var tilfældet, så var 14. Le3
det bedste, for eksempel 14… e4 15.
dxe4 dxe4 (eller 15… Sxe4 16. c4!,
hvor Hvid tager fordel af, at d-bon-
den er bundet) 16. Dxd7 Sxd7 17.
Sd4 med en god stilling til Hvid,
selvom chancerne stadig er ret lige.
14… Sh5
Igen logisk og fristende,menHvid

er klar til at tage imod denne plan af
Sort. I stedet kunne Sort have fortsat
med 14… e4, for eksempel 15. dxe4
dxe4 (nu er der ikke nogen dron-
ningafbytning for Hvid) 16. Se1
Tad8 17. Db3+ Kh8med en god stil-
ling for Sort. Hvid kan forbedre sit

spil med 16. Db3+, men det er lidt
sværere at regne sig igennem.
15. Sh2
Hvid vælger at true springeren på

h5, men da den fortsætter til f4 som
allerede planlagt, så er Hvids træk
ikke det bedste. Kombinationen 15.
Sxe5 Sxe5 16. Dxh5 gør heller ikke
Sort noget, da han kan vinde bonden
tilbage med 16… Sxd3. Det bedste
træk er 15. Te1, selvom jeg nu helst
vil spille Sort efter 15… Tae8.
15… Sf4 16. Lxf4 Txf4 17. Dd2

Sa5?!
En simpel trussel og spild af tid,

da Hvid alligevel flytter sit tårn væk
fra a1, og der er dermed ingen sprin-
gergaffel på b3. I stedet var 17…Taf8
behageligt for Sort.
18. Tae1 Sc6 19. d4!

Og med dette fine træk af Hvid,
stopper vi med dette parti. Hvid un-
derminerer dækningen af Sorts
fremskudte tårn og får nu en god
stilling, som han på fineste vis førte
til gevinst.

Det var det hele for denne gang. Hvis du er begynder og har et spørgsmål om noget i dit spil
eller gerne vil have dit parti analyseret, så send det til min e-mail: carstenchess@gmail.com

De bedste spørgsmål vil blive besvaret og vil blive belønnet med en af mine bøger (på engelsk)
i e-bogsformat.
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Hvis man som dansk Skakliga-
klub drømmer om at tage til

Europa Cup og gøre sig gældende i
form af f.eks. en top 5-placering, for
slet ikke at tale om at vinde, så er
man fjernt fra realiteternes verden.
Jeg plejer at sige til interesserede
ikke-skakkyndige, at det er væsent-
ligt mere sandsynligt, at Helsingør
vinder Superligaen, end Nordkalot-
ten får medalje i Europa Cuppen.
Derfor er det vigtigt at have andre

succesparametre for en Europa Cup-
deltagelse, og mange af disse er til
gengæld både attraktive og realisti-
ske: mulighed for at møde gode og
andre modstandere end dem, som
man sidder og tamper mod år efter
år i Xtracon Skakligaen; mulighed
for en supertur til varmere himmel-
strøg i selskabmed gode skakvenner;
mulighed for at deltage i et skakar-
rangement afholdt på ypperste ni-
veau; og endelig er der med
sikkerhedmulighed for at komme til
se nogle af verdens bedste spillere i
aktion på allernærmeste hold.

Så selv om Nordkalottens Europa
Cup-kampagne sluttedemed en rent
ud sagt skuffende 27. plads ud af de
36 deltagende hold (vi var seedet
18), så tror jeg, at alle på vores hold
havde både et stort sportsligt og op-
levelsesmæssigt udbytte af turen.
Lad det i øvrigt være fastslået, at selv
om det foregik på et fantastisk resort
med ægte ”all inclusive”– og dermed

altså med alle drikkevarer på alle
tidspunkter med i pakken, der også
indeholdt overdådige buffeter til alle
måltider – så skyldes det pauvre re-
sultat afgjort ikke, at vi omdannede
turen til en kombineret bade- og
drukferie.
Faktisk var vores problem nok

snarere, at vi arbejdede for hårdt!
Vores typiske dagsprogram var: kl. 9
morgenmad, kl. 10 en gåtur eller en
rask fodboldkamp mod nogle af de
andre hold, kl. 11 et holdmøde, der
varede til frokost. Derefter en god
times tid med egne forberedelser,
hvorefter matchen startede kl. 15.Af-
tensmad ca. kl. 19.30 – og fra kl. 21
til knap midnat gennemgik vi så alle
seks spilleres partier. Formentligt
godt for ens skakegenskaber på den
lange bane, men på den korte bane
nok lidt for anstrengende.

Et uheldigt ratingsnit
Trods det som nævnt var fuldstæn-
digt urealistisk at tro på en topplace-
ring, så kan man selvfølgelig drøm-
me om at skabe en sensation, hvis
ikke i en match, så i al fald i et en-
keltparti eller to. Denne mulighed
var vi så tæt på at få, som man over-
hovedet kan komme, for hvis vi
havde haft et ratingsnit, der var sølle
½ point lavere, så havde vi ikke været
det lavest seedede hold i den øverste
halvdel, men i stedet været højest
seedet i nederste halvdel og dermed
ville schweizersystemet have parret

os med turneringens højest seedede
hold Globus i 1. runde.
Dette russiske hold stillede med

noget, der må være, eller i al fald tæt
på at være, det højest ratede 6
mandshold, som verden endnu har
set – de øverste 6 havde utrolige 2772
i gennemsnitsrating! I stedet blev
modstanderen i 1. runde så det lavest
seedede hold i form af et tyrkisk
ungdomshold, hvor de fem, der
havde rating, havde et snit på under
1500.Vi tog unægtelig pligtsejren på
6-0 med en bitter smag i munden.

Heller ikke i 2. runde fik vi et af de
rigtigt tunge og interessante hold,
men tabte alligevel, og derefter var vi
desværre ikke i nærheden af at møde
et af holdene med nogle af de rigtigt
store navne. I resten af turneringen
vandt vi kun én match mere, nemlig
mod SK Elektrorivreda fra Monte-
negro og desuden spillede vi uafgjort
3-3 mod vores gode, unge italienske
venner fra fodboldbanen.Her lykke-
des det dog ham, som vi havde døbt
”Baggio” også at få snydt os på skak-
brættet, for i en helt vundet stilling
forærede Esben Ejsing ham en offi-
cer og tabte i stedet.

I sidste runde var vi dog meget tæt
på at skabe en overraskelse, idet vi
tabte med knebne 2½-3½modOslo
Schakselskab med bl.a. Jon Ludvig
Hammer på holdet. Havde Stellan
Brynell og jeg fået de remiser, som vi

Vi havde et halvt ratingpoint
for meget i snit

Som eneste danske klub deltog Nordkalotten i Europa Cup, der i oktober blev spillet
under fremragende forhold i Antalya i Tyrkiet.

Desværre var antallet af deltagende klubber lavere end normalt.
Kåre Kristensen fra Nordkalotten skriver om turneringen,
der altid har deltagelse af nogle af verdens allerbedste
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havde chancen for, så var matchen i
stedet blevet vundet og som altid i
korte holdturneringer, hvor der spil-
les medmatchpoint, så ville det have
betydet et gevaldigt hop placerings-
mæssigt, nemlig fra nr. 27 til nr. 20.

På højeste niveau
Omkring arrangementet som sådan,
så var alting lagt op på højeste inter-
nationale niveau: sikkerhedstjek af
alle spillere hver dag ved indgangen
til spilleområdet (en af dagene blev
jeg endda bedt om at skille min re-
servekuglepen ad), 2-3 anticheating
officers, forbud mod armbåndsure
(!),medical officer, super lækre skak-
brætter, ingen remistilbud før træk
30, live transmission fra samtlige 132
partier, videotransmission fra top-
matcherne hos både mænd og kvin-
der og helt generelt meget flotte

spillelokaler og faciliteter. For at
toppe det hele, så var der før hver
runde en drone, der fløj rundt både
udenfor og inde i spillelokalet og le-
verede billeder/videoer fra en vinkel,
som jeg aldrig har set skak fra før.

Endelig kan der sikkert være mange
holdninger til dresscode eller ej (og
om pæne Bermudashorts bør være
indenfor reglementet eller ej), men
jeg synes, at dresscode som udgangs-
punkt er helt ok, og det er med til at
sikre en stemning af, at skakken tages
alvorligt og holde et vist niveau på
alle planer – også over for sponsorer.
Enkelte på vores hold efterlyste til-
med en“tækkeligheds dresscode” for
de kvindelige spillere. Visse af dem
havde en påklædning, der unægteligt
kunne virke noget distraherende ...

Trods det fremragende arrangement
og det flotte resort, så var antallet af
deltagende hold ikke desto mindre
stort set halveret i forhold til 2016.
Hvor meget det skyldtes, at hotellet
var en smule dyrere (men til gen-
gæld meget bedre) og hvor meget
det skyldtes politiske årsager og/eller
frygt for terror, kan man kun gisne
om, men eksempelvis deltog ingen
tyske klubber. Angående frygt for
terror, så kan jeg klart sige, at det
udelukkende var, når vi sad ved
skakbrættet, at vi følte os truet under
opholdet!

Nogle gode partier
Vores holdresultat var skuffende,
men vi fik da heldigvis spillet nogle
gode partier. Til en af vores træ-
ningssamlinger før Europa Cuppen
havde Peter Jakobsen vist sit tabs-

Nordkalottens spillere under holdmødet. Fra venstre Esben Kjems Hove, Esben Ejsing, Jacob Sylvan, Kåre Kristensen, Peter Ja-
kobsen og Stellan Brynell. Foto: Martin Noer.
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parti fra hurtigskak-DM mod den
ene af de nykårede europamestre,
Jonas Bjerre,men også, hvordan han
kunne have fået stor fordel. Så da
han anden gang inden for få uger fik
chancen i en næsten identisk stilling,
sad den lige i skabet:

Peter Jakobsen kommenterer

Hvid: Peter Jakobsen
Sort: Emre Emin Dedebas
Nimzoindisk / E 58

1. d4
Mit gamle favorittræk siden

1980erne, inspireret af Kasparovs
partier, men jeg har også spillet 1. c4
og 1. Sf3, særligt hvis jeg mistænkte
modstanderen for at ville spille Mo-
derne Benoni, Benkö Gambit,Albins
Modgambit, Budapester Gambit

eller en anden ”skæv” åbning. Især
Benkö Gambit har jeg haft en sund
respekt for siden juniortiden, hvor
jeg fik mange lektioner af Jan Søren-
sen i et utal af lynpartier.
Stormesterpraksis fra de senere år

har dog været meget opmuntrede set
fra Hvids side, så nu er jeg parat til
at tage bonden!
1... e6
En overraskelse. Tidligere havde

han udelukkende spillet Modtaget
Dronninggambit, og i forberedel-
serne til partiet koncentrerede vi os
om â den norske variant: 1… d5 2.
c4 dxc4 3. Sf3 a6!?
2. c4 Sf6 3. Sc3!
Det mest direkte træk. Jeg vil

egentlig helst spille 3. Sf3 b6 4. a3 à la
Kasparov, men det giver ikke meget.
Derimod er 3. g3 med overgang til
Katalansk et moderne og godt alter-

nativ.
3... Lb4 4. e3
Den klassiske hovedvariant i

Nimzo-indisk. Den fører til spæn-
dende stillinger, hvor Hvid ofte får
løberpar og angrebschancer til gen-
gæld for en svækket bondestruktur.
4... 0–0 5. Ld3 d5 6. Sf3 c5 7. 0–0

Sc6 8. a3 Lxc3
I sidste nummer af Skakbladet

mindedes Bent Larsens jubelår 1967.
Det er derfor passende at nævne
glanspartiet Tajmanov – Larsen,Ha-
vana 1967, hvor Larsen spillede 8…
dxc4 9. Lxc4 La5 og vandt et berømt
parti. Det kan nydes med Larsens
egne kommentarer i 50 Udvalgte
Partier.
9. bxc3 b6
Jonas Bjerre spillede 9… Dc7, og

vi fik samme stillingstype som i par-
tiet: 10. Lb2 Sa5 11. cxd5 exd5 12.

Fra 3. runde: Nordkalotten møder Riga. Foto: Martin Noer.

Se5 Sc6 13. Sxc6 Dxc6 14. f3! med
hvid fordel. Bedst er nok 9... dxc4 10.
Lxc4 Dc7 med ideen e5.
10. cxd5 exd5 11. Se5 Dc7 12. Sxc6

Dxc6 13. f3!

Så har jeg for anden gang på to uger
fået denne stærke angrebsstilling.
Egentlig lidt sjov at to juniorer væl-
ger denne gamle variant, hvor stam-
partierne blev spillet omkring 1950!
13... a5 14.De2
Forhindrer La6.
14... c4 15. Lc2
Hvid har kun én plan,men den er

til gengældmeget stærk og umulig at
forhindre for Sort: gennemførelse af
e4, der åbner for løberparret.
15... Te8 16. Ld2 Ld7 17. Tae1
Spillet pr. autopilot ud fra devisen

om at få alle brikker i spil. Men 17.
Df2! b5 18. e4 er et tempo bedre.
Hvid bryder igennem på f7, hvis Sort
tager bonden på e4.
17... h6
Gør plads til springeren på h7,

men er for langsomt. 17… b5 skulle
forsøges.
18. Df2!
Endelig ikke 18. e4? Lf5!
18... b5 19. e4!
Så kom fremstødet i centrum.

Sorts stilling er meget vanskelig, og i
stedet for at afvente Hvids angreb
ofrer han en bonde på dronningflø-
jen.
19... b4 20. e5 Sh7 21. cxb4 c3 22.

Le3 axb4 23. axb4 Kh8
23. .. Tc2? 24. Lxh7+!
24. Ld3!
Hvid skifter gear og flytter fokus

til dronningfløjen. Kongeangrebet
skal nok komme.
24... Db6?
Overser Hvids trussel.
25. Dc2 Lb5 26. Lxb5 Dxb5 27.

Dxc3
Med to bønder mere har Hvid af-

gørende fordel.
27... Tec8 28. Db2 Dd3 29. De2

Da3 30. Tb1 Tc3 31. Lf4 Tac8 32. Db5
Tc2 33. Dxd5 g5 34. Lg3 De3+ 35.
Kh1 De2 36. f4
Dækker matten på g2.
36... gxf4 37. Lxf4 Tg8 38. Lg3

Tg4 39. e6

39... Te4 40. Le5+
Angrebet skærer lige igennem.
40... f6 41. Dd8+ Kg7 42. Lxf6+

opgivet.
1–0.

Under Europa Cuppen i Novi Sad
2016 blev man nogenlunde venligt,
men meget bestemt fulgt ud af spil-
lelokalet så snart, man var færdig
med sit parti,men i år var manmere
pragmatiske. Om det skyldtes en be-
vidst beslutning fra turneringsle-
derne, hvor Danmark i øvrigt var
fornemt repræsenteret med Poul Ja-
cobsen som deputy chief arbiter i
den overordnede turneringsledelse,
eller det bare blev sådan pga. de
færre hold og dermed bedre plads-
forhold, ved jeg ikke,men i al fald fik
jeg – trods at mit eget parti var af-
sluttet – lejlighed til på klos hold at
følge begivenhederne i et af de helt
afgørende partier i toppen af turne-

ringen.
1. seedede Globus havde helt som

forventet vundet de fire første mat-
cher, men var i voldsomme proble-
mer i 5. runde mod overraskelsen 6.
seedede Odlar Yurdu fra Aserbajd-
sjan. Odlar Yurdu var trods et gan-
ske imponerende ratingsnit på 2634
kraftig underdog mod Globus med
de nævnte 2772 i snit, men det stod
2-2, og i de sidste to partier havde
Kramnik og Grischuk omkring og
efter tidskontrollen ved træk 40 stil-
linger på samlet “minus 7” ifølge
Stockfish.Det lykkedes dog Kramnik
med en officer mindre at få reddet
sig over i et holdbart slutspil mod
Naiditsch, og Grischuk fik med hvid
som en anden Houdini klaret sig ud
af følgende mod Rauf Mamedov:

Hvid: Aleksandr Grischuk
Sort: Rauf Mamedov
Siciliansk / B77

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 Sf6 4. Sc3
cxd4 5. Sxd4 g6 6. Le3 Lg7 7. f3 Sc6
8. Dd2 0–0 9. Lc4 Ld7 10. 0–0–0
Tb8 11. Lb3 Sa5 12. h4 b5 13. Kb1
Sc4 14. Lxc4 bxc4 15. g4 Da5 16.
Ka1 Tfc8 17. h5 Tc5 18. Sde2 Db4 19.
Dc1 Ta5 20. Ld4 Db7 21. hxg6 fxg6
22. a3 Le6 23. Tdg1 Lf7 24. g5 Sh5
25. Lxg7 Sxg7 26. Th4 Se6 27. f4
Sf8 28. Tf1 Ta6 29. f5 Tb6 30. Thf4
gxf5 31. exf5 Txb2 32. g6 Sxg6 33.
fxg6 Lxg6 34. Tg1 Da6 35. Dxb2
Txb2 36. Kxb2 d5 37. Td4 e6 38. Td2
Kh8 39. Ka2 Db6

Vi havde et halvt ratingpoint for meget i snit • 65
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Aktuel taktik
Løsninger til taktikøvelserne side 00

1. Mamedyarov – Kuzubov
World Cuppen i Georgien var en
drabelig affære. Kun to spillere fra
top 20 var ikke med (Topalov og
Dominguez) og kun to spillere fra
top 20 tabte ikke ratingpoint i tur-
neringen! Aronian vandt, men tabte
0,2 ratingpoint og rykkede dermed
tilbage op som nummer 2 i verden.
Kvaliteten i partierne var ikke høj.
Spillerne var konstant stressede, og i
længden er det udmattende. Der var
dog en masse sjove stillinger; hvilket
vi skal se i dette nummers opgaver.
39. Tc5?
39. Dc8+! Kh7 40. Da6 ville have

vundet med det samme.
39... Tb8!
Stillingen er i balance. Senere

overpressede Mamedyarov og tabte!
40. d5 exd5 41. Txd5 Te8 42. Df5

De2 43. g3?! Dxb2 44. Td7 Da2 45.
Kg2 a6 46. Td6 Dc4 47. Kh2 Db5 48.
Df3?!
48. Dxb5 axb5 49. Tb6 holder let

remis.
48... a5 49. Td5 Dc6 50. Dd3?! a4

51. Td6? Dc5 52. Kg2 Dxh5
Ups!
53. Ta6 Dg4 54. Db5 De4+ 55. Kg1

Ta8 56. Opgivet.
0-1.

2. Navara – Grischuk
I denne dramatisk hurtigskakmatch
var der mange overseelser fra begge
sider.
28... Lf5?
28... Ld3+! var et stærkt mellem-

træk. Slår Hvid ikke løberen kom-
mer 29... e4! og Sort vinder en
kvalitet. Og efter 29. Lxd3 Lxg5 er
det helt slut.

29.gxf6 Dxf6
Stillingen er ca. lige og blev remis

elleve træk senere.
½-½.

3. Grischuk – Navara
Samme hurtigskakmatch.
22... g5!?
Kombinationen virker på et par

forskellige måder.Min favoritversion
var 22... Txb2! 23. Txb2 Sf7!, hvor
Sorts trussel g6-g5 vinder en officer
uden komplikationer. Men det skal
siges, at også 23... g5!? 24. Dd4 Sg4!
er godt nok til at vinde.
23. Dxe5!?
Ren desperation. 23. Dxg5 Txb2!

24. Txb2 Sf7, og det er helt slut, var
pointen.
23... Lxe5 24. Lxe5 Da7 25. Ld4

De7
Sort står fuldstændig til gevinst,

men nerverne kiksede, og Hvid
undslap med remis i træk 67.
½-½.

4. Dubov – Artmiev
Sort har mange brikker, så Hvid har
brug for noget konkret.
30. Txe8+!
30. b3 Sc3+ 31. Ka1 Dxb5 og Sort

er i kontrol, selvom han mister en af
sine mange ekstra officerer.
30... Kxe8 31. Db8+ Lc8
Når truslen om mat på a2 er væk,

er der tid til at tænke på andre ting.
31... Ke7 32. Dd8 mat.
32. Dxh2! Sc3+
32... Le6 dur ikke. 33. Dh8+ Ke7

34. Dd8 mat; 32... f6 33. Dh8+ Ke7
34. Td8! med mange trusler var en
anden pointe. For eksempel: 34...
Ld7 35.Df8+ Ke6 36.Dg8+! og Hvid
vinder.
33. bxc3 Dxb5+ 34. Kc1 Dg5+ 35.

Td2
Skakkerne er hørt op, og det er tid

til at tælle brikkerne.
35... Da5 36. Td4 Dg5+ 37. Kd1

Df6 38. Dc7 Df1+ 39. Kd2 Dxg2+ 40.
Kc1 Df1+ 41. Td1, opgivet.
1-0.

5. Matlakov – Andreikin
Sort missede en stærk fortsættelse.
26... Te5! 27. Texe5
27. c5!? dxc5 28. Lxc6! var et bedre

forsøg, selvom Sort står overvæl-
dende efter 28... Sf2+ 29. Txf2 Dxf2
30. Td1 Dxb2 med en ekstra bonde.
27... Lxe5??
Hovsa, hvad skete der lige der?

27... dxe5! med en del trusler, på d1,
f2 og d7. 28. Dd8+ Ka7 29. Tf1 dæk-
ker intet: 29... Sf2+ 30. Kg1 Sh3+ 31.
Kh1 Dg1+ 32. Txg1 Sf2 mat!
28. Tf8+ Ka7 29. Lxg4 Dxg4 30.

Dd2
Hvid er i kontrol og vandt let:
30... Dxc4 31. b3 De4 32. Tf1 c5

33. Df2 Kb6 34. Df3 Dc2 35. Df2 Dg6
36. g3 h5 37. Df5 Dh6 38. De4 Dd2
39. Tf7 Dc1+ 40. Kg2 Dd2+ 41. Kh3
Ka5 42. Txb7 Ld4 43. Dc6, opgivet.
1-0.

6. Matlakov – Aronian
Den udækkede løber på h7 blev
pludseligt et stort problem!
26. Lxc5+! Lxc5 27. Sd5+ Txd5
Lidt som at give op. Kombinatio-

nen kommer efter 27... Kf8 , hvor 28.
Sxf6! skaber den dejlige dobbelttrus-
sel. 28... Txd2 29. Sxh7+ Ke7 30.
Txd2 Th8 31. Lb1, og Hvid har bare
en springer mere...
28. Txd5 Lc2 29. Te1+ Kf8 30. Td7
Aronian opgav, men kom dog

stærkt igen i det næste parti; og siden
igen og igen og igen...
1-0.

7. Erdos - Amin
Hvid missede et eller andet og spil-
lede:
33. Tg4?
Kombination var: 33. Lxh6!! Lxh6

34. Tg1!, og Sort er fortabt efter både
34... Taf8 35. Dxf8!, og 34... Dxg1 35.
Txh6+ Kg7 36. Df6 mat!
33... Dh5 34. Df6+?!
34. Tag1med noget rod var bedre.
34... Lg7 35. Dh4
og Erdos var siden tæt på at tabe.

Her er hans stilling lidt ubehagelig.
½-½.

Vi kommer ind lige før Hvids sidste
træk før tidskontrollen. Begge spil-
lere, der i øvrigt er kendt som to af
verdens bedste lynskakspillere, har
spillet mere end 10 træk på de 30 se-
kunders tillægstid, og nu kommer
fejlen fra Grischuk:
40. Tb1?
Med Sd4! ville Hvid faktisk være

kommet i fordel. Sorts dronning
holdes ude, og tårnene og springerne
arbejder godt sammen.
40... De3!
Nu bringer dronningen derimod

alvorlig forstyrrelse i Hvids officerer.
41. Tbd1 Lh5!
Hvid kan nærmest ikke flytte en

brik uden direkte materialetab.
42. Sb1 d4!
Hvid er reelt færdig, og gevinsten

bør være et spørgsmål om – om end
svær – teknik. Computeren siger de
næste mange træk klar/stor sort for-
del, men han spiller dog adskillige
gange ikke det mest præcise, og
Grischuk bliver ved med at gøre det
så svært for Mamedov som muligt.
De bedste er de bedste af mange år-
sager.
43. Txd4 Lxe2 44. Td8+ Kg7 45.

T1d7+ Kf6 46. Kb2 h5 47. Sc3 Lg4
48. Tc8 Db6+ 49. Kc1 Da6 50. Tf8+
Ke5 51. a4 Lf5 52. Td2 Dc6 53. Te2+
Kf4 54. Tf2+ Kg5 55. Tg8+ Kf6 56.
Th2 Df3 57. Kb2 Db7+ 58. Kc1 Db4
59. Tg3 Da3+ 60. Kb1 Dd6 61. Thg2
h4 62. Tf3 Db6+
Endnu stærkere Ke7!
63. Ka2 Dd4 64. Tgf2 Ke7 65. Sb5

Dc5 66. c3 Db6 67. Tb2 Dc6 68. Tbf2
De4 69. Sd4 Db1+ 70. Ka3 a5 71. Tf1
Db6 72. T1f2 h3 73. Tb2 Dc5+ 74.
Ka2 Lg4 75. Tb7+ Kd6 76. Tff7

76... e5?
Her var eneste gevinstmulighed

Dc8, men Sorts gevinst er meget
sværere end, den har været.
77. Tf6+ Kd5 78. Tb5 exd4 79.

Txc5+ Kxc5 80. cxd4+ Kb4 81. d5
Kc5 82. d6 Ld7 83. Th6 Lxa4 84.
Txh3 Kxd6
Remis!
½–½.

Dermed blev det så 3-3, og selv om
”Globussen” stadig snurrede halv-
dårligt i næstsidste runde, da de kun
fik uafgjort mod de forsvarede me-
stre Alkaloid fra Makedonien, så fik
de via en matchsejr i sidste runde og
et samtidigt nederlag til Odlar Yurda
alligevel trukket Europa Cup-sejren i
land.
For Kramnik var der i øvrigt den

særlige omstændighed, at turnerin-
gen var sidste udkald, hvis han skulle
kvalificere sig til kandidatturnerin-
gen på rating,men han vandt kun et
enkelt ratingpoint, så den del af mis-
sionen lykkedes ikke for ham.
Men når Nordkalotten holdt det

faste formiddags-holdmøde ved
poolen, så kom han næsten altid ene
mand ned og satte sig i baren få
meter fra os i badekåbe og nød i
fulde drag varmen samt den tilsyne-
ladende uundværlige cigaret i mun-
den. Så nogen helt mislykket tur har
han nu nok heller ikke haft. Forhå-
bentligt møder vi Kramnik igen på
Kreta i 2018 – måske endda ved
brættet!

Vladimir Kramnik kunne også hygge sig
uden at være iført badekåbe!

Foto: Martin Noer.

Slutstilling

1. Globus (Rusland) 12 MP.
2. Alkaloid (Makedonien) 11.
3. Odlar Yurdu (Aserbajdjan) 11.
4. AVE Novy Bor (Tjekkiet) 11.
5. Mednyi Vsadnik (Rusland). 10.
6. LSG Leiden (Holland) 10.

Vålerenga Sjakklub blev bedste nordiske klub på 16. pladsenmed 8MP.
Nordkalotten blev nr. 27 med 5 MP.

Nordkalottens hold:
1. GM Stellan Brynell (2415) 3½/7.
2. FM Jacob Sylvan (2363) 3½/7.
3. FM Esben Kjems Hove 4/7.
4. Kåre Kristensen 4/7.
5. FM Peter Jakobsen 4/7.
6. Esben Ejsing 3/6.
7. Martin Noer 0/1.

36 deltagende klubber.
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8. Areshchenko - Demchenko
Hvid står bedre på en del måder,
men missede her sin helt store
chance og tabte sidenhen partiet.
27. T5d3?
Med cirka lige chancer er vel noget

man kunne spille, hvis man ikke fan-
gede, at der var en stor chance: 27.
Dd3! var det rigtige træk. Sort kan
ikke spille 27... Sxd5 28. exd5, hvor
dobbelttruslen er for stærk. Og efter
27... Tc6, der holder d6 dækket, kan
Hvid vælge imellem 28. Txe5! der
vinder i ét træk, eller 28. fxe5!? dxe5
29. Txe5! Dxe5 30. Dd8+ Ke6 31.
Sd4+, der vinder dronningen og sna-
rest partiet.
0-1.

9. Matlakov - Aronian
Aronian fik flest smæk iWorld Cup-
pen! Det er straffen for at spille med
i alle syv runder!
20. Lxh7!!
Klassisk gennembrud på de hvide

felter.
20... De5!?
Et forsøg på at skabe vanskelighe-

der for modstanderen.
Hvids pointe var, at han efter 20...

Sxh7 21. De6+ Kf8 22. La3+ Le7 har
23. Tbc1!
23.Dxd5!? er også stærkt: 23... Ld7

24. Lxe7+ Kxe7 25. Txb7 Sf6 26.
Te1+ Kf8 27. Txc7 Sxd5 28. Txd7, og
Hvid har gode chancer i slutspillet,
selvom det ikke er helt afklaret.

23... Lxa3
Hvad ellers? 23... Dd8 24. Lxe7+

Dxe7 25. Txc8+, og Hvid vinder.
24. Txc7 Txc7 25. Dh3! Præcist!
Mange sorte brikker hænger.
21. Txb7+ Ld7 22. Dg4! Dxd4
22... Td8 taber på mange måder.

Det mest menneskelige er nok 23.
Sc6, og den ekstra kvalitet kan ses
som en god start...
23. Txd7+ Sxd7 24. Dxd7+ Le7 25.

Te1 De5!? 26. Ld2 Td8 27. Dg4, op-
givet.
Der er ikke flere tricks.
1-0.

Allerød Skakklub og 8. Hovedkreds indbyder til 5 runders
koordineret EMT i weekenden 5.-7. januar 2018. Turneringen
markerer 8. Hovedkreds’ 75 års jubilæum og er efterfølgeren
til den traditionsrige NSU-turnering. EMT’en er samtidig 1. af-
deling af 8. Hovedkreds Grand Prix 2018.

I anledning af hovedkredsens jubilæum sætter vi alle sejl til
for at skabe en attraktiv turnering:
Optimale spilleforhold i alle klasser
Live-streaming fra topbrætterne
Ekstra store præmier
GM, IM, WGM ogWIM spiller gratis.

Spillested: Allerød Kulturhus (biblioteket), Skovensvej 4, 3450
Allerød (få minutters gang fra Allerød Station).

Kantine med kaffe, te, øl, vand, ostemadder, slik m.m.
findes på spillestedet. Lørdag og søndag serverer Solvej sine
berømte frikadeller til frokost!

Spilledage og tider:
Fredag den 5. januar 2018 kl. 19-24
Lørdag den 6. januar 2018 kl. 10-15 og kl. 15-20
Søndag den 7. januar 2018 kl. 10-15 og kl. 15-20

Betænkningstid: 90minutter pr. spiller til hele partietmed til-
læg af 30 sekunder pr. træk.

Turneringsform:
Der inddeles efter dansk rating. Øverste mesterklasse spil-

les som schweizergruppe med 16 deltagere.
Øvrige grupper spilles alle-mod-alle med seks deltagere i

hver gruppe, dog evt. schweizer i nederste gruppe. Grupperne
ELO-rates, hvis det er muligt.

Det et tilladt at komme op til 30 minutter for sent til et
parti. Partiet er tabt ved senere fremmøde. Spillernes mobil-
telefoner skal være slukket under hele partiet. Tændt mobil-
telefon = tabt parti.

Indskud og tilmelding:
Indskud 200 kroner; juniorer indtil 20 år 100 kr.; GM, IM,

WGM ogWIM gratis.
Indskud betales i forbindelse med tilmelding på

https://skak.nemtilmeld.dk
Titelholdere bedes kontakte turneringslederne direkte ved-

rørende tilmelding.
Bemærk tilmeldingsfrist
29. december 2017

Garanterede præmier:
Øverste mesterklasse: 4.000 kr. – 1.500 kr. – 1.000 kr. –
ratingpræmie 700 kr.
Øvrige grupper: 800 kr. – 400 kr.
Præmierne deles ved ligestilling i point.

Invitation: Nordsjælland Weekend EMT 2018
8. Hovedkreds 75 års jubilæum

DANSK SKAK UNIONS 8. HOVEDKREDSALLERØD SKAKKLUB

Turneringsledere og yderligere oplysninger: Jesper Fris, E: jesperfris@hotmail.com; T: 28 89 09 97
Lars Johansen, E: Spurvevang@youmail.dk, T: 25 16 07 77
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Poul Jacobsen, formand

for Dansk Skak Union
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Af Kristoffer Dyrgaard

Centrum af Odense, midt på Fyn
og midt i landet. Dette var atter

lokationen, hvortil godt 108 skak-
spillere valfartede i starten af skoler-
nes efterårsferie. For mange var
rejsen planlagt lang tid i forvejen,
hvilket bevirkede, at turneringen var
udsolgt allerede i august. Turnerin-
gens kalendermæssige placering
giver mulighed for at blive klar til
den kommende holdsæson, ligesom
de unge deltagere – som igen i år ud-
gjorde en væsentligt del af feltet –
kunne se frem til ferie og afslapning
efter weekendens strabadser. Den
kommende holdsæson og de unges
kamp for ratingpoint lagde op til en
spændende turnering.
Turneringskonceptet var 6-

mandsgrupper, hvor titlen som
odensemester var på spil i den øver-
ste gruppe. I år havde otte interna-
tionale mestre fundet vej til Odense,
hvor FM Jonas Bjerre fik plads i me-
sterskabsgruppen foran så stærke
spillere som IM Jakob Aabling-
Thomsen, IM Steffen Pedersen og
IM Jens Ove Fries Nielsen.
Mesterskabet skulle derfor afgøres

mellem de to forhenværende oden-
semestre IM Rasmus Skytte og IM
Igor Teplyi, tre landsholdsspillere i
form af IMMads Hansen, IM Bjørn

Møller Ochsner og IM Jesper Thybo.
Sidstnævnte var forsvarende mester
og tiltrak sig ekstra opmærksomhed
sammen med Jonas Bjerre for deres
triumfer ved Ungdoms-EM (som du
kan læse om andetsteds i bladet).
Som arrangør er det dejligt på nær-
meste hold at se den spirende talent-
masse blandt de mange unge
deltagere – det være sig både i me-
sterskabsgruppen og i de lavere
grupper.
Ungdomseuropamestrene tiltrak

desuden mediernes opmærksom-
hed, hvilket blandt andet resulterede
i seks minutters LIVE-sending fra
spillesalen i TV2/Fyn fredag aften!
En fin måde at få mere PR om skak-
ken, og i den forbindelse var det et
stærkt visuelt aktiv, at samtlige del-
tagere kunne være i én og samme sal
i de nye, flotte rammer på spilleste-
det Giersings Realskole.

Kampen om titlen
IM-gruppe 1 havde det laveste al-
dersgennemsnit og det næsthøjeste
ratinggennemsnit i turneringens hi-
storie. Hvorvidt dette ville bringe
underholdning til skakpublikum-
met, var endnu uvist ved kampstart.
De første tre runder bibragte dog

hele 6 gevinstpartier og minsandten
om ikke tilfældet ville, at gevinstpar-
tierne blev fordelt med én til hver!

Dermed var status søndag morgen,
at gruppen stadig var helt åben. Ras-
mus Skytte havde dog de bedste ud-
sigter, da han var alene om at være
ubesejret. Rasmus havde dog kun et
halvt points forspring til Igor,Mads,
Bjørn og Jesper.
Søndag formiddag så en tidlig

fredsløsningmellem Rasmus og Igor,
mens mødet mellem europame-
strene Jesper og Jonas samt mødet
mellem landsholdskollegaerneMads
og Bjørn underholdt publikum run-
den ud.De spændende partier endte
dog til sidst begge remis, da først
Bjørn måtte se en fordelagtig stilling
blive forvandlet til en kamp om at
holde et dronningslutspil, og Jesper
til sidst måtte opgive gevinstforsøget
i et tårnslutspil.
Situationen inden sidste runde var

dermed, at Rasmus førte med 2½
point. Den tætte gruppe gav endda
et muligt scenarie i at alle kunne
ende på ligestilling (inkl. korrek-
tion), hvis det lykkedes Jonas at be-
sejre Rasmus.
Partiet endte dog hurtigt remis,

hvilket gav Rasmus mindst en delt
førsteplads og Jonas en fornuftig
debut i mesterskabsgruppen. De ef-
terfølgende timer måtte Rasmus af-
vente, hvorvidt det skulle lykkedes at
genvinde titlen fra 2007. En gevinst
til både Bjørn og Igor i gav en tredelt

førsteplads. Rasmus Skytte kunne
dog takket være sin gevinst i første
runde over netop Bjørn notere sig
den bedste korrektion og for anden
gang pakke vandrepokalen i kuffer-
ten.

Hvid: Jesper Thybo
Sort: Mads Hansen

Efter et spændende parti, hvor Jes-
per i midtspillet får opbygget en ge-
vinststilling opnås diagramstillingen
efter tidskontrollen.
Her vælger Jesper
49. Sf8?
Teksttrækket søger at avancere g-

bonden hurtigst muligt. Stillingen er
nu nogenlunde lige, da g-bonden,
som det viser sig i partifortsættelsen,
ikke sikrer gevinsten alene. I stedet
havde 49. d4+ efterfulgt af 50. Sf4
sikret klar hvid fordel, da springeren
neutraliserer f-bonden.Herefter kan
Hvids konge tage sig af dronninge-
fløjen uden at blive overbelastet. Par-
tifortsættelsen medførte i stedet et
tilbageslag i Jespers forhåbninger om
et titelforsvar i Odense.
49…Kd6 50. g6 Le8 51. g7 Lf7 52.

Sg6 a4 53. Kd2 Ke6 54. Kc3 Kf6 55.
Sh4 f4 56. Kb4 Kxg7 57. Kxa4 Ld5
58. Sf5+ Kf6 59. Sd4 Ke5 60. Se2 f3

61. Sg3 f2 62. Kb4 Lg2 63. Opgivet.
0-1.

Hvid: Rasmus Skytte
Sort: Bjørn Møller Ochsner

Rasmus’ vej mod titlen som odense-
mester 2017 blev grundlagt efter en
god times spil i første runde. Bjørn
har netop spillet

Erfaringen sejrede i
Odense

Odensemesterskabet er blevet en populær turnering som tiltrækker skakspillere fra alle
dele af landet. Allerede et par måneder før turneringen blev afviklet i den fynske
hovedstad var samtlige 108 deltagerpladser blevet udfyldt i DSU turneringssystem.

Blandt de mange deltagere var en stribe af dansk skaks allerbedste talenter
– og juniorerne satte da også deres præg på præmieuddelingen.

Odensemesterskabet er blevet en landsdækkende begivenhed, og det er glædeligt at så mange juniorer har taget turneringsfor-
matet til sig. Foto: Kristoffer Dyrgaard.



Erfaringen sejrede i Odense • 7372 • Erfaringen sejrede i Odense

15... Lc7-b6?
Hvilket Rasmus Skytte stærkt be-

svarer med
16. Sxc6 bxc6?! 17. Sc4! Dd8 18.

Sxb6 Dxb6 19. Lxf6 gxf6 20. Ld3
Le6 21. Dh5
med afgørende fordel. Rasmus

Skytte leverede en sikker gevinstfø-
ring i resten af partiet. Bjørn kom
godt igen i turneringen og endte på
ligestilling; en bedrift som var en
stor hjælp for Rasmus i den senere
korrektionsberegning.
1-0.

De øvrige grupper

IM-gruppe 2 blev vundet i sikker stil
af Tobias Rostgaard og Jens Ove
Fries Nielsen med hver 3½ point.
Den delte gruppesejr kom i hus med
et par flotte sejre undervejs.

Hvid: Tobias Rostgaard
Sort: Filip Boe Olsen

1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4
Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Sf3 Lg4 7. cxd5
Sxd5 8. Db3 Lxf3 9. gxf3 e6 10.
Dxb7 Sxd4 11. Lb5 Sxb5 12. Dc6+
Ke7
I denne klassiske teoristilling i

Panov-varianten i Caro-Kann vælger
Tobias Rostgaard at holde fast i det
aktive spil. Et valg, som bliver beløn-
net, og partiet blev efterfølgende
fulgt tæt ved LIVE-projektoren i
kantinen.
13. Dc5!? Sd6 14. Sxd5 exd5 15.

Dxd5 Tb8 16. Lf4 Dd7 17. 0-0 Tb6
18. Tfe1+ Kd8 19. Tad1

19… h6?!
Computeren virker til at fore-

trække 19… Tc6 eller 19… Dc7,
men i alle tilfælde er stillingen svær
at forsvare i praksis.
20. Da8+ Dc8 21. Dxa7 Dc7?
Herefter er Tobias sikkerheden

selv og afvikler efter en længere tæn-

kepause til et vundet slutspil.
22. Te8+ Kd7 23. Da8 Ta6 24.

Dxa6 Kxe8 25. Lxd6 Lxd6 26. Dxd6
Dxd6 27. Txd6 Ke7 28. Tb6 Ta8 29.
a3 h5 30. Kg2 g6 31. Kg3 Ta4 32.
Tb4 Ta5 33. a4 Kd6 34. b3 Tg5+ 35.
Kf4 Tf5+ 36. Ke3 Kc6 37. Tf4 Te5+
38. Kd3 f5 39. Tc4+ Kb6 40. Kd2 g5
41. Tb4+ Kc6 42. Tb5 opgivet.
1-0.

Mester 1 havde sammen med IM-
grupperne fået tjansen med at un-
derholde skakpublikummet på
LIVE-brætterne i turneringen igen-

nem, og gruppen blev slutteligt vun-
det af Nicolai Kvist Brondt og Ras-
mus Thøgersen.
Af nævneværdige resultater ved

Odensemesterskabet findes Steen
Brustrups gruppesejr i Mester 4.
Steen sikrede sig via fem gevinster et
kandidatresultat og en plads i Kan-
didatklassen ved forårets DM i
Svendborg.
CM Janus Christensen leverede li-

geledes en god præstation ved for
andet år i træk både at vinde sin
gruppe samt Odensemesterskabet i
lynskak.

At et stort antal juniorspillere
fandt vej til turneringen kunne des-
uden mærkes ved præmieoverræk-
kelserne søndag aften. Her lykkedes
det blandt de 18 grupper ikke færre
end 12 juniorspillere at tilkæmpe sig
enten en delt eller udelt førsteplads.

Frem Skakklub takker deltagere og
publikum – både på spillestedet og
på LIVE-siden – for deres interesse i
og opbakning til arrangementet; vi
er derfor glade for at kunne invitere
indenfor i samme rammer 12.-14.
oktober 2018!

Jonas Bjerre (tv.) og Bjørn Møller Ochsner kæmpede om pokalen i øverste gruppe. Foto: Kristoffer Dyrgaard.

Slutstillingen i IM gruppe 1:

1. IM Rasmus Skytte, Aarhus/Skolerne, 3.
2. IM Igor Teplyi, Nordre, 3.
3. IM Bjørn Møller Ochsner, Skanderborg, 3.
4. IM Jesper Søndergaard Thybo, Jetsmark, 2.
5. IM Mads Hansen, Skanderborg, 2.
6. IM Jonas Bjerre, Skanderborg, 2.

Slutstilling i IM gruppe 2:

1-2. IM Jens Ove Fries Nielsen, Fredericia, og
FM Tobias Rostgaard, BMS, 3½.

3. FM Filip Boe Olsen, Nordre, 3.
4. IM Steffen Pedersen, Sydøstfyn, 2.
5-6. IM Jakob Aabling-Thomsen, Brønshøj, og

FM Viktor Haarmark-Nielsen, ØBRO, 1½.

Henrik Mortensen har samlet 350
interessante skakcitater i en ny bog.
Konceptet er nok de fleste læsere be-
kendt efter Mortensens mangeårige
serie i Skakbladet, så vi tager i stedet
nogle eksempler fra bogen. Her er
side 96:

Jens Enevoldsen: “Larsens spil i par-
tiet minder om den for længst af-
døde verdensmester Steinitz, der
også forsøgte at spille midtspil med
kongen. Jeg har lagt mærke til, at nu-
tidens skrappeste angrebs- og kom-
binationsspiller, Tal, altid rokerer så
hurtigt som muligt, før han begyn-
der på narrestregerne.”

Politiken 8. juli 1971

Anders Andersen: “Jeg havde nok
lidt nemt ved det i skolen, og mine
afgangskarakterer var seks eller syv
ug’er og tre ug’minusser. I dag siger
min kone og børnene ganske vist:
”Det kan vi ikke tage for noget, for
du spillede jo skak med læreren efter
skoletid!” Og det er rigtig nok. Det
gjorde jeg,men han kunne ikke klare
sig.”

Anders Andersen erindringer, 1996

Peter Dürrfeld: “Det skal ikke opfat-
tes som en bagatellisering, når jeg
sammenfatter situationen i vores fa-
milie i midten af 1950’erne med et
skakspil, hvor alle brikker pludselig
var blevet fejet af brættet og lå spredt

Foto: Jan Løfberg

på gulvet. De kunne samles op igen
og stilles på plads.”
“Hjertet har altid det sidste ord”, 2014

Henrik Mortensen:
Skakspillerne sagde

148 sider, kan købes hos
www.underskoven.dk og koster
199 kr.

Peter
Dürrfeld

SAGT OM SKAK



Boris Chatalbashev bedst i Farum • 75

Af Mikkel Strange

Efter tre indledende sejre var der
landstrænermøde i 4. runde.

Den bulgarske stormester Boris
Chatalbashev har i flere år trænet sit
hjemlands kvindelandshold, mens
modstanderen var Danmarks kvin-
delandstræner Peter Thorsbro, der
var på hjemmebane i Farum. Det
hjalp dog ikke stort. Heldigvis er
trænerkvalitet jo ikke lig med spil-
lerstyrke, så lad os bare se lyst på det
danske kvindelandsholds fremtid.
Tre af landsholdsspillerne var i øv-
rigt med i Farum med Esmat Su-
sanne Guindy som den bedst sco-
rende med 4/6.
Chatalbashevs sejr mod Thorsbro

åbnede for en finale i 5. runde mod
undertegnede, der vandt sidste år og
også havde 4/4.Det blev den ventede
stormestersejr, men først efter et
langt parti, der tilførte alle inklusiv
stormesteren ny viden om et ellers
temmeligt banalt slutspil.
Med sejr i sidste runde endte den

stærke bulgarer med fuldt hus,mens
Mogens Moe og Sandi Stojanovski
delte andenpladsen med 5/6. Esmat
Susanne Guindy tog præmien som
bedste kvinde.
Det er værd at dvæle ved to super-

præstationer. Mogens Moe scorede
næsten 2 point over forventet og
hentede 54 ratingpoint. Fortsætter

han det tempo må han være i spil til
næste landsholdssamling. Lige så imponerende var Jan Brøn-

nums præstation. Seedet som nr. 26
sluttede han på 4. pladsenmed 4½/6
– som ubesejret – trods møde med
fem langt højere ratede modstan-
dere.
Nu til afslutningen af finalepar-

tiet:

Hvid: Mikkel Strange
Sort: GM Boris Chatalbashev

Jeg røg lidt klodset ind i en af hans
specialvarianter og fik et skidt slut-
spil lige efter åbningen. Jeg holdt dog
sammen på stillingen, og i træk 51
var jeg klar til at krone en god for-
svarspræstation:

a-bonden er klar til at løbe i mål,
menHvid har endnu en kugle i bæl-
tet

51. Sxa5+!! Lxa5 52. Kd4 Lc3+ 53.
Kd5 Kc2 54. Ke6 Kd3 55. Kxf5
Med randbonde og ‘forkert’ løber

og dermed nem remis, tænkte jeg
inden træk 51. Nu indså jeg, at selv
dette slutspil kan vindes – under helt
særlige forhold. Der er fortsat behov
for præcision.
55... Ke3 56. h4 Kf3 57. h5 Lg7

58. Kg5 Kg3
Det ligner remis, men det hele af-

hænger af, om Hvids konge kan
komme til h1. I diagramstillingen er
der utroligt nok kun ét af de tre lov-
lige træk, der fører til målet.
59. Kf5??
Og det var ikke det. Efter 59. f5 Lf8

60. f6! – endelig ikke 60. Kf6 og Sort
vinder – 60... Kh3 61. f7 holder Hvid
remis, fordi Sorts løber hele tiden
skal dække feltet f8, og dermed ikke
kan tvinge Hvids konge ud på en
længere rejse til a-linjen. I partiet
kom

59... Lh6! 60. Ke4 Lxf4
og nu taber Hvid, fordi Sort med

træktvang kan skubbe ham over i a-
linjen. Her kan han vælge, om han
vil sætte sin konge pat på a2 eller
flygte over a4.Hvis han lader kongen
sætte pat, bliver Hvid tvunget til at
spille h6, hvorefter løberen henter h-
bonden med nem gevinst. Flygter
han over a4, bliver han hurtigt skub-
bet ned mod 6. række, hvor han
kommer så langt fra h1, at Sort kan
nå at snuppe bonden på h5 og deref-
ter nå til h2, inden Hvid når i sikker-
hed på h1. Når han er så langt, kan
han igen ved træktvang tvinge Hvid
væk, så Sort får plads til at føre h-
bonden ned. Interessant, meget læ-
rerigt og bare super ærgerligt. Partiet
fortsatte et par træk endnu, men
løbet var kørt.
0–1.

Boris Chatalbashev
bedst i Farum

Deltagerantallet var næsten fordoblet, da Furesø Open blev afviklet for anden gang.
Årets 52 deltagere – mod sidste års 27 – anført af den bulgarske GM Boris Chatalbashev

nød de gode forhold på Ellegården.
Der spilledes en enkelt runde hurtigskak fulgt af fem koordinerede partier.

Mikkel Strange og
Boris Chatalbashev.

Foto: Sigfred Haubro.

Mogens Moe. Foto: Sigfred Haubro.

Slutresultat Furesø Open

1. GM Boris Chatalbashev, Køge og Bulgarien, 6/6.
2. FM Sandi Stojanovski, Hillerød, 5.
3. FM Mogens Moe, Sjælsø, 5.
4. Jan Brønnum, Odysseus, 4½.
5. FM Tobias Valentin Rostgaard, BMS Skak, 4½.
6. Rasmus Thøgersen, Jetsmark, 4½.
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Dansk Skaksalg

internetwww.skaksalg.dk • email sales@skaksalg.dk

Besøg os påwww.skaksalg.dk eller på hvor nye produkter vil blive præsenteret

Tlf. 61 13 64 60 • Skerningvej 2, 5750 Ringe

Åbent hus den 20. januar kl. 11 - 16
Skaksalget holder igen i januar åbent hus for alle, der gerne vil have mulighed for at

ose lidt i butikken – vi glæder os til at se jer.
Afhentningsrabat 10% på alle ikke nedsatte varer.

Januar udsalg
Til og med januar har vi rigtig gode priser på udvalgte varer,

både til klub- og turneringsspilleren og til klubber og skoler Se blandt andet en
række rigtig gode bogtitler fra og om Aagaard, Yusupov og Larsen !

Thinking Inside The Box fra 2017er
sidste bind i “Grandmaster
Preparation”-serien. Hardback.
til og med januar til KUN kr. 199,- • Øvrige bind i “Grandmaster Preparation”-serien –

til og med januar kun kr. 169,- pr. bind. • Alle 6 bind kr. 999

Åbningsspillet i Skak– en klassiker, der bør
stå i enhver skakreol, skrevet i Larsens
kendte stil. Giver forståelsen for
åbningsspillet og er en fremragende første
åbningsbog– pris i januar KUN kr.169,-

LARSEN – Uforlignelig biografi om
Danmarks første stormester og en

skakhistorisk rejse i tiden
Hardback til og med januar KUN kr 749,-

og paperback kr. 419,-

Yusupovs 9 binds lærebogsserie.
Pris til og med januar pr. bind i hardback kr. 199,- paperback kr. 169.-

Alle 9 bind hardback kr. 1699,- paperback 1399,-

Brikker og brætter

Julegaver købes da i Skaksalget

Turneringssæt - eller flot sæt til hjemmet

•Massivt turnerings skakbræt i mahogni og ahorn
med notation, 58 mm felter kr. 275,-

• Klassisk træskakbrik (Staunton)
med vægt og filt.Kongehøjde: 96 mm,

• Trææske m. klaplåg, stor, kr. 89,-

• Sætpris i januar KUN kr. 550,-

Klubsæt

• Kartonbræt, 55 mm felter, DSU model ,
træbrikker, vægtede, kongehøjde 97 mm +stofpose,
KUN kr. 299,-

Skoleskaksæt

• Plastikbræt, 55 mm felter, vægtet plastikbrik i sort/hvid + stofpose, KUN kr. 199,-

Chessmaster - rating +1500 –
kr. 329,-
Genius - rating + 2000 - kr. 869,-
Genius PRO - rating +2200 -
kr. 1289,-

Millenium skakcomputere

Muligheden for at arbejde med
skærm og skakprogram og
samtidig bruge et rigtigt
skakbræt bruges af flere og flere
- USB eller bluetooth opkobling
Fra kr. 3900,-

E- boards fra DGT
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Nekrolog

Jens Henrichsen,
Nørrebro Skakklub
(1943-1917)

Jens Henrichsen,mangeårigt med-
lem af AS04, senere Nørrebro

Skakklub, døde den 11. august 74 år
gammel. Han blev født i 1943 og
voksede op sammen med sin tolv år
ældre søster i Vedbæk og Holte i en
familie med gode økonomiske kår.
Jens var 11 år, da han første gang

stiftede bekendtskab med skak. En
klassekammerat lærte ham reglerne,
dog lidt forkerte. Først da Jens var 16
lærte han de rigtige regler fra en
skakbog på biblioteket. Som 17-årig
begyndte han i Nærum Skakklub og
allerede den anden klubaften vandt
han et simultanparti over den senere
IM og danmarksmester Svend Ha-
mann. Nogle år senere blev Jens
klubmester i Nærum.
I 1967 var Jens med i hippiebevæ-

gelsen og venstrefløjen, og allerede
året efter flyttede han i Ballonparken
(militærets gamle, røde barakker)
ved bydelen Islands Brygge, hvor han
boede til sin død. Det var et spæn-
dende sted langt fra villavejene, hvor
han var vokset op. Ballonparken
startede som et område for enlige
unge mænd – uden husdyr, sagde
Jens. Da inspektørens datter læste til
dyrlæge, blev katte tilladt – men
ingen hunde og ingen kvinder. Dog
var det tilladt at huse kusiner fra
provinsen på besøg i København, så
der var altid et væld af kusiner på
besøg!
Jens tog hele cand.polit. uddan-

nelsen undtagen specialet og des-
uden en eksamen i spansk, men i
1975 tog han til USA og spillede skak
forskellige steder. Der var turnerin-
ger hver weekend et eller andet sted,
hvilket han opsporede gennem et
skakblad, han købte en gang ommå-
neden. Et helt år opholdt han sig i
USA, heraf et halvt i New York, og

han kom hjem som en stærkere
skakspiller ogmeldte sig ind i Kamp-
klubben i 1976.
I 1980 tog Jens til Sydamerika,

også denne gang for at spille skak.
Han var væk i to år, levede skrabet og
boede på de billigste hoteller med
kakerlakker og væggelus. Hvad gør
man ikke for skakken!
I 1984 meldte Jens sig ind i AS04,

nu Nørrebro Skakklub, hvor han var
resten af sit skakliv. De sidste mange
år var han sæsonarbejder på De dan-
ske Pelsauktioner, og resten af året
rejste han rundt i Europa og deltog i
skakturneringer, Isle of Man,Gibral-
tar, Sevilla, Budapest, Sydtyskland,
Frankrig, ja sågar Ukraine. I mange
år var desuden fast gæst i Politiken
Cup, hvor han deltog sidste gang i
2016.
Som mesterspiller har Jens spillet

mod mange titelholdere. Han har
tabt til de fleste,men dog også scoret
et par remiser mod stormestre og et

par gevinster mod internationale
mestre. Jens har også mødt selveste
Bobby Fischer, dog ikke på brættet,
men under en turnering på Mal-
lorca, hvor Fischer deltog, lykkedes
det Jens at veksle et par ord med den
berømte amerikaner om et igangvæ-
rende parti mellem et par andre
stormestre.
Jeg har kendt Jens de sidste seks-

syv år. Jeg bor på Islands Brygge tæt
på Ballonparken, og Jens og jeg
rendte på hinanden en dag i Brugsen
og aftalte, at vi ville spille et parti
skak sammen.Det blev starten på en
lang række private hurtigpartier, vi
spillede i årene, der fulgte,med hans
kære, sorte kat Kosmos som tilskuer.
Vi var nogenlunde lige stærke og
stod godt til hinanden, jeg mere po-
sitionelt spillende, han mere taktisk.
Under vores samvær hørte jeg også
med stor interesse om hans mange
rejser og skakoplevelser. Desuden
nød jeg godt af hans tørre humor, og
efterhånden som jeg lærte ham at
kende, afslørede han sig som en vi-
dende, varm og hyggelig person. De
sidste par år blev desværre ikke så
gode for Jens. Han led af KOL, som
langsomt blev værre og var flere
gange indlagt på hospitalet. Syg-
dommen indskrænkede hans kræf-
ter og hans fysiske aktionsradius og
gjorde på den måde, at han ikke
kunne komme ud og dyrke sit el-
skede spil. Han tog det tappert, men
til sidst kunne kroppen ikke mere.
Jens levede et usædvanligt liv, hvor

han brændte for skakken, som var
hans livs kærlighed, uden hvilken til-
værelsen ikke var meningsfuld.
Æret være hans minde.

Søren Holm Jensen, ven

Foto: Sigfred Haubro.

78 • Postkortets store mester

De historiske skakbøger udkom-
mer i en jævn strøm på dansk. Nu
har Forlaget OnBoard ApS udsendt
“Julius Nielsen – blandt verdens
bedste i korrespondanceskak”.
Skakhistorikeren Erik André An-
dersen har gravet dybt og fundet
interessante ting frem om Dan-
marks første store internationale
navn i korrespondanceskak.

Af Jan Løfberg

Trenden fortsætter. De historiske
skakbøger på dansk synes i høj kurs
i disse år. Derimod er de nutidige
skakskildringer i bogform sjældnere.
Det sidste skyldes uden tvivl, at net-
tet/computeren har taget over.Hvem
gider endnu en gang læse om det,
man for eksempel lige har fulgt in-
tensivt på livebrætterne i måske to
uger? Men om hundrede år? Måske.
Hvis bogen stadig eksisterer på tryk.
Erik André Andersen har tidligere

udgivet historiske bøger: “Skakkens
mestre. De store, der ikke blev ver-
densmestre. Perioden 1895-1930”og
“Den sovjetiske skaksole. Perioden
1941-1965”.
Læsere der kender til ovennævnte

udgivelser – og sætter pris på en høj
detaljeringsgrad og en mere formel-
historisk/akademisk end journali-
stisk tilgang til kilderne – vil heller
ikke blive skuffede denne gang. Erik
André Andersen har virkelig gravet
dybt, så nye spændende oplysninger
om Julius Nielsen bliver bragt frem
og op i lyset.
Julius Nielsen er en af de mest

spændende danske skakpersonlighe-
der. Desværre har jeg ligesom forfat-
teren aldrig set eller snakket med
ham, men heldigvis var Bent Larsen
ikke karrig med at fortælle om de
gamle danske mestre – heriblandt
”Julle”.
I sit mesterværk ”30 år ved skak-

brættet” gav Jens Enevoldsen føl-
gende karakteristik af Julle:
“Julius Nielsens liv har formet sig

således, at han ved hjælp af sin gode
forstand og sin energi har arbejdet
sig fremad og opefter fra bar bund.
Hans skakspil ser ligesådan ud.Hans
gode forstand har ledet hans fjed.
Desuden har han en livlig fantasi og
kombinerer godt. Det hænger måske
sammen med, at han er matemati-
ker, og alle matematikere har fantasi.
Han er skaklig veludrustet med stor
teoretisk viden, stor praktisk kun-
nen, smuk angrebsføring, kombina-
tionsevne og fantasi og fin slut-
spilsbehandling. Efter al den ros kan
man spørge: Hvorfor er denne
super-skakspiller ikke alle andre
overlegen? Sagen er den, at han har
et par små huller i sit panser. Han
kan ikke hurtigt indstille sig på
uvante og ukendte situationer, og
hans defensive spil er ikke på højde
med hans øvrige spil. Endvidere er
han stærkt påvirket af Tarrasch og
Krause. Han spiller lidt stift og uela-
stisk.”
Så vidt samtidsskildringen fra Jens

Enevoldsen. Ovennævnte er natur-
ligvis en beskrivelse af nærskakspil-
leren Julius Nielsen. Erik André
Andersen tager udgangspunkt i Ju-
lius Nielsens bedrifter som korre-
spondancespiller. Det skyldes særligt
to forhold: at Per Skjoldager frelste
Julius Nielsens noteringshæfter fra at
ende på bålet, og at han selv som

knægt gennemspillede Julius Niel-
sens gevinstparti over Paul Keres fra
den første europæiske k-skak olym-
piade og omtrent samtidig hørte Ju-
lius Nielsen gennemgå sit
gevinstparti fraVM-finalen 1965-68
mod Roman Altschuler i radiostu-
diet hos Palle Arleth.“Jeg var dybt fa-
scineret,” erindrer Erik André
Andersen.
Dermed bliver det – som bogens

undertitel lover – et værk om Dan-
marks første store mester på den in-
ternationale scene per postkort. Der
er enkelte afstikkere til nærskakken,
til årene som redaktør af Skakbladet
(1941-46) samt livet somægtemand,
familiefader, privatperson og som
beskæftiget gennem et helt arbejdsliv
i forsikringsselskabet Hafnia. Der er
også bemærkninger til Julius Niel-
sens skakopfattelse og hans åbnings-
teoretiske bidrag – især i
Wienerparti (med hvid) og Cordels
Forsvar i Spansk Parti (som sort).
Det er lykkedes for forfatteren at

samle ikke færre end 170 af Julius
Nielsens k-partier – heraf har ho-
vedpersonen selv sat noter til 27 af
dem.
Alt i alt et flot stykke skakhistorie

som Erik André Andersen og On-
boards Thorbjørn Rosenlund præ-
senterer for det forvænte og kræsne
danske skakbogspublikum. Person-
ligt kunne jeg måske godt have øn-
sket et større spadestik i Julius
Nielsens nærskakkarriere – for ek-
sempel hans rolle i Skakklubben
Nimzowitsch i 1958-59, hvor han
demonstrerede nogle spændende va-
rianter i både Wienerparti og Cor-
dels Forsvar for blandt andre Bent
Larsen, Svend Hamann, Jens og
Harald Enevoldsen, Ove Ekebjærg,
Ole Schøller Larsen med flere.
Er en toer på vej?

Erik André Andersen
Julius Nielsen
– Blandt de bedste i
korrespondanceskak
Udkommet i oktober på OnBoard.
Pris 199 kroner.

POSTKORTETS
STORE MESTER

Foto: Thorbjørn Rosenlund
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Billeder
Ahlander, Björn 2/55
Andersen, Bjarne Hjorth 2/55
Andersen, Daniel 1/37
Andersen, Kaare Vissing 2/24
Andersen, Mads 1/61, 2/11,
2/16, 3/10
Andersen, Rune 2/54
Andreasen, Per 2/9
Antonsen, Mikkel 2/55
Aronian, Levon 3/20, 3/23,
4/23, 4/27
Aserbajdsjan europamestre
4/46
Asmund, Erik 2/18
Azmaiparashivili, Zurab 4/19,
4/20
Berg, Klaus 2/31
Blomqvist, Erik 3/50
Bjerre, Jonas 4/1, 4/10, 4/11,
4/12, 4/13, 4/72
BMSs hold 2/52
Boe, Mads 4/5, 4/13
Bovs hold 2/53
Brynell, Stellan 4/63
Bu, Xiangzhi 4/18
Carlsen, Erik 2/55
Carlsen, Henrik 1/4
Carlsen, Magnus 1/1, 1/4, 1/7,
1/14, 1/16, 1/19, 1/23, 1/24,
1/29, 2/76, 3/21, 3/23, 3/24,
3/27, 3/29, 3/92, 4/18
Chatalbashev, Boris 4/75
Chess House 2/32, 2/33
Christensen, Hans Ulrich
2/56
Christensen, Jens Johan 2/58
Christensen, John
Christopher Højstrup 2/20
Christiansen, Johan-
Sebastian 1/36
Collijn, Ludvig 3/54
Cramling, Pia 3/56
Dansk EM-sølvhold i Novi
Sad 3/44
DM i Rebild 2/6, 2/7
Dubov, Daniil 4/16, 4/17
Dürrfeld, Peter 4/73
Ejsing, Esben 4/63
Eskjær, Mathis 1/40, 1/44,
1/46, 1/47
Europa Cup i Antalya 4/64

Fabrin, Morten 2/72
Fischer, Bobby 3/38
Fredericias vindere 3/70
Friborg, Rune 1/40, 1/44,
1/46, 1/47
Friis, Carsten Bank 2/56
Foisor, Sabina-Francesca 2/62
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Svensk europamester ved
Senior- EM
Med en gevinst i sidste runde over
Jens Kølbæk fra Nørresundby lykke-
des det for IM Nils-Gustaf Renman,
Sverige, at erobre Senior-EM i den
catalanske by Sabadell for 65+ grup-
pen med 7½ af 9. GM Tamaz Gior-
gadze, Georgien, blev nr. 2 med 7
point, og GM Jevgenij Vasjukov blev
nr. 3 med 6½.
Jens Kølbæk endte på niendeplad-

sen med 6 point, men havde nordjy-
den i stedet besejret Renman, var
han endt som nr. 2 og fået tildelt IM-
titlen. I næstsidste runde vandt Køl-
bæk over den tidligere verdens-
mester for kvinder, GM Nona Ga-
prindasjvili.
Jan Bauner, K41, blev nr. 37 med

4½, mens John Zachariassen, Faxe,
opnåede 3½ på 51. pladsen.
Danmark havde ingen deltagere

med i 50+ klassen.

U-holdet skuffede
Danmarks ungdomslandshold endte
på en skuffende 16. plads ved Hold-
EM for ungdomslandshold i Polen.
Danmark sendte et stærkt hold, der
var seedet som nr. 6 blandt de 22
hold.
Tyskland vandt EM med 11

matchpoint, 20 brætpoint, foran
Serbien med 11 MP (19 BP) og
Kroatien 10 MP (15 BP). Danmark
fik 6 MP (14 BP).

Danske scoringer:
1. IM Jesper Søndergaard Thybo
(2464) 4½ af 7.

2. IM Martin Percivaldi (2407)
3½/7.

3. FM Jonas Bjerre (2357) 3½/7.
4. FMMikkel Manosri Jacobsen

(2219) 2½/7.

JOFN vandt DM i hurtigskak
Det er aldrig helt at vide, om IM Jens
Ove Fries Nielsen fra Fredericia spil-
ler godt eller skidt i en turnering.
Når han har modvind, har han svært
ved at finde medvinden. Men når
han endelig har fundet den, er han
meget svær at stoppe. Sådan var det
også på Skive Handelsskole, hvor 98
spillere deltog i DM i hurtigskak. Da
regnebrættet blev gjort op, så stod
Jens Ove Fries Nielsen som vinder af
førstepræmien på 4.000 kroner.
I 3. runde imponerede den unge

FM Jonas Bjerre fra Skanderborg ved
at slå GM Allan Stig Rasmussen, og
Bjerre fortsatte med endnu en ge-
vinst, før klubkammeraten IM Bjørn
Møller Ochsner slog ham i 5. runde.
IM Rasmus Skytte, Aarhus Skak-

klub/Skolerne, besejrede også Bjerre
i 6. runde, og så var der lagt op til en
finale i 7. runde mellem JOFN og
Skytte, hvor førstnævnte fik et afgø-
rende angreb ind.

Slutstillingen i Mestergruppen:
1. IM Jens Ove Fries Nielsen,

Fredericia, 6½.
2. IM Bjørn Møller Ochsner,

Skanderborg, 5½.
3. Tihomir Borovnica, Evans, 5.
4. FMMads Boe, Skanderborg,

5.
5-8. FM Filip Boe Olsen, Nordre, 5

(ratingpræmie).
5-8. Jesper Søndergaard Thybo,

Jetsmark, 5.
5-8. GM Allan Stig Rasmussen,

Jetsmark, 5.
5-8. IM Rasmus Skytte, Aarhus

Skakklub/Skolerne, 5.

Freja Vangsgaard fra VRS vandt ba-
sisgruppen med 6 point på bedre
korrektion end Arne Dan Fjordside
fra Aalborg og Frode Benedikt Niel-
sen, Allerød. Da Freja Vangsgaard
blev bedste kvinde i turneringen tog
hun denne præmie på 2.000 kr. og
overlod førstepræmien i basis på
1.200 kr. til Fjordside.

Nimzowitsch fortsætter
Skakprogrammet Nimzowitsch, som
stormester Lars Schandorff kørte
med 25 programmer gennem som-
meren fortsætter på Radio24syv.
Programmerne, der varer 55 minut-
ter, sendes hver søndag morgen kl.
04.00.
Tidspunktet kan forekomme

umenneskeligt,men da programmet
både kan streames eller downloades
som podcast, så kan man roligt sove
længe og hente programmet senere.
Det kan gøres på
www.radio24syv.dk/programmer/
nimzowitsch/

BRÆTTET RUNDT Jens Ove Fries Nielsen
Foto: Sigfred Haugbro
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To titler til Evans
Senior DM i hurtigskak for 50+ og
65+ blev afholdt af Herning Skak-
klub. Evans-spilleren Tihomir Bo-
rovnica, der også klarede sig flot ved
DM i hurtigskak i Skive, vandt 50+
med 6½ af 8. Thomas Stausholm
Jepsen, Sydøstfyn, blev nr. 2 med 6
point, herefter kom Arne Christian-
sen, Randers, og Claus Rossen, Vi-
borg, med 5½ point på en delt 3.
plads.
Evans hentede også guldet i 65+.

Pouelsten Holm Grabow genvandt
titlen ved at score 6 point i de otte
runder. Per Holst, Nordre, og Jens
Kølbæk, Nørresundby, delte anden-
pladsen et halvt point efter vinderen.
Arne Bjørn Jørgensen fra Sjælsø fik
også 5½ point, men endte på fjerde-
pladsen efter korrektion.

Lombardy død
Den amerikanske stormester Wil-
liam Lombardy er død i en alder af
79 år (4/12 1937 – 13/10 2017).
Lombardy fik sit gennembrud no-
genlunde samtidig med den seks år
yngre landsmand og senere verdens-
mester Bobby Fischer. I 1957 vandt
Lombardy juniorverdensmesterska-
bet i Canada med 11 gevinster i 11
partier. Året efter blev han nr. 2 i
Mar del Plata ét point efter Bent Lar-
sen og scorede sit første delresultat
til stormestertitlen, som han fik i
1960, hvor han Leningrad sensatio-
nelt førte det amerikanske hold til
sejr i Studenter-VM. Lombardy sco-

rede 12 af 13 på 1. bræt, og han slog
Sovjetunionens Boris Spasskij med
sort i en sicilianer på dennes egen
hjemmebane. Lombardy var katolsk
præst, og fra 1963 spillede han ikke
ret meget skak,men passede sit præ-
steembede. I 1972 vendte han tilbage
og var sekundant for Fischer i den
berømte VM-match mod Spasskij i
Reykjavik. Herefter spillede Lom-
bardy hyppigere i internationale tur-
neringer. Men det tårnhøje niveau,
som han havde fra 1957 til 1960 gen-
fandt han aldrig.Han var en vidende
skakspiller og skrev i mange år ind-
sigtsfulde artikler i Chess Life & Re-
view.

Jens Hartung vandt Senior KM
Skakklubben K41 holdt det første
københavnsmesterskab for seniorer
7.-14. oktober i klubbens lokaler i
Valby. Der blev spillet i en stor
schweizergruppe med 23 deltagere
for både 50+ (syv deltagere) og 65+.
FM Jørgen Hvenekilde fra Nørre-

bro Skakklub startede med tre af 3,
men røg så ind i remisburet og spil-
lede de sidste fire partier remis. Jens
Hartung-Nielsen fra K41 var et halvt
point efter Hveneilde, men efter en
gevinst over klubkammeraten FM
Eric Brøndum rykkede Hartung
forbi Hvenekilde før sidste runde.
I sidste runde spillede Hvenekilde

remis mod klubkammeraten Chri-
stian Strachan, og da Jens Hartung
efterfølgende modtog et remistilbud
fra sin klubkammerat Jan Bauner i
en gunstig stilling, endte Hartung
med at blive den første københavn-
ske seniormester.
Jens Hartung opnåede 5½ i syv

runder. Hvenekilde blev nr. 2 og
Brøndum nr. 3, begge med 5 point.
Niels Rendlev, Frederiksberg Skak-
forening, blev nr. 4 med 41.
Bjarke Winther fra Frederiksberg

Skakforening vandt 50+ med 4
point.
K41 holdt en stævnefest med god

mad, vin og øl og mange, mange
anekdoter, beretter Peter Stuhr fra
den arrangerende klub.

K-skak
Computerfrit Veteran DM 2016,
slutstilling
:
1. Henning Larsen, Aars, 5.
2. Kaj Hansen, Søndersø, 4.
3. Erik Pontoppidan, Vejle, 3.
4. Bent Skov, Højslev, 0.

Peter Lindegaard

Kramnik i Kandidatturneringen
Agon, arrangøren af kandidatturne-
ringen i Berlin fra 10.-28. marts
2018, valgte at give sit wild card til
den tidligere verdensmester Vladi-
mir Kramnik, Rusland. Otte spillere
skal spille dobbeltrundigt – 14 run-
der – om retten til at udfordre Mag-
nus Carlsen i slutningen af 2018.
I øjeblikket er følgende seks spil-

lere kvalificeret. De to sidste spillere
blev efter redaktionens slutning fun-
det i FIDEs Grand Prix, hvor sidste
afdeling blev spillet på Mallorca.
Ud over Kramnik er følgende fem

også klar:
Sergej Karjakin, Rusland (taber af

sidste VM-match)
Levon Aronian, Armenia (World

Cup vinder)
Ding Liren, Kina (World Cup fi-

nalist)
Wesley So, USA (bedste rating-

gennemsnit i 2017)
Fabiano Caruana, USA (næstbed-

ste ratinggennemsnit i 2017)

Carlsen fik sin sejr
Skakverdenen har i Magnus Carlsen
fået en meget aktiv og modig ver-
densmester. Nordmanden er ikke
bange – heller ikke for at spille åbne
turneringer. Straks efterWorld Cup-
pen i Georgien tog Carlsen videre til
den britiske ø Isle of Man, hvor der
blev arrangeret en meget stærk åben
turnering.
En førstepræmie på 50.000 engel-

ske pund ogmange andre store præ-
mier lokkede verdensmesteren og 12
andre spillere med over 2700 i rating
til øen.

Efter ni hårde runder kunne en
gladMagnus Carlsen konstatere føl-
gende på sin blog:

“Endelig nummer 1 igen!
Selv om jeg vandt både Paris og

Leuven Rapid and Blitz i sommer,
så længtes jeg efter em sejr i klassisk
skak i år. I de tre sidste runde af den
stærke Isle of Man turnering spil-
lede jeg to remiser med hvid og
vandt med sort, så jeg kunne vinde
udelt med 7½ af 9. Nakamura og
Anand delte andenpladsen med 7
point; Kramnik og Caruana og
mange andre endte på 6½.
Jeg kan næsten ikke huske sidst,

at jeg scorede 7½ eller mere i en
klassisk ni runders turnering. Det
føles godt!”

Beklagelse
To spillere på det danske senior-
landshold, der vandt sølv i 65+ klas-
sen i Novi Sad, kunne gøre
opmærksom på, at det billede vi
bragte på side 44 hverken blev be-
handlet efter fortjeneste eller blev
bragt i overensstemmelse med gæl-
dende ophavsrettigheder. Vi bekla-
ger, at vi bragte billedet uden at have
indhentet den fornødne tilladelse,
som ville have sikret en ordentlig
kvalitet af billedet.
Løfbergs Forlag ApS har godtgjort

den forurettede part for brud på op-
havsretten.

Løf-

Debatindlæg
Årsregnskabet: På delegeretmødet i
påsken oplyste kassereren, at års-
regnskabet ikke længere vil blive of-
fentliggjort i Skakbladet.
Såfremt dette bliver fastholdt, kan

man spare sig at offentliggøre noget
som helst i Skakbladet af organisa-
toriske meddelelser, idet årsregnska-
bet er noget af det mest centrale i
Unionens årlige liv.

Jørgen Aaskov, Vejle

Vladimir Kramnik. Foto: Cathy Rogers

William Lombardy
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Kasparov tilbage på scenen
Den tidligere verdensmester Garri Kasparov gjorde comeback ved Saint Louis
Rapid & Blitz. I de ni runder hurtigskak gav gevinst 2 p og remis 1 p,mens der
i de 18 runder lynskak spilledes om ét point til vinderen, remis gav ½ p.
Den 54-årige russer havde det meget svært i lynpartierne på andendagen,

hvor det kun blev til 3½ af 9.Menmed en god slutspurt med 5½ af 9mod det
meste af verdenstoppen reddede Kasparov æren. I den indledende hurtigs-
kak opnåede Kasparov 7 p, mens Aronian med 12 p scorede bedst på første-
dagen. Om Kasparovs optræden i USA giver lyst til endnu mere turne-
ringsskak, vil tiden vise.
Armenieren Levon Aronian, der har haft et meget flot 2017, sejrede også i

denne turnering, og i slutstillingen havde han hele tre point ned til nr. 2.
Viceverdensmesteren Sergej Karjakin opnåede kun 8 point i hurtigparti-

erne, men han vandt lynskakken med 13½ point, mens Aronian fik 12½ på
andenpladsen.

Samlet slutstilling (27 runder)

1. GM Levon Aronian (2799), Armenien, 24½
2.-3. GM Hikaru Nakamura (2792), USA, 21½
2.-3. GM Sergej Karjakin (2773), Rusland, 21½
4. GM Ian Nepomniachtchi (2751), Rusland, 20
5.-7. GM Fabiano Caruana (2807), USA, 16½
5.-7. GM Lenier Dominguez (2796), Cuba, 16½
5.-7. GM Le Quang Liem (2747), Vietnam, 16½
8. GM Garri Kasparov (2812), Rusland, 16
9. GMViswanathan Anand (2783), Indien, 14
10. GM David Navara (2727), Tjekkiet, 13

Der var voldsom interesse for Garri
Kasparovs comeback. Her er presse-
fotograferne klar, da han møder Sergej
Karjakin (i blåt). Foto: Lennart Ootes


