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agnus Carlsen er i den grad tilbage på tronen. Den
norske verdensmester sluttede 2017 af med maner,
da han vandt det eftertragtede VM i lyn og startede
2018 med at vinde skakårets første Grand Slam, hollandske Wijk
aan Zee. Carlsens triumf kickstarter dette nye nummer af Skakbladet.
Nogle andre, som det går rigtig godt for i disse år, er Dansk
Skoleskak, der netop er kommet på finansloven med et millionbeløb. De fortæller om succesen, og hvad skoleskak anno 2018
egentlig er. Det er meget anderledes og mere visionært, end de
fleste nok tror. Og meget inspirerende.
De danske stormestre har også markeret sig, både som spillere
og som trænere i udlandet. Det præger i høj dette nummer. Stormestrenes partikommentarer er særligt værd at hæfte sig ved. De
er på tårnhøjt niveau og viderefører den stolte danske tradition
fra Bent Larsen, som altid har gjort Skakbladet til noget unikt.
God læseslyst!
Jan Løfberg og Lars Schandorff

Leder • 3

Skakbladet no1-2018-FINAL:Layout 1

12/02/18

14:35

Side 4

ÅRETS FØRSTE C

Skakbladet no1-2018-FINAL:Layout 1

12/02/18

14:35

Side 5

E CLASH

Foto: Alina l’Ami.
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Magnus Carlsen vandt den 80. jubilæumsudgave af Wijk aan Zee
efter lynomkamp mod hollænderen Anish Giri.
Det er sjette gang den norske verdensmester vinder den traditionsrige turnering,
hvilket gør ham til den mest vindende nogensinde.

Af Lars Schandorff

D

en lille vindblæste hollandske
kystby Wijk aan Zee lagde traditionen tro rammer til årets første
skaklige mestermøde, da Tata Steel
turneringen løb af stablen i januar.
Den moderne skakkalender er proppet med den ene topbegivenhed efter
den anden, alligevel har bare klangen
af Wijk aan Zee en helt særlig betydning hos både spillere og fans. Det er
nogle ord, som især er fulde af forventning. Her i denne lille flække er
utrolige dueller blevet udkæmpet i
årenes løb, og det er en af de mest
prestigefyldte og underholdende
turneringer overhovedet på touren.
Og det er arrangørerne godt selv klar
over. På en af de mange store posters
i turneringssalen er et berømt Bent
Larsen citat, der frit oversat lyder:
“Normale mennesker skal se Napoli,
før de dør, men en skakstormester
skal vinde Wijk aan Zee først.”
Noget af charmen ved Tata Steel
turneringen er spillernes kampiver.
Det skyldes blandt andet, at man udover en flok af verdens absolut bedste giver chancen til adskillige
up-comings, enten direkte inviterede
eller som vindere af challengersgruppen året før. Det gør bare, at feltet er meget mere broget end
normalt i topevents og sjældent lider
under alt for mange remisser.
I årets udgave stillede den norske
verdensmester Magnus Carlsen op
som klar favorit, ligesom han gør,
hver gang han spiller, men man
måtte regne med, at han ville få hård
modstand ikke mindst fra de hele
fem deltagere fra den kommende
kandidatturnering: Russerne Kramnik og Karjakin, amerikanerne So og
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Caruana samt Mamedyarov fra
Azerbajdsjan.
Carlsen
Verdensmesteren taber få partier,
men i 2017 vandt han også få! Den
øvrige elite har tilsyneladende fundet metoder til at neutralisere nordmanden, men i Wijk er der en del
spillere med fra næste geled, som slet
ikke har den robusthed. Derfor ligger turneringen umiddelbart utrolig
godt til Carlsen, der da også har vundet den fem gange tidligere – første
gang for ti år siden som bare 17-årig.
At underhundene ofte spiller nærmest skamløst på remis er hverdag
for enhver professionel, sådan er det
selvfølgelig også, når man er verdens
suverænt nr. 1 og møder en på 2650.
For skak som underholdning er det
dog glædeligt, når det ikke lykkedes
at få den halve…
Baskaran Adhiban (2655)
Magnus Carlsen (2834)
Skotsk firspringerspil / C47
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Sc3 Sf6 4. d4
Ser aktivt ud, men forcerer i virkeligheden spillet frem til en meget
stiv og remispræget struktur.
4... exd4 5. Sxd4 Lb4 6. Sxc6
bxc6 7. Ld3 d5 8. exd5 0–0 9. 0–0
cxd5 10. Lg5 c6 11. Df3

Ser ved første øjekast ubehageligt ud
for Sort, men efter man har fundet
ud af, at han roligt kan tillade dobbeltbonden i f-linjen mod at få
dronningerne af brættet samt løberparret, er der ingen problemer –
ubehaget er snarere af psykologisk
art, fordi det er utrolig svært at få gevinstchancer med sort.
11... Ld6 12. Tae1 Tb8 13. b3
Et par runder senere i turneringen
kom et typisk parti for varianten: 13.
Sd1 h6 14. Lxf6 Dxf6 15. Dxf6 gxf6
16. b3 a5 17. Se3 Lb4 18. Te2 a4 19.
Sf5 Lxf5 20. Lxf5 Tfd8 og remis få
træk senere i Wei Yi – Matlakov.
13... a5!?
Nyt.
13... Lb4 14. Dg3 Ld7 15. Dh4
(Eller 15. Ld2 Le6) 15... h6! (15...
h5!?) 16. Lxh6 gxh6 17. Dxh6 Lxc3
18. Dg5+ Kh8=; 13... h6 14. Lxf6
Dxf6 15. Dxf6 gxf6 16. Se2 Det er
spillet mange gange. Stillingen er i
balance.
14. h3
14. Sd1 er sikkert lidt bedre, men
ændrer selvfølgelig ikke det store.
14... h6 15. Lxf6 Dxf6 16. Dxf6
gxf6
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Magnus Carlsen.

Foto: Alina l’Ami.
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17. Se2
Det er nok svagt til Sorts fordel, at
h3 og a5 er indskudt – det er hurtigere for Sort at skabe noget spil på
dronningefløjen.
17... c5 18. Sg3 Td8 19. Sf5 Lf8 20.
Se7+ Lxe7 21. Txe7 Le6
En enkel, dog kompleks stilling.
Hvem står overhovedet bedst?
Umiddelbart ville jeg nok sige Hvid,
men efter at have set partiet, hvor
sorts offensiv på dronningfløjen
hurtigt bliver meget generende, er
jeg nok tilbøjelig til at revidere opfattelsen og heppe på Sort! Computeren hævder koldt, det er lige.
22. Td1
22. c3 a4 med ideen 23. bxa4 c4;
22. Ta7 Ta8 23. Txa8 Txa8 og nu
måske 24. f4.
22... c4 23. Le2 a4

24. bxa4
24. bxc4 dxc4 kom ikke på tale.
Hvids dronningfløj er en ruin, mens
Sorts svage kongefløj er umulig at
angribe.
24... Lf5!?
Går efter det hele, men går måske
også over stregen.
Det oplagte 24... Tb2? gik ikke
pga. 25. Lxc4; Sort kunne prøve 24...
Tdc8 med planen Tb2. Det er dog
stadig lige efter 25. Lf3 Tc5 26. Ta7
Tb2 27. c3 Tc2 28. Tb1 Txc3 29. Tb5,
fx 29... Tc1+ 30. Kh2 Txb5 (30... Tc8
31. Lxd5) 31. axb5 Tb1 32. a4 d4 33.
Tc7 d3 34. Tc5 og Hvid er klar til at
gå med sine egne bønder.
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25. Lf3?!
25. c3 skulle spilles. Sort kan prøve
forskellige ting:
a) 25... d4 26. Lxc4 (26. cxd4 c3)
26... dxc3 27. Txd8+ Txd8 28. Lb3 og
Sort er i vanskeligheder 28... Td2
(28... c2 29. Te1) 29. Txf7 c2 30.
Tc7+ Kf8 31. Kh2 Txf2 32. Kg3 Te2
33. a5 Te7 34. Tc5 Ta7 35. Lxc2 Lxc2
36. Txc2 Txa5 Hvid har gevinstchancer med en bonde mere i tårnslutspillet;
b) 25... Ta8! 26. Tc7 Le6 27. f4 (27.
g4) 27... f5 28. Td2 Sort skal spille
præcist for at holde 28... Tdb8 (28...
Txa4 29. Lxc4) 29. Ld1 Tb1 30. Kf2
Tc1 31. Lc2 Tb8 32. Ke2 Hvid har
chancer, men 32... Tg1 33. Ke3 Tb2
bør vel være ok, fx 34. Ld1 Txg2 35.
Txg2+ Txg2 36. Le2 Tg3+ 37. Kd2
Txh3 38. a5 d4 39. a6 d3 40. a7 Ld5=;
c) 25... Lc2 26. Td2 Lxa4 27. Tc7!
med hvid fordel
25... d4!

Nu er det allerede kritisk for Hvid.
26. a5?
26. Te2 var tvunget. 26... Tb2 27.
Ted2 d3 28. c3 Tbb8 Sort har gode
gevinstchancer med den stærke garderede fribonde på d3, men Hvid
kan kæmpe med fx. Kf1 og Te1. Færdigt er partiet ikke!
26... Lxc2
Det er det derimod nu! De to forbundne fribønder afgør.
27. Tc1 Tb1 28. Txb1 Lxb1 29. Tc7
c3
Sort vinder let.
30. Ld1 Ta8 31. Tc5 Lxa2 32. Lc2

Le6 33. Kf1 Tc8! 34. Txc8+ Lxc8 35.
Ke2 La6+ 36. Kf3
36. Ld3 c2.
36... d3 37. Opgivet.
0–1.
Når Carlsen taber er det typisk, fordi
han overpresser i forsøget på at
vinde. Eller efter en regulær blunder.
Verdensmesteren laver flere af disse
kæmpe fejl end kollegerne i verdenstoppen. Nogle går det dog alligevel!
Magnus Carlsen (2834)
Gawain Jones (2640)
Siciliansk Dragevar. / B76
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 g6 6. Le3 Lg7 7. f3 Sc6 8.
Dd2 0–0 9. 0–0–0 d5 10. De1 e5 11.
Sxc6 bxc6 12. exd5 Sxd5 13. Lc4 Le6
14. Kb1 Te8 15. Se4 f5 16. Sg5 Lc8

En skarp stilling typisk for Dragen.
Hvid skal i gang på kongefløjen. Et
logisk træk er 17. h4. På 17... h6 kan
Hvid udnytte den dobbelte binding
af Sorts springer og svare 18.Se4. Det
ser meget lovende ud, selv om det
hele er ekstremt uklart. Carlsen, der
helt sikkert var i krigshumør – ellers
havde han ikke spillet åben Siciliansk
– trak det mere direkte.
17. g4??
Efter
17... f4
røg der imidlertid en officer, da
der hænger på både g5 og e3. Verdensmesteren fandt
18. h4 fxe3 19. Dxe3 h6 20. Dc5
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Lb7 21. Se4
med noget kompensation, men
selvfølgelig ikke nok. Gawain, der
inden partiet havde været lykkelig
for en halv, kunne ikke adapte til den
nye situation og endte med at sidde
mellem to stole og sågar tabe.
21... Te6 22. h5 Db6 23. g5 hxg5
24. Da3 Tb8 25. b3 Dd8 26. Dxa7
gxh5 27. Txh5 Tg6 28. Txg5 Txg5 29.
Sxg5 Dc8 30. Tg1 Ta8 31. Db6 Ta6
32. Dc5 Dd7 33. Se4 Kh8 34. Df2
De7 35. Lxa6 Lxa6 36. Dh2+ Kg8 37.
Dh6 Da7 38. De6+ Kf8 39. Tg5 Se3
40. Dd6+ Kf7 41. Sc5 Lc8 42. Txg7+
opgivet.
1–0.
Lidt held skal der også til for at vinde
turneringer!
Mod slutningen af turneringen
satte Carlsen turbo på og med en
fornem sejr over Wesley So spillede
han sig frem i forreste geled. Der var
dog også andre, som imponerede.
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Kandidaterne
Den farverige spiller Shakh Mamedyarov viste sprudlende form i starten af turneringen og førte alene
indtil han røg ind i en velforberedt
og velspillende Giri. De to er værd at
fremhæve. Mamedyarov har altid
haft mange fans, der elsker hans dynamiske kampskak. Men aggressiv
skak er ofte synonym med meget
svingende præstationer. Der er simpelthen langt mellem top- og bundniveau. Det nye for Mamedyarov er,
at der de sidste par år er kommet
noget stabilt over både spil og resultater. Det har bragt ham helt op som
nr. 2 på verdensranglisten og gjort
ham til en af favoritterne i den kommende kandidatturnering.
Anish Giri, den unge multikulturelle hollænder, er nok en af de spillere i verdenseliten med mest
potentiale i øjeblikket. Han spil er
sædvanligvis stort anlagt, men tit er
han røget ind i en veritabel remissump, hvor den ene gode stilling
efter den anden forvandles til halve
points i bedste Peter Leko stil. Sådan

Shakhriyar Mamedyarov spillede en fin turnering i Holland.

var det ikke i Wijk. Her kørte det
med godt presspil. Kan Giri holde
niveau, så kan 2018 måske blive året,
hvor han får sit helt store gennembrud.
Anish Giri (2752)
Shakhriyar Mamedyarov (2804)
Engelsk / A35
1. c4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Sc3 g6!?
Gik tidligere for at være upræcist
pga. Giris svar, men nye ressourcer
er dukket op for Sort.
4. e3 Sf6 5. d4 cxd4 6. exd4 d5 7.
cxd5 Sxd5 8. Db3 e6
8... Sxc3 9. Lc4! gik for at være
gendrivelsen, men 9... Sd5! er en af
de moderne opdagelser. Efter 10.
Lxd5 e6 11. Lxc6+ bxc6 12. 0–0 Dd5
har Sort klaret sig fint. Jeg vil dog
helst have hvid. Bonden på c6 er en
permanent svaghed.
9. Lb5! Lg7 10. 0–0 0–0 11. Lxc6!
Svækker Sorts struktur.
11... bxc6

Foto: Alina l’Ami.

Årets første clash • 9

Skakbladet no1-2018-FINAL:Layout 1

12/02/18

14:35

Side 10

12. Te1
Nyt. Hvid har mest spillet 12. Sa4,
fx. i toppartiet Radjabov-Nepomniachtchi, Las Palmas 2017, der fortsatte 12... Dd6 13. Te1. Det parti
kendte Mamedyarov sikkert.
12... Dd6?! 13. Se4
Med tempo.
13... Db4 14. Dc2 a5 15. a3 Db6 16.
Sc5
Hvid står lidt bedre.
16... Te8 17. Se5 f6
Søger modspil. Det kommer dog
til at speede problemerne op.
18. Sc4 Dc7 19. Ld2

Anish Giri.

19... e5
Hvad ellers?
20. dxe5 fxe5 21. Da4!
Giri spiller utrolig præcist hele
partiet. Han fastholder og udbygger
hele tiden sin fordel uden at tillade
reelt modspil. Her angriber han a5
og tvinger Sort til afbytninger med
Sb6. Forenklinger er klart i Hvids interesse.
21... Sb6 22. Sxb6 Dxb6 23. Dc4+
Kh8 24. Lc3

10 • Årets første clash

e5–bonden er svag.
24... Lf5
Men i det mindste har Sort fået sin
løber ud...
25. g4!
Nej. Det har han så ikke!
25... Lc8 26. Te4
Planlægger Tae1 og slag på e5.
26... Db5 27. Tae1 Dxc4 28. Txc4
Tb8 29. h3

Foto: Alina l’Ami.
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Fabiano Caruana og Anish Giri.

Profylakse. Hvid har masser af tid og
dækker lige g4.
29... h5
29... Kg8 30. Se4 Ld7 31. Td1.
30. gxh5
30. Td1 må også have været fristende. Sort er nærmest paralyseret.
30... gxh5 31. Th4 Kh7 32. Se4!
Et sidste præcist træk. Nu kommer afkastet af det fine opspil snart,
men Mame havde fået nok.
32. Se4 Kg6 33. Te3 Te7 34. Tg3+
Kf7 35. Txh5 er en mulig fortsættelse.
1–0.
Efter en spændende afslutning endte
Carlsen og Giri på delt førsteplads.
Af kandidaterne gjorde som nævnt
især Mamedyarov et godt indtryk,
men også Kramnik og Wesly So viste
ind imellem fine takter. Karjakin gad
ikke rigtig noget. Han sparede tyde-

Foto: Alina l’Ami.

ligvis på kræfterne – og ambitionerne – til kandi. Det gjorde Caruana
forhåbentlig også. Han spillede i
hvert fald miserabelt og havde en af
sine værste turneringer i mange år.
Omkampen
Ligesom i de fleste andre topturneringer havde man også i Holland
indført tiebreak ved ligestilling. To
lynpartier mellem Carlsen og Giri
blev sat op kort efter sidste runde.
Carlsen plejer at være helt suveræn i
den slags omkampe, og den nykårede verdensmester i lyn vandt da
også rimelig sikkert 1½-½ i sin favorit disciplin.
Første parti var en lille positionel
perle. Giri påtog sig en isolani og en
lidt dårligere stilling. Han spillede
benhårdt på remis og byttede alt af,
men for hver afbytning øgedes Carlsens fordel lidt…

Magnus Carlsen (2834)
Anish Giri (2752)
Reti / A13
1. Sf3 Sf6 2. c4 e6 3. b3 d5 4. Lb2
Le7 5. e3 0–0 6. Sc3 c5 7. cxd5 Sxd5
8. Sxd5 exd5 9. d4 Da5+
9... Sc6=.
10. Dd2 Dxd2+ 11. Kxd2 Sc6 12.
dxc5 Lxc5 13. Lb5 Lb4+
13... Ld6.
14. Ke2 Le6 15. Tac1
15. Lxc6 bxc6 16. Se5 Tfc8 17.
Thc1 c5 18. Sd3 Lg4+ 19. f3 Lf5.
15... Tac8 16. Thd1 Le7 17. h3 a6
18. Ld3 Sb4
18... f6.
19. Lb1 Txc1 20. Txc1 Tc8 21. Td1!
Sc6 22. g4
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Tata Steel Masters 2018
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Magnus Carlsen,
Anish Giri,
Vladimir Kramnik,
Shakriyar Mamedyarov,
Viswanathan Anand,
Wesley So,
Sergej Karjakin,
Peter Svidler,
Yi Wei,
Gawain Jones,
Fabiano Caruana,
Maxim Matlakov,
Baskaran Adhiban,
Yifan Hou,

Norge 2834
Holland 2752
Rusland 2787
Azerb. 2804
Indien 2767
USA 2792
Rusland 2753
Rusland 2768
Kina 2743
England 2640
USA 2811
Rusland 2718
Indien 2655
Kina 2680

Hvid har en behagelig stilling, men
Sort bør kunne holde.
22... h6 23. Sd4! Sxd4+ 24. Lxd4
La3 25. f4 f6 26. Lg6 Kf8 27. Kf3
Ke7 28. h4 Lb4 29. Ld3 Ld7
29... b5.
30. e4
Hvid skal jo prøve et eller andet.
Han vandt jo ikke Sorts isolani alligevel.
30... Lc3
30... dxe4+ 31. Lxe4 Lc6 var enklest.
31. Lf2 Lc6 32. exd5 Lxd5+ 33.
Le4 Lxe4+ 34. Kxe4

12 •Årets første clash

1
*
½
½
½
½
0
½
½
½
0
½
0
0
0

2
½
*
0
0
½
½
½
½
½
½
½
0
0
0

3
½
1
*
½
0
½
1
0
0
½
0
0
0
½

4
½
1
½
*
½
½
½
0
0
½
0
½
0
0

5
½
½
1
½
*
½
½
½
½
0
0
0
½
0

6
1
½
½
½
½
*
½
½
0
0
½
½
0
0

7
½
½
0
½
½
½
*
½
½
½
0
½
½
½

34... Ke6?!
34... Lb4! Sort holder fint balancen.
35. f5+ Ke7 36. Tc1!
Med en ubehagelig binding i clinjen. Samtidig er Sorts bønder på
kongefløjen blevet fikseret på Sort og
er derfor sårbare i løberslutspil.
36... Tc6?!
36... Kd7! 37. Kd3 Le5 (37... Lb4
38. Txc8 Kxc8 39. Kc4 Ld6 40. Kd5
Kd7) 38. Txc8 Kxc8 39. Lc5 Kd7 40.
Lf8 Lf4 41. Ke4 Ld2 42. Kd5 Lf4 ser
ud til at holde. Altså teoretisk, i praksis er det et virkelig dårligt slutspil.
37. Kd3 Lb4 38. Txc6 bxc6
Nu er Sorts bondestruktur yderligere kompromitteret, hvilket gør
slutspillet håbløst.
39. Kc4 Ld6 40. Lc5! Kd7
40... Lxc5 41. Kxc5 Kd7 42. Kb6.
41. h5!

8
½
½
1
1
½
½
½
*
½
½
½
½
½
0

9
½
½
1
1
½
1
½
½
*
0
½
½
½
½

10
1
½
½
½
1
1
½
½
1
*
½
½
0
½

11
½
½
1
1
1
½
1
½
½
½
½
½
½
0

12
1
1
1
½
1
½
½
½
½
½
*
*
½
0

13
1
1
1
1
½
1
½
½
½
1
½
½
*
½

14
1
1
½
1
1
1
½
1
½
½
1
1
½
*

P
9
9
8½
8½
8
8
7½
6
5½
5
5
5
3½
2½

41... Lf4
41... Kc7 42. Lxd6+ Kxd6 43. b4
og Sort kommer hurtigt i træktvang:
43... Kd7 44. Kc5 Kc7 45. a3
42. Lf8 Ke8 43. Lc5
43. Lxg7 Kf7 44. Lh8 Ld6!=
43... Kd7 44. Kb4! Ld2+ 45. Ka4
Sorts brikker overbelastes. Han
kan ikke både dække a6 og forsvare
kongefløjen.
45... Kc7 46. b4 Lf4 47. Lf8 Kb6
48. Lxg7 Lg5 49. Lf8 Lf4 50. Le7
Lg5 51. Kb3 Kc7 52. Kc4 Kd7 53. Lc5
Kc7 54. Kd3 Kd7 55. Le3 opgivet.
1–0.
Et fornemt lynparti.
Dermed fik Carlsen en super start
på 2018.
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Nyt fra DSU

U

ngdoms FU er etableret og har holdt sit første møde, som
primært var en præsentation af ansvarsområder og budgetmuligheder. Kort fortalt er opgaven at gøre DSU
interessant for unge skakinteresserede ved at udvikle attraktive turnerings- og medlemsformer. Vi har brug for friske idéer til området og et frisk syn på, hvordan vi får skoleskakspillere til at
fortsætte i DSU-regi. Jeg opfordrer på det kraftigste alle klubber fra
Skagen til Rønne om at være klar med “JA-hatten”, når det handler om at deltage i arbejdet for, at vi får bedre fat i ungdommen.
I denne sæson har skakklubberne Allerød og Hillerød sat markante initiativer i gang for at få flere medlemmer. Det er begge stePoul Jacobsen, formand
der sket efter grundig forudgående planlægning og med fokus på,
for Dansk Skak Union
at det skal være sjovt og interessant at være medlem af de to klubber. Det positive er, at indsatserne bærer frugt, så der er al mulig grund til at lade sig inspirere af disse to klubber.
DSU kan ikke lave det lokale arbejde – især ikke den indsats som består i at gøre en klub
attraktiv for dens medlemmer. Unionen kan til gengæld støtte ved at allokere midler til propaganda, f.eks. i form af små tryksager som flyers etc., som kan indgå i klubbernes lokale
indsatser. Derfor opfordres kreative sjæle rundt omkring til at kontakte os med gode idéer
til sådanne tryksager, så vi kan få fremstillet produkter, der kan hjælpe med arbejdet. DSU
tilbyder stadig at hjælpe med lokale markedsføringsindsatser via Facebook, så kontakt os
endelig for at høre nærmere om disse muligheder.
Som noget nyt har DSU inviteret til “Voksen Skaklejr” den sidste weekend i februar.
Interessen for at deltage har været stor, og vi glæder os til et arrangement som først og fremmest er målrettet breddespillere i almindelighed med fokus på dels at lære noget skakteknik
og kultur, dels et socialt samvær, som kan medvirke til at etablere en tættere tilknytning til
unionen og dens øvrige medlemmer.
Med det kommende DM tilbage i Svendborg efter ét års pause kan vi på den ene side
glæde os over at turneringen er tilbage i et populært område, og på den anden bekymre os
over, at der ikke er mange som står i kø for at arrangere. Aftalen i Svendborg er 2-årig, så det
er nu et passende tidspunkt at opfordre interesserede til at gøre sig overvejelser om at
arrangere i DM 2020, 2021 etc. Begivenheder som hurtigskak-DM, Senior-DM og UngdomsDM er det indimellem også vanskeligt at finde arrangører til – så herfra en opfordring til, at
klubber rundt i landet overvejer at påtage sig disse værtskaber, evt. i samarbejde med naboklubber.
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NYTÅRSSKAK I
STOCKHOLM
Der var mange gode danske præstationer i årets Rilton Cup. Vicedanmarksmesteren
Allan Stig Rasmussen deltog sammen med en håndfuld talentfulde danske juniorer.
Rasmus Thøgersen imponerede ved at besejre Ivan Sokolov og opnå sin første IMnorm. På de følgende sider beretter han om den velarrangerede turnering.

Rilton Cup spilles under gode forhold på Hotel Scandic Continental i det indre Stockholm.

R

ilton Cup er navnet på den årlige
nytårsturnering, der afholdes på
Hotel Scandic Continental i centrum
af Stockholm. Med en deltagerrekord på 362 spillere – heriblandt 25
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stormestre – fordelt i tre grupper er
der her tale om Sveriges stærkest besatte skakturnering.
I år var Danmark repræsenteret af
seks deltagere: GM Allan Stig Ras-

Foto: Lars OA Hedlund

mussen, IM Jesper Thybo, IM Martin Percivaldi, Rasmus Thøgersen,
Ellen Fredericia og WCM Ellen Kakulidis.
Der var således tale om en relativt
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ung dansk delegation med Allan Stig
som den eneste, der ikke var juniorspiller.
Dette var dog ikke unikt for danskerne, for resten af turneringen var
også præget af en meget stor andel af
unge og ambitiøse spillere fra bl.a.
Norge, Sverige og Rusland.
Ingen nemme kampe
I den øverste gruppe, som de førstnævnte fire danskere deltog i, betød
et ratingkrav på 2200, sammen med
den store mængde juniorspillere, at
der på trods af open-formatet reelt
ikke kunne forventes nogen ”nemme
kampe” til de stærke spillere.
Hvor man i en traditionel open
parres ret langt nedad i de første par
runder, og derved får lidt tid til at
komme op i gear, bliver man her
smidt direkte for løverne allerede i
første runde, for selv for en stormester kan en ambitiøs spiller på 2200
godt kræve en del anstrengelse.
Både Allan Stig Rasmussen og
Martin Percivaldi måtte således også
tage til takke med remiser mod lavereratede i første runde (og for Allans
vedkommende også i anden) imens
jeg selv blev parret opad i de to første runder og måtte se mig slået af to
stærke IMere.
Et uregelmæssigt
turneringsforløb
Martin Percivaldis turnering blev til
en overordnet set positiv affære, hvor
det bla. blev til remis med GM Sergey Ivanov samt den 12-årige inder
IM Nihal Sarin og den også unge
spanske IM Latasa Jaime Santos.
Jesper Thybo viste undervejs også
godt spil, og det blev bla. til en solid
remis mod GM Maksim Chigaev i
tredje runde og . Den største skuffelse kom dog, da Jesper efter en fin
udspilning af GM Kiril Alekseenko,
der senere gik hen og vandt turneringen, måtte se sig snydt af en patfælde:
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Kirill Alekseenko
Jesper Søndergaard Thybo

1... Sg5??
1... Df1+ 2. Kh2; et dronningetræk
som f.eks. 1... Dc2 ophæver pattruslen, hvorefter Hvid bare står til tab.
2. Th8+! Sh7 3. Txh7+ Kxh7 4.
Dg8+.
Remis.
En ærgerlig afslutning på et ellers
fint parti, men det er da altid fedt at
se, at Jesper kan spille op med de
bedste. Alt i alt var Jespers turnering
heller ingen katastrofe, og han måtte
da også kun afgive to ratingpoint.
For mit eget vedkommende blev
den hårde indledning starten til en
meget unormal turnering, idet jeg
fra tredje til syvende runde fik vendt
turen til et regulært sejrstogt med
fem sejre i streg, der kulminerede
med en sejr over GM Ivan Sokolov i
syvende runde.
Ivan Sokolov (2589)
Rasmus Thøgersen (2260)
Grünfeldindisk / D85
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5
Jeg er på det seneste begyndt at
supplere min kongeinder, som jeg ellers har spillet udelukkende i mange
år, med Grünfeld-varianten. Det er
generelt en god idé at have flere muligheder for at undgå stærke spilleres
forberedelser, og desuden giver
Grünfeld også rigeligt med dynamiske stillinger, hvor mine kompeten-

cer primært ligger.
4. cxd5 Sxd5 5. e4 Sxc3 6. bxc3
Lg7 7. Da4+
Dette er en sidevariant, som dog
er blevet spillet af mange stærke spillere. Sokolov skifter oftest mellem
mange forskellige sidevarianter mod
Grünfeld for at forsøge at fange
modstanderen uforberedt. Jeg havde
til gengæld forsøgt at forberede mig
bredt og havde derfor også kigget en
lille smule på dette.
7... Sd7 8. Lg5
Jeg kunne huske, at man efter 8.
Sf3 c5 9. Le2 0–0 10. 0–0 spiller den
samme plan, som jeg brugte i partiet
med 10... cxd4 11. cxd4 Sb6. Dette
fungerer dog ikke helt så godt, når
Hvid har sat løberen på g5, fordi Da3
truer e7-bonden nu.
8... c5 9. Sf3 0–0 10. Td1 cxd4?!
Den tematiske fremgangsmåde
ville her være 10... Dc7 11. Le2 a6
med planen ... b5, f.eks. 12. Da3 (12.
0–0 b5 13. Lxb5? Sb6 vinder) 12...
b5! 13. Lxb5 axb5 14. Dxa8 Lb7 15.
Da3 Lxe4 med god kompensation
for kvaliteten, hvilket er en typisk idé
i varianten.
11. cxd4 Sb6 12. Da3 Te8?
12... Dd6! var faktisk allerede muligt nu, og jeg fortrød også, at jeg
ikke spillede det med det samme.
Ideen er, at Hvids centrum ikke holder sammen efter 13. Lxe7 Dxa3 14.
Lxa3 Te8. Efter 15. e5 (15. Ld3 Lf5
16. e5 Lxd3 17. Txd3 f6 vinder også
bonden tilbage) vil 15... f6 snart
vinde bonden tilbage, og da Hvid er
en smule underudviklet, får Sort
bare udlignet.
13. Le2 Dd6 14. Db2 Lg4
Dette indvilger i at måtte opgive
løberparret på et tidspunkt, men
Hvids løbere vil til gengæld være en
smule malplacerede på g5 og f3, og
imens håber Sort på at få modspil i
c-linjen og med c4-feltet til springeren.
15. 0–0 Tac8 16. h3

Nytårsskak i Stockholm • 15
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28. Le2 Ta4 29. Tb5 Dc3 30. Tc5
Da1
30... Db2 31. Dxb2 Lxb2 32. Tc7
var en dårligere udgave af partiet, da
Lb2 står i vejen.
31. Dxa1 Lxa1 32. Tc7

16... Sa4!? 17. Dd2
17. Dxb7 Sc3 18. hxg4 Sxe2+ 19.
Kh1 Sxd4 = var ideen med 16... Sa4.
Efter f.eks. 20. Dxa7 Ta8 21. Db7
Txa2 får Sort bonden igen med en
lige stilling.
17... Lxf3 18. Lxf3 Da3?!
18... Sc3 19. e5! var Hvids pointe,
men efter 19... Dc7 20. Tc1 b5! står
Sort egentlig ganske fint.
19. Tb1!
Nu truer der pludselig Tb3 med
dronningfangst, så Sort må gøre en
indrømmelse.
19... Sb6 20. Tb3
Et godt træk ville her (og i de
næste par træk) have været 20. e5.
Normalt vil man som hvid gerne
holde sit centrum fleksibelt, men her
er det vigtigere, at Sorts løber spærres inde, imens der åbnes op for Lf3.
20... Da4 21. Td1 Tc4 22. d5?!
22. e5! var igen godt: 22... Td8 23.
d5! Lxe5 24. Lxe7 med en stærk fribonde og løberpar til Hvid.
22... Td4
Her havde vi begge ca. 20 minutter tilbage, og det føltes stadig som
en lang vej til træk 40, for der vil ikke
rigtig komme nogen obligatoriske
træk i det næste stykke tid.
23. Dc2 Tc8 24. Db1 Tc7 25. Lf4
Tcc4
Efter Hvids Le3 muliggør dette en
behagelig omrokering til a4 med tårnet:
26. Le3 Txd1+ 27. Lxd1 Da5!
Dette truer De1+, og nu kommer
tårnet til a4, så Sokolov måtte nu
tvinge mig ud i et slutspil, hvor jeg i
hvert fald troede, at jeg stod okay.
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skulle tættere på centrum, men
glemt problemerne med baglinjen
efter 33... Lf6.
33... Le5!
Hvid må nu enten opgive 7. række
eller tillade ... Ta1+.
34. Txe7 Ta1+ 35. Ld1 Sxd5! 36.
exd5 Txd1+ 37. Ke2 Txd5 38. Lxa7?!
Sokolov var naturligvis ikke tilfreds med pludselig at skulle skifte til
at forsvare sig, og det virkede også til,
at det påvirkede hans spil en hel del
igennem slutspillet.
38. Lh6 f5 39. Txb7 a5 ville have
været et markant bedre forsvar, for
Sort får svært ved at skubbe fribonden, så længe hans konge er afskåret
på 8. række.
38... b5 39.Tb7 Lc3 40.Le3 Kg7
41.g4 b4

32... Txa2?
32... Txe4! var noget tættere på en
udligning. Hvid drømmer om at
samle begge Sorts bønder op på
dronningfløjen og så bruge løberparret til at køre den fjerne fribonde
i mål, men der er for mange konkrete problemer, for han kan heller
ikke holde på d5-bonden nu.
33. Kf1?
Som Sokolov selv pointerede efter
partiet, stod han bedst efter 33. Lf1.
Han har i tidnøden tænkt, at kongen

Rasmus Thøgersen opnåede en IM-norm.

Foto: Lars OA Hedlund
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42. g5?!
Forsøger at holde Sorts konge tilbage, men han kan godt bevæge sig
ud med det samme, og til gengæld er
Hvids bondestilling svækket på kongefløjen.
42... Kf8 43. Kf3 Ke8 44. Ke4
Te5+!
44... Td7 45. Tb8+ Td8 (45...
Ke7?? 46. Lc5+ Ke6 47. Te8+) 46.
Tb7 ville ikke være fremskridt for
Sort.
45. Kd3 Te7 46. Tb8+ Kd7 47. Ta8
Kc6 48. Kc4 Tb7
Tårnet står også godt her, men
48... Te4+! var bedre. Pointen er 49.
Kb3 Th4 50. Ta7 Txh3 51. Txf7 Ld2!
med et vundet tårnslutspil.
49. Ta6+ Kd7 50. Kb3 Tc7!
For at spille ... Tc6, så kongen kan
komme fremad.
51. Lf4 Tc6 52. Ta7+ Ke6 53. Le3
Td6!
For at spille ... Td7, så Sorts konge
igen kan gå fremad.
54. Kc4 Td7 55. Ta5 Ld2

56. Ta6+?
Nu kan Hvid ikke undgå en løberafbytning.
56. Tb5! var bedre, og her ville jeg
sandsynligvis have spillet 56... Lc3
(tårnslutspillet efter 56... Lxe3 57.
fxe3 ser ud til at være lidt for tæt på
remisgrænsen, når Hvid får bonden
tilbage) og så måtte finde på en ny
fremgangsmåde efter 57. Ta5, f.eks.
57... Tb7 58. Kb3 Le5 med planen ...
Le5-d6, hvorefter Sorts tårn måske
kan aktiveres i c-linjen.
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56... Ke5
Nu kan Hvid ikke undgå en løberafbytning, hvorefter det er slut.
57. Lxd2
57. f4+! gav bedre chancer, men
57... Ke4 58. Lxd2 Txd2 59. Tf6 Td4+
60. Kb3 Td3+! 61. Kxb4 Txh3 62.
Txf7 Tf3 63. Txh7 Kxf4 vinder også
lige præcis for Sort, da Hvids konge
er afskåret.
57... Txd2
Og Hvid opgav. Hvid havde sandsynligvis håbet på at få modchancer
med 58. Tf6, men her vinder 58...
Td4+ 59. Kb3 Tf4 simpelt.
0–1.
Desværre kunne togtet ikke fortsætte
i ottende runde, da jeg skulle møde
værelseskammerat Allan Stig, som
hurtigt fik sat en stopper for det i sin
egen jagt på en topplacering. Heldigvis mødte jeg en spiller på over 2500
i den sidste runde, således at jeg selv
med tab ville have sikret præstationsratingen til min første IMnorm. I denne sidste runde vendte
turneringsheldet sig da også fuldkommen, idet jeg unødvendigt kom
i tidnød og smed en ret sikker gevinststilling væk. Resultatet førte
samtidig til en andenplads i ratinggruppen og en FM-titel, så på trods
af denne bommert var jeg naturligvis stadig tilfreds.
Et sådant ustabilt turneringsforløb er egentlig mindre overraskende,
end man normalt skulle tro, for jeg
har generelt en meget lav remisprocent og som inkarneret humørspiller, kan jeg også være tilbøjelig til at
løbe ind i både gevinst- og tabsstimer. Man undgår selvfølgelig ikke
bevidst remiserne, men en blanding
af relativt skarpe åbninger og en politik om at forsøge at spille alle stillinger helt ud, kan gøre det svært at
undgå afgørelser på kampene. I den
øverste gruppe var der i øvrigt også
et direkte forbud mod remistilbud
inden træk 30, så denne politik var
heller ikke svær at overholde.
I gruppen for spillere under 2200
i rating leverede både Ellen Frederi-

cia og Elle Kakulidis fine præstationer, og selvom de holdt sig uden for
præmierækken, blev det til solid ratingfremgang for begge.
Turneringens afgørelse
Især de unge spillere klarede sig også
godt i turneringen, og finalen skulle
da også stå mellem to blot 20-årige
stormestre: GM Johan Salomon fra
Norge havde hvid mod GM Kirill
Alekseenko fra Rusland. Det blev et
dramatisk parti, hvor det så ud til, at
nordmanden havde overhånden på
grund af en sort konge fanget i centrum, men efter upræcist spil mistede Hvid fordelen for derefter at
gøre en overseelse, som tabte på stedet. Alekseenko havde ellers ligget
bag ved toppen af feltet under det
meste af turneringen, men en slutspurt på fire sejre gjorde ham således
til årets vinder af Rilton Cup.
På andenbrættet vandt Allan Stig
med hvid et flot parti over polske
GM Kacper Piorun, som ellers havde
haft en solid turnering og undervejs
ligget i spidsen af turneringen.
Allan Stig Rasmussen
kommenterer
Allan Stig Rasmussen (2543)
Kacper Piorun (2651)
Ragozin /D 38
Sidste runde. Ofte urimelig(!) vigtig
i schweizerturneringer for med en
sejr havner man måske som turneringsvinder, mens et nederlag kan
sende én mere eller mindre udenfor
præmierækken. Det var f.eks. situationen et år tidligere, hvor jeg i Hastings sluttede af med at tabe til
stortalentet Praggnanandhaa fra Indien.
Polske Piorun havde generelt imponeret igennem turneringen og lignede længe et glimrende bud på en
vinder. Jeg havde også stor respekt
for hans evner, som forresten inkluderer VM-titlen i problemskakløsning. Mit mål var derfor først og
fremmest at undgå at tabe. Det er
Nytårsskak i Stockholm • 17
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sjældent min tilgang, men jeg scorer
så generelt heller ikke godt mod
2600+. Derfor har jeg tænkt mig at
forsøge en mere forsigtig tilgang til
den slags kampe.
1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. c4 d5 4. Sc3
Lb4
Ragozin. Det spiller vi begge en
smule – med begge farver!
5. Db3
En af mange interessante varianter.
5... a5!?
Relativt uudforsket.
5... c5 er helt klart hovedtrækket,
og hvad jeg valgte imod Luka Lenic
til hold-EM i 2017. Det gik hurtigt
galt...
6. Lg5 c6
Et forsigtigt træk, som jeg nærmest ikke havde kigget på, men blot
konkluderet, at Hvid havde en lille,
behagelig fordel.
7. a3 Le7 8. e3 b6

Allan Stig Rasmussen gik ubesejret igennem.

Modigt. Jeg går ud fra, at Sort var bekymret for c5, hvorefter han risikerer en permanent dårligere struktur.
Rent konkret er det nu ikke tilfældet,
så teksttrækket kan næppe anbefales.
Her var vi allerede begge ude af
bogen. En af de gode ting ved at
spille en masse forskelligt: Modstanderen er sjældent ret godt forberedt
på det, der kommer i partiet. Her var
det tilfældet for os begge.
Efter 8... Sbd7 ville vi have fået
trækomstilling til Grandelius-Topalov, 2013. Det endte galt for svenskeren, men næppe på grund af åb-
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ningen.
9. Tc1
Tårnet vil altid stå godt i den snarligt (halv)åbne linje.
9... La6?!
Efter partiet var Piorun særligt
kritisk over dette træk. Og det er
unægteligt også en strammer – i en
farlig stilling. Jeg gætter på, at han
var bange for at få en for flad stilling,
hvor han bare står lidt under. I partiet fik han faktisk muligheden for at
undgå det, hvorfor man kan sige, at
trækket var en fornuftig chance at
tage.
Objektivt bedre var f.eks. 9... 0–0.
10. cxd5 Lxf1 11. Txf1?
En voldsom skønhedsplet på et ellers godt parti.

Foto: Lars OA Hedlund

11. Kxf1 var selvfølgelig et oplagt
alternativ, som har den fordel, at
kongen hurtigere kan komme i sikkerhed, i form af g3 og Kg2. Jeg regnede med først at skulle følge op
med træk som Sa4 og Se5, og at Sort
så havde ideen Se4-d2+ med en gaffel. Men jeg så ingen konkret grund
til ikke at slå med kongen, og det
havde da også været markant bedre.
Det eneste positive ved mit valg var,
at det kom efter ganske få minutter.
Efter partiet mod Johan Salomon i
runde 6, var det blevet en stor prioritet at spille hurtigere.
11... exd5
Efter 11... cxd5? bør Sort lide resten af partiet, for Hvid har en meget
klar fordel i form af vedvarende ini-
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tiativ på dronningfløjen.
12. Sa4
Her var jeg gevaldigt godt tilfreds
med resultatet af åbningen. Og min
modstander oplagt det modsatte.
12... Sfd7?
Regnede med dette var uspilleligt
på grund af mit 14. træk.
Min opfattelse var, at hans mest
seriøse alternativ var 12... b5, men
også at Hvid havde en utroligt behagelig stilling efter 13. Sc5, hvorefter
Hvid har planer som Se5; kongen i
sikkerhed og pres mod den “evige”
svækkelse på c6. Piorun delte denne
opfattelse, men sandheden skal man
høre fra – AlphaZero. Vi må dog foreløbig nøjes med Stockfish, men
den er absolut ikke enig og påstår, at
Sort står fint. Jeg har forsøgt at forstå
hvorfor, og det kommer vist ned til
min gamle svaghed: dynamiske muligheder. Skak er et svært spil; 12...
Ta6 dækker også bonden, men det er
vel også det eneste positive, man kan
sige om trækket. Det var dog stadig
markant bedre end partifortsættelsen.
13. Lxe7 Kxe7

En spøjs stilling, hvor begge siders
rokademuligheder er væk. Hvids
stilling er klart den mest behagelige,
for Sort har problemer med b6 og
c6.
Men Hvid har en dynamisk mulighed, der straks sender Sort til tælling:
14. e4!
Misset af polakken.
14... Te8
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Bonden er forgiftet: 14... dxe4? 15.
Sg5 Tf8 (15... De8 efterlader b6-bonden udækket) 16. Sxh7 (umiddelbart
troede jeg, at 16. d5? kunne være
smart, f.eks. på grund af 16... c5? 17.
d6+, og Hvid vinder i angreb.
Nåede dog at opdage, at 16... Se5
måske var et seriøst problem) 16...
Th8 17. Sg5 Tf8, og her kan Hvid
vinde på alverdens måder. Til gengæld tænkte jeg, at 14... Sf6 var en
måde at undgå at tabe på straks.
Men det redder på ingen måde Sorts
stilling, og efter 15. e5 Sfd7 16. Sh4
g6 17. f4 har Hvid alt muligt at glæde
sig over, så maskinens evaluering på
+2 overrasker ikke.
15.exd5
Det var én!
15... Kf8+
Jeg havde dårligt overvejet 15...
Kd6+??, indtil det blev nævnt på en
livesending efterfølgende. Men det
fungerer selvfølgelig ikke, nemmest
er nok 16. Kd1 cxd5 17. Sc3 Sf6 18.
Sb5+, og Sort kan give op.
16. Kd1
På 16. Kd2 er der forbindelse mellem tårnene, men til gengæld kan
Se4 komme med en skak.
16... c5
Det kan virke underligt at ofre en
bonde mere, men det var nu helt
klart det træk, jeg forventede. Sorts
stilling er på vippen til at crashe,
men ved at give en bonde mere, får
han åbnet stillingen op og byttet Sa4
for Sb8.
16... cxd5 17. Dxd5 Ta7 18. Te1 efterlader ikke meget håb for Sort, da
officererne står elendigt.
17. dxc5
Jeg overvejede også om 17. Te1 var
smartere, men syntes det blev for
rodet efter 17... Txe1+ 18. Kxe1 cxd4
19. Sxd4 Sa6.
17... Sxc5 18. Sxc5 bxc5 19. Txc5
Det var to!
19... Sd7

20. Tc2
20. Tb5? kan måske ligne et fristende træk, for at holde tårnet aktivt og dække d5. Men det efterlader
kongen nøgen i midten, og Hvid skal
absolut ikke prøve at være ambitiøs
efter 20... Tc8.
20... Sf6 21. Kc1 Tc8
Sort kan selvfølgelig tage en bonde
tilbage med 21... Dxd5 22. Dxd5
Sxd5, men Hvid har kongen på den
rigtige side og aktive brikker, så resten bør være et spørgsmål om teknik.
22. Td1 Se4
22... Txc2+ 23. Dxc2 er håbløst.
Derimod undrer det mig, at Piorun
ikke forsøgte 22... Te2. Min plan var
23. Txc8 (i starten overvejede jeg 23.
Tc6? med pointen 23... Txf2? 24.
De3! og slut på grund af truslen mod
Tf2 samt Dc5+. Men spiller Sort i
stedet 23... Tb8, falder b2 og stillingen bliver uklar. 23. Tdd2 Txd2 24.
Sxd2 Txc2+ 25. Kxc2 Sxd5 efterlader
os med et D+S slutspil, som bestemt
ikke bør tillades) 23... Dxc8+ 24. Kb1
Txf2 25. d6 Txg2, og jeg vurderede –
heldigvis korrekt – at selvom vi nu
står materielt lige, bør min fremskudte d-bonde afgøre spillet.
23. Kb1 Dd7 24. Td4 Sc5 25. Db6
Sa4 26. Db3
En enkelt repetition, dels for at
komme tættere på træk 40, dels for
at give modstanderen et lille håb om
trækgentagelse – for så at ødelægge
det igen.
26... Sc5 27. Db6 Sa4 28. Dxa5
Det var tre! Ingen grund til at
være bange for spøgelser.
Nytårsskak i Stockholm • 19
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28... Txc2 29. Kxc2 Tc8+

30. Kb3
Det er aldrig for sent at dumme
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sig i skak! Her gav min modstander
mig muligheden med 30. Kb1??
Df5+ 31. Ka2 Sc3+ 32. bxc3 (32. Kb3
Se2! er klart farligst for Hvid) 32...
Dc2+ med evig skak og gråd til følge.
30... Sc5+ 31. Ka2 Kg8 32. Dd2
Tb8 33. Se5 De8 34. Sc6 Sb3 35.
Tb4
og Sort gav op, da alle de to tunge
officerer nu ryger i kassen. En glimrende start på det nye skakår, og i det
hele taget en dejlig turnering at
spille!
1–0.
De lokale svenskeres håb til en turneringssejr lå primært på GM Nils
Grandelius, som også spillede en fin

Juniorverdensmesteren Aryan Tari og Nils Grandelius i en afslappet stund.
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turnering, men i sidste runde tabte
han til den russiske GM Mikhail Antipov. Et andet ungt norsk talent, juniorverdensmester GM Aryan Tari,
måtte efter en ellers fin turnering
også se sig slået af en russer, GM
Maksim Chigaev, i sidste runde, og
efter et meget tæt korrektionsopgør
indtog Chigaev og Antipov desværre
hhv. anden- og tredjepladsen foran
Allan Stig Rasmussen.
Sightseeing og nytårsaften
Det moderne og nordiske hotel virkede alle deltagere til at være fint tilfredse med, og især morgenmadsbuffetten, der til ære for turneringsgæsterne først lukkede kl. 12 hver

Foto: Lars OA Hedlund
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dag, var af en anden klasse i både udvalg og kvalitet, end nogen af os
kunne erindre at have oplevet til
skakturneringer.
Stockholm er naturligvis også fint
med på den gastronomiske front, og
efter hver runde stod det for den
danske delegation derfor på hyggelig
bespisning i byen. Generelt forsvinder resten af tiden under skakturneringer hurtigt, og derfor lærer man
at sætte pris på, når turneringer har
hviledage, der kan benyttes til en
smule sightseeing (eller afslapning).
Arrangørerne havde dog af uforklarlige årsager valgt at lægge denne hviledag på den 31. december, og måske
var det mest overraskende danske resultat egentlig vores samlede 4½/6
point på den ellers frygtede dag derefter.
Vi skal se endnu et af Allan Stigs
partier.
Allan Stig Rasmussen
kommenterer
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ulempen ved åbningsarbejde bliver
mærkbar: Ideen er afsløret, og man
må “starte forfra”...
10... Ld7
Out of book! Eller måske rettere:
Trækfølgesnydt.

11. Tg1
Det varede længe, inden maskinen
var enig i mit valg. Dog ikke tilnærmelsesvis så længe, som de 22 minutter trækket tog mig. Trækket
understøtter g4-g5, og tårnet kom-

mer ud af h1-a8 diagonalen, som
Sorts løber er på vej hen imod. Det
virker jo logisk. Problemet er, at man
også kan argumentere for værdien af
flere andre træk, f.eks. Ld3, h3 og
Kb1, der alle giver Hvid en lovende
stilling. Egentlig et godt argument
for at træffe en ret hurtig beslutning...
11... Sxd4 12. Lxd4 Lc6 13. g4
Så langt så godt. Hvids angreb er
allerede i gang, mens Sorts stadig er
mange træk væk.
13... e5 14. Le3?
Maskinen griner. “Maybe I’m
foolish, maybe I’m blind... But I’m
only human after all... Don’t put
your blame on me.” Rag’n’Bone Man
– Human.
Både 14. Lf2 exf4 15. g5 Sd7 16.
Dxf4, og 14. fxe5 dxe5 15. Le3, som
jeg trods alt også overvejede, var
markant bedre. I begge tilfælde er
Sort gevaldigt på hælene.
14... exf4?
Heldigvis følger Sort min plan!
14... Sxe4! 15. Sxe4 d5 var den tak-

Allan Stig Rasmussen (2543)
Maksim Schekachikhin (2368)
Siciliansk / B82
1. e4 c5
I nyere tid havde min modstander
flest partier med fransk, og som det
typisk sker, viste mine bedagede filer
sig at have behov for en gevaldig
overhaling. Så der var ikke blevet
meget tid til hans sicilianere.
2. Sf3 e6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sc6
5. Sc3 Dc7 6. Le3 a6 7. a3!?
Det fik vist allerede min modstand ud af komfortzonen.
7... Sf6 8. f4 d6 9. Df3 Le7 10.
0–0–0
Engang imellem er der et meget
øjensynligt afkast af det skakarbejde,
man laver. Det gælder særligt åbningsforberedelser, og netop denne
variant var et resultat af en af mine
(usædvanligt mange!) træningssamlinger i 2017. Dejligt når man får lov
at bruge det i praksis – og endda rent
faktisk kan huske den givne variant –
men samtidig betyder det også, at

Allan Stig Rasmussens bedagede filer havde behov for en gevaldig overhaling!
Foto: Lars OA Hedlund.
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tiske chance, Sort fik. Hvis jeg ikke
slog hovedet i faldet ned af stolen,
ville jeg måske stadig have fundet
klar fordel efter 16. Ld3 dxe4 17.
Lxe4 0–0 18. Lxc6 bxc6 19. Tge1.
Desværre har Rag’n’Bone Man dog
endnu ikke fået overbevist mig omkring skyldsspørgsmålet.
15. Lxf4 Sd7 16. Lc4
Når e6-bonden er væk, kan løberen dårligt ønske sig en bedre diagonal end a2-g8!
16... 0–0
16... 0–0–0 var åbenbart markant
bedre. Men stadig elendigt.
17. g5

Truer allerede g6. Ifølge min vurdering er Hvid omkring 1,93 ovenpå.
Nuvel, under partiet var det nu også
oplagt for os begge, at Sort hang i tovene. Til gengæld har jeg gentagne
gange erfaret, at det i sådanne stillinger er fuldstændig umuligt at
matche maskinen. Den spytter den
ene kæmpe forbedring ud efter den
anden. Også i dette parti...
17... b5
Sort ville selvfølgelig gerne spille
17... Se5, men kunne i så fald trygt
give op efter 18. Lxe5 dxe5 19. g6
hxg6? 20. Txg6 med snarlig mat.
18. La2(?)
Jeg havde mest overvejet 18. Ld5
som et alternativ, men besluttede
mig for at gå mere aggressivt til
værks. Apropos: 18. g6! bxc4(?) 19.
gxh7+ Kh8 20. Txg7! var allerede
+5,5...
Tanken strejfede mig end ikke. På
den anden side beholder teksttræk-
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ket en behagelig hvid fordel!
18... Kh8
Jeg havde forventet 18... g6, men
Hvid har fået en luksusudgave af
denne rimelig kendte struktur. En
simpel plan som h4-h5 og noget
tungt i h-linjen er f.eks. god.
19. Dh5 g6 20. Dh6 Tfc8 21. Lxf7
Det var planen, og den er god.
Men endnu bedre var 21. Tgf1
med truslen Lxd6 fulgt af Txf7.
21... Lxe4 22. Le6 Lc6 23. Dh3 Tf8

24. Lxd7
En af de større beslutninger,
selvom det var planen med de foregående træk. Vil sågar påstå, at det
faktisk var en rigtig god beslutning –
fra et menneskeligt synspunkt!
Havde brugt lige lovlig meget tid, og
får nu simplificeret stillingen gevaldigt. Men maskinen synes det forærer sort 2½ bonde.
24... Dxd7
24... Lxd7 25. Dg3, og d6 falder, er
heller ikke sjovt.
25. Le5+!
Når damerne ryger i æsken, kan
det virke forkert at hjælpe kongen
tættere på centrum. Men trækket er
godt, fordi det introducerer nogle
trælse gafler.
25... Kg8 26. Dxd7 Lxd7 27. Lxd6
På 27. Sd5 er 27... Ld8 28. Lxd6
Tf7 nok til at holde lidt liv i partiet.
27... Lxd6 28. Txd6 Lf5 29. Sd5

Nu ses pointen af 25. Le5+: Sort kan
hverken sætte et tårn i c- eller e-linjen. Derudover kan Se7+ med efterfølgende likvidering af løberen
komme på tale, og Sf6+ kan generelt
bare være irriterende. Der er ikke
længere tale om en kompliceret stilling, hvor uret spiller en stor rolle, og
hvor det er vigtigt at regne rigtigt etc.
I stedet skal Hvid nu “bare” køre en
teknisk vundet stilling hjem. Indimellem er +1,5 bedre end +4.
29... Tf7 30. Te1 Kf8 31. h4
Ren luksus.
31... a5 32. Sf6?!
32.Te5 var bedre.
32... Tc7
Min fælde var 32... Tc8 33. Tc6
Tfc7 34. Te8+ Txe8 35. Txc7 med gevinst af h-bonden. Sort burde nu
nok have valgt helt frivilligt at ryge i
den, for efter 35... Te1+ 36. Kd2 Th1
er der stadig en hel del arbejde tilbage.
33. Te2 b4 34. Sd5 bxa3 35.bxa3
35. Sxc7?? a2 med afgørende fordel for Sort, ville have kostet noget
nattesøvn.
35... Tb7 36. Tf6+ Kg7
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37. h5
Afgør reelt partiet.
37... Tab8 38. h6+ Kh8
Nu vinder alt.
39. Te7 Tb1+
Efter 39... Txe7 40. Sxe7 spiller
Hvid bare c4-c5-c6-c7.
40. Kd2 T1b2 41. Tc6
Jeg nåede sågar at overveje 41.
Tf8+ Txf8 42. Sf6, meeen. Keep it
simple, stupid.
41... Td8 42. Kc1 opgivet.
1–0.
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Slutstilling
1. GM Kirill Alekseenko, Rusland, 7½ point.
2. GM Maksim Chigaev, Rusland, 7.
3. GM Mikhail Al. Antipov, Rusland, 7.
4. GM Allan Stig Rasmussen, Danmark, 7.
5. GM Johan Salomon, Norge, 6½.
28. IM Martin Percivaldi, Danmark, 5½.
36. IM Jesper Søndergaard Thybo, Danmark, 5.
42. Rasmus Thøgersen, Danmark, 5.

Kirill Alekseenko (tv.) kommenterer sit sidste parti sammen med Martin Lokander i TV-studiet.

Foto: Lars OA Hedlund.
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OLIEMILLIONER
PÅ SPIL
Den indiske lyntænker Vishy Anand og den norske superstjerne Magnus Carlsen blev
de store triumfatorer ved VM i hurtigskak og lyn i Riyadh. Anand beviste, at han er
still going strong, og Carlsen sluttede et svingende år af med en flot titel til stor glæde
for ham selv og hans mange fans.
Af Lars Schandorff

D

et populære og prestigefyldte
verdensmesterskab i hurtigskak
og lyn i 2017-udgaven blev spillet
imellem jul og nytår i Riyadh i
Saudi-Arabien. Det var et kontroversielt valg, men arrangørerne viftede med 2 millioner dollar. Den
rekordhøje præmiesum betød også
ekstra til FIDE, der tager 20 % i skat
af spillernes gevinster.
At placere stævnet i olielandets
hovedstad var dog problematisk,
fordi man på forhånd udelukkede israelske spillere fra at deltage. Det
ville tidligere have udløst et ramaskrig i skakverdenen, tænk f.eks. tilbage på OL i Dubai 1986, hvor
Danmark og en række andre lande
boykottede af præcis den årsag. Tiderne har dog tilsyneladende ændret
sig. Denne gang var der kun sporadiske protester. Mest synligt fra den
amerikanske lynspecialist Hikaru
Nakamura. De øvrige topspillere, der
manglede, kom ikke med politiske
begrundelser.
Nakamuras landsmænd Wesley So
og Fabiano Caruana begrundede således deres fravær med et hårdt turneringsprogram. Også ukrainske
Anna Muzychuk, der var regerende
mester i begge discipliner hos kvin-
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derne, trak overskrifter i diverse medier ved at melde fra pga. frygt for
egen sikkerhed og kvinders rettigheder generelt. Der var dog ikke noget
tørklædepåbud som ved VM for
kvinder i Teheran. Forlydender
sagde ligefrem, at det var første gang
i Saudi-Arabien, at kvinder måtte
deltage i et arrangement uden hijab.
Men ellers stillede folk op anført
af den norske stjerne Magnus Carlsen. Og netop Carlsen var der ekstra
fokus på. Verdensmesteren havde
måske nok haft et middelmådigt
2017 i klassisk skak, men havde
været fuldstændig suveræn i hurtigskak og lyn. Måske ventede der noget
oprejsning. Det stod dog hurtigt
klart, at der ikke ville blive tale om
nogen walk-over.

doseev og kreative Baadur Jobava fra
Georgien fører med 4½/5.
Dag 2: Solid performance af lyntænkeren Vishy Anand, der slår Carlsen efter stor buk. Den tidligere
indiske verdensmester går ubesejret
gennem turneringen.
Magnus Carlsen (2837)
Vishy Anand (2782)

VM i hurtigskak
Man lagde ud med King Salman VM
i hurtigskak. I løbet af tre dage skulle
der spilles 15 runder med den nye
betænkningstid 15 minutter plus 10
sekunder pr. træk. Det var kort tid og
medførte mange grove fejl, men underholdende var det.
Dag 1: Allerede i første runde går
det galt for Carlsen, der tabte til kineseren Bu akkurat som i World
Cup. Den unge russer Vladimir Fe-

33. Sc5??
33. Sf4 Tb5 34. Dc3 =.
33... Txc5! 34. Dxc5 De4 35. Opgiver.
0–1.
Der er ballade på den lange diagonal ned mod Hvids konge.
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Magnus Carlsen tabte på en alvorlig overseelse mod Vishy Anand.

Turneringen var rig på overraskelser.
I den mere sensationelle ende skal
absolut nævnes, at Ruslands yngste
stormester på bare 15 år besejrer sin
berømte landsmand, VM-finalisten
Sergej Karjakin med turneringens
mest spektakulære træk:
Sergej Karjakin (2760)
Andrej Esipenko (2564)
Caro Kann / B11
1. e4 c6 2. Sf3 d5 3. Sc3 Lg4 4. h3
Lxf3 5. Dxf3 Sf6 6. d3 e6 7. Ld2 Db6

Foto: Maria Emilianova

8. 0–0–0 d4 9. Se2 c5 10. e5
Bedre 10. g4.
10... Sd5 11. Sf4 Sb4 12. Kb1 Sd7
13. De4 Sc6 14. Sh5 0–0–0 15. f4 c4!
Indledningen til et stærkt angreb.
Sorts officerer springer til live nærmest ud af det blå.
16. dxc4 La3 17. Lc1 Sc5 18. Df3
d3! 19. cxd3 Sa4 20. Td2 Sd4 21.
Df2 Sc3+ 22. Ka1

22... Db3!
Oliemillioner på spil • 25
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Truer mat på a2, og dronningen
kan ikke slås. Efter de forcerede træk
23. bxc3
23. axb3 Sxb3 mat.
23... Dxc3+ 24. Lb2 Lxb2+ 25.
Txb2 Dc1+ 26. Tb1 Sc2+
vandt Sort dronningen og kort
efter partiet:
27. Dxc2 Dxc2 28. g3 b5 29. cxb5
Td4 30. Opgivet.
0–1.
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Vladimir Fedoseev (2718)
Magnus Carlsen (2837)

Men der var også en parade af store
fejl. Se englænderen Luke McShane
konstruere en selvmat imod Anand!
Luke McShane (2640)
Vishy Anand (2782)

64. Sd4+ Ke5 65. Sf3+ Kd5! 66.
Sxg5 Kc4 67. Se4 Kxb4 68. Kf4 a5
69. Sd2 a4 70. Ke4
70. Ke3!
70... Kc5 71. Ke3
71. Kd3 Lg6+ 72. Kc3? b4 mat.
71... b4 72. Se4+ Kd5 73. Sd2 Lg6

Inden sidste runde deler Carlsen og
Anand føringen. Anand tager en
hurtig remis. Carlsen, der har dårligst korrektion, må forsøge at slå
russeren Grischuk, men det giver
bagslag, og han taber. I stedet guld til
Anand efter lynomkamp mod Fedoseev.
Hos kvinderne sejrede Ju Wenjun
fra Kina foran landsmanden Lei
Tingjie. Bronze til tyske Elisabeth
Paehtz.

51. Df3??
51. Se3 =.
51... Dh3+! 52. Kxh3 Th1 mat.
0–1.
Fedoseev fører nu alene med 8/10
foran blandt andre Anand med 7½.
Carlsen halser lidt efter med 7.
Dag 3: Carlsen rykker for alvor.
Nordmanden vinder et fantastisk
slutspil mod den førende Fedoseev i
runde 12 og går selv i spidsen.

Nu afgør Sorts a-bonde. Springeren
er i vejen for Hvids konge.
76. Kd1 a2 77. Sb3 Kc4 78. Sa1
Kc3 79. Kc1 Lf5 80. h4 Lg6 81. h5
Lxh5 82. Sc2 Le8 83. Sa1 La4 84.
Sc2 Kb3!
Ikke Lxc2 med pat! Men nu er 85.
Sa1+ Ka3 slut.
85. Opgivet.
0–1.

VM i lynskak
74. Ke2
Hvid kunne stadig holde, men det
krævede, at han fandt det opsigtsvækkende offer 74. Sb3!! axb3 75. h4
med en fæstning. Hvid kan gå af
med h-bonden og spille kongen til
c1, hvor den ikke kan jages ud igen.
74... a3 75. bxa3 bxa3

I lynturneringen skulle der spilles 21
runder på to dage. Tiden var den efterhånden autoriserede 3 minutter
plus 2 sekunder pr. træk. Nu var der
for alvor pres på Carlsen.
Dag 1: Carlsen røg ud i et stort
drama allerede i første runde mod
russeren Ernesto Inarkiev. Vi kommer ind på det kritiske punkt:

Inden sidste runde deler Carlsen og Anand føringen. Anand tager en hurtig remis. Carlsen, der har
dårligst korrektion, må forsøge at slå russeren Grischuk, men det giver bagslag, og han taber. I
stedet guld til Anand efter lynomkamp mod Fedoseev.
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Anand er igen regerende verdensmester i disciplinen hurtigskak.

Magnus Carlsen (2837)
Ernesto Inarkiev (2689)

27. Txb7+

Der fulgte nærmest parodisk
27... Se3+
Carlsen slår altså en bonde med
skak. I stedet for at slå igen giver
Inarkiev en springerskak.

Foto: Maria Emilianova

28. Kd3
Carlsen flytter automatisk kongen
pr. instinkt, selv om han kunne have
krævet ulovligt træk.
Inarkiev stopper derefter uret og
påstår, at Carlsen har lavet ulovligt
træk, fordi han ikke påpegede Inarkievs ulovlige træk!
Russeren kræver gevinst og chokerende nok, dømmer turneringslederen først, at Carlsen har tabt. Det
bliver dog efterfølgende korrigeret til
gevinst! Mellemregningen er, at partiet skal fortsætte, men det nægter
Inarkiev. Meget usportslig optræden
af Inarkiev, men lyn er jo kendt for
at bringe det værste frem i folk. EpiOliemillioner på spil • 27

Skakbladet no1-2018-FINAL:Layout 1

12/02/18

14:35

Side 28

Magnus Carlsen blev dømt som taber i første omgang mod Ernesto Inarkiev.

soden bragte i øvrigt skak på ekstrabladet.dk!
Det store drama, der altid er i de
store skakevents og de mange udenomshistorier såsom boykot er formentlig ved at gå op for diverse
nyhedsredaktioner. Måske påvirket
taber Carlsen sit efterfølgende parti.
Den regerende mester Karjakin er
flyvende og fører med 9/11 foran
franske MVL med 8½. Carlsen har
bare 7.
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Dag 2: Magnus Carlsen sætter
turbo på og viser, at han i særklasse
er verdens bedste lynspiller. Han
starter med 4/4 inklusiv en imponerende sejr over rivalen fra den seneste VM-match, Karjakin:
Magnus Carlsen (2837)
Sergej Karjakin (2760)
Spansk Berliner / C48
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. d3
Lc5 5. Lxc6 dxc6 6. Sc3 0–0 7. Le3

Foto: Maria Emilianova

Ld6 8. Lg5!? Te8 9. h3 c5 10. Sd5
Le7 11. Sxe7+ Dxe7 12. 0–0 h6 13.
Le3 Sd7?!
13... c4! =.
14. Sd2 Sb8 15. f4! exf4 16. Txf4
Sc6 17. Dh5 b6 18. Taf1
Med stærkt pres.
18... Tf8 19. Sf3 Le6 20. Th4 f6
21. Dg6 Df7?!
21... Lf7 22. Dg3 Kh7 var mere
hårdnakket.
22. Dg3 Sb4 23. Lxh6 Sxc2
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Og så begyndte diskussionen med dommeren.

24. Se5! fxe5
Eller 24... De7 25. Sg6.
25. Txf7 Txf7 26. Dg6 Lxa2 27.
Lg5 Tff8 28. Th7 Tf7 29. Lf6 opgivet.
1–0.
Derefter fulgte remis mod MVL, og
så 4 sejre igen! Sejren var hjemme
inden sidste runde, hvor en hurtig
remis mod armenieren Aronian ikke
ændrede noget.
En vigtig triumf for Carlsen, der

Foto: Maria Emilianova

dermed endte år 2017 med at nappe
den eftertragtede lyntitel. Det kan
han tage med ind i 2018, hvor den
rigtige VM-titel kommer på spil.
Hos kvinderne vandt Nana Dzagnidze, Georgien, foran Valentina Gunina fra Rusland og Ju Wenjun fra
Kina. Den svenske veteran Pia
Cramling blev en flot nr. 5.

Oliemillioner på spil • 29

Skakbladet no1-2018-FINAL:Layout 1

12/02/18

14:35

Side 30

Både Anand (tv.) og Karjakin har prøvet at ende efter Carlsen-

Foto: Maria Emilianova

Slutstilling
VM i hurtigskak

VM i lynskak

Guld: Vishy Anand, Indien, 10½/15.
Sølv: Vladimir Fedoseev, Rusland, 10½.
Bronze: Ian Nepomniachtchi, Rusland, 10½.

Guld: Magnus Carlsen, Norge, 16/21.
Sølv: Sergej Karjakin, Rusland, 14½.
Bronze: Vishy Anand, Indien, 14½.
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EN MODERNE BØRNE- OG
UNGDOMSORGANISATION
Dansk Skoleskak blev stiftet i 1960. I de følgende år frem til 2005 blev skoleskakken af mange
skakspillere betragtet som en organisation, hvis væsentligste formål var at udvikle skaktalenter, der kunne fortsætte i klubberne. Mange af medlemmerne i Dansk Skak Union er rundet af
Dansk Skoleskak, men de seneste år er det blevet tydeligere, at skoleskakken spiller på nogle
strenge, som er rettet mod pædagogik, læring og opførsel. Således nævner Dansk Skoleskak ikke
skak i sin formålsparagraf. For Dansk Skoleskak er skakspil kombineret med pædagogik blevet
det middel, der udvikler børn og unge til opmærksomme og selvstændige mennesker.

Af Jan Løfberg

D

et var en råkold torsdag morgen
i januar. Klokken var lige blevet
otte, og det bimlede og bamlede fra
det nærliggende Københavns Rådhus. Jeg stod i Snaregade 10A og
fumlede med dørtelefonen. Den
brummede tilbage, da jeg trykkede
ud for Dansk Skoleskak. Det var
åbenbart så tidligt, at jeg ikke var
åndsnærværende nok til at rykke i
døren. Jeg trykkede igen. Den brummede tilbage. Jeg trykkede. Den
brummede.
Jeg gik over til min cykel på den
modsatte side af Snaregade. Kiggede
op på noget, som jeg vurderede som
en taglejlighed. Der var lys, kunne
Dansk Skoleskak mon bo oppe
under taget?
Mens jeg overvejede, om morgenmødet måske var blevet glemt af
modparten, stod en grinende Jakob
Rathlev i døren: - Der er nogle problemer med dørtelefonen…
Nå, men godt inde i Skoleledernes
bygning, hvor Dansk Skoleskak har
lejet sig ind med 12 arbejdsstationer
på den øverste sal, kommer varmen
tilbage i min krop.
Generalsekretær Mads Jacobsen
byder også velkommen. Jeg får en
lille sightseeing, inden audiensen be-

35 procent af skoleskakspillerne er piger.

gynder. I et stramt program kunne
vi få bakset dette morgenmøde ind i
kalenderen. Skolernes Skakdag, hvor
over 47.000 skolebørn deltager, står
for døren.
Det er ikke tilfældigt, at Skakbladet er på besøg hos Dansk Skoleskak.
For det første er der et interessefællesskab, for det andet er der tale om
en samarbejdspartner for Dansk
Skak Union, og for det tredje, er det
min fornemmelse, at der blandt danske skakspillere ikke særlig stor viden
om, hvad Dansk Skoleskak står for
anno 2018.

Foto: Dansk Skoleskak.

Lad os til dette sidste starte med
det første, nemlig Dansk Skoleskaks
formålsparagraf fra 2005:
Dansk Skoleskak er en samfundsengagerende børne- og ungdomsorganisation, hvis formål er at udvikle børn og unge til opmærksomme og selvstændige mennesker, der er villige til efter bedste
evne at påtage sig et medmenneskeligt ansvar i det danske samfund.
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Bortset fra organisationens navn
ikke et ord om skak!
Nu er der gået et dusin år og ingen
i det politiske landskab – Christiansborg, de fem regioner og de 98 kommuner – er i tvivl om, hvad Dansk
Skoleskak er. Selv om den enkelte
politiker ikke ved, hvordan skakbrikkerne går, kan de alle nævne
noget i retning af, at skoleskak giver
eleverne nogle væsentlige kompetencer.
Fra lille til stor
Det er ikke tilfældigt, at vi er endt op
med et dobbeltinterview. Mads Jacobsen og Jakob Rathlev har været
skoleskakkens par nr. 7 siden årtusindskiftet, hvor der blot var 100 lokale skoleskaktilbud og 2.000
medlemmer.

Mads og Jakob begyndte at
undervise i skoleskak, da de
var 15-16 år. Siden blev de
organisatorisk involveret –
Mads i FU, og Jakob i Aarhuskredsen. Deres parløb startede i årene 1999-2002,
da de delte studielejlighed i
Aalborg. I 2005 tog det for
alvor fart, da Jakob kom med
i FU i 2005. Året efter kom
Dansk Skoleskak med i DUF.

Mads: Hvis vi ser på, hvordan det så
ud i 2005, var vi som teenageren, der
flyttede hjemmefra. Vi skulle skabe
vores egen identitet. Hvorfor er vi sat
i verden? Hvad er det, vi vil?
Der kommer fart på vores identitets- og reformuleringsarbejde og vi
vender så at sige bøtten om. Fra at
sige, at når spejderne får penge, så
skal vi også ha’, så går vi videre til at
spørge: Hvad kan vi gøre, og hvilke
legekammerater skal vi finde, hvis vi
vil have gennemført vores agenda.
Det er blandt andet derfor, at skolelederne synes, at vi er relevante, for
vi hjælper med til at få ro og kon-

Mads Jacobsen og Jakob Rathlev startede begge med at undervise i skoleskak,
mens de var teenagere.
Foto: Privat.

centration ude i skolerne – og det
står også på deres målkort.
Vi missionerer ikke for skoleskak
og kører frem med, at vi synes, at alle
skal flytte skakbrikker. Vi vil ikke slås
i hartkorn med andre, der siger, at
alle skal spille volleyball, eller hvad
det nu kan være. Men når vi viser, at
vi via skoleskak hjælper til øget ro,
koncentration og trivsel – kort sagt:
”skak i skolen, giver ro på stolen”,
kan skolelederne se, at vi bakker op
om deres agenda, og så er metoden
mindre vigtig.
“Hvis vi ser på, hvordan det så ud
i 2005, var vi som teenageren, der
flyttede hjemmefra. Vi skulle
skabe vores egen identitet.
Hvorfor er vi sat i verden?
Hvad er det, vi vil?”
Mads Jacobsen
Jakob: Som John F. Kennedy sagde:
Ask not what your country can do
for you – ask what you can do for
your country. Derfor spørger vi,
hvad skoleskak kan bidrage med til
en del af noget større. Hvordan kan

32 • En moderne børne- og ungdomsorganisation

vi gøre os relevante for andre?
Mads: Og det kan godt gøre ondt,
for det kan vise sig, at man slet ikke
er relevant for andre!
Jakob: Vi så os selv i et nyt lys.
Skakspillet som metode kan en
masse ting i forhold til børn. Det kan
noget med matematik, men det kan
også noget med integration. Skak er
jo et internationalt sprog. Men det
kan også det non-kognitive såsom
evnen til at sidde stille og koncentrere sig. Når vi argumenterer den
vej rundt, er der pludselig resonans:
Så synes folk, at skoleskak eller bare
skak er en god ting. Men det kommer ikke af et ensidigt ønske mere
sympati og flere ressourcer. Vi valgte
klart at sige, at nu drejede det sig om
børnene. Det betød, at skakspillet
blev mere sekundært.
Mads: Den største begrænsning
sidder jo ofte mellem ørerne på folk,
for det er jo ikke raketvidenskab, vi
er i gang med. Alligevel høres fra tid
til anden skakspillere sige, at Dansk
Skoleskak og Dansk Skak Union er
det samme. Det har vi aldrig været –
heller ikke engang i 1960, da Dansk
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Skak skaber også glæde.

Skoleskak blev stiftet.
Jakob: Nej, men der har da været
en tættere forbindelse, blandt andet
fordi vi havde en skakefterskole sammen. Men vi valgte at definere os
selv tydeligere og skærpe identiteten
som en børne- og ungdomsorganisation. Det betød også, at vi ikke
følte os hjemme i Dansk Tankesportsforbund (DTF), men søgte
mod ungdomsfællesskabet og mere
relevante legekammerater i Dansk
Ungdoms Fællesråd (DUF).
Fra ildsjæle til
undervisningsteam
Skoleskakken har i lighed med
mange andre organisationer været
karakteriseret af stærke personligheder Men når ildsjælen af den ene
eller anden årsag ikke kunne fortsætte, faldt skoleskaktilbuddet ofte
til jorden. Derfor arbejder Dansk

Foto: Dansk Skoleskak.

Skoleskak på at gå i en anden retning, hvor skoleskak integreres som
skemalagte timer på skolerne, og
hvor undervisningen varetages af
undervisningsteams og ikke blot en
enkelt lærer. I den konstruktion bliver ildsjælene faglige fyrtårne, som
går fagligt foran.
Dansk Skoleskak har udviklet
konceptet SKAK+MAT®, der er en
unik måde at kombinere skoleskak
og matematik. Konceptet organiseres af flere lærere og pædagoger i
enten matematik eller i understøttende undervisning, hvor fokus er på
at udvikle elevernes matematikkompetencer.
Mads: Flere og flere skoler har
skoleskak på skemaet en time om
ugen – typisk fra 0. til 3. klasse. Når
vi så taler om en tresporet skole, så
skal der otte-ni ansatte til at dække
timerne, og så får vi netop dette vig-

tige team af undervisere. Med skemalagte timer går vi til en læringsmetode fra at det tidligere var en god
spilleaktivitet. Lærere og pædagoger
bliver klædt på via 2-4 dages skoleskaklærer-uddannelse®.
Dansk Skoleskak er også repræsenteret på Skoleledernes årsmøde.
Helt konkret bliver den enkelte skoleleder målt og vejet på, om vedkommende er i stand til at løfte
skolens elever over forventning. Interessante resultater har vist sig i
forskning på Aarhus Universitet,
hvor indsatsklasserne, der har deltaget i vores særlige SKAK+MAT®
koncept, blev bedre til matematik, og
hvor drengene fik et lige så stort udbytte som pigerne. Det sidste er
meget spændende, for i dagens folkeskole halter drengene som oftest
efter pigerne.
Jakob: I dag er skoleskak et skole-
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fænomen. Vi har ganske vist skakklubdrevne skakskoler som medlemmer, men det er kun 33 svarerende til fem procent af det samlede
antal skoler. Skakskolerne arbejder
målrettet med skak – og det er meget
ofte dem, som den typiske skakspiller hører om. Mange af underviserne
i skakskolerne er medlemmer af
DSU, og det får mange til fejlagtigt
at tro, at den typiske skoleskakunderviser er en klubspiller, men det er
faktisk kun ganske få.
Mads: Ja, den gennemsnitlige skoleskakleder i dag er en kvinde på 44!
Jakob: Og det er netop noget af
det mest perspektivrige, at disse
kvinder på 44 vælger at tage skakspillet ned fra hylden og bruge det,
fordi de kan se, at det virker. Det er
en kæmpe landvinding, at den i
skaklig forstand forudsætningsløse
lærer har taget skakspillet til sig. Vi
er kommet langt, når skoleskak er
blevet omsætteligt i det segment. Det
har flyttet noget i folkestemningen
omkring, hvad skoleskak kan. Og
den holdning skifter ikke lige med
det samme.
“Den gennemsnitlige
skoleskakleder i dag
er en kvinde på 44!”
Mads Jacobsen
Mads Jacobsen og Jakob Rathlev
taler om den transformation, som
skoleskakken er i – ”rejsen” som de
siger.
Mads: Vi skakspillere tænker
meget over konsekvenserne. Det er
meget naturligt for os. Men i Dansk
Skoleskak søger vi en anden tilgang –
et andet mindset – for at lykkes som
organisation. Vi er klar over, at vi
ikke kan overskue alle konsekvenserne, når vi gør noget – men vi gør
det! Hvis det ikke fungerer, så laver
vi det om næste år. Vi har også det
princip, at man kun må sige nej, hvis
man er i stand til at komme med en
anden idé som er bedre. Folk har lov
til selv at tage initiativet. Uanset om
vi er enige eller uenige, har vi en dyb
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respekt for dem, der tager hænderne
op af lommen. Det er et spørgsmål
om mentalitet. Dér hvor der ikke
sker noget; dér hvor det kun ender
med snak – dér clasher det i hvert
fald for mig.
Den rejse vi er på nu – fx med
vores nye professionelle probono bestyrelse, og vi på landskontoret – er
ikke fokuseret på, at vi skal være
flere. Vi retter derimod blikket mod
mere systematik og kvalitet.
“I Dansk Skoleskak søger vi en
anden tilgang – et andet mindset
– for at lykkes som organisation.
Vi er måske godt klar over, at vi
ikke kan overskue alle
konsekvenserne, når vi gør noget
– men vi gør det!
Hvis det ikke fungerer,
så laver vi det om næste år.”
Mads Jacobsen
På Finansloven
I december kunne man i medierne
læse om, at skoleskak kom på finansloven. Regeringen havde afsat
200 millioner kroner til en række
mindre initiativer – for eksempel et
verdensmesterskab i kokkekunst,
østersklækkeri i Nykøbing Mors og
altså også skoleskak.
Hvordan er det med finansloven
og Dansk Skoleskak?
Mads: Vi har den nationale kompetence inden for skoleskak, og når
skolerne kontakter Undervisningsministeriet for at høre om skoleskak,
henviser de til os. Det er måske gået
folks næse forbi, men i 2017 fik vi
midler til at rådgive interesserede
skoler. Vi blev simpelt hen nødt til at
sige til ministeriet, at vi kun kunne
følge med, hvis vi fik tilført nogle
ressourcer. Alternativt måtte vi lukke
for tilgangen til skoleskak. Det er
derfor i manges interesse, at vi i
Dansk Skoleskak varetager den rådgivningsopgave for ministeriet. Man
kan sige, at ministeriet køber vores
viden og kompetencer.
Og det skyldes blandt andet, at vi

34 • En moderne børne- og ungdomsorganisation

nu er det mest udbredte tilbud til
den understøttende undervisning,
og bidrager til at løfte potentialet i
den understøttende undervisning.
Fra centralt hold tror jeg, at man har
set, at her er der noget, som både er
godt for børn og at det bidrager med
noget værdifuldt i folkeskolen. Det
bliver vi så betalt for gennem finansloven. Det drejer som om to millioner om året i de næste fire år.
Selvfølgelig er jeg glad for det med
finansloven. Men endnu vigtigere er
det faktisk, at vi gennem alle årene
har fået et ledelsesrum af baglandet
til at træffe hurtige beslutninger. Når
folk som Christine Antorini (tidligere minister, red.) og Jesper Zwisler
(tidligere departementschef, red.)
gerne vil bidrage i bestyrelsen, kan
de godt se, at vi asfalterer, mens vi
kører fremad. Og selvfølgelig er der
nogle skæverter, men vi retter op så
hurtigt, som det kan lade sig gøre.
Da vi fik de første penge fra Dansk
Ungdoms Fællesråd, vidste vi, at
midlerne skulle bruges på den første
ansatte, som kunne professionalisere
organisationen. Vi havde en plan. De
lokaler vi sidder i her, er ikke et sekretariat, men et landskontor. Man
kan også sige, at det er en udviklingsafdeling. Når ansatte er ude til
generalforsamlinger, skal de ikke
bruge deres tid på at skrive referater.
De skal bruge deres tid på udvikling.
For os har det været afgørende, at
være bevidste om, hvordan de ansatte bruger deres tid bedst – optimalt på udvikling og ikke drift.
Jakob: Da vi meldte os ud af Tankesportsforbundet og gik efter at
komme ind i DUF, havde vi en
meget lille økonomi med under fem
procent af det, vi jonglerer med i
dag. Dengang var skoleskakken drevet af ildsjæle, som bare blev ældre
og ældre. Derfor tog vi nogle chancer, men det var ikke hovedløst. Det
var gambitspil, hvor der var kompens for investeringen. Vi har selvfølgelig haft en demokratisk dialog,
men tingene er blevet stemt igennem, og stort set ingen har stemt
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Lærere og pædagoger bliver klædt på via 2-4 dages skoleskaklærer-uddannelse.

imod undervejs. Vi havde flere ekstraordinære generalforsamlinger,
men retningen var klar. Der var en
vis krisebevidsthed på det tidspunkt,
og derfor også en risikovillighed.
Derfor valgte vi gambitspillet for at
få initiativet. Vi fravalgte bevidst
strategien om at forsvare os passivt
for at håbe på en remis i slutspillet.
Vi ville vinde.
“Dengang var skoleskakken
drevet af ildsjæle, som bare blev
ældre og ældre. Derfor tog vi
nogle chancer, men det var ikke
hovedløst. Det var gambitspil,
hvor der var kompens
for investeringen.”
Jakob Rathlev
Mads: Dengang valgte landsudvalget
et forretningsudvalg i tillid til, at det
er de bedste folk, der sidder der – for
ellers kan man selv stille op. Så her
er der er tale om folk, der har udrettet noget. Opbygningen af Dansk
Skoleskak har kostet job, penge og

kærlighed. Hele puljen er blevet sat
ind. Derfor er der blevet brændt
igennem. Og det ser vi måske resultatet af i dag.
Har jeres organisation diskuteret
holdningen til e-sport?
Mads: Nej ikke officielt. I øjeblikket
er e-sport inde i en rivende udvikling, og det er jo en tilskuersport.
Det er drevet af adrenalin og mange
tilskuere, så det er ikke en helt oplagt
boldgade, men de ser ud til at gøre
det helt vildt godt. Vi ser det elektroniske som et supplement. Vi er jo i
opposition til eller et alternativ til alt
det, der sker online.
Jakob: Når du sidder ved skakbrættet er du jo kun i trækket hver
anden gang. Du skal vente på, at den
anden tænker sig om. Det er ikke
sådan e-sport fungerer. I skoleskak
giver vi hinanden hånden. Vi kan
mærke hinanden. Man opfører sig
efter et kodeks. Men selvfølgelig er
der nogle digitale muligheder, og
skoleskak er jo, som en tiårig udtrykte det så rammende, ”stenalder

Foto: Dansk Skoleskak.

counterstrike”. Men selvom det er
unplugged er det alligevel et spil, der
fænger og tilbyder en masse.
“Skak er stenalder
counterstrike.”
En tiårig skoleskakspiller
Blandt succeshistorierne nævner de
to skoleskakledere også, at der i nyere
tid ikke har været flere skakspillende
danskere end netop nu.
Jakob: Der er gang i den ude på
skolerne, vi har en norsk verdensmester, og nu findes der sågar en
græsrodsbevægelse som Fucking
Skak. Det er skak på mange måder
og i et omfang, vi slet ikke kunne forestiller os for bare få år siden. Ikke
siden farvefjernsynets indførelse har
der været så mange skakspillere som
nu. Og intet tyder på, at skakinteressen har toppet endnu. Det falder i
øvrigt helt i tråd med DSUs formålsparagraf, hvor der først og fremmest står, at man arbejder for
skakspillets udbredelse. Det er værd
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Mads Jacobsen og Jakob Rathlev sammen med Peter Heine Nielsen under London Chess Classic i december.

at huske i en tid, hvor man taler
meget om et dalende medlemstal.
- Og det er da en væsentlig sejr for
dansk skak samlet set, lyder udgangsreplikken fra Jacobsen og
Rathlev.
Mads Jacobsen kommer med
en opfordring:
Vi får mange spørgsmål i
Dansk Skoleskak. Læserne
skal helst ikke brænde inde
med et godt spørgsmål. De
kan jo sende spørgsmålene
til redaktionen,
så skal vi nok svare
i en opfølgende artikel.

Foto: Privat.

DANSK SKOLESKAK
617 skoler er medlemmer af Dansk Skoleskak, hvilket svarer til en
tredjedel af alle landets skoler. Siden 1. august 2017 har man budt
ca. 71 nye skoler velkommen, mens man samtidig sagt farvel til 60
skoler.
33 skakskoler er medlemmer af Dansk Skoleskak. Her er fokus rettet direkte mod skak, og undervisningen foregår i fritiden.
250 skoler og 47.000 elever deltog i Skolernes Skakdag dagen før vinterferien. Alle elever modtager et diplom.
Dansk Skoleskak er godkendt som almennyttigt formål, så det er
muligt at støtte organisationens arbejde og få skattefradrag for det.
I 2018 er maksimale beløb, der kan fratrækkes 15.900 kr.
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PÅ EVENTYR I
USA
Den danske stormester Lars Bo Hansen har boet i USA i otte år sammen med konen Jen
og sønnen Martin. Jen styrer deres fælles skakcoachingfirma Orlando Chess House, Lars
Bo arbejder sideløbende som professor i forretningsstrategi og sportsmanagement, og
Martin sørger for økonomien i et ingeniørfirma. Her beretter Lars Bo Hansen om, hvordan
de har opbygget deres skakfirma; om hvordan de træner talenter og om, hvordan de selv
spiller og ser på skak i det store land.

S

om nogle læsere måske ved, flyttede jeg i 2010 til USA med min
kone Jen og vores søn Martin. Redaktør Schandorff opfordrede mig
til at skrive en lille artikel om vores
aktiviteter på den anden siden af
dammen.
Det ikke-skaklige først: Jeg er nu
collegeprofessor på Florida Institute
of Technology – nok mest kendt for
sit arbejde med rumfartsteknologi i
samarbejde med NASA og Kennedy
Space Center, som ligger tæt på –
hvor jeg forsker og underviser i Business Strategy og Sport Management. En af mine forskningsinteresser er i øvrigt, hvordan skaktænkning kan bruges i Business Strategy, men det må vente til en anden
artikel. Martin står for regnskab og
finansiering i et mindre ingeniørfirma, hvor hans armenskfødte chef
i øvrigt er skakspiller som ofte fortæller om, hvordan han som teenager i Armenien slog GM Smbat
Lputian. Jen står for al ledelse og
markedsføring af vores skakcoachingfirma Orlando Chess House.
Dette sidste bringer os til vores
skakaktiviteter, som vel er det mest
interessante for Skakbladets læsere.
Hvordan opbygger man et firma
med skak som omdrejningspunkt? I

starten handlede det meget om markedsføring og at opbygge et brand.
Vi var jo nye og ukendte i USA. Det
krævede, at vi var synlige i skakmiljøet i Central Florida, blandt andet
ved at deltage i de turneringer, der
nu findes i området. I USA er små 5runders weekendurneringer standarden, med mindre man er villig til
at tage til nogle af de store, internationale turneringer i for eksempel
Philadelphia, Chicago eller Las
Vegas.
Jeg vandt i de første år en hel del af
disse små weekendturneringer, og
også Floridamesterskabet i 2012 og
2013. Her er et par af mine partier
fra Floridamesterskaberne:

Eric Cooke (2212)
Lars Bo Hansen (2571)
Fransk / C11
Florida State Championship, Daytona Beach 2012
Eric Cooke fra Miami er en af de “regulars” i Floridas turneringer. Både
Martin og jeg har spillet med ham
flere gange og kender ham som en
farlig angrebsspiller, men med visse
positionelle huller.
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Sf6 4. e5

Sfd7 5. f4 c5 6. Sf3 Sc6 7. Le3 Le7 8.
Dd2 0–0
Denne simple og solide opstilling
har jeg spillet meget i de seneste år.
Den kræver ikke så meget forberedelse, hvilket er en fordel når der
spilles flere dage med dobbeltrunder.
9. g3?!
Selv om dette er spillet af Magnus
Carlsen – ganske vist kun i en simultan i 2008 – bryder jeg mig af princip
ikke om denne opstilling, da den
svækker de hvide felter omkring
kongen. Hovedtrækkene er 9. dxc5
og 9. Le2.
9... b6 10. Le2 Lb7 11. 0–0 f6!
Logisk skak – Hvids centrum skal
angribes.
12. exf6 Sxf6 13. Kh1?!
Jeg kan allerede godt lide Sorts
stilling, men det kan umuligt være
rigtigt at stille kongen ind på den
bløde lange diagonal over for en
løber på b7. 13. Lb5 eller 13. Tae1 er
fortsat OK for Hvid.
13... Se4 14. Dd1
Og her er 14. Dd3 vel bedre; på d1
forstyrrer dronningen de hvide brikkers koordination.
14... Lf6 15. Kg1
En indrømmelse af at 13. træk var
en fejl.
14... De7 16. Te1 Tad8 17. Lf1
På eventyr i USA • 37

Skakbladet no1-2018-FINAL:Layout 1

12/02/18

14:35

Side 38

Far og søn – Lars Bo og Martin – spiller et løst parti i St. Louis.

18. Se2
Pointen med 17... g5 er, at efter 18.
fxg5 Lg7! er Hvids centrum ved at
kollapse – der truer både Txf3 og
cxd4 fulgt af e6-e5. Sådan burde
Hvid dog nok alligevel spille, teksttrækket giver Sort let spil.
18... gxf4 19. gxf4 Kh8 20. Kh1
Tg8 21. Lh3

Uden at spille andet en naturlige
træk har Sort fået en kæmpe stilling.
Nu er det tid til at øge presset på
Hvids centrum.
17... g5!
Computeren kan bedre lide den
simple afvikling 17... cxd4 18. Sxd4
e5! 19. Sxc6 Lxc6 20. fxe5 Dxe5 med
klar fordel, men teksttrækket er mere
direkte.

38 • På eventyr i USA
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21... Tg7?!
Udmærket, men ikke bedst. Computeren giver i stedet en flot, men
ikke forceret variant: 21... Df7! 22. c3
Sa5! (truer Sc4 og tvinger Hvid til
b2–b3, som svækker c3) 23. b3 Dh5
24. Sfg1 Sc4! 25. Dc1 (åbningen af
den lange diagonal efter 25. bxc4
dxc4 kan Hvid ikke tåle) Scd2! 26.
Lxe6 Sf3! 27. h3 Lc8! 28. Lxg8 Lxh3,
og Hvid bliver mat.
22. c3 Tdg8 23. Dd3 De8! 24. Tf1
Lc8!
Alle brikkerne skal med – nu ligger e6-e5 i luften.
25. f5
Ofrer en bonde for at få f4-feltet...
25... e5!
... men Sort behøver jo ikke at tage
bonden.
26. dxe5 Sxe5 27. Sxe5 Lxe5 28.
Lh6 Te7
Nu er Sort klar til at åbne den
lange diagonal med Lb7 og d5-d4, så

Skakbladet no1-2018-FINAL:Layout 1

Hvid prøver igen at give en bonde
for lidt konsolidering, men det hjælper ikke meget.
29. f6 Sxf6 30. Lxc8 Dxc8 31.
Tae1 Sg4 32. Lf4 Lxf4 33. Txf4 De6
34. Df3

34… Sxh2! 35. Dh5
35. Kxh2 strander på 35... Dh6+
36. Dh3 Txe2+ 37. Txe2 Dxf4+ 38.
Kh1 Dc1+.
35... Sg4 36. Dh4 d4 37. Tg1 Dd5+
38. Tg2 Txe2 39. Tfxg4 Txg4
Det var ikke for sent at smide partiet væk – 39... Txg2?? 40. Df6+ fører
til mat.
40. Dxg4 Dxg2+ 41. Dxg2 Txg2
42. Kxg2 d3 43. Opgivet.
0–1.
Lars Bo Hansen (2570)
Corey Acor (2271)
Engelsk / A34
Florida State Championship,
Daytona Beach 2013
Corey Acor fra Tampa er en anden
spiller, jeg har mødt flere gange. I
spillestil ligner han lidt Eric Cooke,
og så er han desuden en meget stærk
lynspiller, som har vundet Floridamesterskabet i lyn og hurtigskak
flere gange.
1. Sf3 Sf6 2. g3 c5 3. c4 Sc6 4. Sc3
d5
I et af vores andre partier valgte
Corey i stedet en slags Maroczy-opstilling med g6 og d6, men kom til at
stå meget passivt. Denne gang vælger han den mere solide Rubinsteinvariant.
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5. cxd5 Sxd5 6. Lg2 Sc7 7. 0–0 e5
8. a3!?
Jeg har siddet ved siden af Curt
Hansen mange gange på landsholdet, og et af de partier jeg husker
bedst fra Curts hånd, var hans gevinst mod GM Milos ved OL 1990,
hvor han spillede dette træk. Det
parti, der står klarest i erindringen,
er naturligvis partiet mod Kasparov
ved OL 1988, hvor Curt var millimeter fra at slå verdensmesteren.
8... Le7?!
Selv om dette er spillet mange
gange, er det efter min mening unøjagtigt på grund af Hvids næste træk.
Milos spillede i stedet det mere solide 8... f6, men Curt fik en god stilling og vandt et flot parti efter 9. e3
Le7 10 d4! cxd4 11. exd4 exd4 12.
Se2 Se6 13. b4 0-0 14. Lb2 d3 15. Sc1
Ld7 16. Te1 Te8 17 Sxd3. Afgørelsen
kom via et Larsen-inspireret raid
med h-bonden frem til h6.
9. b4! a6
Hvis Sort tager bonden med 9...
cxb4 10. axb4 Lxb4 har Hvid 11.
Sxe5! Sxe5 12. Da4+ Sc6 13. Lxc6+
bxc6 14. Dxb4 med klar fordel, som
i Nakamura-Sarkar, 2002.
10. bxc5 Lxc5 11. Lb2 La7 12. Sa4
12. a4! fulgt af 13 La3 var endnu
stærkere, nu da Sort gik væk fra
denne diagonal med løberen frivilligt.
12... De7?!
Her står dronningen udsat. Det
var vigtigt at holde kontrol over d4
med 12... Dd6 eller 12... f6, hvor
Hvid kun står noget bedre efter 13.
e3.

13. d4!
Nu behøver Hvid ikke bruge tid
på forberedelsestrækket e2-e3.
13... exd4?
En stor strategisk fejl. Sort er
bagud i udvikling og bør derfor
holde stillingen lukket med 13... e4,
hvor Hvid har et behageligt valg
mellem 14. Se5 Sxe5 15. dxe5 og 14.
Sd2 e3 15 Sc4.
14. Sxd4 Se5 15. Lc3!
Ind på a3-f8 diagonalen.
15... Tb8 16. Tc1 b5 17. Sc6
Jeg var meget i tvivl her – Hvid
har en række gode træk der alle vinder, for eksempel 17. Lb4, 17. Lc6+
eller 17. La5. Til sidst valgte jeg det
simple, som afvikler til et slutspil
med to bønder mere.
17... Sxc6 18. Lxc6+ Ld7 19. Lxd7+
Dxd7 20. Lxg7!
Sort opgav, da 20... Tg8 21. Le5
Dxd1 22. Tfxd1 bxa4 23. Txc7 vinder let, mindst en af a-bønderne falder.
1-0.
I de sidste par år er det mest Martin
der har spillet turneringer, mens Jen
og jeg holder os til coaching. Martin
har klaret sig rigtig godt i de lokale
turneringer og har også rejst til nogle
af de større turneringer i andre stater. Den største af dem alle er den årlige World Open, som spilles i
Philadelphia over Independence Day
4. juli. I 2017 deltog 1.300 spillere –
lokket til af en samlet præmiesum på
225.000 dollars, hvor der er også er
store præmier i de lavere ratinggrupper. Topgruppen havde deltagelse af ca. 30 stormestre og blev
vundet af Tigran Petrosian fra Armenien, som kunne rejse hjem med
20.500 dollars. Det var i tillæg til de
8.000 dollars, han vandt umiddelbart før World Open i den åbne turnering i Las Vegas. En indbringende
USA-tur for Petrosian!
Martin spillede i U2200, hvor 1. præmien hvert år er 12.000 dollars (som
den også er i U1800; i U1600 er den
10.000 dollars; i U1400 8.000 og i
På eventyr i USA • 39
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Martin Hansen i aktion i en åben turnering i USA.

U1200 4.000). Martin havde en rigtig god turnering, og før sidste runde
lå han delt nr. 2 med 6½/8, med kun
én spiller på 7/8. Den førende spiller
kom hurtigt til at stå til tab, så det
stod snart klart, at vinderen af det
følgende parti ville rejse hjem med
en stor check.

Martin Hansen (2176)
Eduardo Franco (2187)
Fransk / C06
World Open U2200, Philadelphia
2017
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sd2 Sf6 4. e5
Sfd7 5. Ld3 c5 6. c3 Sc6 7. Se2 cxd4
8. cxd4 f6 9. exf6 Sxf6 10. Sf3 Ld6
11. 0–0 0–0
Der er ikke mange holdturneringer i USA, men en er der dog, nemlig den årlige US Amateur Team
turnering, hvor der spilles fire forskellige i steder i landet i februar, og
hvor vinderen af hver turnering kva-
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lificerer sig til en finale, som afholdes online.
Da der ikke er mange klubber i
USA – skak er i bund og grund en
individuel sport herovre – kan man
bare samle fire eller fem spillere til et
hold.
Det kaldes “Amateur” fordi holdets gennemsnit højst må være på
2200.
Martin og Jen spillede på to forskellige hold i 2017 – jeg kunne ikke
være med pga. ratinggrænsen – og i
en af matcherne fik Martin denne
stilling på brættet mod Miguel Recio
(2170) fra Miami. Recio spillede her
11... Dc7, men Martin vandt et teoretisk interessant parti efter 12. Lg5
0-0 13. Lh4 Sh5 14. Dc2 h6 15. Lh7+
Kh8 16. Lg6 Txf3 17. Lxh5 Tf5 18.
Lg6 Tf8 19. Lg3 Lxg3 20. hxg3 e5 21.
dxe5 Dxe5 22. Sf4 d4 23. Ld3 Lf5 24.
Tae1 Da5 25. Lxf5 Txf5 26. Sg6+ Kg8
27. Db3+ Tf7

Foto: Lars Bo Hansen

28. Sh8!
12. Lf4 Sh5
Hovedvarianten går 12... Lxf4 13
Sxf4 Se4. Denne stilling havde Martin også haft på brættet i et parti et
par måneder tidligere mod det 9årige talent Marvin Gao fra Miami
(1956). Det parti fortsatte 14. Dc1
Sg5 15. Sxg5 Dxg5
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16. Lxh7+!? Kxh7 17. Sxe6 Df6 18.
Sxf8+ Dxf8 19. Te1 Lf5 20. Dg5 med
en mindre fordel for Hvid, og Martin endte med at vinde.
13. Lxd6 Dxd6 14. Lb5
Kampen står om e5-feltet. 14. Dd2
er mere populært.
14... Ld7 15. Lxc6 bxc6?
En positionel fejl. Nusætter Hvid
sig på e5-feltet, og c-bonden bliver
en permanent svaghed.
16. Se5 Le8 17. Tc1 Tb8 18. b3

Hvid har fået en drømmestilling, og
frem for alt en stilling som er let at
spille i sådan et vigtigt parti. Hvad
var det nu Nimzowitsch sagde om
svage bønder? Hæmme, blokere, tilintetgøre...
18… Sf6 19. Dc2
Hæmme…
19… Tc8 20. Dc5!
Blokere…
20… Dxc5 21. Txc5 Se4
Efter 21... Sd7 vinder Hvid en
bonde med 22. Sxc6! Sxc5 23.Se7+
Kh8 (23… Kf7 24.Sxc8 er endnu
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værre på grund af truslen om en
skak på d6 i nogle varianter) 24. Sxc8
Sxb3!? 25. axb3 Lb5 26. Sxa7 Lxe2
27. Te1, og Hvid bør vinde.
22. Tc2
Og tilintetgøre! Med sin dårlige
koordinering kan Sort ikke forhindre tabet af c-bonden efter f2-f3 og
Tfc1. Men 22. Ta5! var muligvis
endnu bedre, med fokus på a7-bonden i stedet.
22... c5 23. f3 Sg5 24. Txc5 Txc5
25. dxc5 Lb5 26.Re1 Sf7 27. Sd4
Sxe5 28. Txe5 Ld7 29. c6 Lc8

30. Sb5!?
Hvid står naturligvis til gevinst, og
den simple gevinstmetode var vel 30.
g3 fulgt af 31. f4 og 32. b4 med fuld
kontrol. Men efter at have beregnet
en lang variant vælger Martin i stedet at udnytte, at Sorts konge endnu
ikke er kommet i spil via f7-e7-d6.
30… a6
Nu er det let. Martins hovedvariant var 30... Kf7 31. Sxa7 La6 32. a4!
Ke7 33. Sb5 Lxb5 34. axb5 Kd6 35.
Te1 Tb8 36. Tc1! Kc7 (36… Txb5 37.
c7) 37. Tc5, og Hvid holder alle bønderne.
31. Sd6 Td8 32. Sxc8 Txc8 33.
Txe6 Kf7 34. Td6 Ke7 35. Txd5 Txc6
36. Ta5 Kd7 37. h4 Kc7 38. Tf5 Kb6
39. Tf7 Tg6 40. h5 Tg5 41. g4 Kc5
42. Kf2 Kb4 43. Kg3 opgivet.
Og så var det bare at vente på hvor
mange andre der nåede op – det
viste sig at være to, så det blev 7.000
dollars til hver.
1–0.

Som nævnt spiller Jen og jeg ikke så
meget mere, men fokuserer mere på
coaching. Kort fortalt tilbyder vi tre
forskellige coachingtilbud.
Det første og mest populære er
vores såkaldte Master Classes, som vi
afholder ca. en gang om måneden i
samarbejde med studenterskaklubben på University of Central Florida,
USAs næststørste offentlige universitet med ca. 60.000 studerende.
Typisk er tre grupper af spillere
interesseret i disse arrangementer.
Der er de voksne hyggespillere, som
bare godt kan lide at hænge ud med
andre skakspillere. Så er der de børn
og unge, hvis forældre bruger skak
som et middel til at lære deres børn
kritisk tænkning og problemløsning
– en mangelvare i et offentligt skolesystem som vægter udenadslære og
multiple choice tests. Og så er der de
store talenter, som har høje mål i
skak.
En Master Class er en (eller om
sommeren flere) dag fra 10-16 og
med en ratinggrænse på mindst
1500.
En typisk klasse har et forhåndsbestemt tema – angreb, forsvar, slutspil,
bestemte
bondestrukturer, beregningsteknik osv. – og
starter med et oplæg af Jen eller jeg
om det pågældende tema. Derefter
arbejder deltagerne i grupper med
nøje udvalgte partier som skal gennemspilles og diskuteres. Og til slut
spilles der så træningspartier med
øvelsesstillinger som relaterer til dagens tema, mens Jen og jeg går rundt
og tager notater. Stillingerne spilles
med begge farver. De bedste og mest
instruktive træningspartier diskuteres så i plenum.
Ud over de fysiske gruppetræninger kører jeg – når tiden tillader det
i forhold til mit day job – online
grupper. Her er der en ratinggrænse
på 2000.
Bortset fra at en lektion kun er to
eller tre timer og at det er vanskeligt
at spille træningsstillinger, er princippet det samme som for de fysiske
Master Classes.
På eventyr i USA • 41
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Lars Bo Hansen underviser i Orlando.
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Foto: Familien Hansen
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Lars Bo Hansen er i gang med undervisningen i en masterclass.

Og så er der det produkt som de fleste skaktrænere i USA tjener mest
på, men som vi har valgt at nedtone
noget – individuel træning. Når vi
har valgt kun at acceptere få individuelle studerende er det fordi det er
meget tidskrævende, hvis det skal
gøres rigtigt. Vi er ikke interesseret i
at tilbyde generisk træning (som en
del coaches herovre gør) men siger
kun ja til at arbejde med nogle få
store talenter med solid opbakning
hjemmefra og stort potentiale. Til
gengæld bruger vi meget tid på at
udarbejde individuelle planer for
hver enkelt talent.
Vores mest succesfulde talent til
dato er Nikhil Kumar fra Miami,
som vandt U12-verdensmesterskabet i 2016 foran kendte navne som
Praggnanandhaa, Nihal Sarin og
vores egen Jonas Bjerre. Jen og jeg
arbejdede i 2½ år intensivt med Nikhil og hans yngre bror Naman.
Fokus var først på at opbygge et so-

lidt fundament i positionsspil og
slutspil og dernæst, da VM nærmede
sig, et slagkraftigt åbningsrepertoire.
Vi arbejdede på den måde at jeg
gennemgik og diskuterede åbningerne med drengene, og derefter
spillede Jen – og nogle gang Martin –
træningspartier med dem for at
teste, om de nu havde forstået de
midtspil der opstår efter åbningen.
Vi fokuserer netop ikke på udenadslære af varianter, men på at de skal
forstå stillingstypen. Den proces
viste sig at være nyttig i forhold til
Nikhils vel nok mest afgørende parti
ved VM, gevinsten mod forhåndsfavoritten Praggnanandhaa. Det var en
variant som både Jen og jeg havde
arbejdet med Nikhil i, og det betød
at han gik ind til partiet med stor
selvtillid, trods en stor ratingforskel.
Det hjalp selvfølgelig også at verdens
yngste IM tidligt begik en stor fejl.

Foto: Familien Hansen

Nikhil Kumar (2076)
R. Praggnanandhaa (2442)
Dronninggambit / D35
VM under 12, Batumi 2016
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 d5 4. cxd5
Da jeg begyndte at arbejde med
Nikhil som 9-årig, var han 1. e4 spiller og kunne allerede en masse teori.
Men da jeg ikke mente, 1. e4 passede
særlig godt til hans naturlige stil, og
jeg principielt er imod et repertoire
for en 10-11-årig der baserer sig på
at memorere en masse skarpe varianter, indledte vi et større arbejde
med at ændre hans repertoire til 1.
d4 og en mere positionel stil. Det tog
mere end et halvt år, men målet var
at det skulle være langtidsholdbart.
Det nye hvide åbningsrepertoire blev
blandt andet udviklet baseret på redaktør Schandorffs fremragende
bøger om 1. d4 – tak, Lars – med
visse opdateringer og ændringer. Afbytningsvarianten i DronninggamPå eventyr i USA • 43
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Indbydelse til
DM i SKAK 2018
Dansk Skak Union og skakklubberne Sydøstfyn og Tårnet Svendborg indbyder unionens
medlemmer til DM og påsketurnering 2018.
Spillested: Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.
www.hotel-svendborg.dk Tlf. 62 21 17 00.
Transport
Hotellet er beliggende i centrum, ca. 10 minutters gang fra banegården, hvortil man ankommer med enten tog eller bus. De, som kommer i bil, kan nyde motorvejen fra Odense til Svendborg og glæde sig
over, at hotellet og byen har masser af gratis parkeringspladser. Endelig er Svendborg jo en havneby, så hvem der lyster, kan sejle dertil
på forskellig vis.

Tidsrum
Lørdag den 24. marts til mandag den 2. april 2018.

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

Indskud og Tilmeldingsfrister
400 kr. i alle klasser undtagen Landsholdsklassen.
Rabatpris ved forudbetaling senest 16. marts = 300 kr.
Landsholdsklassen: Sidste frist for tilmelding mandag den 12. marts
kl. 24.00.
Kandidatklassen, Kvindeklasen samt G7: Sidste frist for tilmelding
og betaling mandag den 26. marts kl. 18.00.
Kort Påske 1 samt G5 1: Sidste frist for tilmelding og betaling fredag
den 23. marts kl. 18.00.
Veteran, G5 2 samt kort Påske 2: Sidste frist for tilmelding og betaling onsdag dag den 28. marts kl. 18.00.
Har man ikke betalt eller positivt bekræftet sin deltagelse senest
ved tilmeldingsfristens udløb, tages man ud af turneringen.
Indskud betales til Fynske Bank kontonummer: 0815-8159593429.
Husk at angive: Navn + fødselsdato + klubnavn.

Præmier
Vil blive offentliggjort på spillestedet og på hjemmesiden, en del af
disse kan være naturalier eller gavekort til Dansk Skaksalg.

Der stilles enkeltværelse til rådighed på Hotel Svendborg fra lørdag
den 24. marts for alle deltagere i Landsholdsklassen.
GM vil få 5.000 kr. i startpenge, dog 10.000 kr. hvis rating på +2600.
Præmier i landsholdsklassen: 1. pr. 10.000 kr., 2. pr. 6.000 kr., 3. pr.
4.000 kr., 4. pr. 2.000 kr.
Private sponsorers reklameaktiviteter skal aftales med arrangørerne
senest ved tilmeldingsfristens udløb.

Kandidatklassen Spiller 7 runder FIDE-schweizer.
Start tirsdag den 27. marts kl. 18.30.
I Kandidatklassen deltager mindst 8 spillere.
Berettiget til at deltage i Kandidatklassen er:
1. Spillere, der deltog i Landsholdsklassen 2017, men som ikke er kvalificeret til Landsholdsklassen 2018.
2. De otte højest ratede tilmeldte juniorspillere med et ratingtal på
mindst 2000. Spillerne må ikke være fyldt 20 år 1. januar 2018.
3. Spillere med et gyldigt kandidatresultat.
4. Tilmeldte spillere med et ratingtal på mindst 2200.
Bedst placerede juniorspiller i kandidatklassen får titlen
“Juniordanmarksmester” og en præmie på 2.000 kr.
Ved ligestilling i point og korrektion deles titlen og præmien.

Kvinde-DM klassen
Berettiget til at deltage i Kvinde-DM klassen er alle tilmeldte kvinder. Klassen gennemføres ved mindst 4 deltagere. Med 14 eller flere
spillere i klassen spilles 7 runder FIDE-schweizer, med færre fastsætter FU turneringssystemet i samarbejde med arrangørerne.
Vinderen af klassen bliver danmarksmester. Ved ligestilling deles
pengepræmier, mens placeringer afgøres ved almindelig korrektion.
Start tirsdag den 27. marts kl. 18.30.
Garanteret 1. præmie 2.000 kr. Øvrige præmier afhænger af deltagerantal, og bekendtgøres senere.

Veteranklassen
Turneringsformer
Landsholdsklassen I Landsholdsklassen deltager 10 spillere, der
spiller alle-mod-alle.
Berettiget til at deltage i klassen er spillere, der er registreret i FIDE
som repræsenterende en del af Rigsfællesskabet, og som opfylder
et af nedenstående krav i nævnte rækkefølge:
1. Vinderen af Landsholdsklassen 2017.
2. Vinderen af Kandidatklassen 2017.
3. Spillere med et ratingtal på mindst 2500.
4. De højest ratede tilmeldte spillere med et gyldigt kandidatresultat.
5. De højest ratede tilmeldte øvrige mesterspillere.
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Spilles som 5 runder FIDE-schweizer. Start torsdag den 29. marts.
Deltagerne skal være fyldt 60 år den 29. marts 2018.

Øvrige grupper
Der kan vælges mellem følgende turneringsformer:
Kort Påske:
5 runder FIDE-schweizer. Der spilles i to forløb.
1. forløb starter lørdag den 24. marts og slutter mandag den 26.
marts.

Skakbladet no1-2018-FINAL:Layout 1

12/02/18
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marts, her kan man også nå at deltage i DM i lyn fredag aften.
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Stævnefest
Påskedag, søndag den 1. april. 19.00 afholdes stævnefest i restauranten på Hotel Svendborg. Tilmelding forud til arrangørerne og senest på stævnekontoret lørdag den 31. marts kl. 12.00.

7 runder FIDE-schweizer. Start tirsdag den 27.marts kl. 18:30

Forplejning
G5
5 runder FIDE-schweizer. Der spilles i 2 forløb
1. forløb starter lørdag den 24. marts og slutter onsdag den 28.
marts.
2. forløb starter torsdag den 29. marts og slutter mandag den 2. april

Al forplejning kan købes på spillestedet, mad- og drikkevarer må
ikke medbringes udefra. Hotellet sammensætter til gengæld hver
dag nogle favorable skaktilbud til os, så ingen behøver gå sultne
rundt. Bemærk der er gratis kaffe & vand på spillestedet.

Indkvartering
Betænkningstiden
I alle klasser spilles med 90 minutter til 40 træk plus 30 minutter til
resten af partiet med tillæg af 30 sekunder pr. træk hele partiet
igennem.
Bemærk at ved DM kan man komme en time for sent, før man taber
på udeblivelse.
Remistilbud: Det er i Landsholdklassen ikke tilladt at tilbyde remis
før begge spillere har udført 30 træk.

Spilletidspunkter
De anførte sluttidspunkter er omtrentlige, da spilletiden varierer i
forhold til trækantallet i partierne. Ved dobbeltrunder har man krav
på minimum 30 minutters pause mellem partierne.

Par-lyn
Onsdag den 28. marts kl. 19.30. Tilmelding og betaling senest onsdag den 28. marts kl. 12.00.
Betænkningstid 3 min + 2 sek. tillæg pr. træk. Indskud kr. 100 pr.
hold.

Lynskak-DM
Fredag den 30. marts kl. 19.30. Tilmelding og betaling senest langfredag kl. 12.00. Indskud: 100 kr.
Betænkningstid 3 min + 2 sek. tillæg pr. træk.

Hotel Garni tilbyder overnatning uden morgenmad til
favorable priser:
Enkeltværelse 560,- kr.
Dobbeltværelse 660,- kr.
Priserne er pr. person pr. nat og er inkl. moms og betjening.

Booking:
Begge hoteller online via DMs hjemmeside
www.skak-dm.dk
eller via email til booking@hotel-svendborg.dk
Bookingkoden er SKAK2018

Tilmelding:
Online via DM-hjemmesiden: www.skak-dm.dk
Alternativt kan tilmelding foregå gennem egen klub til:
Lars-Henrik Bech Hansen, Hjertebjærgparken 20, 4340 Tølløse.
Telefon: 27 57 63 58
Email: dm2018@skak.dk

Dato

LH Klassen

lørdag 24. marts

14-20

14-20

14-20

søndag 25. marts 14-20

14-20

10-16 + 16-22

mandag 26. marts 14-20

14-20

10-16 + 16-22

tirsdag 27. marts

14-20

Kandidat
Kvinder
G7

Hotel Svendborg tilbyder overnatning til favorable priser:
Enkeltværelse 650,- kr.
Dobbeltværelse 800,- kr.
Priserne er inkl. morgenmad.

G5-1

Veteran
G5-2

Kort
Påske

18.30-00.30

14-20

onsdag 28. marts 14-20

14-20

14-20

torsdag 29. marts 14-20

14-20

14-20

10-16 + 16-22

fredag 30. marts

14-20

14-20

14-20

14-20

lørdag 31. marts

14-20

14-20

14-20

10-16 + 16-22

søndag 1. april

12-18

9-15

9-15

mandag 2. april

evt. omkamp
kl. 13.00

9-15

9-15
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bit var en af de varianter både Jen og
jeg brugte en hel del tid med Nikhil
på. Varianten er nemlig ikke helt så
ligetil som den ser ud; bla. skal Hvid
time e3-e4 rigtigt (og nogle gange
skal det ikke spilles i det hele taget).
Det lærte Nikhil the hard way i en
række træningspartier mod Jen, hvor
han overeksponerede sin stilling og
blev straffet.
4...exd5 5. Lg5 Le7 6. e3 c6 7. Ld3
Sbd7 8. Dc2 Sh5
OK, den unge inder spiller altså
ikke hovedvarianten med 0-0, Te8 og
Sf8, men i stedet en sidevariant som
jeg også selv har spillet ofte.
9. Lxe7 Dxe7 10. Sge2 Shf6
Allerede her bliver det klart, at

Nikhil Kumar er et meget stort talent.
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Praggnanandhaa måske ikke er helt
hjemme i varianten. Her er 10... g6
eller 10... Sb6 mere almindelige træk.
11. 0–0 Sf8
Og dette ser lidt langsomt ud.
Denne springer hører typisk til på b6
i denne variant for at kunne overdække d5 når Sort søger modspil
med c6-c5. Et godt eksempel på
Hvids spil er Leko-Naiditsch, Dortmund 2014: 11... Sb6 12. Tae1 Sb6
13. Sf4 Ld7 14. g3 Dd6 15. f3 Tfc8?!
(15... Tac8!, men ikke 15... c5? 16.
dxc5 Dxc5 17. Scxd5! – Leko) 16.
g4!? g6 17. a3 c5 18. Dd2 cxd4 19.
exd4 med en lille, men stabil fordel
for Hvid (1-0, 50).
12. a3 Se6 13. Tad1 0–0 14. f3

Foto: Familien Hansen

14... c5??
Selvfølgelig en taktisk fejl, men et
velkendt tema – se oven for i noterne
til Leko-Naiditsch. Det er netop derfor, jeg altid anbefaler mine studerende at spille en masse, helst
velkommenterede, partier igennem i
deres åbninger. Derved indprentes
en masse mønstre i hjernen. Jeg ved
ikke, om Nikhil havde set Leko-partiet, men under alle omstændigheder fandt han hurtigt gendrivelsen af
Sorts utålmodige fremstød.
15. dxc5 Dxc5
15... Sxc5 duer heller ikke: 16.
Sxd5! Sxd5 17. Lxh7+ Kh8 18. Txd5
Dxe3+ 19. Tf2, og Hvid har tæt ved
gevinststilling.
16. Sxd5!
Lekos kombination, som vinder
materiale.
16... Sxd5
OK, 16... Dxc2 17. Sxf6+ gxf6 18.
Lxc2 er kun en bonde, men med
strukturen og Sorts manglende udvikling er det håbløst.
17. Lxh7+ Kh8 18. Dxc5 Sxc5 19.
Txd5 Kxh7 20. Txc5
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Og med to merbønder vandt Nikhil
let, omend det tog noget tid.
20... b6 21. Tc2 La6 22. Td1 Lxe2
23. Txe2 Tac8 24. Td7 a5 25. Ted2
Tc6 26. Kf2 a4 27. Ke2 f6 28. Ta7 b5
29. e4 Tfc8 30. h4 Tc2 31. Tad7 Tc1
32. Ke3 Tg1 33.T7d5 Tb8 34. Kf4 Tc1
35. Td7 b4 36. Ta7 b3 37. Txa4 Tc2
38. Tad4 Tbc8 39. Ke3 Tc1 40.T4d3
Tb8 41. g4 Th1 42. h5 Te1+ 43. Kf4
Tc1 44.Td5 Tc2 45. Ke3 Tc1 46. a4
Ta1 47. Tb5 Tc8 48. Td4 Te1+ 49.
Kf4 Tc2 50. Txb3 opgivet.
1–0.
Som nævnt lægger vi i arbejdet med
talenterne stor vægt på at de forstår
skak og formår at “spille stillingen”,
som den nu kræver. Her er et godt
parti af Nikhil fra VM, som viser den
side af hans spil.
Nikhil Kumar (2076)
Andy Huang (2152)
Slavisk/ D11
VM under 12, Batumi 2016
1. d4 d5 2. c4 c6 3.Sf3 Sf6 4. e3 e6
5. b3
En af de ændringer jeg havde lavet
i forhold til Schandorffs repertoire.
Lars lægger i stedet op til den principielle Botvinnik-variant med 4. Sc3
e6 5. Lg5, men den passer ikke til
min filosofi for, hvordan jeg gerne vil
have mine talenter spiller åbninger.
5… Sbd7 6. Lb2 b6 7. Sbd2 Le7 8.
Ld3 Lb7 9. 0–0 h6?!
Her og i de næste træk “glemmer”
Sort at rokere og forlader teorien.
Men h7-h6 spilder et træk og svækker også kongefløjen. Så nu er det op
til Nikhil at finde ud af, hvordan
man straffer sådan noget med en
urokeret konge i centrum – et tema
vi blandt andet har diskuteret i en
Master Class – og det gør han på forbilledlig vis.
10. De2 Tc8?! 11. e4!
Første skridt er at åbne centrum.
Det kunne dog overvejes om tårnene
skulle centraliseres først.
11... dxe4 12. Sxe4 Sxe4 13. Lxe4
Sf6 14. Lc2 Tc7
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Sort fastholder planen med ikke at
rokere. Og sandt er det at 14... 0-0 nu
ville blive ubehageligt mødt med 15.
Dd3!, hvor d4-d5 pludselig er en stor
trussel.
15. Tad1 Da8 16. Dd3 c5

17. d5!
Et klassisk bondeoffer, hvor partier som Kasparov-Gheorghiu, 1982,
eller Kasparov-Portisch, 1983, kommer frem på nethinden. Dem havde
vi set på i en Onlineklasse om dynamisk spil. Hvad betyder en bonde,
når kongen bliver fanget i centrum
og alle brikker aktiveres?
17... exd5 18. cxd5 Td7 19. Se5
Txd5 20. Dg3! Txd1
20... 0-0 21. Txd5 Lxd5 22. Sd7
duer ikke.
21. Txd1 Ld5

22. b4!
Afgørende. Den hvidfeltede løber
skal ind på diagonalen a4-e8. I øvrigt
samme tema som i ovennævnte Kasparov-parti mod Gheorghiu.
22... Tg8

Efter 22... cxb4 vinder både 23.
Dxg7 og 23. La4+ Kf8 24. Sd7+.
23. La4+ Kf8 24. bxc5 bxc5 25.
Lb3!
Zoomer ind mod f7.
25… c4 26.Sxc4 Se4 27. De5 Le6
28. f3 Sf6 29. La3
Og nu diagonalen a3-f8.
29… Db7 30. Td8+ Se8 31. La4!
Db1+ 32. Kf2 Dxa2+ 33. Kg3 opgivet.
1–0.
Når vi siger ja eller nej til at acceptere en ny studerende, ser vi blandt
andet på den unge spillers egen motivation og evne til at kunne arbejde
på egen hånd under vejledning, men
i høj grad også på forældrenes opbakning og indstilling. Vi har i øjeblikket en 9-årig, som vi har store
forventninger til, men talenters udvikling er altid uforudsigelig, og kun
fremtiden kan vise, hvor langt han
ender med at nå. Det er det der er
med til at gøre coaching spændende.

En skakklub
med 17 ansatte
Når turister besøger St. Louis i Missouri, kommer de nok mest for at
besøge byens attraktioner, for eksempel Gateway Arch, den 192 meter
høje bue, der symboliserer den vestlige ekspansion i det gamle USA.
Eller måske for at tage en tur på Mississippi-floden, USAs næstlængste
flodsystem; besøge et af verdens
største bryggerier, Anheuscher
Busch InBev; eller se en baseballkamp med de 11-dobbelte World Series-vindere, St. Louis Cardinals.
Men for skakspillere er den største magnet til St. Louis nok 4657
Maryland Avenue i St. Louis’ Central
West End kvarter – adressen for
Chess Club and Scholastic Center of
Saint Louis. Denne skakklub har 17
ansatte og har stort set dagligt forskellige skakaktiviteter – alt fra lukkede GM- og IM-turneringer med
normchancer for USAs mange unge
På eventyr i USA • 47
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Jen og Lars Bo i St. Louis foran World Chess Hall.

talenter; over ugentlige åbne turneringer for alle; og til træningssamlinger og simultaner med den
stormester, der den pågældende uge
er klubbens roterende “Grandmaster
in Residence”.
Toppen af kransekagen er selvfølgelig den superturnering der bærer
navnet på den sponsor som siden
starten i 2008 har gjort det hele muligt – den pensionerede finansmilliardær Rex Sinquefield. Men det er
kun en af de turneringer, der hvert
år tiltrækker talrige af verdens bedste
spillere. Ud over den velkendte Sinquefield Cup i august, som i 2017
blev vundet af franskmanden
Maxime Vachier-Lagrave foran verdensmester Magnus Carlsen, lykkedes det Sinquefield at overtale sin

48 • På eventyr i USA

ven Garry Kasparov til et kort comeback i den efterfølgende St. Louis
Rapid & Blitz turnering, som blev
vundet af Levon Aronian.
Disse turneringer, som begge talte
til årets Grand Chess Tour-serie,
vundet samlet af Magnus Carlsen,
blev i november efterfulgt af en begivenhed som havde mere karakter
af show – Champions Showdown.
Over fire dage afviklede man fire
matcher, hver med en præmiesummen på ikke mindre end 100.000
dollars – 60.000 til vinderen og
40.000 til taberen. Betænkningstiden
gradvist blev nedsat – den første dag
fire 30-minutters partier; på andendagen seks 20-minutters partier;
tredje dag otte 10-minutters partier;
og endelig tolv 5-minutters partier

Foto: Martin Hansen

på sidstedagen. Alle partier talte ikke
lige meget; værdien af et parti blev
også gradvist nedsat fra 5 point til 4,
3 og 2 over de fire dage – jo kortere
betænkningstid, jo mindre vægtede
en gevinst.
Et interessant format, som sammen med den store præmiesum
hjalp til at tiltrække nogle af skakkens største stjerner. Sammensætningen af matcherne var spændende.
Fire spillere – Magnus Carlsen og
amerikanerne Fabiano Caruano, Hikaru Nakamura og Wesley So – fik
hver lov at vælge deres egen modstander. Carlsen valgte Ding Liren –
mon ikke det spillede ind, at Ding er
den af spillerne i den kommende
kandidatturnering, som Carlsen har
spillet mindst med. De tre andre
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matcher blev Caruana-Grischuk,
Nakamura-Topalov og So-Dominguez.
Jen, Martin og jeg havde allerede
været i St. Louis til Sinquefield Cup i
august, men da feltet til Champions
Showdown blev annonceret med ret
kort varsel, besluttede Martin og jeg
at tage af sted igen. Det viste sig at
være en god beslutning, ikke kun
fordi det var en spændende begivenhed, men også fordi den noget mindre seriøse stemning og de mange
partier gjorde det muligt at komme
helt tæt på spillerne både under og i
pauserne mellem partierne.
Uden tvivl var matchen mellem
verdensmesteren og Ding Liren hovedattraktionen, så jeg vil af pladshensyn nøjes med at fokusere på
denne. Det var tydeligt, at det var
Magnus Carlsen de fleste tilskuere
var kommet for at se. Denne match
startede to dage senere end de øvrige, da Carlsen havde nogle sponsorforpligtelser, og de første to dage
var der kun få tilskuere – til nogle af
runderne var Martin og jeg de eneste
tilskuere i spillelokalet!
Her er det dog nok på sin plads at
fortælle lidt om de fysiske lokaliteter
i skakklubben, som tydeligvis er lagt
mere an på at nå publikum via internet. Spillelokalerne ligger på 1. sal
og er overraskende trange. For at
komme op skal man igennem et sikkerhedscheck for at undgå snyd, og
det er ikke tilladt at bringe mobiltelefoner eller anden elektronik med
ovenpå. Mange tilskuere bliver derfor enten i stuetagen, hvor partierne
kan følges med GM-kommentarer
på skærme, eller i den tilstødende
skakcafé med det velklingende navn
Kingside Café, hvor der under de
store turneringer er livekommentering.
De fleste skakfans som følger turneringer fra St. Louis via internettet,
vil dog nok være mest bekendt med
kælderetagen. Her er der ikke adgang for publikum, for den er indrettet som et moderne TV-studie,
hvorfra det faste kommentatorteam
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GM Yasser Seirawan, WGM Jennifer
Shahade og GM Maurice Ashley –
med amerikanske sportstransmissioner – som forbillede kommenterer partierne og interviewer spillerne
efterfølgende. I baggården står en
stor OB-vogn, og i pauserne kan
man se kommentatorerne komme
farende op af trappe fra kælderen og
ud i vognen til pause.
Matchen mellem Magnus Carlsen
og Ding Liren var imødeset med en
vis spænding, for Carlsen havde haft
et efter egen standard middelmådigt
2017, mens Ding Liren havde vist
god form i World Cup, hvor han
nåede finalen og sammen med vinderen Levon Aronian kvalificerede
sig til kandidatturneringen i marts.
Kunne han give verdensmesteren
god modstand og måske endda levere en overraskelse?
Nej, skulle det vise sig. Kineseren
blev totalt udklasseret og endte med
at tabe hele 67-25 (med de ovennævnte pointfordelinger). Carlsen
havde vundet matchen 13(!) partier
før tid.
Dag 1 endte kun med en mindre
føring for Carlsen, som efter tre remiser vandt dagens sidste parti:
Ding Liren (2774)
Magnus Carlsen (2837)
Champions Showdown, 4. parti,
G/30

Ding har spillet åbningen slapt,
mens Carlsen har stillet sig op på
klassisk vis med god centrumskontrol og velkoordinerede brikker. Det

er en oplevelse at se verdensmesteren
spille hurtig- og lynskak live. Han
kombinerer klassisk skakstrategi
med lynhurtige beregninger og en
slutspilsteknik, som ingen af de
andre topspillerne lader til at kunne
matche, især når det skal gå hurtigt.
Samtidig er han meget praktisk, sætter problemer for modstanderen og
er næsten altid foran på uret. Nu er
tiden inde til et typisk fremstød i
centrum:
17... d4!
Sådan ville Magnus nok ikke spille
i et klassisk parti, for nu står Hvid
ikke så dårligt efter 18. Lh3!, hvor det
bliver noget rod. Men i hurtigskak –
og især når man er bagud på uret –
ser det farligt ud at svække den lange
diagonal. Sort kan for eksempel ofre
en kvalitet med 18... Lb7 19. Se5 Ld6
med ideen at opstille et batteri på
diagonalen. I et klassisk parti er det
mit gæt, at Carlsen ville have spillet
17... De6, men i hurtigskak sætter
17... d4 flere problemer for modstanderen.
18. Dd2?! Se4 19. De1 d3!
Fribønder skal frem! Jeg har lagt
mærke til at med kortere betænkningstid, lader Magnus til at værdisætte fribønder (endnu) højere.
Sådan en fyr er ikke let at styre med
kort betænkningstid.
20. Sd2 Sxd2 21. Dxd2 c4 22.
bxc4 Lb4! 23. Lc3 Txc4 24. Lxb4
Dxb4!
Jo færre brikker der er på brættet,
jo sværere har Hvid ved at blokere
bonden. Desuden kommer a2-bonden nu under beskydning.
25. Dxb4 Txb4 26. Td2 Tc4 27.
Tcd1 Tc3 28. f4 Lc4 29. Kf2 Ta3 30.
Lf1?!
Så langt har Ding Liren forsvaret
sig fint, men nu er klokken mange,
og flere af hans næste træk er upræcise. Her skulle han enten spille 30.
Ta1 eller endda bare ofre a2-bonden
med 30. e4 for at aktivere kongen og
måske endda likvidere d3-bonden.
30… a5 31. Ke1?
Dette er for passivt. Igen var 31.
Ta1 eller 31. e4 korrekt.
På eventyr i USA • 49

Skakbladet no1-2018-FINAL:Layout 1

31… a4 32. Tc1 Le6 33. Ta1 Kf8
34. Tb2
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ver forfremmet efter 41. Txc2 dxc2,
så Ding opgav.
0–1.
Efter dag 1 var Carlsen kun foran
med en enkelt sejr, men de efterfølgende dage gik det helt galt for Ding.
På dag 2 vandt Carlsen tre partier,
mens tre blev remis, og med de vægtede points vandt Carlsen derfor dag
2 med 18-6 og tog en afgørende føring. Især den første af disse tre gevinster må have været demoraliserende for Ding.

Et øjeblik var kommentatorerne ved
at tro, at verdensmesteren havde
spillet forkert, og Hvid var ved at få
modspil, for hvad gør Sort efter 34...
Tc3 (ellers bliver tårnet lukket inde
på a3 efter 35. Kd2) 35. Kd2?
34… Tc3 35. Td2
Men så blev det klart for både
Ding og kommentatorerne, at 35.
Kd2 strander på 35... a3! 36. Kxc3
axb2 36. Kxb2 Lg4!, og d-bonden
koster Hvid en officer.
35… a3! 36. Tb1 Lc4 37. Tb4 Tc1+
38. Kf2

38… Lxa2! 39. Ta4
Efter 39. Txa2 Tc2+ 40. Txc2 dxc2
41. Tc4 a2 får Sort en ny dronning.
39. Txd3 Txf1+ 40. Kxf1 Txd3 vinder en officer, og 39. Lxd3 Le6 er en
afgørende binding.
39… Tc3 40. Txa2 Tc2+
Samme idé, en af fribønderne bli-
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Ding Liren (2774)
Magnus Carlsen (2837)
Champions Showdown, 6. parti,
G/20

Ding Liren har stået i overkanten i
hele partiet, og det var instruktivt at
følge live, hvordan han alligevel bliver totalt udspillet i dette slutspil. Tydeligvis opdagede han ingen fare, før
det var for sent.
34... Ta7 35. Txa7+ Sxa7 36. Kh4
Kf8 37. g5.
Dette var på ingen måde nødvendigt, men Ding spiller tydeligvis stadig på gevinst. Han vil skabe en fjern
fribonde i h-linjen.
37... Kg7 38. gxh6+ Kxh6 39.
Kg3?
Hvids idé bliver klar, h-bonden
skal bruges som afledning, mens
kongen går til den anden fløj. Men
han skulle allerede begynde at tænke
på at sikre remisen.
39... Sc8! 40. Kf2 Sd6

OK, tænkte jeg fra sidelinjen – nu
spiller Magnus e6-e5, og så har Hvid
ingen indbrudsfelter med kongen,
og de kan tage en halv. Sådan tænkte
Ding sikkert også. Men...
41. Ke1
Det var allerede for sent at redde
h-bonden – 41. Kg3 Sf5+ 42. Kf3
Sg7.
41... Se4!
Hov, hvad var det? Magnus spiller
ikke på remis med 41... e5, men på
gevinst! Planen er f6-f5 og Sf6.
42. Lf3 f5 43. Ke2
Bondeslutspillet efter 43. Lxe4
fxe4 er håbløst.
43... Sf6 44. Kd3 Sg4!

45. Kc3?
Ding er rystet. Han går efter bbonden, men dette race kan Hvid
ikke vinde. Han kunne muligvis stadig håbe at skrabe en remis med 45.
Kd4 Kxh5 46. c5 bxc5+ 47. Kxc5 Kh4
48. Lc6!
45... Kxh5 46. Kb4 Kh4 47. Kb5
Kg3 48. Ld1 Sxe3 49. Lb3 e5! 50.
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Kxb6 exf4 51. c5 f3 52. c6 f2 53. c7
f1D 54. c8D

Dronning, springer og fribønder arbejder godt sammen.
54... f6 55. Dc7+ Df4 56. Dxf4+
Kxf4 57. Kc5 Ke4 58. La4 f4 59.
Lc6+ Kd3 60. Kd6 Sf5+ 61. Kd7 Sd4
62. Lb7 Ke3 63. Ke7 f5 64. Kf6 f3
65. Kg5 f2 66. Lg2 Sf3+ 67. Kf6 f4
68. Opgivet.
0–1.
Magnus Carlsen (2837)
Ding Liren (2774)
Spansk / C84
Champions Showdown, 9. parti,
G/20
De fleste partier i denne match var
ikke alt for teoretiske, men her er et,
hvor spillerne tester en variant som
er meget populær på topplan og som
blev spillet i flere partier i Carlsens
VM-match mod Karjakin i 2016.
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4.
La4 Sf6 5. 0–0 Le7 6. d3 b5 7. Lb3
d6 8. a3 0–0 9. Sc3
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Mod Karjakin havde Magnus i flere
partier denne stilling med Sort. Han
prøvede både 9... Sb8, 9... Le6 og
Dings valg.
9... Sa5 10. La2 Le6 11. b4 Lxa2
12. Txa2
I St. Louis Rapid & Blitz i august
2017 prøvede Karjakin 12. Sxa2 mod
Aronian, men Sort endte med at
vinde.
12... Sc6 13. Lg5 Dd7
Alt sammen kendt, men her er
13... Sd7 mest spillet. Efter 14. Ld2
Sf6 15. Te1 fik Vachier-Lagrave en
mindre fordel mod Aronian i FIDE
Grand Prix-turneringen en uge tidligere, men det endte remis.
14. Lxf6 Lxf6 15. Sd5

15... a5!?
Interessant, Ding er ikke bange for
en dobbeltbonde i f-linjen. 15... Ld8
var det solide valg. Som Peter Heine
Nielsen påpegede i New In Chess, er
partier med kortere betænkningstid
kendetegnet ved, at vinderen ofte er
den, der viser den bedste strategiske
forståelse for stillingen. Her viser
Carlsen netop denne evne.
16. c4!
Hvid lader sig ikke lokke til at slå
på f6 – det er ikke let at udnytte den
svækkede kongefløj. Så Magnus zoomer i stedet ind på Sorts c7-bonde.
16... Se7 17. Tc2! Sxd5?!
Jeg bryder mig ikke om denne
strategiske beslutning, hvor Sort bliver efterladt med en dårlig løber og
en blød c7-bonde. Peter Heine foreslår i stedet 17… bxc4 18 Sxf6+ gxf6

19 dxc4, hvor Hvid måske står noget
bedre, men med en helt anderledes
strategisk situation.
18. cxd5 axb4 19. axb4 Ta4 20.
Dd2 Tfa8 21. Tfc1 Ld8 22. h3 Ta1 23.
Txa1 Txa1+ 24. Tc1 Ta4
Uden tårne på brættet kan Hvid
zoome ind på b5-bonden med
springer og dronning.
25. d4!
Som nævnt spiller Magnus “klassisk skak” i disse hurtigpartier. Spil i
centrum er altid godt.

25... exd4?
En klar strategisk fejl hvorefter det
hurtigt bliver klart, at Hvids strategi
har triumferet. I et klassisk parti ville
Ding sikkert have indset, at 25... f6
var nødvendigt, men med kort betænkningstid ser løberen på d8 ikke
god ud. Men det var en højere prioritet at stabilisere centrum, selv om
Sorts stilling fortsat er ubehagelig.
26. Sxd4 Lf6 27. Sc6
Nu truer Hvid med at vinde b5bonden med 28. Dd3, og det er ikke
let at forhindre.
27... Dc8?
Men dette taber bare, for nu kan
Hvid bryde igennem i centrum og
etablere en vindende fribonde.

Magnus spiller
“klassisk skak” i disse
hurtigpartier.
Spil i centrum er altid
godt.
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Tilskuerne var tæt på Ding Liren og Magnus Carlsen.

28. e5! dxe5
28... Lxe5? strander selvfølgelig på
29. Se7+ med dronninggevinst.
29. d6! Ta8
29... Dd7 duer ikke pga. 30. Se7+
Lxe7 31. Txc7 Dxd6 32. Tc8+, og
Hvid vinder dronningen.
30. Se7+!
Endnu bedre end 30. d7.
30... Lxe7 31. dxe7 opgivet.
Igen en afgørende fribonde, som i
mange af Carlsens hurtig- og lynpartier! Der er ikke noget forsvar
mod Td1 fulgt af Dd8.
1–0.

52 • På eventyr i USA

På tredjedagen lykkedes det endelig
Ding Liren at vinde et parti, da han
vandt det første 10-minutters parti.
Men glæden var kort, for derefter tog
Carlsen seks af de næste syv partier.
Sidstedagen var ikke meget bedre for
kineseren; Carlsen vandt syv af 5minutters partierne, Ding et enkelt.
Slutfacit blev en knusende sejr til
verdensmesteren.
Nakamura vandt også en stor sejr
mod Topalov – 61½-30½ – mens de
to andre var mere spændende og
lige. Caruana vandt med et stærkt
comeback på sidstedagen mod

Foto: Lennart Ootes.

Grischuk 49-43, mens So leverede et
endnu større comeback efter at have
været næsten håbløst bagud mod Lenier Dominguez og vandt til sidst
47½-44½.
En stor oplevelse at følge live, og
St. Louis’ skakklub er bestemt et
besøg værd. Det er ikke til at vide,
hvad Sinquefield og hans folk finder
på i 2018, hvor flere af topspillerne
er optaget af kandidatturnering, VM
og OL, men de skal nok finde på
noget!
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Øvelser

Løsninger side 70-71

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

Martin Haubro – Martin Reib Petersen
ØBRO Nytår 2017

Røde opgaver: Denne kategori byder selv de stærkeste
spillere på problemer.
Find bræt og brikker frem og tænk dig om! Opgaven er
ikke nødvendigvis at finde alle varianter, men at forstå,
hvad det vigtige er i stillingen og reagere derefter.

2. Hvid trækker!

Tobias V. Rostgaard – Ulf Skonnord
ØBRO Nytår 2017

3. Hvid trækker!

Thorbjørn Bromann – Viktor H. Nielsen
ØBRO Nytår 2017

4. Hvid trækker!

5. Hvid trækker!

Tobias B. Christensen – Nicolai Kistrup
ØBRO Nytår 2017

Praggnanandhaa – Subrota
U16 Hold-VM 2017

7. Sort trækker!

8. Sort trækker!

9. Sort trækker!

Sigfred Haubro – Mads Hansen
ØBRO Nytår 2017

Martin Haubro – Viktor H. Nielsen
ØBRO Nytår 2017

King – Millesque
Online 2018

54 • Aktuel taktik

6. Sort trækker!

Rasmus Thøgersen – Allan S. Rasmussen
Rilton Cup 2017/18
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Svensk sejr i Øbro
Nytår 2017
Af Jakob Aabling-Thomsen

N

ormalt rejser jeg til udlandet
over nytåret for at udnytte de
feriedage, der alligevel er ved overgangen til det nye år. Lande som
Spanien, England, Sverige, Tyrkiet er
det blevet til. Sådan blev det ikke i år,
og derfor havde jeg chancen for at
spille med i den legendariske Øbro
Nytår for første gang siden 2010. Jeg

spiller altid for at vinde, og i disse år
er det den sympatiske svenske stormester Jonny Hector, som man skal
måle sig med, for at have en chancen
for turneringssejren.
Navnet “Hector” er kendt i de
oldgræske referencer som tapper kriger og en værdig modstander for de
græske helte i den trojanske krig.
Jonny Hector har gentagende gange
vist sig som en yderst værdig mod-

stander for de gæve danske skakspillere. Hvor det tidligere var stærke
spillere som GM Nick de Firmian
som endte øverst i tabellen flere
gange, er det nu Hector, man skal
overkomme.
Seriøs og hyggelig skakstemning i
Øbros lokaler
Nu er selve turneringen i Øbro ikke
kun præget af krigsførelse på bræt-

Som altid var der gang i skakbrikkerne i kælderen i Rosenvængets Allé mellem jul og nytår.

Foto: Thomas Vestergård

Svensk sejr i Øbro Nytår 2017 • 55

Skakbladet no1-2018-FINAL:Layout 1

tet. I baren og i pauserne mellem
runderne er luften tung af hjemlig
skakstemning. Den genkendelig lyd
af blytunge brikker, der lander på
brættet og hurtige dask på uret, viser
vej til de umættelige unge skakkæmper. Vi andre forsøger at holde hjernen kampdygtig med nogle gåture
mellem runderne og de daglige kopper kaffe. Der er nemlig et hårdt program med syv runder på fire dage –
og for mange endda en stærkt besat
lynskakturnering efter præmieoverrækkelsen den 30. december.
Mange ting er som de plejer, f.eks.
er Søren Bech Hansen turneringsleder ved de fleste runder, som han har
været siden turneringen start i 1992
(bortset fra to afbud).
Til skakken
Mit mål var at spille gode træk og
forhåbentlig udfordre Hector på
hans anden hjemmebane. Mads
Hansen åbnede døren til en dansk
sejr, men en sand kriger kan tabe en
enkelt kamp og stadig vinde slaget.
Mads Hansen kommenterer
Mads Hansen (2391)
Jonny Hector (2493)
Spansk / C72
1. e4
Et møde med Jonny i et skakparti
kan være gruopvækkende, hvis man
er uheldig at få fingrene i den velsmurte svenske angrebsmaskine, så
planen var lidt at undgå, at han kom
til et sådant fad. Som jeg både har
kunnet observere som holdkammerat i den svenske liga og tidligere i
samtlige Øbro Nytår-turneringer, er
han simpelthen en haj til at få skak
til at se nemt ud. Et møde med Jonny
udenfor et skakbræt er derimod altid
en rar oplevelse!
1... e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5
3. d4 spillede jeg imod ham i vores
eneste forgangne møde i Øbro Nytår
2010, i sidste runde om titlen, hvor
han snedigt fik fanget min konge
aaalt for hurtigt.
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3... a6 4. La4 d6 5. 0–0 Lg4
En sidevariant i Spansk, hvor man
skal have tungen lige i munden, da
man ikke bare kan tillade sig at spille
sine standardplaner, som man plejer.
6. h3
Hvis man f.eks. spiller nogle forholdsvis naturlige træk som 6. c3
Df6 7. d3 Sge7 8. Sbd2 h5!, er computeren allerede nu entusiastisk omkring det gratis angreb, Sort har fået
sig. Det er en smule klamt at spille
for Hvid, og aaalt for nemt at eksekvere for Sort.
6... h5
Heromkring ærgrede jeg mig
grumt over, at jeg ikke fik nået at
kigge på denne variant, for Hvid skal
spille en frekvens af præcise træk
her.
7. Lxc6+
En typisk idé, som spilder et
tempo, men som giver nogle huller
og felter på dronningfløjen til Hvid i
bytte for løberparret og en halvåben
b-linje til Sort. Så ideen var nu unødigt at undgå at åbne op for stillingen – og Sorts dynamiske fordel –
for dermed at kunne få noget kontrol.
7... bxc6 8. d4 Df6
8... Lxf3 9. Dxf3 exd4 10. Te1 må
give rigtig god kompensation for
bonden: 10... c5 11. Sd2 Le7 12. Sc4
Sf6 13. e5 dxe5 14. Sxe5 Dd5 15. Sc6
Kd7 16. Se5+ Ke8 17. De2 med afgørende fordel er et eksempel på, hvordan Sorts huller kan komme ham til
kort.
9. Sbd2

9… g5!?
Bom! Det var lidt ubehageligt at
sidde og modtage et sådan angreb på
trods af, at jeg følte, at det sikkert
ikke var sundt objektivt.
10. c3?!
10. b3! er en vildt interessant
måde at afværge angrebet på! Den
vigtige e5-bonde kommer under
pres, og Sort når ikke det, han vil
10... Td8 (10... exd4 11.e5 dxe5 12.
Te1 Ld6 13 .Se4 er uspilleligt) 11.
Lb2 Lxf3 12. Dxf3.
10... Lxf3?!
Pyyhaa! Byt af klodser må give et
mere behageligt udfald for ham, der
behersker de hvide af slagsen.
10... Le6 var det, vi begge mente
burde have været spillet 11. Da4 Se7
12. dxe5 dxe5 13. Se1 (13. Sc4? g4 14.
Sfxe5 gxh3 og Sort kommer først)
13... g4 14. h4 med lige chancer, men
stillingen er stadig noget rod – dog
med en vis dynamisk balance.
11. Dxf3?!
Endnu en unøjagtighed baseret på
en ivrighed om at få et lidt bedre
slutspil.
Med lidt mere is i maveregionen
havde man turdet 11. Sxf3 g4 12. Sg5
med klar fordel. Der er åbenbart
ingen koordinations- eller kongesikkerhedsproblemer.
11... Dxf3 12. Sxf3 g4 13. Sh4 Tb8
14. Tb1?!
Ja, man kunne også spille b2-b3 i
stedet, men så ville Jonny fluks kaste
sin svage a-bonde op af flanken og
bytte den.
14. dxe5 var min originale plan,
hvorved hans bondesvagheder er
statiske, og e5 er cementeret på et
sort felt, hvilket giver en lidt bedre
sortfeltet løber samt mulighed for
den hvide springer at hyppe til potentielle drømmefelter som c4 eller
f5.
14... exd4!
Ja præcis! At indtage centrum
med sine bønder her er ikke af stor
nytte, da de ikke rigtig udretter noget
og nemt bliver sat under skyts. De to
bønder vil jeg helst ikke røre på i
fremtiden, for der kunne snildt til-
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Mads Hansen tildelte Jonny Hector et sjældent nederlag i Øbro Nytår.

falde Sort nogle gode felter til hans
brikker i deres fodspor.
15. cxd4 Kd7 16. Te1 Lh6 17. Sf5?!
Baserer sig på en overseelse eller
to…
17... Lxc1 18. Texc1 Sh6 19. hxg4
hxg4 20. Sg3

Sorts fordel i stillingen, som man
også får set i partiet, er hans aktive
tårne, mens Hvid vil spille tålmodigt
for at kunne udnytte Sorts potentielle bondesvagheder samt springerens halvklodsede positur på
flanken.
20... Tb4 21. Td1 Thb8 22. Td2 a5
23. Kf1
Tålmodigt. Kan man få den hvide
konge med i spil, kan b1-tårnet svinges over i h-linjen med ravage. Derfor afvikler Jonny omstændighederne med det samme.
23... f5 24. exf5 Tf8 25. Te1 Sxf5
26. Sxf5 Txf5 27. Te4
27. g3 havde nok været bedre for
at kunne få pres på g-bonden tidligere, med Te4.
27... g3 28. f3 c5 29. Ke2 Td5

Foto: Thomas Vestergård

Den binding havde han fået med
tidligere end jeg, og det er lidt ubehageligt og kompliceret.
30. Ke3 Tdxd4
30... cxd4+ mente vi var bedre,
fordi vi synes, at Sorts to tårne kan
arbejde bedre sammen end Hvids:
31. Kf4 c5 (31... Tdb5 32. Kxg3 Txb2
33. Texd4 med lige spil) 32. Kxg3
Te5, og det er minsandten kompliceret, men computeren mener, at Sort
er nær en gevinst i det her kapløb.
31. Texd4 cxd4+ 32. Kf4 c5 33.
Kxg3 Ke6
Heromkring droppede jeg så småt
at vurdere stillingen og udelukkende
fokusere på at få knaldet mine fribønder op ad linjen i samarbejde
med min konge – for i det mindste
at gøre svenskeren lige så utryg på
Svensk sejr i Øbro Nytår 2017 • 57
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stillingsvurderingen. Efter partiet
blev vi enige om, at vi begge var frygtelig usikre på, hvilket udfald dette
parti ville få.

d5 42. Te1+ Kd6 43. g6 d4 44. g7 Tg8
45. f6 d2 havde været endnu en præcis trækfølge, Sort skulle have fundet. Her for at bjerge en remis hjem.
39. f5 Txf5

34. Kf4??
Her blev jeg muligvis fikseret af at
forsøge at vinde slutspille ved at få
kongen til at hjælpe fribønderne i
mål på bekostning af tårnet. Det
tåler den hvide stilling objektivt set
ikke.
34. f4 Kd5 35. Kf3 c4 36. f5 Ke5 37.
g4 med lige stilling – som naturligvis bør være proceduren.
34... Kd5
Knusende havde været 34... c4!!
35. Txd4 d5, og Sort får det hele og
alt for hurtigt.
35.g4
Ræset er i gang! Og med mig i tidnød!
35... Tb8 36. g5 Tf8+?
36... a4 havde været starten på en
vindende sekvens, men man skal
spille præcist som Sort: 37. a3 for at
undgå, at Sort spiller selvsamme 37...
c4 38. Tg2 Tf8+ 39. Kg3 d3 40. g6
Tb8 41. g7 Ke6 42. Kf4 Kf7 som er
only-moves til vindende stilling – og
på trods af det, er det stadig ikke
simpelt. Det fortæller meget godt,
hvor rodet dette tårnslutspil er.
37. Kg4
Hjælper til i Hvids plan med at få
skubbet bønderne frem, da det sorte
tårn kan komme under beskydning i
ræset.
37... c4 38. f4 Ke4?
38...a4 39. a3 d3 40. f5 Ke5 41. Td1

40. Txd4+!
Nu vinder Hvid bondeslutspillet.
40... Kxd4 41. Kxf5 a4 42. a3 Kd3
43. g6 Kc2 44. g7 Kxb2 45.g8D c3
46. Db8+ Ka2 47. Dc7 Kb2 48. Db6+
Ka2 49. Dc6 opgivet.
Vildt spændende tårnslutspil, som
man kan lære en masse af. Skak er til
tider – helt utroligt – endnu en gang
eksemplificeret ved de to ultrakomplicerede præcise varianter med 36...
a4 og 38... a4 der skulle findes i dette
tårnslutspil, mens det fikse bondeoffer 34... c4!! havde givet svenskeren
sejren.
1-0.
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Unge danskere på vej frem
Der var flere store overraskelser i
turneringen, f.eks. var Michael Vesterli og Victor Haarmark godt
fremme i turneringen og sluttede på
den delte 4.-10. plads foran stærke
titelholdere.
Unge Nicolai Kistrup spillede også
en god gang skak, og jeg kan se konturerne af kommende store resultater. Det ser godt ud for fremtiden
med mange unge danskere med et
stort potentiale.
Til slut var det en finale mellem
fire spillere på fem point.
Den svenske overraskelse Thomas
Johansson (mit tidnødsdrama mod
Thomas i 6. runde kan findes i “Stra-

Nicolai Kistrup viste gode takter.
Foto: Thomas Vestergård

tegiske koncepter” andetsteds i dette
nummer af Skakbladet) mod Hector,
og jeg selv havde de hvide brikker
mod Mikkel Antonsen.
Jonny Hector (2493)
Thomas Johansson (2160)
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Jonny Hector har nærmest patent på at tage førstepræmien i Øbro Nytår. Yderst til venstre ses artiklens forfatter
Jakob Aabling-Thomsen, der endte på en delt andenplads med Mikkel Djernæs Antonsen.
Foto: Thomas Vestergård

Stillingen efter Hectors 20. Tf1. Hvid
står lidt bedre med tårne i den halvåbne f-linje, og Hector er eminent til
at opstille fælder til modstanderen.
20… Sh7
Det kunne være rart for Sort med
afbytninger, men 20... Lxa2? 21.
Tg3!, og angrebet saver igennem,
f.eks. 21... Dh7 22. Txf6 Kh8 23. Df3
Le6 24. d5 Ld7 25. Txd6+.
21. Tg3 Dh5 22. d5 Ld7 23. dxc6
bxc6 24. Dd4 De5
24... Sg5 var et forsøg på at kæmpe
for Sort, selvom Hvid står fint med
en bonde ekstra efter 25. Dxd6 Tad8
26. Dd1.

25. Td3!
Slutspillet er meget svært for Sort,
og Hector vinder først en bonde og
så partiet.
25… Dxd4+ 26. Txd4 d5 27. exd5
cxd5 28. Lxd5 Ta7 29. Sb5 Lxb5 30.
axb5 Tb8 31. Lc6 Sf6 32. Tfd1 opgivet.
Det kan ofte se både simpelt og instruktivt ud, når Hector vinder sine
partier.
1–0.
Afslutningen
Med et minut på klokken til mig og
lidt mere til Mikkel Antonsen nåede
vi et helt lige bondeslutspil i det sid-

ste parti. Resultatet blev således, at
Mikkel og jeg nåede en slutscore på
5½ point. Hectors resultat med seks
gevinster og et nederlag kårede ham
dermed til årets vinder.
England har den legendariske Hastingsturnering over nytår, Sverige
har Rilton Cup, men målt på parameteret hyggelig skakstemning, kan
Øbro Nytår sagtens være med. Det
er en fornøjelse at møde gamle
skakvenner og/eller lave nye bekendtskaber på Østerbro i dagene
mellem jul og nytår, så en stor anbefaling til en dansk skakferie i juledagene og stor ros til arrangørerne.

Slutstilling
1.
GM Jonny Hector, Nordkalotten, 6/7.
2-3. IM Mikkel Djernæs Antonsen, Køge,
IM Jakob Aabling-Thomsen, Brønshøj, begge 5½.
4-10. IM Tobias Bent Christensen, Århus Skakklub/Skolerne,
FM Tobias Valentin Rostgaard, BMS,
Viktor Haarmark Nielsen, ØBRO,
Brian Jørgen Jørgensen, Næstved,
Thomas Johansson, Sverige,
Peter Erik Olsen, Seksløberen, og Michael E. Vesterli, BMS,
alle 5.
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DELT SEJR
I TYSKLAND
Danmarksmesteren Mads Andersen fik en god afslutning på 2017, da han delte førstepladsen i Böblinger Schach Open – en nytårsturnering, som han spillede med i for
første gang. Fire andre danskere var også med i turneringen, der kan ses som et alternativ til de i forvejen kendte nytårstilbud i Hastings, Rilton Cup i Stockholm og
Øbro Nytår. Mads Andersen fortæller her om turneringen i den sydtyske by Böblingen.

S

kakturneringer mellem jul og
nytår er meget populære. Jeg har
tidligere spillet både Øbro Nytår og
Rilton Cup, og derudover findes de
også i Hastings, Erfurt og Groningen
(og sikkert mange andre steder). I år
var vi fem5 danskere, der havde fået
den idé, at årets nytårsturnering
skulle foregå i Böblingen i det sydlige Tyskland. Disse fem var Bjarne
Light fra Bov, Filip Boe Olsen fra
Nordre samt Peter Grove, Bjørn
Møller Ochsner og undertegnede fra
Skanderborg.
Turneringen er ganske stor med
330 deltagere fordelt på tre grupper.
Programmet er det samme hårde
program, vi i Danmark kender fra
CCC med 9 runder på bare 5 dage.
Der findes jo forskellige holdninger
til at spille to runder på en dag:
Nogle synes, at det er alt for hårdt,
mens andre synes, at det bare er dobbelt så sjovt som en enkelt runde.
Det kompakte program gjorde dog,
at man kunne nå hjem til nytår og
eksamen den 2. januar, hvilket passede ganske godt i planlægningen.
Alle fem danskere stillede til start
i den øverste gruppe, A-Open. Jeg
selv var højestratet og dermed favorit, men med 14 spillere over 2450 og
den, på papiret, nærmeste konkur-
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rent, Arik Braun, kun 15 Elo efter,
var der bestemt ikke lagt op til nogen
nem opgave. I stedet for at sige til
mig selv, at jeg absolut skal vinde en
turnering, har jeg større succes med
at fokusere på at prøve at spille gode
partier ved at holde koncentrationen
gennem alle partierne og så bare
prøve at vinde så mange som muligt
af dem. Dette var således planen her,
samtidig med selvfølgelig at nyde
turen og selskabet.
Turneringen forløb ganske udemærket for mit eget vedkommende.
Efter at have startet med 4/5 med et
par remiser, hvor jeg begge gange
havde stået i overkanten, skulle jeg i
6. runde have hvid mod en 15-årig
inder på 2450. Her var jeg meget heldig med, at han hoppede i et trick i
min egen tidnød, så jeg kunne slippe
afsted med en halv.
En vigtig sejr med sort i 7. runde
betød, at jeg fik hvid mod Arik
Braun i 8. runde og dermed en god
chance for både at indhente og overhale ham og tage føringen. Han
havde dog en giftig variant med
hjemmefra, og da han efter 15 træk
havde ofret en kvalitet for et irriterende initiativ, havde 40 minutter
mere på uret og stadig var i sin for-

I stedet for at sige til mig
selv, at jeg absolut skal
vinde en turnering, har jeg
større succes med at
fokusere på at prøve at
spille gode partier ved at
holde koncentrationen
gennem alle partierne og
så bare prøve at vinde så
mange som muligt af
dem.
beredelse, besluttede jeg, at tage
imod hans remistilbud og være frisk
til sidste runde. En sejr her ville betyde, at jeg nåede op på en delt førsteplads, men dog med dårligere
korrektion end Braun og inderen,
Panneerselvam, som i øvrigt scorede
sin anden GM-norm. Ham kommer
man nok til at se mere til.
De andre danske resultater var følgende:
Bjørn gik ubesejret gennem turneringen med 6/9 og endte lige
under sin seedning.
Filip spillede en god turnering, og
en sejr i et af turneringens sidste partier i sidste runde betød, at han kommer tilbage over 2300 i Elo.
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Peter startede rigtig godt ud med
remiser mod to af Bovs stærke
FMere, men gik ned midtvejs i turneringen og endte et stykke under
sin seedning.
Endelig endte Bjarne lige omkring
sin seedning og sin forventede score.
Turneringen kan helt bestemt anbefales til dem, der ikke har noget
imod programmet med masser af
dobbeltrunder. Arrangørerne var
flinke og meget hjælpsomme med at
få ordnet det praktiske med hensyn
til hotel osv. Turneringen havde sin
egen kantine, hvor der blev solgt
varm mad, så man kunne nå at få
noget at spise mellem runderne. Vi
fik godt nok ikke set det store til
byen, da vi jo nærmest spillede skak
hele tiden, men det lykkedes os da
også her at få noget at spise hver
aften. Alt i alt kunne det sagtens ske
at blive et genvalg til Böblingen
næste år.
Vi skal se mit parti fra 7. runde,
hvor jeg har sort mod en kineser på
lidt over 2400. Det var et enormt vigtigt parti at vinde for at have en
chance for at spille med om turneringssejren.
Ke Mu (2436)
Mads Andersen (2598)
Kongeindisk / E92
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6
5. Sf3 0–0 6. Le2 e5 7. dxe5 dxe5 8.
Dxd8
Afbytningsvarianten er på ingen
måde det mest ambitiøse valg mod
Kongeindisk. Det kan til gengæld
være svært at skabe et interessant
parti mod som sort, da dronningerne hurtigt kommer af brættet, og
man i første omgang skal neutralisere et lille hvidt initiativ.
8... Txd8 9. Sd5
Den normale trækfølge er 9. Lg5
Te8 (med teksttrækket undgår Hvid
f.eks. varianten med 9... c6, som dog
er lidt risikabel, idet Hvid kan spille
10. Sxe5 Te8 11. 0–0–0 hvorefter Sort
skal påvise kompensation for bonden).
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9... Sxd5 10. cxd5 c6 11. Lg5 Te8!?
Jeg vidste, at 11... f6 12. dxc6 Sxc6
13. Lc4+ Kf8 var nem udligning for
Sort, og er problemet med Hvids
trækfølge. Stillingen bliver dog irriterende symmetrisk og tør, så jeg gik
i stedet tilbage til hovedvarianten.
12. Lc4 cxd5 13. Lxd5 Sd7 14. Sd2
Sc5 15. Sc4 Lf8 16. 0–0 Le6
Heromkring stoppede mine teorikundskaber.
17. Tfd1 Tac8 18. Tac1 Lxd5 19.
exd5

Alt dette er set før. Hvid har godt
nok fået en fribonde, men hvis jeg
kan få blokeret den, kan den vise sig
at være en svækkelse fremfor en
styrke.
19... b6!?
Dette viste sig at være en nyhed.
Min idé var at forhindre springeren
i at komme til a5, hvor den står aktivt og trykker på dronningefløjen.
Efter f.eks. 19... Se4 20. Le3 b5 21.
Sa5 er stillingen ganske vist stadig
lige, men Hvid har en klar plan for
spil på dronningefløjen.
20. g3
Første gang min modstander
tænkte. Trækket giver et lufthul til
kongen, som senere kunne vise sig at
være vigtigt.
20. d6 Sd7 var en anden mulighed,
men som nævnt tidligere, kunne
bonden senere vise sig at være en
svækkelse.
20... Tc7 21. Se3?
Starten på en dårlig plan.
Hvid blev nødt til at være aggres-

siv og udnytte chancen: 21. Sxe5!
Txe5 22. Lf4 f6 (eller 22... Ld6 23. b4
Sa6 24. Tc6! Txd5 25. Txd6 Txd1+
26. Txd1 med en minimal fordel til
Hvid.) 23. Lxe5 fxe5 24. b4 Sa6 25.
Txc7 Sxc7 26. d6 Se6 27. Tc1 med
uklart spil, da Hvids tårn trænger
ind via c7.
21... Td7
Nu er det allerede behageligt for
Sort.
22. Sg4 Lg7 23. d6
Problemet med Hvids plan er, at
den logiske opfølgning 23. Sf6+ Lxf6
24. Lxf6 Se4 25. Lh4 Kg7 simpelthen
er til Sorts fordel. Efter ... f6 og evt.
Sd6 og Ted8 har Sort en god blokade
af bonden, og Hvid mangler en aktiv
plan.
23... f5 24. Se3
24. Sf6+ Lxf6 25. Lxf6 Kf7 26. Le7
e4 var igen godt for Sort. Springeren
har et fantastisk felt på d3, og min
konge kommer til at stå godt på e6.
24... Kf7
Sort har allerede klar fordel.

25. b4 Se6?!
Det var mere præcist at spille 25...
Se4 26. Le7 Lh6! 27. Te1 Ke6 hvorefter d6-bonden snart falder.
26. Le7 Sd4 27. Tc4
I det følgende kunne Hvid forsvare sig lidt mere præcist, men det
er aldrig nemt at forsvare sig, når
man ikke har en klar aktiv plan.
27... Lf8
27... Lf6! 28. Lxf6 Kxf6 29. f4 Txd6
30. fxe5+ Kxe5 var en nemmere
måde at vinde bonden på. Jeg blev
dog lidt skræmt af de mange sprinDelt sejr i Tyskland • 61
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Mads Andersen gik ubesejret igennem nytårsturneringen i Böblingen.

gerskakker, Hvid har med kongen på
f6 og e5, og foretrak i stedet at holde
kongen på f7 og e6.
28. Lxf8 Txf8 29. Kg2 Tfd8 30. f4
exf4 31. gxf4
31. Tdxd4 fxe3 32. Kf3 Ke6 gav et
tårnslutspil med en ekstra bonde til
Sort.
31... Se6 32. Tc6 Sxf4+
Endelig vandt jeg en bonde – dog
ikke den på d6.
33. Kf3 Se6?

62 • Delt sejr i Tyskland

En tåbelig fejl, der udelukkende
skyldtes dovenskab.

I det følgende kunne Hvid
forsvare sig lidt mere
præcist, men det er aldrig
nemt at forsvare sig, når
man ikke har en klar aktiv
plan.

Foto: Manfred Aab

Det er ikke specielt svært at finde
33... Sh3!, som undgår Hvids forsvarsressource i partiet. Sorts står
bare til gevinst, når springeren kommer til e4 lige om lidt.
34. h4!
Nu kommer min springer ikke til
e4, som jeg havde planlagt. Jeg havde
fuldstændig overset trækket.
34... Kf6 35. Td5 Te8?!
35... Sf8 var en bedre plan med de
mulige fortsættelser: 36. Sc4 (eller
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36. a4 Ke6 og d6-bonden falder.)
36... Te8, og Sort får aktiveret tårnet
via e4.
36. a4 Sd8
Min plan fra forrige træk.
36... Sf8! var stadig at foretrække.
37. Tc4?
Hvid misser sin chance. Jeg havde
set 37. Tc7! Ke6 (37... Txc7 38. dxc7
Se6 39. Td7 er fint for Hvid) men
havde misset 38. Sg2!, og Hvid er rigtig godt med. d6-bonden er pludselig blevet meget irriterende (38. Te5+
Kxd6 39. Txa7 er godt for Sort,
omend heller ikke helt klart efter
hverken 39... Txe5 (eller 39... Txa7
40. Sc4+ Kc7 41. Txe8) 40. Sc4+! Ke6
41. Txd7 Te4 42. Tc7).
37... Sf7
Nu er der igen kontrol over bonden.
38. Tc7 Ke6 39. a5
Nu tabte 39. Sg2 til 39... Kxd5
40.Txd7 Se5+.
39... Tb8!
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Det sidste svære træk inden vi fik
ekstra tid. Hvid har ikke noget reelt
modspil.
40. Td4 bxa5 41. bxa5 Tb3 42.
Ke2 Tb2+
Det var givetvis nemmere at spille
42... Tb7 43. Txb7 Txb7 44. Sc4 Td7.
Planen i partiet ser også stærk ud,
men den tillod lidt irriterende modspil.
43. Kd3 Se5+ 44. Kc3 Tb5 45.
Sg2!
Hvids eneste chance.
45... Txc7+ 46. dxc7 Tc5+ 47. Kb4
Txc7 48. Sf4+ Kf7 49. Kb5
Selvom jeg vandt bonde nr. 2 og
skaffede mig af med Hvids fribonde,
er det stadig ikke helt simpelt. Jeg
kan ikke tillade mig at søge tårnafbytning, da Hvids konge er alt for
aktiv.
49... Sd7?
En dårlig plan.
49... h6! 50. Td6 Te7! fulgt af g5
var den rigtige plan. Efter 51. Sd5
Te6 52. Ta6!? (eller 52. Td8 a6+) 52...
Txa6 53. Kxa6 Sc6 54. Kb5 Se7! bør
det vinde simpelt for Sort.
50. Td6 Sb8 51. h5! g5 52. Sd5
Tb7+ 53. Kc5 f4

54. Tf6+?
Hvids sidste chance var 54. h6!
Mine brikker står irriterende passivt,
og Hvid vinder mindst en bonde
igen efter f.eks. 54... Td7 55. Tf6+
Ke8 56. Tf5 Tf7 57. Txg5 f3 58. Kd6.
Det er nok mere sandsynligt, at Hvid
holder dette remis, end at jeg vinder
det.
54... Ke8 55. Kd6
Nu virkede trækket fra varianten
ovenfor ikke længere: 55. Tf5 h6 56.
Tf6? Sd7+.
55... Td7+ 56. Ke5
56. Ke6 Sc6 så godt nok lidt farligt
ud, men Hvid har ikke noget direkte,
og Sort står bare til gevinst.
56... Tf7! 57. Ke6 Sc6!
Det sidste vigtige træk. Jeg får byttet tårne uden at tillade modspil.
57... Txf6+ 58. Sxf6+ Kd8 59. Kf5
var derimod ikke helt klart.
58. Txf7 Sd8+ 59. Kf6 Sxf7 60.
Kg7 h6 61. a6 f3 62. Se3 f2 63. Kf6
Sd6 64. Ke6
64. Ke5 Sc4+ duede ikke.
64... g4 65. Sf1
Springeren kan ikke stoppe bønderne efter 65. Kxd6 g3.
65... Se4
... g3 kommer næste gang, så Hvid
opgav.
0–1.
Over 2600:
På Elo-listen for februar 2018
kom Mads Andersen for første
gang i karrieren over 2600 i
international rating. Peter
Heine Nielsen topper listen for
aktive danskere med 2637. Mads
har 2606 som nr. 2, Sune Berg
Hansen er nr. 3 med 2581.

Slutstilling
1-4. GM Arik Braun, Tyskland,
IM Panneerselvam, Indien,
GM Mads Andersen, Danmark, og
GM Misa Pap, Serbien, 7.

16. IM Bjørn Møller Ochsner 6.
20. FM Filip Boe Olsen 6.
56. Bjarne Light 5.
87. Peter Grove 4.

137 deltagere.
Delt sejr i Tyskland • 63

Skakbladet no1-2018-FINAL:Layout 1

12/02/18

14:36

Side 64

FRA EN ANDEN TID
PÅ BRÆTTET
I denne artikel tager Kurt Hollesen fra Tårnet Svendborg læserne med i skakkens mindelund. Han beskriver nogle af de store skakpersonligheder, han har mødt på og uden
for de 64 felter. Mikhail Tal og Tony Miles har gjort et særligt indtryk på ham. Det hele
startede for over 55 år siden i Aalborg og siden i den lokale skakforening.

Af Kurt Hollesen

S

kakspillet har gennem tiden givet
mig mange store øjeblikke og
venskaber. Jeg lærte som syv-årig
spillet af min far. Syv år senere
meldte mig ind i den lokale klub til
stor lettelse for formandens søn, som
på det tidspunkt var den eneste teenager i lokalet blandt de alvorsfulde
cigarrygende mænd med seler og
jakkesæt, som udgjorde hovedparten
af forsamlingen. Og hvis ikke deres
skakkundskaber slog til ved brættet,
indgød deres stillingsbetegnelser
som regel en vis form for respekt.
Helt i tidens ånd blev man omtalt og
benævnt med ens status i det professionelle erhvervsliv. Så der sad jeg
over for etatsråd Kragh, proprietær
Christensen, toldinspektør Kops,
bogholder Iversen og mange andre.
Ved DM i 1971, som foregik i
Hjørring, oplevede jeg for første
gang den stemning der var omkring
hele stævnet. Man fik små glimt af
koryfæerne i Landsholdsklassen, og
som ung hippie var jeg selvfølgelig
fascineret af den langhårede Bo Jacobsen, som havde vundet et stort ry
ved året forinden at have deltaget i
DM i Flensborg angiveligt spillende
nogle af partierne i skrædderstilling.
Jeg spejdede forgæves efter hans afghanerpels.
Men magien havde indfundet
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sig. Ikke bare spillet, dette uden sammenligning mest fantastiske og udfordrende, men også stemmerne og
de første spæde spirende bekendtskaber med de få andre juniorer der
kom fra hele landet, alt det der
omgav stævnet, tryllet ind i skak, var
afgørende. Der er navne fra dengang
der desværre er forsvundet, men
gudskelov også mange som består i
dag.
Som årene gik, (og stormesterdrømmen forsvandt!), blev der arrangeret mange fine turneringer i
Danmark foruden DM. Stormesterturneringerne begyndte at holde
deres indtog. En af de største fandt
sted i Næstved i 1985, da man afviklede Nimzowitsch Memorial med
deltagelse af et frygtindgydende felt,
som ikke bare bestod af vores egen
store stjerne Bent Larsen, men også
den karismatiske verdensstjerne
Mikhail Tal,“Troldmanden fra Riga”.
Ham havde jeg virkelig set frem
til at møde. Det ville svare til, at jeg
pludselig sad sammen med John
Lennon eller Mick Jagger. På det
tidspunkt redigerede jeg skakspalten
i det nu hedengangne Aktuelt, og jeg
havde fået grønt lys til at lave et interview med Tal, hvis han ellers
kunne afse tid. Jeg spurgte nølende,
inviterede på kaffe og brød på Hotel
Vinhuset, og verdensmanden svarede smilende ja. Efter at det ærbare
interview var overstået, dristede jeg

mig til at spørge om han kunne have
lyst til et parti lyn?
Hans ry i den sammenhæng er,
som vi alle ved legendarisk, men jeg
mente nu nok at jeg på det tidspunkt
kunne være bekendt at spørge, og
oven i købet yde ham lidt kompetent
modstand, da jeg tre gange i de forløbne år havde kvalificeret mig til en
af de to øverste grupper ved lyn-DM.
(En af de to ottemandsgrupper i 1’er
puljen. Blandt de 16 øverste fra den
indledende runde.) Jeg følte jeg var i
min skaktilværelses zenit, spillede
hurtigt, var fortrøstningsfuld, og
kunne næsten ikke tro mit held, da
han svarede ja. Jeg regnede selvfølgelig med at tabe, men havde for god
ordens skyld foreslået, at der var en
drink til vinderen efter eget valg.
Den smilende og venlige Tal tændte
en cigaret, gik med på betingelserne,
men mente nu, at vi i så fald skulle
spille med tidshandicap. Jeg beholdt
de fem minutter, men han skulle kun
have et. Jeg tabte de fem første partier. Blev revet fuldstændig midt
over. I et af dem lavede han et dronningeoffer. Og det var én stor fornøjelse! Fem gange i træk gik jeg op til
baren og hentede et glas vodka til
min smilende modstander. Aftenens
sidste parti “tabte” han. Som den
store gentleman han var. Hen hentede mig en guldøl, sagde godnat,
gnæggede, og gik op i seng. Nogle
dage senere var der på fridagen ar-
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Tal, Skellefteå 1989.

rangeret bustur rundt i landskabet
kulminerende med besøg på Faxebryggeriet med rundvisning og efterfølgende bespisning med højt
belagt smørrebrød og friskt udskænket øl. Direktøren havde personligt
indfundet sig, og før han begyndte
sin tale henvendte han sig direkte til
Tal, og spurgte om han foretrak tysk

Foto: Christer Olesen

eller engelsk? Tal svarede smilende:
“It’s equal bad”!
Året efter, i 1986, var jeg sammen
med Jan Løfberg i Reykjavik i forbindelse med en match mellem et
udvalgt hold fra Norden og USA. Efterfølgende var der planlagt en af de
store islandske turneringer, og på

Hotel Loftleidir begyndte de forskellige delegationer langsomt at indfinde sig. En dag så jeg i den store
hall at den russiske var ankommet.
Tal stod i samtale med en række
mennesker, men jeg ville ikke forstyrre ham. Pludselig fangede han
mit blik, kom mig smilende i møde,
og insisterede på, at jeg skulle hilse
Fra en anden tid på brættet • 65
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Miles, Tilburg 1977.
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Foto: Lars Grahn
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på to af hans rejsekammerater der
sad i en af de bløde sofaer. En bistert
udseende Jefim Geller og en ung Valerij Salov i sutsko, rakte hånden
frem. En meget smuk gestus af Tal,
som han ikke havde behøvet. Men
siger en del om hans fine væsen.
Det blev sidste gang jeg så ham.
Den måske største kombinationsspiller i skakhistorien. Som Bent
Larsen så rigtigt skrev i sin nekrolog
om ham, så var det måske ikke altid
helt korrekt, det Tal foretog sig på
brættet; “Men det tog som regel
modstanderen tre dage om at regne
det ud”! Et af mine absolutte favoritpartier er fra 1987, hvor han med
hvid fuldstændig knuser Karpov i 30
træk. Og da det foregår i et lynparti,
kan man se hvor frygtindgydende en
modstander han var i denne disciplin. Desuden spiller Tal med hvid
noget som jeg selv har udøvet en del
gange, men efter de første fem-seks
træk hører al lighed op. I dette parti
kan man nyde hvordan Tal i 13. træk
ofrer en kvalitet på den løber den intetanende Karpov netop lige har
trukket. Det starter det slet ikke helt
nemme festfyrværkeri af smukke
træk, der hurtigt fører til Karpovs
endeligt. Jeg ville have give meget for
at se et foto af Karpovs ansigt fra den
dag.
Ja, ja. Både Larsen og Tal er forsvundet. Jeg var en af dem, der var så heldig at møde dem begge. Plus en
tredje. Engelske Tony Miles var helt
fremme i i 80’erne. Han var kendt
for sin utraditionelle spillestil, ikke
mindst hans gevinstparti fra 1980 i
Skara, hvor han med sort slog Karpov efter 1.e4 a6! Han gæstede Danmark i flere omgange, og på et
tidspunkt aftalte vi, at jeg skulle tilrettelægge nogle simultanforestillinger for ham i forbindelse med et par
hurtigturneringer i 1984. Næsten
alle turneringsarrangører var glade
ved udsigten til at kunne præsentere
Miles. Dog udtalte en enkelt (Pondus Cup), at det måske kunne afholde andre fra at stille op! Og Miles
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skulle i hvert fald også betale indskud! Det forløb meddelte jeg henkastet Peter Enevoldsen (en af
Danmarks første internationale
skakdommere), hen over aftensmaden i Studenterhuset i Aarhus, og det
gjorde den temperamentsfulde Enevoldsen så edderspændt rasende, at
han på stedet trak sin tegnebog frem
og insisterede på at betale indskuddet for Miles! De mange arrangementer kom i stand, SAS lagde
flybilletter til, og i ca. en uge nød jeg
at være sammen med den sympatiske englænder. Han vandt ikke i den
omtalte Pondus Cup (angiveligt
fordi han fór vild i gaderne, mens
hans vært stadig sad i gode venners
lag på Post Pubben, og glemte sine
forpligtelser), men i den stort anlagte
turnering i Åbybro med den netop
nykårede juniorverdensmester Curt
Hansen, sejrede han overlegent. Jeg
husker specielt et parti han vandt i
sand opvisningsstil mod elitespilleren Leif Kristensen fra Nordre.
Dronningerne var væk. Tilbage var
tårnene, en del bønder og et par officerer. Miles konge vandrede urørligt i en diagonal midt imellem
fjendens kanonsalver, fra den ene
ende af brættet til den anden. Leif
Kristensen sad bare mellem trækkene og kiggede fjernt ud af vinduet
på det falmende dagslys, før han endelig tog sig sammen til at opgive.
Alle klubberne nød godt af
Miles’ selskab. Han var venlig, høflig
og opmærksom. En ung spiller med
et ratingtal lige under 1300, som
Miles mødte i en af de første runder
i Åbybro, bad efter partiet om et par
gode råd. Miles blev siddende, viste
nogle træk, og sagde pænt farvel.
Han glemte ikke, hvordan han selv
havde været en ung drømmende
teenager i Birmingham, om end
noget mere talentfuld. Og så morede
det ham, at det vist var første gang
han havde spillet med en modstander, hvor han havde dobbelt så
meget i rating!
Han døde kun 46 år gammel i
2001 af sukkersyge. I 1976 blev han

Englands første stormester. Han fik
sin sidste norm under en russisk turnering. Formanden for det engelske
skakforbund var spændt, og havde
bedt ham om at sende “et telegram”
hvis det lykkedes. Det gjorde det.
Miles sendte sit telegram, som kun
indeholdt ordene; “A cable”. Sådan
husker jeg ham. Den stille fine klukkende englænder.
Disse ord er skrevet efter jeg lige er
kommet hjem fra England, hvor
man i november måned hylder landets faldne i de to store krige ved Remembrance Sunday i Whitehall,
hvor kongehus, politikere, kirker og
veteraner lægger deres kranse ved
mindesmærket The Cenotaph. I
ugerne op til bærer næsten alle englændere en rød kunstig valmueblomst i tøjet. Inspirationen til at
bære de røde poppies, kom fra det
digt, som lægen og oberstløjtnanten
John McCrae skrev i 1915, efter han
havde begravet en god ven, der faldt
under det andet slag ved Ypres. Digtet hedder “In Flanders Fields”. Her
et lille uddrag:
/In Flanders Fields the poppies
blow
Between the crosses, row on row.
We are the Dead. Short days ago
We loved, felt dawn, saw sunset
glow
If ye break faith with us who die
We shall not sleep, though poppies grow in Flanders Fields./
Ja. Man skal huske de faldne. Dem
der ikke er her mere, men som
gjorde en indsats. Bent Larsen udtalte en gang, at skak slet ikke var
noget fredeligt spil. Her blev der slået
og aflivet brikker. Men i modsætning
til regulær krig, så blødte de ikke!
Nok er disse her nævnte store
navne væk. Men andre har båret og
bærer faklen videre på fineste vis. Så
jeg håber, de sover fredeligt, der hvor
deres valmuer gror.
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RUNDT
Sejr til Caruana
I december delte amerikaneren Fabiano Caruana og russeren Ian Nepomniachtchi sejren i London Chess
Classic med 6 point af 9. Caruana
vandt den efterfølgende hurtigskakomkamp. I starten af turneringen
blev meget få partier afgjort og den
første gevinst fulgte først i 4. runde.
Slutstilling:
1. Fabiano Caruana, USA, 2799, 6.
2. Ian Nepomniachtchi, Rusland,
2732, 6.
3-5. Magnus Carlsen, Norge, 2837,
5.
3-5. Maxime Vachier-Lagrave,
Frankrig, 2796, 5.
3-5. Wesley So, USA, 2788, 5.
6. Hikaru Nakamura, USA, 2780,
4½.
7. Levon Aronian, Armenien, 2801,
4.
8. Sergej Karjakin Rusland, 2760,
3½.
9-10. Viswanathan Anand, Indien,
2782.
9-10. GM Michael Adams, England,
2721, 3.
Turneringen var et led i Grand Chess
Tour og resultatet førte til, Magnus
Carlsen sluttede en anelse bedre end
Maxime Vachier-Lagrave. Carlsen fik
41 point mod Vachier-Lagraves 38
point. Aronian tog 3. pladsen med
29 point.
Jesper Thybo Årets Skakspiller
2017
2017 var på alle måder et fremragende skakår for Jesper Søndergaard
Thybo. I løbet af året sikrede han sig
lynhurtigt den internationale mestertitel. Han leverede en flot indsats
i landsholdsklassen, og højdepunktet opnåede han i Rumænien, hvor
han vandt den ældste klasse ved junioreuropamesterskabet.
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Det var derfor en overbevisende
sejr, som Jesper Thybo fik i internetafstemningen blandt DSUs medlemmer. Med hæderen fulgte et gavekort
til vinderen på 500 kroner til Dansk
Skaksalg fra Dansk Skak Union.
Top 10 - Årets Skakspiller 2017:
1. IM Jesper Søndergaard Thybo 939
point.
2. FM Jonas Bjerre 777.
3. GM Mads Andersen 606.
4. FM Poul Rewitz 485.
5. FM Filip Boe Olsen 429.
6. GM Allan Stig Rasmussen 406.
7. GM Rasmus Svane 302.
8. WCM Ellen Kakulidis 258.
9. IM Jens Ove Fries Nielsen 223.
10. Alexander Rosenkilde 180.
Ud af 16 nominerede spillere
skulle man vælge de 10 foretrukne i
prioriteret rækkefølge. En førsteplads gav så 12 point, en andenplads
10 point, en tredjeplads 8 point og
derefter 7-6-5-4-3-2 og 1 point.
Jens Kristiansen blev kåret som
den første Årets Skakspiller i 1977.

K-skak
Danish Open Championship 2018
Årets DM er startet i et helt nyt format, idet det ikke længere er forbeholdt danske spillere.
Vi har inviteret stærke folk fra
Sverige, Norge, Tyskland, England og
Letland så de danske k-skakspillere
får mulighed for at score internationale normer.
Titlen som danmarksmester kan
dog kun tildeles en dansker fra det
danske rigsfællesskab.
I gruppe A er der 5 udenlandske
spillere og i gruppe B 8 ud af de 15
deltagere, og det ser ud til blive et
spændende opgør.
Turneringen afvikles på ICCFs
server og interesserede kan følge udviklingen i gruppe A og B på
https://www.iccf.com/event?id=7
3070
og
https://www.iccf.com/event?id=7
3119
Peter Lindegaard
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Dansk Skak Unions
Dansk Skak Union

Delegeretmøde 2018
Dansk Skak Union afholder delegeretmøde ved Hotel Svendborg,
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Søndag d. 1. april 2018 kl. 15.15
Dagsorden:
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabet for 2017 fremlægges
Fastsættelse af kontingent
Fastsættelse af ratingafgift
Indkomne forslag
Forretningsudvalget fremsætter på vegne af hovedbestyrelsen 1 forslag til ændringer i Love for Dansk
Skak Union:
§ 7, 2. afsnit, 1. punktum:
”Hvert hovedbestyrelsesmedlem har én stemme, dog
fordeles 3 ekstra stemmer til de hovedkredsrepræsentanter”
. . . foreslås ændret til:
Hvert hovedbestyrelsesmedlem har én stemme, dog
fordeles 4 ekstra stemmer til de hovedkredsrepræsentanter”.

Valg af:
Kasserer (René Baarup-Christensen er på valg)
Et medlem af forretningsudvalget (Aage Olsen er på
valg)
Et medlem af forretningsudvalget (Peter Willer
Svendsen er på valg)
Et medlem af skaknævnet (Peter Roesen er på valg)
Tre suppleanter til skaknævnet (Arild Rimested,
Frank Petersen og Erik Mouridsen er på valg)
To revisorer (Henrik Mikkelsen og Jakob Kaaber-Hansen er på valg)
En revisorsuppleant (Tom Petersen er på valg)
Fastsættelse af sted for delegeretmøde og DM 2019
Eventuelt

Stemmesedler udleveres på Hotel Svendborg samme dag mellem kl. 13.00 og 15.00. Udlevering vil ikke finde sted
efter delegeretmødets begyndelse. Behørig legitimation skal forevises, og ikke-klubformænd skal medbringe en
underskrevet fuldmagt fra klubformanden. Den underskrevne fuldmagt skal være printet på papir, fordi fuldmagterne skal gemmes sammen med øvrige stemmedata.
På forretningsudvalgets vegne
Poul Jacobsen

STØTTEFORENINGENS GENERALFORSAMLING
Der indkaldelse til generalforsamling i Dansk Skak Unions Støtteforening lørdag d. 31. marts 2018 kl. 18.00
på spillestedet for DM i skak, Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg.
Dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Regnskabet
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af næste års kontingent

6. Valg af:
a) Kasserer: Erik Søbjerg er på valg
b) 2 bestyrelsesmedlemmer: Thomas Vestergård og Peter
Kinggaard er på valg
c) 2 bestyrelsessuppleanter: Vagn Lauritzen og Erik Mouridsen
er på valg
d) 2 revisorer: Aksel Hansen og Jesper Dürr Christiansen er på
valg
e) 1 revisorsuppleant: Per Stentebjerg-Hansen
7. Eventuelt

Allan Bangsbro, formand
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Aktuel taktik
Løsninger til taktikøvelserne side 54
1. Martin Haubro – Martin Reib
Petersen
I dette nummer har jeg udvalgt
nogle partier fra ØBRO Nytår og
krydret dem med to andre stillinger.
Som tidligere er de første stillinger
ikke særligt svære.
18. Th4! Dg6 19. Tg4!
Ikke et svært træk, men en smuk
dobbeltbinding.
19... fxg4 20. Lxg6
Hvid vinder.
20... gxf3 21. g3 fxg6 22. Dxg6+
Kh8 23. Dxh6+ Kg8 24. Dg6+ Kh8
25. Te1 Lxg3 26. Te4 e5 27. Dxg3 Tg8
28. Th4 mat! 1-0.
2. Tobias V. Rostgaard – Ulf
Skonnord
Hvid har fordel, men et stille træk
vinder en bonde og afgør partiet.
31. Te5!! Sa7 32. Kg3 Th8 33.
Lxb7
Hvid har vundet en bonde. Tobias
viste god teknik og vandt overbevisende.
1-0.
3. Thorbjørn Bromann – Viktor Haarmark Nielsen
Slutspil med uligefarvede løbere er
ofte remis, men der er stadig muligheder for taktiske tricks.
72.g7!
Vinder en officer.
72... Txg7
… og efter 72... Kxg7 73. Th7+
vinder Hvid tårnet.
73. Txc5 Ke6 74. Kf4 Tf7+ 75.
Lf5+ Kd6 76. Tc6+ Kd5 77. e4+ Kd4
78. e5 Tg7 79. e6 Tg1 80. Ta6 Tf1+
81. Kg5 Te1 82. Txa7 Kc5 83. Txa5
Kb6 84. Ta4 Kxb5 85. Te4 Tg1+ 86.
Lg4 opgivet. 1-0.
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4. Tobias Bent Christensen –
Nicolai Kistrup
25. Sce4 eller 25. Sge4 giver stor
fordel, men Tobias fandt en meget
overbevisende kombination baseret
angrebet imod h7 og det udækkede
tårn på a8.
25. Txd6!! Lxd6
25... Dxd6 26. Sce4 Db8 (26... Sxe4
27. Dxe4 og dobbelttruslen imod h7
og a8 er afgørende) er et forsøg på at
dække tårnet. Men efter 27. Sxf6+
Lxf6 28. Dxh7+ Kf8 29. Lxc5+ Ke8
30. Dg8+ er mat indenfor rækkevidde.
26. Sce4 Sxe4 27. Dxe4 Dd8
Sort er også hjælpeløs efter 27...
Te8 28. Dxh7+ Kf8 29. Dh8+ Ke7 30.
Dxg7 Tf8 31. Sh7 og Lg5+ er på vej.
28. Dxh7+ Kf8 29. Dh8+?!
Tobias vælger at vinde partiet teknisk. Det var muligt at vinde med et
direkte angreb også: 29. Se4! og det
er ikke let at se, hvad Sort havde
tænkt sig at spille: 29... Ke8 (29... Le5
30. Lxc5+ duer heller ikke) 30. Lg5
f6 31. Dxg7! er helt slut.
29... Ke7 30. Dxg7 Dg8 31. Dh6
Dg6 32. Dxg6 fxg6 33. Se4 Tc8 34.
h4 Kd7 35. Kg2 Tf8
Sort prøver aktivt forsvar. Han
havde ikke lyst til at se, Hvid langsomt forbedrer sin stilling.
1-0.
5. Praggnanandhaa – Subrota
Unge Praggnanandhaa fra det
succesfulde Chessgurukul Skakakademi i Chennai er på jagt efter stormestertitlen. Han har nok i rating,
men har kun en norm i skrivende
stund. Han skal nok få den snart (læs
2018), men efter 7. marts bliver det
ikke som den yngste nogensinde.
Dette parti er fra VM for ungdomshold (U16), hvor nogle
ukendte russere endte foran det indiske talenthold med den fremtidige
skakstormagt Iran på tredjepladsen.
(Dagens fakta: Der er flere skakakademier i Iran end i Vesteuropa).
10. Sxf7!!
Dette offer udnytter bindingen
af d5-springeren ved simpelthen at

få en bonde for springeren; noget
Sort ikke kommer til at opleve.
10... Kxf7 11. Td1 e6 12.c4
Det simpleste træk, men ikke nødvendigvis det stærkeste.
12.e4!? var skarpere. Da diagonalen ned imod b2 forbliver lukket, bliver Sort nødt til at komplicere
stillingen med 12... Sxc3! eller tabe
en bonde uden modspil. 13. Txd8
Se2+ 14. Kf1 Sxc1 15. Txc8 Lxb2 16.
e5! a5 17. Lxb7 Ta7 18. Txb8 Lxa1.
Denne stilling er ikke let at vurdere
på lang afstand. Men efter 19. f4 Sxa2
20. Sa3 Sc3 21. Lc6 Tc7 22. Lf3 vil
Hvid dominere stillingen med en
springermanøvre til d6 og angreb på
alle sorts bønder. Ja, Sort er i øjeblikket en bonde foran, men det
varer ikke længe, før Hvid vinder
den tilbage med renter.
12... Sc6 13. cxd5 Se7
13... exd5!? 14. Lxd5+ Le6 15.
Lxe6+ Kxe6 16. Tf1 giver også Hvid
en ekstra bonde, selv om Sort har en
del aktivitet og derfor ikke ubetydelige remischancer.
14. dxe6+
En bonde i hånden er bedre end ti
svage i modstanderens stilling. Eller
er den?
14.d6! ville give bonden tilbage,
men under meget gunstige forhold.
Efter 14... Sf5 15. Sc3! Txd6 16. Txd6
Sxd6 17. Lf4 Sf5 18. Td1 er det meget
svært for Sort at få brikkerne med i
spil igen. Hvid vinder, hvis han viser
nogenlunde teknik.
14... Lxe6 15. Te1
Hvid har vundet en bonde, men
ikke under optimale forhold. Det
lykkedes dog stadig Praggnanandhaa
at vinde partiet uden problemer.
1-0.
6. Rasmus Thøgersen – Allan Stig
Rasmussen
Allan Stig Rasmussen blev en flot
nummer 4 i Rilton Cup. Her udregner han ”usportsligt” en landsmand.
15... Sxf3!
En afgørende kombination, mens
det mere rolige 15... d5!? selvfølgelig
også er godt for Sort.
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16. Dxf3 Lxe4 17. Dh3 Lxh1 18. g5
Sd5 19. Ld3
Dette trick ser ud til at vinde en
officer.
19... g6 20. Ld4
Men Thøgersen må erkende at
hans trick ikke virker: 20. Txh1 Sxe3
21. Dxe3 Dc6! og Sort vinder officeren tilbage, men beholder sine merbønder.
20... Sf4 21. Dg3 e5 22. Txh1 exd4
23. Sxd4 Ld6 24. Le4 Tae8 25. Df3
Da5 26. b3 De5 27. Opgivet. 0-1.
7. Sigfred Haubro – Mads Hansen
”Haubro den ældre” i aktion. Men
uden succes.
32... Lc5!
32... Da1+?! 33. Kg2 Sg4! ser også
stærkt ud, men efter 34. Dd2 Sxe3+
35. Dxe3 Dxa2+ 36. Kh3 er det klart,
at Hvid har modspil. 36... Lc5 37.
Dd3! med modchancer eller det naturligt udseende, men dårlige 36...
g6? 37. Sxg6!! (37. Dxb6? Lxf4 38.
gxf4 Dxb3! er et smart lille trick.)
37... fxg6 38. Dh6, og Hvid har et
meget stærkt angreb.
33. Lxc5 Sxf3+! 34. Kg2 Lxe4
Sort har givet en officer for en afdækker. Der er ikke nogen måde at
forhindre ... Sd4+ og ... Sxb5. Derfor
vinder Sort.
35. Le3 Sd4+ 36. Kg1 Sxb5
Sort vandt med sin ekstra bonde
efter yderligere 33 træk.
0-1.
8. Martin Haubro – Viktor
Haarmark Nielsen
Denne gang er det ”Haubro den
yngre” i aktion. Han er også i vanskeligheder, men hans modstander
var enten i gang med at forsvare sig,
eller også missede han pointen i den
mulige kombination.
43... Tf7?
Sort kunne have vundet med 43...
Lxh3!, som Hvid bliver nødt til at
tage, hvis han ikke vil tabe uden
kamp. 44. gxh3 (44. Dd4 med mattrussel er ikke et problem. Efter for
eksempel 44... Ld7! er det sorte angreb afgørende: 45. Txd7 Dh2+ 46.
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Kf1 Txf3+ 47. gxf3 g2+ osv.) 44...
Dxh3 45. T1a2 g2!! Dette er pointen.
Sort vinder officeren tilbage og har
en merbonde og en langt bedre stilling. 46. Txg2 Txf3 47. Dd4 Dh6!, og
Sort vinder ret hurtigt.
44. Lg4?!
Hvid står også bedst efter dette
træk, men 44. e5! var stærkere. Efter
44... dxe5 45. d6 er Ld5-truslen ikke
til at have med at gøre. Sort kan forsøge forskellige ting, men en kombination af Ld5, Dxe5, Txf7 og Te1/f1
vælter ned over ham med ødelæggende effekt.
44... Td8 45. Txd7
45. e5! var stadig bedst.
45... Tfxd7 46. Lxd7 Txd7
Slutspillet er lige, men partiet er
ikke slut.
47. Ta8+ Kg7 48. Dd4+ Kh6 49.
Tf8 Te7 50. De3+ Kg7 51. Tf4 Dh5
52. Dxg3 De5 53. Kh2 Ta7 54. Tf3
Dxg3+ 55. Kxg3 Ta2
Det aktive tårn er nok til at sikre
Sort lige spil.
56. h4 Te2 57. Kf4 h5 58. g3 Kf6?
En fejl, der placerer Sort i træktvang.
Efter 58... Te1! 59. Tf2 Kf6 er det
Hvids tur. F.eks. 60. Ta2 Tf1+! 61.
Ke3 Tg1 62. Kf2 Tc1, og Hvid skal
passe lidt på.
59. Tf1!
Sort er i træktvang.
59... Tc2 60. Ta1?
Men Hvid forspilder chancen. Sikkert i tidnød.
Hvid vinder efter 60. e5+! Ke7
(60... dxe5+ 61. Ke4+, og bonden
vindes tilbage med det samme) 61.
Ta1! Txc3 62. Ta7+ Ke8 63. exd6 Td3
64. Ke4 Td1 (64... Kd8 65. d7 Ke7 66.
Tb7 Td2 67. d8D+ Kxd8 68. Ke5 Tf2
69. Ke6 c3 70. Txb5 c2 71. Tc5, og
Hvid vinder) 65. d7+! Ke7 66. Tc7
Kd8 67. Tb7 c3 68. Ke5! Dette er
pointen. Kongen kommer til e6 og
truer mat. 68... Ke7 69. d6+ Kd8 70.
Tc7 Td3 71. Ke6 Te3+ 72. Kd5 Td3+
73. Kc6 og vinder. Sort kan prøve
andre ting, men intet af det virker.
60... Tf2+ 61. Ke3 Tc2 62. Ta8
Ingen remis her.

62… Txc3+ 63. Kf4 Tc1 64. Te8
Tf1+ 65. Ke3 Kf7
Slutspillet er stadig remis her, men
efter
66. Te6?? Tf6!
bliver det til et tabt bondeslutspil
for Hvid.
67. Txf6+ Kxf6 68. Kd4 Ke7 69.
Ke3 Kf7 70. Opgivet. 0-1.
9. King – Millesque
Den sidste opgave er fra min Facebook-ven Alex King, der har givet
mig en del gode opgaver fra hans
lynpartier. Denne er noget særligt.
Når jeg underviser i angrebsskak,
snakker jeg altid om det svageste felt.
Et felt der kun er dækket af kongen.
I denne stilling er det g2 og h1. Begge
er under pres fra løberen på b7.
Sort spillede det, som sikkert er de
flestes første tanke
21... Sxg2
En analyse af stillingen viser, at
Hvid er i stand til at holde balancen
med præcist spil. 22. Sxa8! Dd7! 23.
Lxe4 Lxe4 24. f3 Sxh4 25. fxe4 Txf1+
26. Dxf1 Dg4+ 27. Kf2! Dxe4 28. De2
Dxb1 (28... Dxa8!? er risikabelt. 29.
Tf1, og Hvid står bedre, så snart han
har fået omarrangeret sine styrker)
29. De6+ Kf8 30. Dd6+ Kf7 31.
Dd5+ Ke7 32. Dd6+ med evig skak.
Men:
21... Sh3+!! 22. gxh3 Sxf2!!
Hvids forsvar bygger på f2-f3. Den
mulighed er nu væk, og h1 feltet kan
ikke dækkes. Det skal siges, at denne
kombination også kan spilles med
...Sxf2 før ...Sh3+.
23. Txf2 Dc6 24. Kf1
Der er ikke andet, men nu er g2
ikke dækket længere.
24... Dg2+ 25. Ke1 Tae8+
Det mest naturlige. Sort vinder
også efter 25... Txf2 26. Lxf2 Te8+,
hvor Hvid ikke har andet end 27. Le3
dxe3 28. De2 Dg1+ 29. Df1 Dxh2.
Men Sort er stadig en officer nede, så
det er ikke så let at se, at ... Tf8 og ...
Lc8 er trusler, der ikke kan dækkes.
26. De2 Txe2+ 27. Txe2 Df1+ 28.
Kd2 Df4+
og Sort vinder på point.
Aktuel taktik/Løsninger • 71

Skakbladet no1-2018-FINAL:Layout 1

12/02/18

14:36

Side 72

Nekrolog
Jens Ove Vedel,
Skakklubben Evans
(1947-2017)
Det er med stor sorg, at vi har modtaget budskabet om Jens Ove Vedels
død på Aarhus Sygehus den 23. december, 70 år gammel.
Jens Ove kom til Vejle i 1972 og
blev straks medlem af Skakklubben
Evans, som han forblev trofast overfor indtil sin død. Med sin lune facon
og sin snakkesalighed kom han hurtigt ind på livet af folk, og han blev
hurtigt ikke bare et kendt ansigt i
klubben, men også blandt skakfolk
rundt omkring.
I perioden 1974-78 var han sekretær og fra 1983-87 menigt bestyrelsesmedlem i Evans, men herefter
besad han ingen egentlige bestyrelsesposter. I stedet var der ingen
grænser for, hvilke ad hoc-opgaver
han påtog sig. Altid klar til at hjælpe
ligegyldig hvad end opgaven bestod
af.
Ordentlighed og sirlighed prægede Jens Oves tilværelse. Fra de
mange år ved postvæsenet i Vejle
med uddeling af både breve og pak-

Erik Schmidt Andersen
(9.4.1948 - 15.1.2018)
Erik Schmidt Andersen levede hele
sit liv i Glostrup bortset fra, at han i
sin tid aftjente sin værnepligt hos CF
i Herning. Flyttede han sig ikke
meget fysisk, fik han til gengæld flyttet meget rundt på brikkerne i sit
desværre lidt for korte liv.
Skakspillets regler havde Erik lært
i de sommerferieuger, som han tilbragte hos familie i Sønderjylland
sidst i halvtredserne. Således rustet
blev han en augustdag i 1959 af sin
far ført ned på det nu hedengangne
Jernbanehotel i Glostrup for at blive
meldt ind i Glostrup Skakklub som
junior. Et stort spring fremad kom i

ker måtte der naturligvis være styr
på tingene. Hvis skakmaterialerne
ikke stod pænt og ordentligt i skabene, blev der hurtigt rettet op på
tingene, hvis det kom for hans åsyn.
Ved holdkampe blev heller intet
overladt til tilfældighederne, og man
kunne være helt sikker på, at alt var
klappet og klart til kampstart.
Mange vil også kunne nikke genkendende til de flotte vægtavler og plakater med den meget læsevenlige
skrift, som Jens Ove også var mester
for.
Jens Ove var fra naturens side for-

1962, hvor Erik skiftede skole til
Nordvangskolen, hvor Dansk Skoleskak havde en ildsjæl blandt lærerne
ved navn Ulf Kristensen.
Erik gik støt og roligt frem i spillestyrke, men nåede dog ikke helt op
i mesterklassen. Bedste resultat var 5
af 7 i 1. klasse ved DM i Flensborg i
1970. Herefter lå hans spillestyrke
mest på det jævne, så han i reglen
spillede på 2. holdet. Erik viede sig
nu mere det organisatoriske arbejde.
Allerede 1967-71 kom han i bestyrelsen, og 1982-86 var han formand
for klubben. Tjanser som materielforvalter og klubbladredaktør fik
han også tid til at passe.
Erik varetog i en periode kassererhvervet i Vestegnens Skakklub, der

synet med et positivt livssyn, hvilket
heller ikke fornægtede sig under
hans lange sygdomsforløb. Han
kæmpede i en lang periode flot mod
leukæmien, men da den nye knoglemarv ikke helt ville gå i spænd med
hans egen, var kampen desværre i
længden udsigtsløs.
Igennem de 45 år Jens Ove var
medlem af klubben, deltog han i
stort set alle turneringer og holdkampe, men i de senere år kom han
ligeså meget for hyggen og snakkens
skyld, og så blev der tit taget en hurtig remis. Adspurgt om pointdelingen efter få træk ikke var en anelse
for hurtig var hans prompte svar
altid: ”Det kunne jo ikke blive
andet!” Herefter var der mulighed
for at gå til hånde og hjælpe med diverse opgaver, og så blev der normalt
også tid til en øl – eller to.
Vi er mange, der vil komme til at
savne vores gode skakkammerat, og
der vil helt sikkert blive mere stille i
skaklokalerne på Hældagerskolen i
Vejle fremover.
Æret være Jens Oves minde.
Preben Sørensen,
Skakklubben Evans

var blevet oprettet i 2007 ved en fusion mellem klubberne i Glostrup og
Albertslund. Denne klub, som Erik
som nævnt havde været med i siden
1959, måtte dog lukke ned i 2015.
Herefter søgte Erik over i Brøndby
Skakklub, som han repræsenterede i
en holdkamp så sent som den 11. januar. Fuldt fortjent blev Erik
Schmidt Andersen da også i 2009
udnævnt til æresmedlem af Vestegnens Skakklub.
Æret være hans minde!
Svend Kjems Hove
tidligere formand for
Glostrup/Vestegnens Skakklub
(ophørt 2015)
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KONCEPTER

ved Jacob Aagaard

EN UDSAT KONGE GIVER
ENDELØSE PROBLEMER
Sergej Volkov
Aleksandr Riazantsev
Ruslandsmesterskaber 2017
Grünfeldindsk / D97
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3
Lg7 5. Db3 dxc4 6. Dxc4 0–0 7. e4
a6
Den ungarske variant i den russiske variant i Grünfeld. Navngivningen af åbninger er latterlig!
8. Le2 b5 9. Db3 c5 10. dxc5 Sbd7
11. Le3
11. e5 er hvor teorien vil fortsætte
fremover.
11... Sg4 12. c6
Dette er alt sammen spillet før,
men her har Sort altid spillet 12...
Sde5.

N

år man lærer at spille skak, er
noget af det første, at man skal
passe på sin konges sikkerhed. Ud
over at læse eller nævne det engang
imellem tænkte jeg ikke meget over
det som et koncept i 25 år, inden
Søren Dalsberg delte en observation
med mig: “En udsat konge er vigtigere for udfaldet af partiet end computerens vurdering på Chess24/

ChessBomb.”
Jeg tænkte på det for nylig, hvor
jeg analyserede med Boris Gelfand
og kiggede på partier fra forskellige
turneringer. Især i det første eksempel, hvor Hvid ikke var i stand til at
forsvare sin konge.

12... Sxe3!!
En nyhed og et interessant offer.
13. cxd7 Sxg2+ 14. Kf1 Dxd7 15.
Kxg2 Dh3+ 16. Kg1 Le6
Sort har spillet sin idé. Hvid er nu
under angreb. Computeren kan sige,
Strategiske koncepter • 73
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at stillingen er lige alt det den vil,
men Hvid skal forsvare sin konge,
hvilket er alt andet end let i praksis.
17. Dc2?!
Analyser viser, at Hvid skulle have
spillet 17. Sg5! Dh4 18. Sxe6 fxe6,

hvor det kan være svært at få sig selv
til at spille 19. Sd1! – i hvert fald hvis
man kigger på stillingen i forvejen
(her er det mat, hvis man ikke gør
det). Bedst er nu 19... Tad8 20. Dg3
Dxe4 21. De3 med en stilling ude af
balance med chancer for begge sider.
17... Tac8
Sort truer ... b5–b4.
18. Sg5?
Computeren viser igen at skak er
et spil med rimelig brede remismarginer. Den objektive bedste fortsættelse er 18. Dd2 Lh6 19. Dd4 Lc4 20.
Se1 Tfd8 21. De5 Lg7 22. Dg3 Dxg3+
23. hxg3 Lxc3

24. Lxc4 Lxe1 25. Lxf7+! Kxf7 26.
Txe1 h5 27. Te2, hvor Hvid burde
holde remis uden de store besværligheder. Men det er ikke noget der er
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let at finde – eller tro på – selv hvis
man er i stand til at finde disse mystiske dronningetræk.
18... Dh4 19. Dd2

19... Tc5?
Riazantsev finde en taktisk idé, der
fungerede fantastisk i partiet, men
som reelt set er helt forkert. Der er et
par forcerede gevinster som for eksempel 19... Lh6! 20. f4 Tfd8 (20...
Lxg5 21. fxg5 Tc5 vinder også, men
det giver mening at få alle brikkerne
med i spil) 21. De3 Lxg5 22. fxg5 b4,
og Sort vinder officeren tilbage uden
at forværre hans stilling, idet 23. Sd1
Tc2 fulgt af ... Tdd2 er helt slut.
20. f4?!
Igen er Hvid ikke meget for at slå
på e6 og lade tårnet på f8 komme
med i partiet. Men det var det, han
skulle gøre for at holde sammen på
sin stilling. Efter 20. Sxe6 fxe6 21.
De3 Tg5+ 22. Kf1 Lh6 23. Db6! er
der mange muligheder, og jeg har
brugt en del tid på at undersøge
dem, men har ikke fundet fordel for
Sort. Der er varianter som 23... Kg7!?
24. a3 Tg3! 25. Ke1 Th3 26. Tf1 Le3
27. Dxe6 Txf2 28. Txf2 Dxf2+ 29.
Kd1 Txh2 30. Dxe7+ Kh6 31. Kc2
Ld4 32. Td1! Lxc3 33. Kxc3 Dxe2,
hvor Sort vinder en bonde, men ironisk nok ikke har fordel, fordi hans
egen konge er blevet lidt for udsat.
34. Df8+ Kh5 35. Td5+ g5 36. Df7+
Kh4 37. Dxh7+ med remis i syne.
20... b4 21. Sd5 Tc2!?

Et smart lille tårnoffer, der placerer
tårnet på anden række og er som en
torn i Hvids klumpfod. Hvid kan
ikke tage tårnet, da ... Ld4+ er mat.
21... Lxd5 22.exd5 Tfc8 var teknisk set stærkere, men det er svært at
kritisere et træk, der vinder i fire
træk mod en stormester, der ligger
omkring nummer 100 i verden.
22. De1?
Det er svært at forsvare sig imod
tyve forskellige taktiske tricks ved
hvert træk.
I dette tilfælde misser Volkov, at
der er direkte mat efter teksttrækket.
Jeg vil gætte på, at han allerede var
følelsesmæssigt udmattet, efter det
store chok, som det var at blive mødt
med denne farlige nyhed.
Siden har han været under konstant pres.
En analyse med hælp af Stockfish
viser, at Hvid objektivt set ikke står
værre.
Men i denne variant er der mange
ting, der er svære at se som Hvid,
mens Sorts træk ikke er flotte og ikke
svære at finde.
22. Sxe7+! Kh8 23. De3! Lg4 24.
Ld3 Lf3! 25. Lxc2! Dg4+ 26. Kf1
Dg2+ 27. Ke1 Dxh1+ 28. Kf2 Dg2+
(28... Dxa1?! 29. Kxf3 kræver mere
end et par sekunders pause, før vi
kan se, at Sort står OK.) 29. Ke1
Lxb2 30. Sxf3! Dxc2 31. Td1 Te8 32.
Td2! Dc1+ (Sort må ikke falde for
denne fælde: 32... Lc3? 33. Kf2!! med
gevinst baseret på 33... Lxd2 34.
Dd4+) 33. Kf2 Txe7 34. e5.
Analyser viser, at Hvid har nok
modspil til at holde remis, men i
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praksis er det stadig en fordel at have
en bonde mere og en sikker kongestilling.
22... Ld4+ 23. Kg2
Der er flere gevinster her, men direkte mat er bedst.
23... Dg4+ 24. Kf1
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Foto: Lennart Ootes

24... Dh3+! 25. Opgivet.
0–1.
Hvid skomagermat er godt nok
Det ville være let for mig at finde eksempler der understøtter observationen om at en udsat konge giver
dårlige praktiske resultater, også
selvom stillingen objektivt set er OK.
Men danske skakspillere er generelt
et skridt foran de fleste, så jeg er ikke
Strategiske koncepter • 75
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så bekymret for at de vil forveksle
generelle tendenser med ultimative
regler.
I det næste parti vil jeg illustrere
hvordan man kan bruge dette strategiske koncept til at træffe beslutninger.
At Caruana gik en anden vej og
vandt alligevel, tror jeg ikke, vil forvirre læseren.
Hvis man vinder med skomagermat, havde man nok også vundet,
hvis man spiller bedre træk!
Fabiano Caruana
Michael Adams
London Chess Classic 2017

44. Tc8
Stærkere var 44. e6! fxe6 45. Tc7+
Kf6, og her er det muligt, at Caruana
ikke kunne se, hvordan han skulle
fortsætte.
Hvid vinder efter 46. h4! der skaber et felt til kongen.
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Her er der to mulige varianter.
46... Dd5 47. Th7 b6 48. Txh6 Kg7
49. Dc7+! Dd7 50. De5+ Kxh6 51.
Dh8+, og Sort bliver sat mat.
46... b5 47. Th7 Dd6 48. Kh3! h5
49. De3 hxg4+ 50. fxg4 e5 (50... Td3
51. g5+ Kf5 52. Tf7 mat!) 51. Dg5+
Ke6 52. Dxg6+ Kd5. Bare fordi man
udnytter en udsat konge, behøver
man ikke spille på mat! 53. Dxd6+
Kxd6 54. g5, og Hvid vinder.
44... Db6 45. Te8
Caruana kunne også have forsøgt
tårnslutspillet efter 45. Kg3! g5 46.
Dc5 Dxc5 47. Txc5 Td2 48. Tb5 Te2
49. h4, som bør vinde for Hvid, men
ikke let.
45... g5 46. Te7 Kg8 47. e6 fxe6
48. Dc2 Kf8 49. Th7 Dc6

50. Dxc6?!
Caruana vælger et tårnslutspil
med en ekstra bonde.
Dette er en kritisabel beslutning,
da slutspillet er remis, og Sort ikke
behøver at spille meget svære træk
for at holde.
Igen var de praktiske chancer
større, hvis Hvid havde givet Sort
problemer med at passe på kongen:
50. Th8+ Ke7 51. Dh7+ Kd6 52.
Td8+ Kc5 53. Dc2+ Tc4 54. Dd3, og
Sort bliver nødt til at spille meget
præcise træk i lang tid for ikke at
tabe direkte.
50... bxc6 51. Txh6 Kf7 52. Kg3
Td2 53. Th7+ Kf6 54. Tb7 Ke5 55.
h4 gxh4+ 56. Kxh4 Kf4! 57. Tf7+

Op til her kunne Sort stort set ikke
have spillet anderledes.
Men nu laver han en ret uforklarlig fejl. I tårnslutspil er det kongens
opgave at holde øje med fribønder.
Egne og andres.
Adams fejlplacerer kongen, der
ikke kan passivisere de hvide fribønder og ikke hjælpe den måske engang i en fjern fremtid eksisterende
sorte fribonde.
57... Ke3??
Den første beslutning i lange tider
får Adams til at kokse fuldstændig.
Der er lidt usædvanligt og ikke
noget, man statistisk kan bruge!
57... Ke5! var rigtigt. Efter 58. f4+
Ke4 59. g5 Txb2 60. Tf6 Tg2! kan jeg
ikke finde nogen vej fremad for
Hvid. F.eks. 61. Txe6+ Kxf4 62. Tf6+
Ke5 63. Txc6 Ta2 64. Tc3 Kf5, og
Sort holder remis.
58. Kg3!
Den sorte konge er afskåret.
Havde Adams misset denne idé?
58... Td1?!
Dette viser, at Adams var lidt fortabt i denne fase.
Og hvis han kan spille så forkert,
når det ikke er særligt svære beslutninger, hvordan havde han så spillet,
hvis han skulle have forsvaret sin
konge imod ti forskellige matbilleder
hver gang, det var hans tur?
58... Txb2 var sejere, men Hvid
vinder med 59. Te7 c5 60. Txe6+
Kd4
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61. Td6+! Ke5 62. Td1 Tb3 63. g5, og
de to forbundne fribønder er for
stærke. Havde Caruana fundet
denne idé for Hvid? Der er ingen garanti.
59. g5 Tg1+ 60. Kh4 Tg2 61. Tf6
e5 62. g6 Txb2 63. Kg5 Tg2+ 64.
Kh6 Th2+ 65. Kg7 c5 66. Kf7 c4 67.
g7 Th7 68. Ta6 opgivet.
1–0.
To udsatte kongestillinger
Det sidste parti, ligesom mange af
opgaverne på side 54 fra Øbro Nytår,
skal vi se på nogle af de forskellige
taktiske vendinger, der kan opstå
med to udsatte kongestillinger.
Metafortællingen om partiet er
en, hvor Sort formår at svække den
hvide stilling på de sorte felter og
starte et kongeangreb, men lader den
hvide konge undslippe til den modsatte fløj.
Sort står stadig til gevinst, men
ved at skabe modangreb imod den
sorte konge, får Hvid modspil, og
det bliver hurtigt svært for Sort at
overskue alle muligheder og konsekvenser.
Hvid vinder materiale, men da
hans kongestilling aldrig blev helt
god, undslipper Sort med evig skak.
Thomas Johansson
Jakob Aabling-Thomsen
Øbro Nytår 2017
Pirc’ Forsvar / B 07
1. d4 Sf6 2. Lf4 g6 3. Sc3 d6 4. e4 c6
5. h3 Lg7 6. Sf3 0–0 7. Le2 b5 8. a3
Lb7 9. 0–0 Sbd7 10. e5 Se8 11. Te1
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a6 12. Lf1 c5 13. exd6 Sxd6 14. dxc5
Sxc5 15. Le5 f6 16. Lxd6 exd6 17.
b4?!
Lidt for løst.
17... f5!
Med dette træk er Sort i stand til
at overtage initiativet.
18. Sd4 Se4 19. Sxe4 fxe4 20.
c3?!
20. Se6 Db6 21. Sxf8 Txf8 22. Te2
Lxa1 23. Dxa1 er ikke helt skidt for
Hvid.
20... Df6 21. Db3+ Kh8 22. Ta2
Tae8 23. a4
Hvid har ikke spillet optimalt. Nu
kommer angrebet.

23... e3!
Aabling bryder igennem på de
sorte felter.
24. f3
Et ubehageligt træk at spille, men
når man ser tricks som 24. fxe3
Txe3! 25. Td1 Dxd4!? 26. Txd4 Lxd4,
hvor Hvid er helt færdig, så ved man,
at Jakob også ser dem!
24... Dg5 25. axb5
25. Se6 Ld5!, og Sort vinder.
25... Dg3 26. Dd1 Le5
Et meget fristende træk. Selvfølgelig er angrebet fuldstændig vundet.
Men det skal også spilles godt.
27. Txe3 Dh2+ 28. Kf2 Lg3+ 29.
Ke2

Det var let at se så langt, men nu er
det tid til at stoppe op og finde det
rigtige træk. Hvis man vil tænke i
strategiske koncepter, skal man
huske, at det altid er vigtigt at have
en plan for alle brikkerne (se Skakbladet nr. 2 2017).
29... Dg1?

Der er også et andet
koncept, som jeg kalder
killzone. Ideen er, at
kongen ikke skal have lov
til at slippe væk fra det
område, hvor han er mest
udsat.

Et meget naturligt træk, der virker
meget fristende på grund af dets forcerende natur. Men det var stærkere
at inkludere den hvidfeltede løber i
angrebet. Det er værd at lægge
mærke til, at den hvide konge vil
være udsat i lang tid fremover. Sort
har ikke så travlt, som man ofte har,
når man skal sætte mat.
Der er også et andet koncept, som
jeg kalder killzone. Ideen er, at kongen ikke skal have lov til at slippe
væk fra det område, hvor han er
mest udsat. I dette tilfælde er dronningefløjen bestemt en farezone for
den hvide konge, men kongefløjen er
en brændende bygning!
29... Ld5! var et vigtigt mellemtræk. Efter 30. Tb2 Lf4! 31. Txe8
Lc4+!
Strategiske koncepter • 77
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32. Kf2 Txe8 er det for sent at ringe
til brandvæsenet. Partiet kunne
slutte med: 33. Se2 Lxe2 34. Lxe2
Lg3+ 35. Kf1 Dh1 mat!
30. Txe8 Txe8+ 31. Kd3?
Dette træk viser, hvor svært det er
at håndtere, når man er under angreb. Hvids bedste chance var 31.
Kd2, hvor Sort ikke har mere end
31... Te1 32. Dxe1 Lxe1+ 33. Kxe1
De3+ 34. Se2 axb5, hvor det ikke er
let at bryde igennem efter Td2-d4.
31... Te1
Nu virker alt, som det skal.
32. Dd2 Dxf1+ 33. Kc2 axb5 34.
Dg5!

Den hvide stilling er stadig stangtabt,
men modangrebet mod den sorte
konge er af stor praktisk betydning.
Husk at man i Øbro Nytår spiller to
partier om dagen. Når man er nået
til 6. runde, hvor dette parti er spillet,
har man været i tidnød i to uger
(husk at mænd ikke køber julegaver
i god tid!). At finde en direkte gevinst er let, når man sidder der-
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hjemme med et glas vand og kigger
på solnedgangen, men i den mørke
kælder på Østerbro, må partiets dynamik have ændret sig markant på
dette tidspunkt, hvorfor Sort misser
en del direkte gevinster.
34... Dc4?
Mange træk vandt med det
samme. F.eks. 34... Lc6!, hvorefter
Hvid ingen rigtige trusler har.
35. Ta7!
Hvid er i stand til at skabe modspil, selv med en officer mindre. Nu
er Sort nødt til at spille præcist.
35... Te2+!?
Jeg kan bedre lide 35... Te8! med
ideen, at 36. Txb7 er mat efter 36...
Da2+.
36. Sxe2 Dxe2+ 37. Kb3!
Ja, der er mat efter dette træk, men
det er svært at finde og slutspillet
efter 37. Dd2? Dxd2+ 38. Kxd2 Ld5
taber langsomt, men sikkert.

37... Dd1+?
Sorts sidste chance for at vinde
kom efter 37... Lh4!!, hvor der ikke er
andet tilbage end 38. Dxh4 Ld5+, og
Hvid bliver mat.
38. Kb2
Den hvide kongestilling er blevet
bedre og bedre, mens den sorte er
blevet ret udsat.
38... De2+?
Nu var det nødvendigt at finde
38... Dd5!, hvor Hvid skal give evig
skak for ikke at tabe:
39. Dxg3?? Dd2+ 40. Kb1 Ld5!!

og samarbejdet mellem løber og
dronning er afgørende. Hovedtruslen er skakker på d1, b3 og c3, hvorefter ... Le4+ lukker løberen ind.
Hvid kan forsøge et par ting for at
undgå det: 41. Ta3 (41. Dh4 taber
tårnet efter skakker på d1, e2, f1, g2
og g1, og 41. Dxd6 bliver mødt med
41... Le4+!) 41... Le6!! Sort vinder.
Skakken på f5 er altødelæggende.
Hvid har en del skakker, men Sort
går over til tårnet via g7, f8, f7, e8, d7,
c6 og b7, hvorefter det hele er slut.
39. Ka3!
Nu er der ikke flere skakker.
39... De8 40. Dxg3?
At begge spillere var i tidnød, kan
man se af, at Hvid ikke spillede 40.
Txb7 Da8+ 41. Kb2 Dxb7 42. Dxg3
med en merbonde i dronningeslutspillet. Måske troede han, at han var
ved at vinde?
40... De3!
Der var ikke andet, så selv med
meget lidt tid fejler Aabling ikke.
Sort holder remis med evig skak.
41. Txb7 Dxc3+ 42. Ka2 Dc2+ 43.
Ka1 Da4+ 44. Kb1 Dxb4+ 45. Ka1
Dd4+ 46. Kb1 Dd1+ 47. Kb2 Dd4+
48. Kb1 Dd1+ 49. Kb2 Dd4+ 50.
Kb1.
Remis.
Jeg håber, denne artikel vil
hjælpe læseren med at tænke
mere over kongestillingens
betydning. Både objektivt
og praktisk samt under
partiet og i analyserne
bagefter.
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AMBITIØSE MÅL FOR
KVINDESKAKKEN
Træningssamlinger, turneringsaktivitet og sammenhold skal sørge for en resultatmæssig
fremgang blandt spillerne på kvindelandsholdet. Snart udtages de fem spillere, der skal
repræsentere Danmark ved efterårets skakolympiade i Georgien.

Martin Haubro (forrest tv.) gennemgår Ellen Frederica Nilssens gevinstparti sammen med landstræner Peter Thorsbro (hvid
skjorte) og Miriam Mikkelsen. Stående Maria Vasova (tv.), Thomine Stolberg-Rohr (midt) og Ellen Fredericia Nilssen (th.).
Foto: Jan Løfberg.

Af Jan Løfberg

N

år disse linjer læses er seks danske kvindelandsholdsspillere
netop kommet hjem fra den store
åbne turnering Cappelle la Grande i
Normandiet. Takket være Deloitte
Danmarks sponsorat af kvindelandsholdet kunne spillerne sendes
til den store franske turnering.
Peter Thorsbro er i gang med sin

første sæson som kvindelandstræner, og det helt overordnede mål for
landsholdet i år er naturligvis at gøre
en god figur ved skakolympiaden i
Georgien senere på året:
- Det er vanskeligt at opsætte en
målsætning om, at vi skal nå den
eller den placering. Derimod har vi
valgt at gå efter en anderledes ambitiøs og også mere målbar målsætning. Vi skal præstere plus 100

ratingpoint i performance i forhold
til landsholdets gennemsnitsrating,
siger Peter Thorsbro.
Fem spillere skal med
Copenhagen Chess Challenge i Ballerup bliver skæringsdatoen for den
allersidste turnering, inden Peter
Thorsbro udtager de fem spillere,
der skal med til OL i Batumi fra 23.
september til 7. oktober.
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Landsholdet i aktion.

De 12 kvinder, der er med i bruttolandsholdstruppen, er bekendt
med kriterierne: - Tre spillere udtages ud fra rating, hvis de opfylder aktivitetskravet for 30 partier fra 1. maj
2017 til 1. maj 2018. Herudover udtager jeg to spillere. Naturligvis vil
jeg stadig kaste et blik på ratingtallet, men det kan også vise sig afgørende, at en spiller er inde i en
rivende udvikling. Det kan også
være, at jeg vægter de bløde værdier,
hvor jeg kan se en fordel ved at have
en spiller med, som skaber balance
på holdet. Men selvfølgelig skal
denne spiller stadig have et vist niveau for at komme i betragtning,
siger Peter Thorsbro.
I tiden frem til OL er der planlagt
en række aktiviteter. Der afvikles to
træningssessioner med henholdsvis
GM Lars Schandorff og GM Jakob
Vang Glud. Til efteråret bliver der
spillet en onlinelandskamp mod

Elena Steffensen (tv.) og Oksana Vovk Kryger.

Sverige – fuldstændig som man så
det hos Deloitte Danmark i januar,
hvor de danske kvinder mødte
Norge.
Denne dyst endte med en lidt
overraskende norsk sejr. De danske
kvinder havde forinden været i skarp
træning i Modtaget Dronninggam-
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Fotos: Jan Løfberg.

bit, men det vidste de norske kvinder åbenbart, for de gav ikke danskerne lov til at spille denne åbning.
De tre runders hurtigskak gav norsk
sejr blev på 15-12.
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BRÆTTET
RUNDT
Ny IM-norm til Jonas
Jonas Bjerre opnåede sin anden IMnorm, da han i en åben turnering i
Sevilla i januar scorede 6½ i ni runder. Den 13-årige Jonas opnåede sin
første IM-norm for to år siden, og
den anden IM-norm kom i hus med
blandt andet gevinst over GM Mikhail Ulybin (2519). Inden sidste
runde var Jonas sikker på en IMnorm, og så betød det ikke så meget,
at han tabte til GM Evgeny Gleizerov
(2509).
Jonas har tidligere haft sit ratingtal over 2400, så derfor mangler han
kun en enkelt norm i at modtage titlen.
Turneringen i Sevilla vandtes af
kineseren Tingje Lei med 8 point.
Jonas blev nr. 17, mens Jonas’ far
Tavs Bjerre fik en flot ratingfremgang for sine seks point.
Landsholdtruppen
Eliteudvalget (Mads Boe, Kåre Kristensen, Tom Petri Petersen og Poul
Jacobsen) har udtaget en bruttotrup
med henblik på OL 2018.
Af forskellige årsager har stormestrene Mads Andersen, Sune Berg
Hansen, Allan Stig Rasmussen og

Allerød
Skakklub
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Lars Schandorff meldt fra til bruttotruppen.
Truppen består foreløbig af nedenstående seks spillere, men nye
kan komme til – enten unge talenter
eller spillere, der i første omgang har
sagt fra:
GM Jakob Vang Glud
IM Jesper Søndergaard Thybo
IM Bjørn Møller Ochsner
IM Martin Percivaldi
IM Mads Hansen
FM Jonas Bjerre
Som det næste arrangeres en træningsweekend, hvor medlemmer af
eliteudvalget vil være til stede. På
træningssamlingen er det tanken at
afholde et spillermøde, så man i fæl-

lesskab kan skabe de bedst mulige
rammer for landsholdet fremover.
Næste nummer
2018 bliver et spændende skakår, og
nr. 2 af Skakbladet kommer til at
have en række spændende artikler.
Carsten Hansens serie om “Begynderskak” fortsætter med en artikel om åbningsspillet. Vi har også
reportager fra Danmarksmesterskabet i Svendborg, kandidatturneringen i Berlin. Og i divisionsturneringen kommer vi hele Danmark
rundt fra kampen om guldet i Xtracon Skakligaen til opryknings- og
nedrykningskampene i 1. og 2. divisionerne.

Tiger Hillarp Persson fra Brønshøj i kamp på 1. bræt mod Skanderborgs Rasmus
Svane. I baggrunden Mads Andersen under topkampen i Chess House.
Foto: Claus Qvist Jessen.

INVITATION:
ALLERØD KNOCK OUT
HURTIGSKAK 2018

Allerød Skakklub indbyder til 8 runders hurtigskak efter cup-systemet lørdag den 12. maj 2018.
Bliver du knock out’et i hovedturneringen, spiller du videre i
Schweizergruppen.
Spillested: Skovensvej 4, 3450 Allerød (få minutters gang fra
S-toget)
Velassorteret kantine forefindes på spillestedet
Spilletid: Kl. 10.00 – ca. 19.30 (indskrivning senest 9.30)
Turneringsform: Deltagerne inddeles efter rating. De 16 højest
ratede spiller en dobbeltrundig knock out-turnering. Det samme
gælder nr. 17-32 i ratingorden, nr. 33-48 etc. Spillere, der slås ud af
knock out-grupperne, indgår efterfølgende i en schweizergruppe.
Afhængig af deltagerantallet spilles nederste gruppe eventuelt
som en schweizer.

Betænkningstid: Alle partier spilles med 25 minutter pr. spiller.
Ved uafgjort match i knock out-grupperne findes en afgørelse i et
lynparti (Armageddon-regler).
Præmier: Fire præmier i knock out-grupperne samt i øverste
schweizergruppe. Garanteret 1. præmie på 2.000 kr. i øverste
K.O.-gruppe og 1.000 kr. den anden K.O.-gruppe. I øvrige grupper
går 100 % af indskuddet til præmier.
Indskud og tilmelding: 150 kr., som betales samtidig med
tilmeldingen på https://skak.nemtilmeld.dk
Tilmeldingsfrist: 7. maj
Yderligere oplysninger: Jesper Fris, Tlf: 28 89 09 97
E-mail: jesperfris@hotmail.com
Sponsor: Advokatfirmaet Birger Hagstrøm, Blegdamsvej 114,
2100 Kbh. Ø, T: 33 14 70 00
Vel mødt til en traditionsrig turnering i Allerød Skakklubs lokaler,
der byder på optimale spilleforhold og internationale deltagere.
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SKAKPARTIER – ET STORT
INSPIRATIONSKAMMER
Hvorfra kommer ideerne til komponister af slutspilsstudier? Myten om guddommelig
indgriben, som jeg har set nævnt af andre komponister, tillader artiklens forfatter at
skyde i jorden. Han er i hvert fald endnu ikke selv blevet udset til det.
tidligere studier kan også have form
at en konkret taktisk pointe fra ét
studie, som man så forsøger at overføre til en ny stilling. Man må heller
ikke undervurdere computerens betydning i den forbindelse. Jeg sidder
altid med et skakprogram tændt, når
jeg komponerer, og nogle gange får
jeg trækforslag, som er så overraskende, at jeg simpelthen må grave
dybere, og se, hvad der retfærdiggør
det skøre træk. Dermed kan en sidevariant i én studie, hurtigt blive til en
hovedvariant i et andet.

Af Steffen S. Nielsen

I

stedet vil jeg pege på tre ting,
som kan bringe en studie-idé til
dagens lys.
1) Komponisten “leger”
med brikkerne.
Sæt nogle brikker op på brættet, lad
dem gafle, binde, forvandle, frigøre
hinanden og ofre sig. Og vent så og
se, om noget spændende viser sig.
Denne metode er den – i hvert fald
for mig – mest sjældent forekommende, og nok også mindst frugtbare.
2) Inspiration fra tidligere studier.
Der er komponister, som arbejder
systematisk på at forbedre tidligere
værker. En af de bedste er den tidligere VM-kandidat Jan Timman, som
spytter såkaldte korrektioner af
andre studier ud i stor stil og med
enorm dygtighed. Inspirationen fra

3) Inspiration fra partier.
På samme måde som skakspillere
kan tjene point på at kende taktiske
ideer fra slutspilstudier, kan komponister gøre nytte af flotte træk i partier. Det sker ikke så sjældent, at jeg
falder over et træk, der skiller sig så
meget ud, at jeg bare må fare til
brættet (altså det på skærmen) og se,
om jeg kan finpudse den. Det vil jeg
vise to eksempler på.

Emil Sutovsky
Fabiano Caruana
Isle of Man Open, 2017

I et hårdt udkæmpet parti havde Caruana efterhånden afvist Sutovskys
angrebsforsøg. Caruanas gevinstchancer i slutspillet ebbede dog langsomt ud, og til sidst kunne Sutovsky
sikre remisen med et spektakulært
træk.
55. Tc8!
Herefter har Hvid ikke bedre end
55... Ke6 56. Txc6

“I tidens løb har man stillet visse krav til studierne.
Det første er, at de stillinger man behandler skal se ud, som
om de kunne fremkomme i et parti. Det ser man helt bort
fra i problemerne, hvorfor de fleste skakspillere ikke
interesserer sig særligt for dem. Studierne derimod, der
ligger lige op ad det praktiske spil, fanger næsten altid en
skakspiller, når han først har gjort bekendtskab med dem.”
Jens Enevoldsen i “Hyg Dem med skak” fra 1966.
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med stendød remis, for 55... Kxc8 56.
f7 kommer naturligvis ikke på tale.
55. Tc8 er lige netop den type
træk, der tiltaler studiekomponister.
Her har trækket den kedelige bismag, at også 55. f7?! og 55. Tb8?! er
nok til remis, omend Hvid så havde
måttet kæmpe lidt ekstra for det. Sutovskys træk var det bedste i stillingen fra et partiskakligt synspunkt,
men ikke helt tilfredsstillende for
komponisten.
Kunne man måske opstille en
stilling, hvor 55. Tc8 var det
eneste træk, der holdt remis?
Jeg gik i sving, og i løbet af en dag
eller to havde jeg følgende lille stilling på brættet

Hvid trækker og vinder
Steffen Slumstrup Nielsen
Originalopgave til Skakbladet 2018
Løsningen skrider frem som følger.
1. g6+ Kc6
Det bedste felt til kongen, som
blandt andet skal forhindre, og
Hvids tårn går i d-linjen
2. g7
Det lader til, at Sorts ressourcer allerede er opbrugte. Men naturligvis
ikke, hvis man er bekendt med Sutovskys 55. Tc8!
2... Tg1! 3. Kxg1 d2
Nu duer 4. g8D ikke, på grund af
4... d1D+ og slag på h5. Og efter 4.
Th6+ Kd7 (Kc7) 5. g8D d1D+ falder
tårnet også efter en skak på d2.
4. Td5! Kxd5 5. g8+D og Hvid

Den tidligere europamester Emil Sutovsky har måske et vist slægtskab med uglen.
Han fandt i hvert fald en kløgtig redning i partiet mod Fabiano Caruana. Den smarte
redning inspirerede Steffen Slumstrup til en slutspilsstudie med samme pointe.
Foto: Cathy Rogers.

vinder.
En lille, hyggelig studie med gensidige tårnofre. Bemærk, at Sutovskys idé ikke medførte den ønskede
remis. Det går ofte sådan, at nye
ideer byder sig til og ændrer den
oprindelige hensigt.
2... Tg1! i studien ovenfor var en tro
kopi af 55. Tc8! i partiet. I en sådan
grad, at man kan diskutere, om der
er tale om inspiration eller gedigent
“tyveri”. Andre gange er inspirationen af mere subtil karakter, og i de
to sidste eksempler har jeg bygget så
meget på den oprindelige idé, at jeg
vil vove at påstå, at ingen ville kunne
gennemskue inspirationen uden di-

rekte at blive gjort opmærksom på
det.
Toms Kantans
Miguel Illescas Cordoba
Tromsø 2014
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Min næste studie er faktisk min største enkelt-succes, da det indbragte
mig den hidtil højeste score i FIDE
Album, 9 point af 12 mulige. FIDE
Album er en bog med de bedste
skakopgaver i en tre-årig periode,
fordelt på otte forskellige opgavegenrer, herunder studier. Komponisternes “blå bog”, om man vil.
Mine taknemmelige tanker bør sendes sydpå til Spanien og nordpå til
Norge. Studien er nemlig inspireret
af et enkelt, fantastisk træk i et parti
fra OL i Tromsø 2014 i matchen
mellem Letland og Spanien. Partiets
vinder præsenterede skakverdenen
for en kombination, jeg ikke var
stødt på før. Før diagrammet har
Hvid netop indbudt til tårnafbytning med
19. Tb1-b8??
Illescas havde ikke ventet trækket,
da det i værste fald kan mødes 19...
0-0 med fint sort spil. Han fandt
noget meget bedre.
19... Txb8! 20. Lxc6
Denne binding virker speciel
stærk, fordi løberen er understøttet
af dronningen. Men det er faktisk
dronningens placering på a4, der tillader Sort en stærk modkombination.

20... Th1+!!
Tårnet ofres på et felt, hvor det
kan slås af to brikker. 21. Lxh1 duer
naturligvis ikke på grund 21... Dxa4.
Men…
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21 Kxh1
... er ikke meget bedre. Sort svarer
21... Ld5+
og igen bruges bindingen af Lc6.
Efter
22. Kg1 Dxc6 vandt Sort komfortabelt i træk 30.
Jeg ville bygge en studie med den idé,
dobbeltofferet på h1. I flere måneder
forsøgte jeg mig forskellige opstillinger Som komponist er man underlagt strenge krav. Studien skal være
korrekt og entydig, alle officerer (og
gerne bønder) skal deltage i spillet og
flytte undervejs. Og der skal naturligvis ske noget, der taler til skakspillerens æstetiske åre.

Studien skal være korrekt
og entydig, alle officerer
(og gerne bønder) skal
deltage i spillet og flytte
undervejs. Og der skal
naturligvis ske noget, der
taler til skakspillerens
æstetiske åre.
På et tidspunkt fik jeg den idé, at Illescas’ dobbeltoffer kunne gentages.
Til sidst lykkedes det mig at vise
ofret tre gange. To gange i hovedvarianten af min studie, og en enkelt
gang i en sidevariant.

Miguel Illescas fandt i Tromsø en krydsbinding af sjælden skønhed.
Foto: Cathy Rogers
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Hvid trækker og vinder
Steffen Slumstrup Nielsen
3. præmie,
Sinfonie Scacchistiche 1965-2015
1. Ld4+ Kd3
1... Ke4 2. Lxc5! (2. Db4? Kxd5 3.
Lxc5 Df3+ 4. Kxa4 Dd1+ 5. Kb5
Df1+) Dxc5+ 3. Db4+ Dxb4+ 4.
Kxb4 Kxd5 5. Td7+ og vinder.
2. Db4 Lb6
De første træk bruges til at bringe
skuespillerne frem på scenen. Nu
følger i virkeligheden allerede studiens dybeste træk. Hvid forudsiger
Sorts tårnoffer i næste træk, affinder
sig med tabet af dronningen og forbereder sig til en lang taktisk sekvens.
3. Tg7!
Alternativet er lige præcis ikke
godt nok 3. Th7? Tc3+ 4. Lxc3 Lc5 5.
Th3+ Ke2 6. Th2+ (6. Te3+ Kf2 =)
Kf1 7. Th1+ Kg2! 8. Tg1+ Kh3 (8...
Kh2? 9. Le5+) 9. Th1+ Kg2 10. Tg1+
Kh3 og Hvid må affinde sig med
remis.
3... Tc3+
Sort er nødt til at vinde Hvids
dronning. 3... Dd6 4. Tg2! Tc3+ 5.
Lxc3 Lc5 6. Td2+ Ke3 7. Ld4+ og
vinder.
4. Lxc3 Lc5 5. Tg3+ Ke2
5... Kc2 6. Tg2+ giver trækomstilling til hovedvarianten
6. Tg2+
6. Te3+? er kun umiddelbart
smart, for Sort svarer 6... Kf2!
6... Kf1
I sidevarianten 6... Kf3 følger det
første Illescas-træk
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7. Tf2+!
Sådan. Sort er fortabt på grund af
7... Kxf2 8. Ld4+ eller 7... Lxf2 8.
Dxf8.
Efter hovedvariantens 6...Kf1 følger studiens andet Illescas-træk

9. Te3+!
Vi kender efterhånden systemet. 9.
Td1+ Ke2 10. Te1+ Kd3 spilder tid.
9... Kc2 10. Te2+ Kd1
Eller 10... Kd3 11. Td2+ Ke3 12.
Ld4+. På 10... Kc1 følger f.eks. 11.
Lb2+ Kd1 12. Te1+ Kc2 13. Tc1 og
vinder.
11. Td2+
11. Te1+ Kc2 12. Te2+ Kd1 spilder
igen tid.
11... Ke1
Eller 11... Kc1 12. Lb2+ Kb1 13.
Td1+ Kc2 14. Tc1+.
12. Tf2+
Det sidste fine trick, som dog ikke
er en “ren” Illescas, da 12… Lxf2 ikke
er et lovligt svar. 12. Td4+(?) Ke2 13.
Te4+ Kd1 14. Te1+ er en tidsspildedual.
12... Kxf2
12...Kd1 13. Txf8
13. Ld4+ Ke2 14. Dxc5
Det var ikke for sent at gå galt i
byen. 14. Lxc5? Df3 og fordelen er
minimal, men nu vinder Hvid let.
1-0.

Tidspildedual

7. Tg1+! Ke2!
7... Lxg1 8. Dxf8+.
7... Kxg1 8. Ld4+.
8. Te1+ Kd3
Ikke 8... Kf3 9. Tf1+ eller 8... Kf2
9. Ld4+.

Studier må som udgangspunkt ikke have flere end
en løsning. Men det er
alment accepteret, at der
må eksistere såkaldte
tidspildedualer. Det
betyder, at Hvid må have
et andet træk, der fører til
gevinst (eller remis, når
det er fordringen), hvis
han på et senere tidspunkt vender tilbage til
stillingen inden dette
træk og fortsætter med
hovedgevinstplanen.
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Dansk Skaksalg
ÅBENT HUS DEN 3. MARTS
Skaksalget holder den 3. marts fra 11.00-16.00 åbent hus for alle,
der gerne vil have mulighed for at ose lidt i butikken
– vi glæder os til at se jer.
TIL KLUB OG SKOLE

Klubsæt med foldbart turneringsbræt, brikker i træ, æske
Kr. 349

Klubsæt med massivt bræt i
mahogni og ahorn, brikker, æske
Kr. 549

Skole-/juniorsæt med foldbart
bræt, plasticbetrukket og brikker i
plast samt stofose – 3 modeller
Fra kr. 199

LUKSUS - SKAKSÆT - GAVEIDE
Polgar de Luxe Chess Set

• Bræt– palisander og ahorn
• Polerede brikker i buksbom
• Luksus - opbevaringsæske

Kr. 1600,-

Luksusbræt i mahogni og
ahorn

Luksusbræt i palisander og
ahorn

• Polerede luksus brikker
• Polerede luksus brikker i ro-

• Luksus-opbevaringsæske

sentræ og buksbom
• Luksus - opbevaringsæske

Kr. 1499,-

Kr. 1399,internet www.skaksalg.dk • email sales@skaksalg.dk
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Dansk Skaksalg

E-BOARDS
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,-

BØGER OG CHESSBASE PRODUKTER
• Julius Nielsen– blandt verdens bedste i korrespondanceskak – 2017
• Plovjernet
• Larsen
• Thinking inside The Box
• Fritz 16
• Mega Database 2018, Big Database 2018 og meget mere
Løbende nye udgivelser og tilbud på shop’en.
www.skaksalg.dk • sales@skaksalg.dk • Tlf: 61 13 64 60 • Skerningvej 2, 5750 Ringe
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Afsender: Dansk Skak Union, Luneparken 25, 6070 Christiansfeld

Magasinpost SMP
ID-nr. 42197

Aronian og Cramling vandt
Som sædvanlig var den åbne turnering Gibraltar Masters meget stærkt
besat. De fleste af verdens stærkeste spillere undgår som regel at stille op
i åbne turneringer, men høje pengepræmier er et godt lokkemiddel.
Syv spillere delte førstepladsen efter 10 runder: GM Hikaru Nakamura,
USA, Richard Rapport, Ungarn, Maxime Vachier-Lagrave, Frankrig,
Levon Aronian, Armenien, Nikita Vitiugov, Rusland, Michael Adams,
England, og Liem Le Quang, Vietnam, alle 7½.
De fire spillere med bedst korrektion spillede omkamp om titlen. Aronian slog Rapport i den ene semifinale, mens MVL besejrede den forsvarende mester Nakamura. I finalen vandt Aronian over MVL med 2½-1½.
Pia Cramling blev bedste kvinde på 30. pladsen, og det gav hende en præmie på 15.000 engelske pund (ca. 125.000 kr.). Pia Cramling scorede 6½
point og var på forhånd seedet som nr. 104.

Pia Cramling og Levon Aronian fik overrakt sejstrofæerne af turneringens formand
James Humphreys.
Foto: Maria Emelienova.

