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E

ndnu et nummer af Skakbladet, endnu en ung på coveret. Det er
selvfølgelig med vilje, men det afspejler også den virkelighed, der
hersker i øjeblikket i dansk skak, hvor den unge generation for
alvor er trådt frem i forreste geled, flot symboliseret af bare 23-årige Bjørn
Møller Ochsners suveræne sejr ved DM i Svendborg.
Og yderligere sat i relief af, at de to juniorer – de to helte fra ungdomsEM – Jesper Thybo og Jonas Bjerre delte andenpladsen. Det var selvfølgelig et historisk svagt DM uden de allerbedste, men at resultatet ikke
var tilfældigt, satte Thybo og Bjerre en tyk streg under kort efter ved at
besætte de to første pladser i den kendte københavnske GM-turnering
CCC, oven i købet med en stormesternorm til Thybo som ekstra krydderi.
Også internationalt er det ungt, fint understreget af den 25-årige amerikaner Fabiano Caruanas sejr i kandidatturneringen i Berlin. Den mest
imødesete event længe, og den skuffede ikke. Skakbladets faste skribent
Jacob Aagaard var ved ringside og kommer med en dyb analyse af begivenhederne.
Ud over denne masterclass er der som sædvanlig et væld af læsestof,
blandt andet om divisionsturneringen, der måske trænger til en modernisering. Det er i hvert fald et krisetegn, at der endnu engang er et stærkt
hold, som trækker sig, men også tankevækkende, at flere hæderkronede
klubber lider.

God læselyst!
Jan Løfberg og Lars Schandorff
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Investering i fremtiden
Dansk Skak Unions hovedbestyrelse har på mødet i påsken vedtaget en plan for at
promovere skakken markant over det næste års tid. Planen består af flere dele, og blev
vedtaget med 16 stemmer for, ingen imod og en der undlod at stemme.

ningspunkt og vil være henvendt til
potentielle medlemmer.
I samarbejde med lokale klubber
vil Rune Friborg være ankermand
for otte spændende arrangementer
rundt om i landet. Målet skal være at
lave noget anderledes. Fokus vil ligge
på det farverige, hyggelige og indbydende. Har man en ide til et arrangement, der kan promovere den
lokale klub, skakken og DSU, er man
meget velkommen til at kontakte
Rune Friborg. DSU vil typisk
komme med et tilskud på 6.000,- kr.
til hvert af disse arrangementer.
Rune Friborg vil sammen med et
par dygtige grafikere udvikle en grafikpakke baseret på Dansk Skak
Unions logo og historie. Grafikpakken indeholder f.eks. skrifttype, farveskema og designelementer, og
pakken gør det nemt at producere
flot og tidssvarende materiale.
DSUs formand Poul Jacobsen fortæller om projektet: ”Formålet med
Rune Friborgs aktiviteter er at skabe

opmærksomhed om DSU og vække
interesse hos medierne. Denne opmærksomhed skal Dansk Skak
Union så udnytte i forhold til at tiltrække nye medlemmer, skabe kontakt til sponsorer og ændre det lidt
støvede image skakspillere kan have
i resten af befolkningen.”
Anden del af DSUs fremtidssatsning er medlemskampagner for de
klubber, der er klar til at modtage
helt nye skakspillere. Det kunne være
til introduktionsundervisning, som
det allerede er blevet prøvet i Aalborg, Syddjurs og Allerød. Hvis en
klub har andre ideer til at modtage
nye spillere, indgår DSU meget gerne
i markedsføringen af disse. DSU vil
hjælpe klubberne med direkte markedsføring på Facebook, udarbejdelse af brochurer/flyers i DSUs nye
grafiske design og indsamle erfaringer fra de allerede afviklede forløb, så
gode ideer kan genbruges og dårlige
erfaringer vælges fra. Man vil også
se, at hjemmesiden www.skak.dk i

Nogle skarpe til
Rune Friborg
Af Lars Schandorff
Rune Friborg og Poul Jacobsen er enige om kursen, der skal være med til ændre det støvede image, som skakspillere kan have
i resten af befolkningen.
Foto: Thomas Vestergård.

Af Thomas Vestergård
presseansvarlig i DSU

D

SU har indgået en aftale med
Rune Friborg, der er kendt for
sine mange arrangementer i græsrodsbevægelsen Fucking Skak og for
sine populære skakvideoer. Rune
Friborg skal være bagmanden for
bl.a. to store flagskibsarrangementer,
et i København og et i Aarhus, hvor
skakken bliver markedsført og præ-
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senteret på helt nye måder. Der er
mange idéer på tegnebrættet, f.eks.
kunne natklubben Chateau Motel
danne rammen om danske topspilleres møde med et stærkt kvindehold i en lynskakmatch, der sendes
live på nettet med f.eks. den engelske
stormester Simon Williams som
kommentator. Natklubbens gæster
vil samtidig kunne følge hele begivenheden på storskærme og prøve
kræfter mod en ung skakspiller, der

vel at mærke vil spille blindt.
Udover de to spektakulære arrangementer i Aarhus og København vil
Rune Friborg bidrage med en lang
række andre tiltag. Der skal produceres en serie underholdende og professionelle promoveringsvideoer.
Derudover skal der produceres seks
film af cirka en times varighed, der
sætter fokus på det skaktekniske.
Disse sidste videoer vil typisk have
en dansk stormester som omdrej-

Et skakarrangement på en
københavnsk natklub med nogle
unge ukrainske kvinder, lyder det
ikke lidt drengerøvsagtigt?
Jo, det gør det, og jeg har også en
indre drengerøv. Og dem er der
mange af. Jeg håber, det er tilpas anderledes til at folk stopper op og
tænker. Og hvis man stopper op og
tænker over skak: det er sgu da
egentlig pissefedt, det er sgu da pissespændende. Så har vi vundet. Det
er alt, det kræver.

Da jeg interviewede dig sidst til
Skakbladet for godt et år siden
havde Fucking Skak knap 1000
medlemmer. Nu har I 1400. Det er
som om, det kører af sig selv.
Hvad skal der til for, at Dansk
Skak Union kan opleve noget
lignende?
Dansk Skak Union skal være mere
attraktiv. De skal have et bedre tilbud. Så når folk går ned i en klub og
siger: Jeg kunne godt tænke mig at
spille noget skak, skal de blive mødt
af noget, som de forstår, og de skal

højere grad vil henvende sig til nye
interesserede. Til at hjælpe med disse
opgaver har DSU ansat Maria Vasova fra Aalborg Skakforening som
studentermedhjælper. Maria læser til
daglig til markedsføringsøkonom på
UCN Aalborg. Maria Vasova vil også
blive drivkraft bag DSUs ungdomsside på Facebook.
Hvis en klub vil gøre brug af
DSUs hjælp til en medlemskampagne, skal man henvende sig forretningsudvalget, der så eventuelt vil
bevilge, at DSUs ansatte træder til
som hjælpere.
DSUs satsning over det næste års
tid er selvfølgelig ikke gratis. Hovedbestyrelsen har afsat 558.000 kr. til
Rune Friborgs del af projektet
(374.000 kr. til løn og 184.000 kr. til
omkostninger) og 190.000 kr. til de
ekstra tiltag, der skal foregå internt i
DSU.
Har man spørgsmål, ideer etc. til
Rune Friborg, så send en mail til
rune@ruxogsoenner.com

føle sig velkomne. Og så skal Dansk
Skak Unions profil online være tidssvarende. Den konkurrerer med alt
det andet mediestøj, der er, Facebook, instagram, computerspil og
meget mere. Og det går hurtigt, og
det er trendy, og fra alle de konkurrerende spils side har man sat så
meget ind på, at det er tjekket, det er
nemt tilgængeligt, og det ser pissefedt ud.
Hvad med økonomien, spiller det
ind? Det er jo gratis at melde sig
ind i Fucking Skak.
Ja, det er klart. Hvis det var gratis at
melde sig ind i DSU, ville vi have
20.000 medlemmer. Det er også en
udfordring. Skak, og det som DSU
tilbyder, er dybere end de fleste
andre flygtige Facebook-tilbud. Det
gælder om at få folk gjort interesseret, få dem hooked, og få dem dybt
nok ind i skak – de skal lige ind og
Investering i fremtiden • 5

Rune Friborg: Skakken har
en dragende æstetik som
fortryller folk.
Foto: Lars Schandorff.

forstå det, hvor dybt spillet er - så de
kan se visdommen i at melde sig ind.
De skal forstå, hvad det er, de får ud
af det. Vi strømliner hele tilmeldelsesprocessen. Der kommer en ny
hjemmeside, hvor det eneste, du kan,
er, at du kan melde dig ind i Dansk
Skak Union på en supernem måde,
du kan se nogle skakvideoer, og du
kan finde ud af, hvor der sker noget
interessant skak i nærheden af dig.
Er der lavet et konkret mål med
projektet? Der er tiltag i mange
forskellige retninger, men er der
en overordnet fællesnævner?
Ikke i kontrakten, nej. Men jeg har
et. Vi skal gå fra at tabe medlemmer.
Det skal vendes. Det kan godt være,
at DSU er en støvet gammeldags organisation, men det kan ikke passe,
at med det image som skak i det hele
taget har i dag, at man ikke kan have
en blomstrende organisation. Mit
personlige mål er at vende udviklingen, så der kommer flere medlemmer.
Du kommer fra det alternative
skakmiljø. Hvordan vil du
beskrive skaks image der?
Der er det fantastisk. Skakkens
image har ikke nogen problemer.
Det er DSUs image, der har et problem. Vi har Magnus, det er fantastisk. Han er næsten dansk. Skakken
er tilgængelig alle vegne. Du kan se
videoer på YouTube. Folk ved godt,
at skak ikke bare er et spil som andre.
Det er spillenes spil. Skakken har en
dragende æstetik som fortryller folk.
Det er ikke for sjov, at i en film, hvis
man skal vise skurken og helten i en
konfrontation, og man vil vise, at det
har en intellektuel komponent, så
lader man dem spille skak.
Når du taler om skak, er du meget
passioneret. Hvad var dit drive til
at kontakte Dansk Skak Union
med alle de her ideer?
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Team Nordea Skanderborgs holdleder Allan Erik Andersen med DM-pokalen. Her er han fra venstre omgivet af
Jackie Andersen, Mads Boe, Daniel Semcesen, Jonas Bjerre, Mads Hansen, Nicolai Vesterbæk Pedersen og Bjørn Møller.
Foto: Claus Qvist Jessen.

Jeg har lavet skak i ti år, fordi jeg ikke
kunne lade være. Jeg så på Facebook
og andre steder, at Dansk Skak
Union tabte medlemmer, og så
tænkte jeg over, at jeg heller ikke selv
er medlem af Dansk Skak Union, og
hvorfor jeg ikke er det. Jeg har lavet
over 100 skakvideoer, jeg har lavet 80
plus skakarrangementer. Jeg er en
kæmpe skaknørd. Hvorfor er jeg
ikke medlem af Dansk Skak Union?
I princippet er der ikke anden grund
end, at de ikke har budt mig velkommen på en måde, som jeg kunne
forstå og som talte til min personlighed. Og det samme gælder for alle de
folk, jeg spiller skak med i Fucking
Skak. Det må betyde, at det er en god
forretning at byde de folk velkommen. Hvem ved, hvordan man gør
det? Det gør jeg! Det er det jeg laver
professionelt: branding, videoer, social media og så videre. For mig at se
var det et match made in Heaven.

lav. Jeg er superklar til at gå ud og
snakke med klubberne og hjælpe
med arrangementer. Jeg vil gerne
komme med en opfordring. Hvis der
er nogen, som tænker: Min klub
kunne godt tænke sig at snakke med
Rune, eller, hvis der er en, der har
den her bragende ide, så må man
meget gerne skrive til mig. Jeg laver
det her på fuld tid, så jeg har kontortid hver dag! Dem som har lyst til at
lave ting, dem som tænker: Jeg tror
jeg laver mit eget skakarrangement,
fordi jeg kunne godt tænke mig, at
det var på den her måde, dem som
står for at lave hjemmesiderne, ildsjælene, de har tit en masse drive, en
masse ideer, en masse superfede ting.
Hvis vi kan få det på banen, kan vi få
en fed synergieffekt, og få det til at
rulle endnu mere. Man skal ikke
holde sig tilbage! Man må også gerne
være kritisk, men man må også
gerne formulere sig sødt.

Fucking Skak og de folk du omgås
er jo lidt storby hipt. Hvordan tror
du, det vil blive modtaget i det
brede land? Er klubberne
overhovedet klar til det her?

Hvilken rolle spiller det sociale
omkring at være medlem af
Dansk Skak Union?

Det er jeg nysgerrig på. Skak transcenderer alle forskelle, land-by, høj-

Det er det hele. Det er alfa og omega.
Hvis du ikke er interesseret i det sociale, kan du bare spille på nettet.

Spændingen forduftede
På forhånd var der lagt op til en guldkamp i Xtracon Skakligaen mellem Team Nordea
Skanderborg og Brønshøj, men rigtig spændende blev det aldrig. I øvrigt var det småt
med spænding i de fleste divisioner, hvor topholdene tidligt trak fra og bundholdene
sivede stille og roligt mod nedrykning. Et enkelt spændende oprykningskamp fandt
sted i 2. division gruppe 2 mellem Holbæk og Sydøstfyn
Af Jan Løfberg

F

ør starten på Xtracon Skakligaen
trak de seneste to års suveræne
mesterhold Philidor deres mandskab. Philidors anvendelse af bagdøren førte til, at Hillerød blev genoprykket til Xtracon Skakligaen,
mens Taastrup fik lov til at blive i 1.
division og Frem 2 i 2. division.
Hillerød fik før sæsonstart tilgang
af stormester Sune Berg Hansen.
Efter hen ved 30 sæsoner på Helsingørs divisionshold valgte Sune udfordringen på et 1. bræt i ligaen. Den
markante styrkelse gjorde, at man
ikke i denne sæson ventede at finde
nordsjællænderne blandt de to nedrykkere.

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

—
3
3
2
3
3
3
2
4
1

5
—
1½
4½
2
3
4½
4½
4
2

5
6½
—
2½
2½
4
3
3½
2½
2

6
3½
5½
—
3
4½
5
3
2
3½

I den anden ende af tabellen ventede
man at finde Brønshøj Skak Forening og Team Nordea Skanderborg.
Brønshøj åbnede med en impone-

5
6
5½
5
—
4
2½
4
2½
3

5
5
4
3½
4
—
1½
6
4½
4

5
3½
5
3
5½
6½
—
3½
3
4

6
3½
4½
5
4
2
4½
—
6
4

4
4
5½
6
5½
3½
5
2
—
5½

7
6
6
4½
5
4
4
4
2½
—

48
41
40½
36
34½
34½
33
32½
31
29

17
9
13
10
8
7
7
6
6
5

rende sejr på 6½-1½ mod Jetsmark.
Men allerede i 2. runde tabte BSF
3½-4½ til SK 1968. Resultatet demonstrerede hos Brønshøj en sårSpændingen forduftede • 7

Stormesterrutine hos Hillerød. 1. bræt Sune Berg (th.) og Lars Schandorff.
Foto: Claus Qvist Jessen.

barhed, som man helst ikke skal have
for megen af, hvis man vil gøre sig i
guldkampen. Skanderborg satte sig
solidt på førertrøjen fra 4. runde,
hvor det blev til 7-1 over Bov. Skanderborgs position blev styrket i 6.

runde med en sejr på 5-3 over
Brønshøj.
Med til at sikre guldmedaljerne
for Skanderborg var: GM Rasmus
Svane 1½/3, GM Mads Andersen
5/7, IM Bjørn Møller Ochsner 4½/9,

GM Daniel Semcesen 2½/6, IM Nicolai Vesterbæk Petersen 5½/8, FM
Jonas Buhl Bjerre 3/4, IM Mads
Hansen 7/8, Jackie Andersen 7/9, FM
Mads Boe 6/8, Peter Grove 4/6, Jan
Rode Pedersen 1/2, Tavs Bjerre ½/1
og Kai S. Munk ½/1.
Dr. Elo kan i sin himmel glæde sig
over, at hans forudsigelse om, at nedrykkerne skulle findes blandt BMS,
SK 1968, Nordre og Bov. De københavnske oprykkere fra BMS kom
godt fra start og var aldrig reelt i
nedrykningsfare. SK 1968 slap afgørende væk med en sejr på 6-2 over
Århus/Skolerne i 7. runde.
Nordre er med 13 danske holdmesterskaber suverænt den klub, der
er indgraveret flest gange på DMpokalen. Men siden 1990 har andre
aarhusianske klubber været stærkere,
og Nordre har siden tilhørt bunden
af den bedste række med nogle afstikkere til den næstbedste række. På
resultattavlen kan man ikke undgå at
blive imponeret af Jørn Sloth, der

Jørn Sloth (th.) har vundet mange danske holdmesterskaber for Nordre. Det første i sæsonen 1963/64! Her møder han
Kim Pilgaard fra Brønshøj. Sloth scorede 5 point af ni, men det var ikke nok til at redde Nordre.
Foto: Claus Qvist Jessen.
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scorede 5 point af ni. Jørn Sloth var
med på det Nordre-hold, der for første gang vandt DM i 1963-64. Nu
står den på 1. division igen for den
hæderkronede klub.
Det gør det ikke for den anden nedrykker, Bov. Kort efter afslutningen
på divisionsturneringen meddelte
klubben, at den lukker efter 92 år
(Bov Skakklub blev i 1977 til ved en
sammenslutning mellem Padborg
Skakklub, stiftet 1925, og Kruså
Skakklub, stiftet 1956). Det angives,
at et sammenfald mellem divisionsturneringen og den tyske liga er årsagen til lukningen.
Vi har bedt Xtracon Skakligaens
topscorer IM Mads Hansen fra Team
Nordea Skanderborgs guldhold om
en beretning med udsyn fra Søhøjlandet:

… og så står der
Skanderborg på
pokalen igen!
Efter at have set Danmarksmesterpokalen blive bragt til Skanderborg
i den afsluttende dobbeltrunde de
sidste mange år og efterfølgende forladt byen igen, havde den i år fået
hjemve og er nu igen at finde i adressen med postnummeret 8660.
Det blev konklusionen for denne
sæson af Xtracon Skakligaen, efter
man fik talt de hårdt optjente point
op, som de 10 konkurrerende hold
sled for at bjerge hjem til deres respektive hold. En liga, der som skudt
op af jorden fik farvel fra forhåndsfavoritten fra Philidor midt i den
forgangne sommer og dermed åbnede for, at en ny tronfølger måtte
komme til magten. Den ære var der
mange håbefulde kombattanter, der
ville have nallerne i, især efter rygtet
om denne sportsligt kærkomne
overraskelse.
I Skanderborg havde vi i hvert fald
satte alle sejl til for at det måtte blive
vores tur igen. En optimisme i høj

grad hjulpet af både mere belejlige
datoer for holdsæsonen, da den i år
ikke kolliderede med de tyske ligaers
spilledage, hvor størsteparten af
vores hold er blevet spejdet og signet
i det tyske, og af en ret så signifikant
spillertilgang af den senere danmarksmester, ”bjørnen” Ochsner.
Han havde bestemt ikke fundet sine
græsgange i Søhøjlandet, hvis det
ikke været for en forbilledlig indsats
af Peter Grove i transfervinduet, der
med smiger og lovninger om succes,
gjorde det muligt at kunne præsentere den ærgerrige, men dog knæskadede aarhusianer til næste pressekonference ved sommerens overgang. Ambitionen for Team Nordea
Skanderborg stod udtrykkeligt klar:
der skulle dæleme sættes mat!
Det fik man at se allerede i den
første dobbeltrunde. Først i sæsondebuten, som blev indledt med en
smal sejr på 5-3 mod Århus/Skolerne, hvor vi fik set vores allesammens Jonas med et skarpt øje rettet
mod modstanderens ensomme
konge, der så fik ubudne gæster:
Jonas Bjerre, Skanderborg (2354)
Ulrik Vinter Schou,
Århus/Skolerne (2336)

22. f5!?
Frem må den!
22... Lxg3?
Mere standhaftigt havde været
22... g5 for at lukke ned for alle de
brikker, der nu kommer flyvende
mod kongen.
23. fxg6!

Jonas giver smart en officer - oven
i købet med skak – for at komme på
besøg hos kongen, som nu rigtig
byder ind til bal – et bal som snart er
over.
23... Lxh2+ 24. Kh1 fxg6 25. Lxg6
Te5 26. Txf6 Lg4 27. Df1 Sd6 28.
Tf8+, opgivet.
Dronningen sætter mat i f-linjen i
næste træk.
1-0.
Den samlede sejr, blev som så mange
gange før i vores kampe i Aarhus, fejret på den lokale kineserrestaurant,
hvor man til vanligt syn, så en flok
glubske brikflyttere indtage buffeten
med Bjørn som kaptajn på skuden.
Men denne gang tabte vi andre altså
undermunden over den appetit,
Jonas havde sat for dagen, hvor kompasset flittigt var rettet mod softicemaskinen.
Dagen efter mod Hillerød var det
verdens bedste Jackie, der så sandelig
var i hopla og måske inspireret af
Jonas dagen forinden havde rettet
sine brikker så intensionsfyldt mod
den sorte konge:
Jackie Andersen, Skanderborg
(2388)
Jens Østergaard, Hillerød (2220)

21. Te1!
Stærkt!
Overgiver den eneste åbne tårnlinje til Sort for at undgå, at Sort får
lov til at bytte alt for mange tårne i
d-linjen. Angrebet kan køre videre,
Spændingen forduftede • 9

og Sort må forsøge at møblere rundt,
så han kan forsvare sig mod Hvids
mange angrebsbrikker.
21... Lf8 22. h5 Se7 23. Sg5 Sf5
24. hxg6 fxg6
24... hxg6 var sikkert planlagt af
Sort nogle træk forinden, men senere fortrudt, da han så stillingen på
brættet. Det kan typisk ske, når man
bliver angrebet.
24… hxg6 25. Lxf5 gxf5 (25... exf5
26. Dh4 Lg7 27. e6) 26. Dh4 havde
givet et ubehageligt og vindende angreb for Hvid.
25. Sxe6 Dc6 26. Le4 Dxe6 27.
Lxb7 Ta7 28. De4
og Jackie sidder tilbage med en
merbonde, der ser go’ ud i e-linjen,
samt et par løbere, der kan støtte
den. Hvid gjorde godt brug af den
fordel og vandt 10 træk senere.
1-0.
Det markerede en herlig åbningsweekend for Skanderborg-drengene
med to sejre i bagagen og ingen individuelle nederlag.
Vores første enkeltrunde blev en
retur til hjemmebanen i Sundhedscenteret i Skanderborg. Denne gang
mod Nordre, som notorisk altid
kæmper røven ud af buksen mod os,
og bliver belønnet for det med point
over Elos forventede score. De fem
forgangne år har vi fået 4, 5, 4½, 6 og
3½ point i de opgør på trods af at
være favorit på cirka samtlige brætter alle gange. I år var ingen undtagelse, hvor vi hang med røven i
vandskorpen og fik 4-4, det eneste
matchpoint vi måtte slippe i sæsonen. Og matchen forløb på samme
måde, som det gjorde sidste sæson:
6 remiser og et nederlag og et håb
om, at sidstemanden ville kunne
slide en sejr hjem i et tæt-på-dødremis-slutspil. Begge gange lykkedes
det, og begge gange var det undertegnede, der til sidst sad tilbage:

46. Dh8+
Slutspillet har været meget lige og
tæt på remis i et stykke tid, og det
ville også have været den sandsynlige
konklusion, hvis jeg ikke havde haft
følgende trick i ærmet
46... Kg5 47. Dxe5+ Kh6 48.
Dh8+ Kg5 49. Dd8+ Kh5 50. g4+!
Sort havde ønsket, at en passant
var et bedre træk her
50... hxg3 51. Dh8+
og mat på h4, som jeg burde have
set trækket før, hvor der også var mat
på h4.
1-0.
Derefter fulgte en tur til grænsen og
tysker-holdet Bov, som bød flinkt
velkommen. Sidste gang vi var på
besøg her blev det til en 7½-½ sejr
samt Jonas’ debut i Xtracon Skakligaen med en fornem sejr, hvor den

dengang 11-årige stilistisk koordinerede sine tre officerer bedre, end
modstanderen gjorde brug af sin
dronning. I år blev endnu en storsejr
på 7-1, og lige hvad vi havde brug for
i at kunne erobre førstepladsen fra
Brønshøj, som havde sat sig på den i
de første tre kampe, men måtte give
slip på den, da de overraskende tabte
deres 4. runde opgør mod BMS.
Her igen i Bov blev det til debutsejre på førsteholdet, denne gang til
både Bjørn og Grove, som jo er
synergi i dets definition – og som tydeligt viste vigtigheden af sommertransferen for begge. Topplaceringen
– og måden den kom på – blev naturligvis fejret, med en go’ bi’ ma’. Ja,
fynsk bliver der så ofte ytret på holdet, hvilket nok vil komme bag på de
fleste, da undertegnede jo er den
eneste, der normalt slynger rundt
med den dialekt. Grunden skal findes i at verdens bedste Jackie også
har fundet glæden i fynsk og især
den legendariske sætning fra et
Krimi 5-klip: ”Det’ ham uu’ee på den
bååå’ dér!” som er fast inventar i
Team Nordea Skanderborgs holdkampe – og oftest til stor fornøjelse.
Denne gang startede det uundgåelige, at den eneste fynbo blev kaldt
ved ”båå’en” – det måtte jo ske, såå…
ja, vi hygger os!
Næste dobbeltrunde i Aarhus bød

Mads Hansen, Skanderborg (2391)
Johnni Veng, Nordre (2255)
Fra topkampen mellem Brønshøj og Skanderborg i Chess House.
Foto: Claus Qvist Jessen.
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på storsejre på 6-2 til både os og
Brønshøj om lørdagen, inden topopgøret måtte lyde om søndagen.
På det her tidspunkt havde vi slået et
lille hul på 2½ point til det altid farlige Brønshøj-hold, så vi følte, at de
var nødt til at komme efter os i den
indbyrdes kamp, hvis de lystede at
flirte med DM-pokalen.
Holdleder Allan havde sørget for, at
tropperne var klar og af den bedste
karat til denne DM-dyst set ved den
luksus om at have rettet vores tyske
”panzerwagon” Rasmus mod Aarhus; at have to gange Danmarksmestre på bræt 2 og 3 samt verdens
bedste Jackie med knap 2400 helt
nede på bræt syv – unødvendigt at
nævne, men troen og selvtilliden på
vores hold var høj!
Som holdkampen forløb, var der
god grund til det. Der blev gået til
stålet og sikret vigtige sejre af Mads
A, Bjørn og Nicolai VP og en samlet
5-3 triumf. Bjørnen var ellers midt i
en vigtig universitetseksamen i den
weekend, men det stoppede ham
ikke, og han formåede alligevel at
spille op til sit bedste med to overbevisende point.
Næste udebanetur var da også noooget af en udebanetur med en tur til
Pandrup, hvor man besøger dem fra
Jetsmark, som jo har ligaens næstlaveste gennemsnitsalder efter os fra
Skanderborg. Jeg kunne ikke tørne
ud i det opgør, da jeg duellerede med
iranere i skak samme tid, men ordet
lød, at det var en fornem udesejr på
5-3, hvor især Jonas havde fortjent
plads i tabloidaviserne med en matsætning i træk 15 mod en stærk
FMer. Det blev en af de skarpere varianter af Aljechins Forsvar, hvor
Sort indbyder til et springeroffer på
f7 (introduceret på topplan af Bent
Larsen i kandidatsemifinalen mod
Mikhail Tal i 1965, red.) i bytte for
en kongejagt, og de nåede til følgende stilling:

Skanderborgs spillere analyserer.

Jonas Bjerre, Skanderborg (2368)
Bjarke Jensen, Jetsmark (2319)

10. Df5?!
10. Df7 plejer folk at spille, og det
er også computerens gendrivelse af
Sorts spil, men det er en rodet stilling at sidde og spille.
10... Se5??
10... Sc5! 11. Lf4+ e5 12. dxe6+
Kc6, og Hvid har da noget kompensation for den ofrede springer, men
ikke rigeligt.
11. c5+ Kxc5 12. Dxe5 Dxd5 13.
Dxc7+ Kb4 14. Dc3+ Ka4 15. Da3
mat!
En tidlig mat på brættet.
1-0.
Inden den afsluttende dobbeltrunde
skulle de nærmeste kandidater i
Brønshøj hente 6½ brætpoint på os,
og vi kunne tydeligt snuse et danmarksmesterskab. Vi kunne des-

Foto: Claus Qvist Jessen.

værre ikke holde på vores unge
super-stormestre, Mads og Rasmus,
der også blev hevet i ærmet fra Bundesligaen og måtte tage deres tjans
mod verdenseliten i den weekend, i
stedet for at fejre afslutning med os.
På trods af det tab havde vi igennem
sæsonen vist fin stabilitet især påvist
af, hvor få individuelle kampe vi
måtte afgive, nemlig 7. Vi mønstrede
at stille med færre stormestre end
Nordkalotten, som var vores modstandere i 8. runde, men igen viste
det sig, at det var bredden, der gjorde
udslaget og især i maskinrummet på
de nederste brætter. På brætterne 5,
6, og 7 scorede vi mange point hele
sæsonen igennem, hvor jeg f.eks.
blev topscorer af Xtracon Skakligaen
med 7/8, Jackie med mindst lige så
flotte 7/9 og Mads Boe med 6/8. Et
af de partier, mod stærke Esben
Kjems Hove, skal vi se her:

Esben Hoven, Nordkalotten (2311)
Mads Hansen, Skanderborg (2377)
London-system / D 02
1.d4 Sf6
Som topscorer er jeg blevet bedt
om at kommentere et af mine partier. Valget faldt på dette lidt spøjse
parti, som havde et utal af spændende – og også svære at bedømme
– bondestrukturer.
2. Lf4 d5 3. e3 c5 4. c3 Sc6 5. Sd2
Er blevet den moderne måde at
Spændingen forduftede • 11

håndtere London-systemet på. Ideen
med at udvikle denne springer før
den anden, som man plejede, er, at
man nu kan besvare et Db6 mere belejligt.
5... e6 6. Sgf3 Ld6 7. Lg3 0-0 8.
Ld3 b6 9. Se5 Lb7 10. f4 Se7
Weekenden forinden havde jeg
vundet et parti i samme struktur i
den svenske holdturnering – lignende idé og plan – så jeg var fortrøstningsfuld.
11. Db1
11. Df3, som vi kiggede på bagefter, havde været det naturlige felt til
dronningen. Man skal spille præcist
som Sort, for ellers kan man godt
blive væltet. Man vil gerne spille
udenom den stærke springer på e5
og ikke blive straffet af den ved et
fejltrin: 11... Sf5 12. Lf2 Le7. Den vigtige manøvrering, man skal huske i
denne her struktur. 13. g4 Sd6 14. g5
Sfe4, og Sort må have en hvis kontrol.
11... Dc8?!
Jeg kan ikke lide mit kunstige
træk, hvor ideen var at gå ud af den
fremtidige binding af Sf6 og udvikle
med La6. Det havde været bedre at
fuldføre den tematiske plan med
11... g6 12. Lh4 Sf5 13. Lxf5 exf5 14.
0-0 Le7, og Sort har god kontrol.
12. Lh4 Te8?
Et sløset træk, der baserede på at
ville afskrække en åbning af e-linjen
efter et fremtidigt Sf5, men det er
ikke vigtigt her.
12... Kh8 havde for eksempel
været bedre, med omrokeringen 13.
0-0 La6 14. a3 Sfg8 i tankerne.
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Og fundamentet falder fra hinanden
39. cxd4 Txc2 40. Txa7 Td2 41.
S1f2
Springerne står i vejen for hinanden.
41... Be3 42. Kg2 Lxd4 43. Ta4
Le3 44. Ta1 Lxf2 45. Sxf2 Se5 46.
Kf1 Tb2 47. Te1 Sf3 48. Opgivet.
0-1.

Ligatopscorer Mads Hansen.

13. Lb5?
Vi brugte begge meget tid på vores
to sidste træk, men har nok snarere
forvirret os selv. Det kan ske, når
man ikke rykker.
13. 0-0 Sf5 14. Lxf6 gxf6 15. Sg4
Kg7 16. Tf3 må give Hvid fordel,
men stillingen er fyldt med dynamiske muligheder for begge parter, så
det er ikke nemt at vurdere.
13... Td8
13... Sf5! 14. Lxe8 Dxe8 15. Lxf6
gxf6 16. Sg4 Kh8 med Dg8 næste
gang havde givet masser af kompensation.
14. Lxf6 gxf6 15. Sg4?
15. Sxf7 Kxf7 16. Dxh7+ Kf8 17.
Dh6 med lille fordel. Esben fortalte,
at han havde misset nogle småting i
denne variant, for ellers bør Hvid
nok tage trækgentagelsen.
15... Kg7 16. 0-0 La6
16... h5 17. Sf2 Th8 havde været
lige, hvad lægen havde kaldt på.
17. Lxa6 Dxa6
Jeg var vild med min løber her, en
slags Sauron, som jeg kalder det til
nybegyndere, der holder øje med det

Foto: Claus Qvist Jessen.

hele, som også er temaet for resten af
partiet.

18. Tf3 Tab8?
Endnu et ligegyldigt tårn-ventetræk.
19. Sf1 h5! 20. Sf2 h4!
Høj flanke foran egen konge – der
skal tages felter, så man kan komme
først derover.

21. Th3 cxd4 22. exd4 Lxf4 23.
Txh4 Sg6 24. Th3 Th8 25. Txh8
Txh8
Nu kan der laves en fribonde i elinjen i fremtiden, men bedst af alt,
så vågner løberen mere op og kan
lave ravage.
26. Dd3 Da4
For at fremprovokere nogle svagheder på dronningefløjen, da tårnet
er bundet til a2-bonden.
27. g3 Ld6 28. b3 Da3
Men nok er nok. 28... Dd7 og f6-f5
for at åbne til den hvide konge, er da
den simple løsning her fremfor den
komplicerede af slagsen med et minoritetsangreb, som i partiet.
29. Dd2 Tc8 30. Tc1 Da6 31. a4 f5
32. Sd3 b5 33. axb5 Dxb5 34. Dc2
Db6

Stillingen er mere behagelig for Sort,
da man kan trykke Hvid på maven
lidt forskellige steder.
35. Kh1 La3 36. Ta1 Le7 37. Se3??
Den afgørende fejl, da alt ikke kan
dækkes nu:
37... Lg5 38. Sd1 Dxd4!

Efter opgøret stod den på de største
familiepizzaer i mands minde og alt
for meget af det samt en lille fejring
for, hvad måtte være nok til titlen.
Sidste runde bød på en lille 5-3
sejr mod BMS, som nok burde have
været større, men alligevel var rigelig
til at kunne løfte trofæet igen til eftermiddagstid. En ære som holdleder Allan fortjent tog sig af som den
første. Han fik sørget for stort og
småt og var så sandelig årsagen bag
det høje niveau, der blev holdt gennem hele sæsonen. En stor del af
klubbens medlemmer har i den grad
også ære i titlen, hvor der blev hjulpet til, hvor der var brug for det.
Efter fælles oprydning af spillesalen
stod den på ’pagne, vin og fællesspisning og fejring af en glimrende
holdsæson, hvor guldet og pokalen
igen kunne husere i Skanderborg,
hvor den hører hjemme.
Vi er i den grad klar til at forsvare
titlen igen næste sæson med vores
unge og fremadstormende hold, der
siden fællesafslutningen har fået
Danmarks yngste IMer og en af
nyere tids mest overbevisende DMer.
Vi har da bemærket en klub i skarp
udvikling, der overbevisende sikrede
sig oprykning i år og endelig er kommet op i den bedste række, som vil
give os kamp til stregen, for at frarive
os topplaceringen – men til den tid
skal vi nok få ram på jer.… Evans!

Ikke færdig med 40
Så vidt Mads Hansen, men han kan
være sikker på, at Team Xtracon
Køge nok skal fange ironien.

Blandt de gode individuelle præstationer bed man mærke i SK 1968s
6. bræt Pelle Rødkjær Bank (årgang
1971), der med 6½ af 9 opnåede sin
første IM-norm.
Vi overlader ordet til Pelle Bank:
Jeg har sagt det før, men siger det
gerne igen: Man kan sagtens blive en
bedre skakspiller, selv om man er
fyldt fyrre. I de senere år, efterhånden som mine børn er blevet større,
har jeg fået mere tid og lyst til skak
og er langsomt kravlet op ad styrkelisten igen. Jeg spiller fortsat ikke
mange turneringer, men masser af
lyn og hurtigskak, og sidste år var jeg
snublende tæt på min første IMnorm i Skakligaen. Derfor var jeg
heller ikke selv specielt overrasket
over, at det skete i år, selv om jeg faktisk stod skidt efter åbningen i de
fleste partier. Det følgende parti var
dog en undtagelse…
Hvid: Pelle Bank, SK1968
Sort: Bjarne Light, Bov
Trompowsky / A 45
1. d4 Sf6 2. Lg5 Se4 3. Lf4 Sc6!?
Sådan har Bjarne faktisk spillet
før, og derfor var jeg forberedt på
trækket.
4. f3 Sf6
Alternativet 4… e5?! 5. dxe5 g5 6.
Le3! Sxc5 7. h4 gxh4 8. Sc3 Sxe5 9.
Ld4 Df6 10. e3 Dg7 11. f4 Dg3+ 12.
Kd2 Sg4 blev ifølge min base spillet
sidste år i Stopa (2479) - Naroditsky
(2646). Partiet blev remis efter 13.
Th3??, men der var dronningfangst
efter 13. Se2! Df2 14. e4.
5. e4 d5 6. e5 Sd7 7. c3 e6
Alternativet 7… f6 8. e6 Sb6 9.
De2 g5 9. 10. Lg3 f5 11. h4 f4 12. Lh2
h6 13. Sa3 a6 14. g3 Dd6 15. gxf4
gxf4 16. Sh3 Dxe6 17. Sxf4 Dxe2 18.
Sxe2! er lidt bedre for Hvid, da bonden på c7 hænger. Nu kommer det
til at ligne Fransk, hvor Sort har
glemt at spille c5.
8. Le3!
Et vigtigt træk. Bonden skal til f4.
8… Scb8?
Alt for langsomt. Men hvad ellers?
Spændingen forduftede • 13

1. division gruppe 1
1. Team XtraCon Køge
2. Øbro
3. Brønshøj II
4. Næstved
5. Frederiksberg
6. Bornholm
7. K41
8. Tåstrup

27. Lxg5! hxg5 28. Sxg5 Ke8?
28… Sh8? duer heller ikke på
grund af 29. Sxe6! Kxe6 30. Dh3
mat! Bedste chance for Sort var at
give officeren tilbage med det
samme med 28… Sgxe5! Men efter
29. dxe5 Sxe5 30. Dd4 Txc3 31. Txc3
Sc6 32. De3 Tf8 33. b5 Sa5 34. Dd4!
Db8 35. Sf3 står Hvid knusende.

Pelle Bank (tv.) scorede sin første IM-norm.

Foto: Claus Qvist Jessen.

9. f4 b6?! 10. Sf3 La6 11. Lxa6
Sxa6 12. Dd3 Sb8 13. f5
Med stor hvid fordel.

29. Sxe6! a6 30. Sg7+ Kf8 31. Dh3
Kg8 32. Sf5
Truer Dh6
32… Sd8 33. Txc8 Txc8 34. Txc8
og sort opgav
inden 34. Dxc8 35. Sh6+.
1-0.

Team Xtracon i
Xtracon Skakligaen

13… Le7
Stopper Sorts initiativ på dronningefløjen og 15… cxb4 16. cxb4
Lxb4 17. fxe6 fxe6 18. Sg5 duer ikke.
Ifølge computeren var 15. c4! dog
stærkere.
15. Sc6 16. a3 Sf8 17. Sbd2 Dd 7
18. Sg5 Lg5 19. Lg5 cxd4
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20. f6!
Skærer Sorts stilling midt over.
Mindre godt er 20. cxd4?! exf5 21.
Txf5 Sxd4 22. Dxd4 Dxf5.
20… g6 21. cxd4 h6 22. Le3 g5 23.
Tac1 Sg6 24. Sf3 Db7 25. Tc3 Kd7
26. Tfc1 Thc8

Køge Skakklub under navnet Team
Xtracon Køge har for første gang
spillet sig op i den bedste række. Det
hører til en af de mindste overraskelser i nyere tid. Klubben har det
seneste år pyntet styrkelisten med en
række udenlandske stormestre og
ambitionerne har været udstukket
fra start. Da der ikke længere er udlændingebegrænsninger i dansk skak
hopper Team Xtracon Køge direkte
ind som guldfavorit i ligaen, der med
navnet Xtracon Skakligaen afslører,
at klub og liga har samme sponsor.
Man skal i den sammenhæng ikke
forvente nogen interessekonflikt.
Team Xtracon Køge var fuldkommen suveræn i 1. division gruppe 1.

—
2½
1
1½
1½
1½
2
0

5½
—
4
4
4
3
½
3½

7
4
—
3½
4½
2½
2½
2½

Mindste sejr var på 5½-2½ over de
nærmeste forfølgere fra Øbro.
Ambitionerne i Køge Skakklub
blev afstukket sidste år af formand
Erik Carlsen. De er intakte, og Køge
er derfor i skrivende stund bedste
bud på en ny danmarksmester.
I den forløbne sæson var syv af
klubbens otte stormestre i kamp: Jon
Ludvig Hammer 1½/2, Deep Sengupta ½/1, Sabino Brunello 2/2,
Boris Chatalbashev 2½/3, Eduardas
Rozentalis 2/2, Axel Smith 5½/6 og
Henrik Danielsen 5½/6. Topscorer
blev IM Mikkel Antonsen med 6½/7.
Til den kommende sæson er stormestrene den georgiske verdensstjerne Baadur Jobava, juniorverdensmesteren Aryan Tari, David
Alberto og Hans Tikkanen også opført på styrkelisten.
I bunden af divisionen var det bemærkelsesværdigt, at den gamle
storklub K41 skal ned i 2. division.
K41 har vundet danmarksmesterskabet seks gange, heraf er tre af mesterskaberne hevet hjem af
Kampklubben før fusionen.

Evans tilbage i bedste
række efter 37 år
Den vestlige 1. division så fra start
mere jævnbyrdig ud. Men rigtig
spændende nåede det aldrig at blive
– hverken i den ene eller anden ende.
Haderslev lå hurtigt håbløst sidst, og
Springeren Kolding havde også problemer med at hente point. Efter Bos
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3
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3

6½
4
3½
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—
5
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3

6½
5
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3
—
3½
3

6
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5½
3½
5½
4½
—
3

8
4½
5½
5
5
5
5
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46
31½
29½
27½
25½
24½
20½
18

14
9
9
7
7
6
4
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udtræden får Haderslev lov til at
blive oppe. Springeren blev sorteper
og hopper ned i 2. division.
Frem fra Odense, som de fleste
nok havde set i oprykningskampen,
kom meget skidt fra start. Herning
Skakklub var med i oprykningsracet
de første tre runder, men rendte så
ind i nederlag til både Skakklubben
Evans og Fredericia Skakforening, og
så stod kampen om avancement
udelukkende mellem vejlenserne og
naboerne fra syd. Evans var hele
tiden et halvt springerhoved foran
Fredericia. Forspringet var på 2½
point, inden det indbyrdes møde i 7.
og sidste runde. Matchen sluttede 44, og Evans var dermed tilbage i den
bedste række. Oprykkerne fra Fredericia kunne så trøste sig mig, at rækkens to topscorere kom fra klubben:
Michael Bæhring Madsen med 6½
af 7 og Jens Ove Fries Nielsen med
5½ af 7.
Evans’ holdleder og 4. bræt Kim
Skaanning-Pedersen overtager pennen herfra:

Efter 37 års venten og adskillige forgæves forsøg lykkedes det endelig for
Skakklubben Evans at sikre sig oprykning til divisionsturneringens
bedste række. I sæsonerne 1970-71,
1972-73, 1974-75 og 1980-81 havde
Skakklubben Evans status som 1. divisionshold, som på det tidspunkt
var den bedste skakrække. Med brug
af fortrinsvis stamspillere og kun få
reserver i de syv holdkampe, blev det
en meget homogen sæson med kun
få udsving. Af de 56 partier holdet
spillede, blev 24 vundet, 26 sluttede
remis og kun seks partier gik tabt.
Spøjse sammenfald i afbuddene,
betød at to spillere fik lov til at spille
syv hvide partier og to spillere fik lov
til at spille syv sorte partier.
I hele denne sæson har vi meldt
klart ud, at vi gik efter oprykningen.
Bent Sørensen fra Nørresundby velmenende kommentar til dette var: ”I
ved ikke, hvad der venter jer!”
I hele sæsonen var oprykkerne fra
Fredericia Skakforening og Herning
Skakklub de nærmeste forfølgere.
Herning Skakklub tabte pusten i de
indbyrdes opgør, så der var lagt op
til en finale i vores møde i sidste
runde mod Fredericia Skakforening.
Med 2½ point i forspring behøvede
vi kun 3 point for at sikre oprykningen.
De første 6 partier i matchen sluttede alle remis, hvilket betød, at afgørelsen var faldet. De sidste 2
partier resulterede i en sejr til hvert
hold.
I Evans ved vi godt, at der venter
os en sæson i Xtracon Skakligaen,

1. division gruppe 2
1. Evans
2. Fredericia
3. Herning
4. Frem
5. Aalborg
6. Nørresundby
7. Haderslev
8. Springeren

—
4
2½
3
3
3
½
3

4
—
3½
3
3
3
2½
2½

5½
4½
—
2½
3½
1½
4½
2

5
5
5½
—
4
3½
2½
4

5
5
4½
4
—
5
4½
1½

5
5
6½
4½
3
—
2½
4

7½
5½
3½
5½
3½
5½
—
4

5
5½
6
4
6½
4
4
—

37
34½
32
26½
26½
25½
21
21

13
13
8
6
3
5
5
3
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25. Lxg7!
Har man sagt A, må man også sige
B.
25... Lc3??
Den afgørende fejl.
25... Kxg7 26. De7+ Kg6 27. De6+
Kg7 ender med evig skak. Bemærk at
27... Kg5 kan besvares med 28. h4+
Kh5 (28... Kxh4 29. Dh6 mat) 29.
Dxf5+ Kh6 30. Df6+ Kh7 31. Df7+
Kh8 32. Tc7 og hvid vinder.
26. Df6+ Kg8 27. Lh6 Dc7
Hvad nu?

28. Tg1!
Den sidste officer tages med i angrebet. Sort er forsvarsløs overfor
alle de hvide trusler.
28... Kh7
Der er mat i 3 træk efter 28... Df7.
For eksempel 29. Kh1+ Kh7 30.
Dxf7+ Kxh6 31. Dg6 mat.
29. Kh1
Ikke det hurtigste, men det er rigeligt godt.
Mere forceret var 29. Dxf5+ Kxh6

30. Kh1, og Sort kan ikke dække alle
skakmatterne.
29... Tg8 30. Dxf5+ Kh8 31. Lg5
Txg5
Dette træk taber hurtigt. 31… Tg7
32. Lf6 Kg8 33. Lxg7 Dxg7 34. Txg7+
Kxg7 35. Dxe5+ var heller ikke godt
nok.
32. Dxg5 Df7 33. Dh6+ Dh7 34.
Df8+ Dg8 35. Dxg8 mat.
1–0.

2. division gruppe 1

Oprykningen er i hus, og Evans er tilbage i landets bedste skakrække. Fra venstre Farzam Firooznia, Tihomir Borovnica,
Kim Skaanning-Pedersen, Per Skjoldager, Lars Pedersen, John Rødgaard, Bjarke Kristensen og Leif Kristensen.
Foto: Lars D. Sørensen.

hvor vi på papiret vil være klare underdogs i samtlige kampe. Vi glæder
os dog alle til at spille i landets bedste række, og vi vil kæmpe det bedste
vi har lært.
Her er et parti fra 5. runde fra et
af vores talenter i Skakklubben
Evans:
Farzam Firooznia, Evans (2057)
Alexander Jessen, Herning (2051)
Fransk / C 05
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. Sf4 Sxd4 10. Dh5+ Ke7
11. exf6+ Sxf6 12. Sg6+ hxg6 13.
Dxh8 Kf7 14. Dh4 e5 15. Sf3 Sxf3+
16. gxf3 Lf5 17. Lxf5 gxf5 18. Lg5
Le7 19. Tc1

Hertil havde begge de to unge teoriløver brugt meget kort tid. Flot
hjemmearbejde af begge.
Teoriens anbefaling forsætter 19.
0-0-0 d4 20. Kb1. Stillingen er stadig
meget uklar og svær at spille for
begge spillere.
19... Da5+
Alexander Jessen forsætter med
computerens anbefaling.
20. Kf1 Dxa2 21. Kg2 Da5
For tårnet har Sort en springer, to
bønder og et stærkt bondecentrum.
Den sorte konge kan dog komme i
problemer, hvis man ikke passer nok
på den.
22. The1 d4
En anden mulighed var 22... Ld6
23. f4 e4 24. Ted1 Db5 25. Dh3 med
en meget uklar stilling.

23. b4!
Farzam Firooznia smider mere
benzin på bålet.
23... Lxb4
Ikke 23... Dxb4, da det selvfølgelig
besvares med 24. Txe5.
Et andet alternativ til 23... Lxb4
var 23... Db5, men også her kommer
Sort i problemer: 24. Dh3 g6 25. Lxf6
Kxf6 (ikke 25... Lxf6 26. Dh7+, og
den sorte stilling falder hurtigt sammen) 26. Dh4+ Ke6 (eller 26... Kf7
27. Tc7) 27. Dh7 Kf6 28. Tc7 med
stort hvidt angreb.
24. Lxf6 Lxe1
En anden mulighed var 24... gxf6
25. Dh7+ Ke6 26. Tc7 Dxc7 27. Dxc7
Lxe1 med uklar stilling.

1. Furesø
2. Nørrebro
3. Øbro II
4. Helsingør
5. BMS II
6. Odysseus
7. Øbro III
8. Hillerød II

—
3½
4½
3
3
2½
1½
2

4½
—
5
2
2
5
4
3

3½
3
—
4
4½
3
6
2

5
6
4
—
4
2
1
4½

5
6
3½
4
—
4
1½
4½

5½
3
5
6
4
—
3½
4

6½
4
2
7
6½
4½
—
2

Furesø.
Bagerst: Henrik B. Pedersen, Søren Bogø, Kasper W. Damm, Holdleder Jacob K. Høyer og Bo Garner Christensen.
Forrest: Reto U. Sørensen, Steen Mølgaard og Klaus Nielsen. På billedet savnes kvindetræner Peter Thorsbro.

16 • Spændingen forduftede

6
5
6
3½
3½
4
6
—

36
30½
30
29½
27½
25
23½
22

12
7
9
6
6
6
5
5

Foto: Privat.
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Endelig

2. division gruppe 3

Efter fem sæsoner i 2. division er Furesø Skakklub vendt retur til 1. division. Klubben har med tre andenpladser i træk været tæt på et comeback, men i år lykkedes det så endelig. Topscorer hos Furesø og i
rækken blev Søren Bogø med 5½/7.
Uden Sune Berg Hansen kunne
Helsingør ikke være med i topkampen. Udfordringen til Furesø skulle
komme fra Nørrebro og Øbros 2.
hold, men sidstnævnte spolerede på
det nærmeste alle muligheder i 1.
runde, da man tabte 2-6 til klubbens
eget 3. hold!

1. SK 1968 II
2. Nordre II
3. Esbjerg
4. Evans II
5. SK 1968 III
6. Viby
7. Århus/Skolerne II
8. Alssund

2. division gruppe 4

—
2
3½
2
3
2
½
3

6
—
2
3
3
4
2½
1

4½
6
—
4½
2½
3
4½
2½

hus: 7 af 7. Det kunne heller ingen
andre i divisionsturneringen matche.

Suverænt 2. hold

Tæt opløb
I 2. division gruppe 2 var der spænding til det sidste. Sydøstfyn lagde
godt fra kaj, og da man i næstsidste
runde skulle møde Holbæk i det vitale topopgør, havde man et forspring på 3 point. Men Holbæk kom
på omgangshøjde ved at vinde 5½2½ - og de gik faktisk også forbi, da
de efter sejren havde et enkelt
matchpoint i overskud i forhold til
fynboerne.
I sidste runde kunne Sydøstfyn
både forvente og håbe på hjælp fra
klubbens 2. hold, der skulle møde
Holbæk. Sjællænderne vandt 6-2, og
det var mere end nok, da Sydøstfyn
måtte nøjes med 5½-2½ mod Frems
2. hold.
Holbæks Hans-Henrik Madsen
blev rækkens topscorer med fuldt

—
2½
4
4
1
1
2½
2

5½
—
4
2
1½
1½
2½
½
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4
4
—
2
3
4
3½
2

4
6
6
—
4½
3½
2½
3

7
6½
5
3½
—
4½
3
2½

7
6½
4
4½
3½
—
4½
2

5½
5½
4½
5½
5
3½
—
4½

6
7½
6
5
5½
6
3½
—

39
38½
33½
26½
24
24
22
16½

5
5
5½
4
—
4
4
1½

6
4
5
5
4
—
4½
1½

7½
5½
3½
4
4
3½
—
2½

5
7
5½
5½
6½
6½
5½
—

40
34½
28½
28
27
26
25½
14½

14
11
6
8
5
4
8
0

alle scorede 5½/7: Andreas Kastberg
og Torben Kyhl Sørensen, begge SK
1968 2, Filip Martin Kierulf Hou
Holm, Nordre 2, og Rauf Murtuzov,
Alssund.

Historisk nedrykning

SK 1968 er med 94 medlemmer landets næststørste skakklub. Klubben
har tre divisionshold. Efter 2. holdet
fuldstændig suverænt vandt 2. division har man i den kommende
sæson et hold i hvert lag: liga, 1. og
2. division.
I bunden var der tre nedrykkere,
Århus/Skolernes 2. hold, Alssund og
Viby. Sidstnævnte dog først efter
omkamp mod nr. 6 i 2. division
gruppe 4, Skørping. Nordjyderne
vandt på ”målfoto”. Omkampen
endte 4-4, men Skørping havde gevinst på højeste bræt, nemlig 2. bræt.
Både Viby og Århus/Skolerne nåede
at ærgre sig over nedrykningen,
inden begge hold blev reddet og får
en ny chance i 2. division, fordi Bov
trak sig. Topscorerværdigheden i
rækken blev delt af fire spillere, der

2. division gruppe 2
1. Holbæk
2. Sydøstfyn I
3. Nørre Åby
4. Læseforeningen
5. Præstø
6. Kalundborg
7. Frem II
8. Sydøstfyn II

6
5
3½
—
4
3
4
2½

12
11
11
7
6
5
2
2

Viborg tog spidsen fra start og holdt
til mål. I bundstriden blev det hurtigt klart, at Randers, Skørping og
Aalborg Skakforenings 2. hold var
kandidater til nedrykning. Holstebro
Skakklub havde efter fem runder 19
point – efter en enkelt sejr på 5-3 og
fire marginale nederlag på 3½-4½.
Alligevel endte vestjyderne i suppedasen. Særlig slemt i den sidste kamp
mod Aalborgs 2. hold, hvor man
tabte 2-6. Skørping måtte som nr. 6
ud i omkamp mod Viby fra 2. division gruppe 3, men klarede frisag
med uafgjort og gevinst på højeste
bræt.
Søren Ejdum fra Viborg blev rækkens topscorer med 5½ af 7.
Efter Randers’ nedrykning tynder
det ud med klubber, der har spillet
med i alle divisionsturneringerne.
Den traditionsrige skakklub fra 1890
har spillet med siden den første
sæson i 1962/63.
Tre af Randers’ spillere har samlet
en anciennitet på et godt stykke over
150 år. Svend Aage Madsen, Oluf Øe
og Steen Juul Mortensen har været
med på divisionsholdet i over 50 år.
Steen Juul Mortensen, tidligere
formand for Dansk Skak Union, har
i alle år ført statistik for divisionsturneringen og er godt hjemme i di-

1. Viborg
2. Silkeborg
3. Jetsmark II
4. Kjellerup
5. Aalborg II
6. Skørping
7. Holstebro
8. Randers

—
3½
3
1½
2½
1½
2½
3

4½
—
3½
4½
3
2
3½
1

5
4½
—
3
2
4½
3½
3

visionsturneringens historie: - Jo, det
er en historisk nedrykning. Vi har
altid spillet i divisionsturneringen.
Men i Randers Skakklub genser jeg
det problem, som ses generelt i DSU
– halvdelen af vores medlemmer er
over 70 år. Der er jo en god årsag til,
at jeg selv er begyndt at spille med
ved seniorturneringerne, siger Steen
Juul Mortensen.
Randers Skakklub har de seneste
år været hårdt ramt. To af førsteholdets faste støtter, Finn Thorsen og
Hans Tanggaard, døde begge alt for
tidligt, mens Michael Øe, der boede
nordpå, stillede op for Aalborg, Jes
Winther mistede lysten, og Pouelsten
Grabow stoppede i klubben efter tre
sæsoner.
– Skak er et hårdt psykisk spil.
Mange holder op med at spille, fordi
det grundlæggende er en smertelig
oplevelse at tabe. Men sådan bliver
det selvfølgelig ikke udlagt. Jeg tror,
det var Torben Rosell som sagde, at i
skak er man ikke uheldig, for man
udfører selv trækket, siger Steen Juul
Mortensen.
Den tidligere DSU-formand ser
også nogle udfordringer i forsøget på
at skaffe yngre medlemmer: - Det er
ikke umuligt, og mange udfører et
meget stort arbejde med at undervise juniorer. Jeg tror bare ikke tidsånden er til, at man dyrker en
intellektuel sport med fordybelse.
Det kræver hårdt arbejde, hvis man
vil være god – det sker ikke på en eftermiddag, men tager mange år. Jeg
har set samme tendens, da jeg un-

6½
3½
5
—
4
3½
3½
3

5½
5
6
4
—
6
2
2½

6½
6
3½
4½
2
—
5
4

5½
4½
4½
4½
6
3
—
4½

5
7
5
5
5½
4
3½
—

38½
34
30½
27
25
24½
23½
21

14
10
9
9
5
5
2
3

“Skak er et hårdt
psykisk spil.
Mange holder op med at
spille, fordi det
grundlæggende er en
smertelig oplevelse at
tabe.”
Steen Juul Mortensen

derviste på Herning Handelsgymnasium, hvor matematik og tysk havde
meget store udfordringer som valgfag. Eleverne brød sig ikke om, at de
skulle sætte sig på deres flade for at
lære fagene. For eksempel tysk. De
mente, det var for svært. Næh, de
ville meget hellere vælge spansk!
Men det er ikke en pind nemmere
end tysk, det føles bare smartere.
Randers Skakklub vil i den kommende sæson kæmpe hårdt for at
rykke op igen: - Vi har givet håndslag på, at vi tager en sæson til med
samme hold. Det bliver ikke nemt,
og der er flere gode aarhusianske
hold. Men vi giver os ikke frivilligt,
siger Steen Juul Mortensen.

Ingen gentagelse
Helt usædvanligt valgte Herlev Skakklub at blive i den københavnske
mesterrække, selv om klubben rykkede op i 2. division.
Da Herlev Skakklub for to år siden

ikke kunne stille op med mindst syv
mand til en kamp på udebane mod
Bornholm, blev klubben diskvalificeret af divisionsturneringen. Som
så mange andre klubber har klubben
svært ved at få spillerne til at spille
på søndage, så for ikke at blive smidt
ud af divisionsturneringen på ny,
valgte klubben meget utraditionelt
ikke at gøre brug af sin oprykningsret fra den københavnske mesterrække.
Herlev vandt mesterrækken med
38 point og var hele syv point foran
Seksløberen på andenpladsen, der
nu skal spille med i 2. division i stedet.
Særligt imponerende i årets løb
var Herlevs førstemand Thomas
Struch, der scorede 6½ af syv mulige
og leverede en præstationsrating på
over 2400 på det vanskelige 1. bræt,
der traditionelt set altid er forholdsvis stærkt besat i mesterrækken.
Herlev Skakklubs formand Kenneth Møller Nielsen forklarer om situationen på klubbens hjemmeside:
Der er maksimalt tre-fire spillere fra
1. holdet, der ønsker at spille om
søndagen. Da Lars Andersen som
holdleder igennem hele sæsonen har
kæmpet med 1-2 afbud pr. runde,
traf vi i fællesskab den beslutning, at
1. holdet ikke spillede med om oprykning. Det er ikke rimeligt, at en
holdleder gang på gang skal kæmpe
med at stille med 8 mand, der så
også skal yde blot en rimelig modstand mod andre divisionsspillere.
Det er sådan indenfor DSU, at
hvis et hold stiller med syv mand, får
holdet i første omgang en advarsel.
Hvis det så sker endnu engang risikerer holdet fratagelse af matchpoint
og i værste fald ryger holdet ud. Indenfor holdskakken i KSU er reglerne knap så skrappe. Her skal du
stille med minimum 5, hvilket for en
klub som Herlev, der knap kan stille
med to hold, er en mere optimal løsning. At holdet ikke ønskede oprykning blev meldt igennem DSU inden
sidste runde, og Seksløberen rykker
så op i stedet for Herlev.
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Kvindelandsholdet på
“Den grinende musling”

rede sig godt, ofrede en officer, og
partiet endte i evig skak. Jeg mødte
en tysk spiller ved efternavn Bier
(øl), og om han havde en berusende
effekt, eller om det bare var trætheden, skal jeg ikke kunne sige, men jeg
satte en kvalitet og en bonde direkte
i slag i en fin stilling i træk 12, hvorefter stillingen var tabt. Efter sejt forsvar og lidt hjælp fra modstanderen
lykkedes det dog heldigvis at hive en
remis hjem.

Den 34. udgave af Open de Cappelle-la-Grande havde deltagelse af seks spillere fra
det danske kvindelandshold. En gavmild arrangør og et fornemt sponsorat fra
Deloitte sørgede for, at landsholdsspillerne kunne deltage uden alt for mange
økonomiske smerter. Det blev en stor oplevelse for de danske spillere – både skakligt
og kulinarisk. På restauranten “Den grinende musling” kunne danskerne vælge
mellem 50 muslingevarianter, mens det på brættet blev til diverse åbningsvarianter.
Oksana Vovk fortæller her om eventyret i Normandiet tæt på den belgiske grænse.

D

en nye landstræner for kvindeeliten, Peter Thorsbro, som tiltrådte for et år siden, foreslog som et
af de første tiltag at lave en fælles tur
til en turnering i udlandet og samtidig prøve at finde en sponsor til
denne tur.
Efter forskellige overvejelser faldt
valget på den traditionsrige Open de
Cappelle-la-Grande som afholdes i
den lille franske by ved samme navn;
i år for 34. gang. Turneringen er
kendt af mange for meget gode vilkår for spillerne – blandt andet med
vin ad-libitum til maden før partiet
– og ikke mindst for sin store støtte
til kvindelige deltagere. Mange af
mine ukrainske kvindelige bekendte
har spillet i den før, og spurgte man
i god tid, kunne man få særlige vilkår
selv med en WIM eller WFM-titel,
noget der ellers kun sjældent sker i
andre turneringer. Desværre har
sponsorforholdene ændret sig, og
selvom deltagerantallet igen vokser
efter at have nået bunden sidste år
med ”kun” 216 deltagere, har turneringen med årets 350 deltagere langt
til sin storhedstid med over 700 deltagere!
På trods af det var vi – efter at
have sendt en mail på fransk (sjovt
nok svarer de ikke på mails på en-

Remiserne fortsætter

Skaktræning i huset.

Før rundestart.

gelsk!) – ret heldige at få tilbudt frit
indskud og et tilskud på 300 euro!
Tilskuddet skyldtes, at de var rigtig
glade for den store danske delegation
med seks af vores bedste kvinder +
landstræner. Længe troede vi, at det
ville være vores eneste sponsorat,
men pludselig kunne Peter glædeligt
meddele, at Deloitte havde givet
25.000 kroner til turen – helt fanta-
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Foto: Kvindelandsholdet.

stisk. Med disse tilskud kunne turen
afvikles næsten uden egenbetaling.
En stor tak til både arrangørerne og
Deloitte for den pæne behandling!
Udover landstræneren havde Ellen
Kakulidis, Esmat Guindy, Marie
Frank-Nielsen, Thomine StolbergRohr, undertegnede såvel som vores
nye spiller Maria Vasova, som er flyt-

tet til Danmark fra Bulgarien og i efteråret skiftet til det danske skakforbund, fundet vejen til Cappelle.
Cappelle ligger tæt på den berømte kystby Dunkerque, hvor man
også for nyligt har optaget scener til
filmen af samme navn. De fleste spillere vælger at bo i Dunkerque og
køre/tage bussen til Cappelle. Netop
direkte på den flotte kilometerlange
havpromenade lykkedes det os at
finde et kæmpestort hus, hvor der
var plads til os alle – dette fungerede
fantastisk og gjorde turen endnu
bedre.
På grund af sin beliggenhed ved
Belgien har turneringen rigtig
mange belgiske deltagere, men overraskende nok var der også mange kinesiske og indiske spillere med.
Kineserne fortalte, at de var på Europatur, hvor de rejste fra turnering
til turnering i en periode, inden de
vendte hjem til Kina.

Øl til første runde?
Selve rejsen til Cappelle var ikke
uden eventyr. Det jyske fly om fre-

Foto: Kvindelandsholdet.

dagen blev aflyst på grund af snevejr
og flyttet til om lørdagen, så der var
god tid til sightseeing i Billund! Flyet
fra København var godt nok rettidigt, men det landede uden Maries
bagage, og så var køen til biludlejningen ekstrem lang. Oven i fik vi
den forkerte bil, og da alt dette var
løst, var vi ved at være i tidnød til at
nå runden.
Turneringsformen startede med
en accelerering de første to runder,
så mens vi alle regnede med at møde
en meget lavere ratet modstander til
en dag på kontoret, mødte Peter en
stormester, Marie, Ellen og Thomine
højere ratede modstandere, mens vi
andre mødte rimelig fornuftig, men
lavereratet modstand.
Først færdig var Esmat, som havde
kørt en sikker sejr hjem. Peter tabte
til sin stormestermodstander efter at
have ofret nogle bønder og spillet et
spændende parti. Marie, Ellen og
Thomine tabte desværre efter mere
eller mindre chancerige stillinger.
Tilbage sad jeg og Maria, som spillede ved siden af hinanden. Maria fik
større og større fordel efter en god
åbning, men modstanderen forsva-

I runde 2 fik Esmat en kinesisk IM,
som havde en dag på kontoret.
Esmat havde ellers en chance for en
god stilling, men missede muligheden i en for hende ny opstilling i Catalansk, og derefter gik det kun en
vej.
Også Peter måtte ned. Peter spillede lidt for kreativt og ofrede en
kvalitet i en for ham ny åbning. Hans
lavereratede modstander kørte derefter pointet hjem. Maria, Ellen og
Marie pressede deres lavere ratede
modstandere, men måtte alle nøjes
med remis.
Marias unge indonesiske modstander nåede nærmest at tilbyde
remis tre gange, og til sidst var gevinstforsøgene sluppet op. Han viste
langt ind i turneringen sikkert spil
og fik mange remiser mod stærke
folk. Thomine, som plejer at spille
e4, har været på hård åbningstræning med Peter, så hun spillede d4 og
vandt.
Også jeg vandt efter den usikre
start. Gevinsten betød ekstra meget,
da jeg til OL i Baku i 2016 tabte i
samme åbning til en lavereratet
modstander efter lidt for aggressivt
spil i åbningen. Så der var et dobbelt
pres for at vinde. Heldigvis trådte
min modstander forkert efter fint
spil, og jeg fik mulighed for denne
fine afslutning:
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Eric Malet (1916)
Oksana Vovk (2193)

22... g6
Sort står behageligt, men der er
langt til gevinsten
23. h3?
Et snedigt træk, men det er en fejl.
23… Lxh3! 24. f4
24. Txe5 virker ikke for Hvid:
24… Txe5 25. f4 (25. gxh3 Tg5+ 26.
Kh2 Df4+ 27. Kh1 Df3+ 28. Kh2
Dg2 mat) 25... Te3 26. Df2 Tae8 (26...
De7 kan Houdini endnu bedre lide).

giver Hvid mulighed for 26. Dh2.
26. Txf1
26. Kxf1 Txe1+ 27. Kxe1 De7+ og
det er slut.
26... Dxf4
Det er meget ubehageligt at spille
for hvid.
27. Sxb7?
Taber direkte. 27. Sd3 er bedst for
at få springeren med i forsvaret med
en lille fordel til Sort.
27... Te5 28. Tf2 Dg3+ 29. Kf1
Tae8
Den sikre vej. 29... Dh3+ 30. Tg2
Dxf3+ 31. Kg1 (31. Df2 Dd1+ eller
31. Tf2 Dh1 mat) Te1+ 32. Kh2
Dh5+ 33. Kg3 Dg5+ 34. Kf3 Te3+ 35.
Kf2 Df4+ 36. Kg1 Te1 mat).
30. Dd2 Dh3+
og hvid opgav, da dronningen
ryger efter Tg2 - Te1+.
0-1.

Dobbeltrunde –
den japanske abe og
den talende papegøje
Som i de fleste andre Opens er der
ofte tale om en elevatorturnering,
hvor man slår en lavere ratet spiller,
og så møder en højere ratet runden
efter. Her på dobbeltrundedagen
blev dette forstærket af, at accelerationen fra de første runder var taget
væk, og derfor var der pludselig ekstra stor ratingforskel. Det førte
endda til, at både Esmat, Peter og
Maria mødte to lavere ratede spillere. De gik uimponeret til opgaven
og fik alle 2/2. Thomine mødte en
velspillende 1500-mand i runde 1 og
var til sidst heldig at redde en remis
efter en fejl i tidnøden. Med gevinst
i runde 4 endte hun på 1½ af 2 for

dagen. Marie og jeg vandt i morgenrunden. Jeg skulle møde en ung japaner med det ”sigende” efternavn
Abe, som spillede rigtig fint på trods
af sin lave rating på knap 1700. Jeg
vandt dog, og så skulle han møde
Marie i eftermiddagsrunden. Efter at
partiet længe var i balance, fik Marie
kombineret sig til en gevinststilling,
for blot at sætte det hele over styr i
tidnøden... ”Aben” var i den syvende
himmel efter gevinsten, mens det for
Maries vedkommende blev starten
på en ond spiral i turneringen, hun
desværre aldrig rigtigt kom ud af.
Jeg mødte selv en polsk IM, som
brugte en masse tid og ofrede ukorrekt en kvalitet med formålet om at
gøre stillingen skæv. Jeg lugtede
sejrschancen, men mit ”luksusproblem” var for mange gode forsvarstræk, og så lykkedes det faktisk at
vælge forkert med tab til følge…
Maria og jeg mødte mellem runderne en skakspiller med en stor talende papegøje.
Han er belgier og lever af at opdrætte og sælge papegøjer fra en stor
hangar, men havde altså også medbragt en til runden. Det var et sjovt
afbræk, indtil en fransk spiller kom
og skældte højlydt ud for, at vi da
ikke havde tænkt os at tage denne
larmende papegøje med i spillelokalet!!
Man møder lidt af hvert til skakturneringer…

Midterrunderne
24... Sf3+!
24... Df8!? med truslen på Sc5 var
også rigtig interessant, men et træk
jeg ikke havde set. (24... Lf5 var faktisk planen, men virker ikke, da Df7
også er i slag efter 25. fxe5 Lxc2 26.
Txf7 Kxf7 27. Lxc2 og Hvid står klart
bedst.
25. gxf3
25. Txf3 Txe1+ 26. Kh2 -+ og Lf5!
afgør direkte.
25... Lxf1
25... Dxf4 er også interessant, men

I 5. runde var det så Esmat, Thomine
og Marias tur til at møde en stærk
spiller, mens resten af os fik lavereratede modstandere. Heldigvis blev
det en dag på kontoret for overdogs,
og det var dejligt. Men ikke nok med
det.

Maria og den talende papagøje.
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Foto: Kvindelandsholdet.

Marias modstander ofrede dronningen på livebræt, og det blev et super
spændende parti som længe var i
”balance” og samlede mange tilskuere. Desværre trådte Maria galt til

Oksana mod den polske IM Nasuta.

sidst og tabte. Esmat mødte min polske modstander fra dagen før og fik
en fin stilling med hvid.
Igen lykkedes det ham dog at
skabe rod i stillingen, og vinde til
sidst. Thomines stærke modstander
gik direkte ind i hendes forberedelse
og det blev turneringens højdepunkt, da Thomine som den eneste
slog en meget højere ratet spiller i et
spændende parti.
Thomine Stolberg-Rohr
kommenterer

Foto: Kvindelandsholdet.

Tze How Dilwen Ding (2273)
Thomine Stolberg-Rohr (1964)
Catalansk / E 01
I runde 6 i Cappelle la Grande skulle
jeg som en af de få i truppen møde
en stærk spiller. Det gav fordel af en
hel del opmærksomhed omkring
forberedelsen til mit parti. Som i alle
andre partier i turneringen havde
Peter retten til at bestemme min åbning, men han var ikke den eneste
der havde en holdning til det.
Ellen Kakulidis som i stor stil forsynede huset med åbningsfiler,
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havde også stærke holdninger til
hvad der passede og ikke passede til
min spillestil. Min 20-årige modstander fra Malaysia lod til at være
temmelig konsekvent i sit åbningsvalg, hvilket gav mulighed for meget
konkrete forberedelser.
1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. c4 d5 4. g3
Catalansk som forventet.
4… Lb4+
De første timer af forberedelsen
gik med diskussion mellem Peter og
Ellen om, hvilken variant jeg skulle
spille. Ellen var ikke helt tilfreds med
valget af 4… Lb4, som hun mente
var alt for tørt til mig, men bidrog alligevel beredvilligt med sin viden om
planer og med en glimrende åbningsfil lavet af Martin Lokander.
5. Ld2 Ld6
Og Sort argumenterer for, at løberen er malplaceret på d2, hvor springeren normalt skal stå.
6. Lg2 c6 7 0-0 Sbd7
Denne stilling var vores udgangsstilling. Vi var ret sikre på, at den
ville komme på brættet, også selvom
han blot havde et enkelt parti i varianten liggende i basen.
8. b3
Her afviger han fra sit tidligere
parti, hvor han spillede Db3 med
planen Lb4 og afbytning af de sortfeltede løbere. Det parti spillede han
dog mod en stormester, og vi forventede, at han ville forsøge noget
andet mod mig, så 8. b3 var et af de
træk, jeg var godt forberedt på.
8… Se4 9. Lf4
Andre muligheder var Lc1, Sc3
eller Dc2.
9… Lxf4 10. gxf4 0-0
Her afveg vores forberedelse fra
åbningsfilen, som foreslår h6 fulgt
op af kongeangreb. I stedet brugte vi
en del tid på at kigge på stillingen
efter 0-0.
11. e3 f5

Der er nu ikke flere partier i databasen, men jeg var stadig nogenlunde i
mine forberedelser.
12. Sbd2 b5
Også en idé jeg havde med fra forberedelser.
13. Dc2 Lb7
Dækker c6 i tilfælde af en åbning
af c-linjen.
13... La6 ville løbe ind i 14. cxd5
cxd5 15. Dc6.
14. Tac1 Tc8 15. Db2 De7
Planen er at spille b4, men først
ville jeg forhindre, at det kunne
mødes med a3.
16. Kh1 b4 17. cxd5 cxd5 18. Sxe4
dxe4 19. Se5 Sf6
Selvom springeren på e5 ser imponerende ud, så det ikke så attraktivt ud at bytte den på grund af 19...
Sxe5 20. fxe5, hvilket jeg vurderede,
gav Hvid en behagelig slutspilsfordel
på grund af muligheden for at lave
en fribonde på et passende tidspunkt. Jeg valgte i stedet at få min
egen springer til et godt felt.
20. De2 Tc3 21. Db5 Tfc8 22. Sc4
Sd5 23. Txc3

23… bxc3
Jeg vælger at slå med bonden,
fordi jeg synes, det ser mere chancerigt ud end Sxc3 som dog også ligner
et godt træk.
24. Tc1 Lc6
Her går jeg desværre i gang med at
forsøge at fange dronningen og smider fordelen væk ved at bruge de
næste træk på at flytte mine brikker
frem og tilbage, mens han forbedrer
sin stilling. Til gengæld gør jeg stort
indhug på min i forvejen begrænsede tid.
25. Da6
Ups, jeg har ikke fået med, at jeg
ikke kan spille Tb8, da løberen hænger, og at tårnet nu også er truet.
25… Lb7
Løberen går tilbage, og jeg har
pludselig bare syv minutter igen til
tidskontrollen.
26. Da5 Dc7
Jeg dropper at fange dronningen
og prøver nu i stedet at bytte dronningerne i håb om, at det bliver
nemmere at nå tidskontrollen i live.
27. Lf1 De7
Dronningafbytning lykkedes ikke
på mine præmisser, så jeg rykker
endnu en gang tilbage.
27... Dxa5 28. Sxa5 ser alt andet
end behageligt ud.
28. Db5 Tc6? 29. Se5 Tb6
29... Ta6 var egentlig planen med
Tc6 og er en del bedre end Tb6, men
da Se5 kom, spillede jeg Tb6 med det
samme. Det er ikke nemt at spille
godt, når man er nede på to minutter til 12 træk.
30. Dc5 De8
Igen kan jeg ikke bytte dronninger, da mit tårn bliver fanget.
31. Lc4 Sb4 32. a3??

masser af skakanalyser og ikke
mindst godt selskab.
0-1.

Bordtennis og
kvindernes
internationale
kampdag
En heldig lille svipser. 32. Txc3
Sxa2 33. Tc2 Sb4 med lige spil.
32. Da5 holder derimod fast i stor
hvid fordel.
32... Sd3 33. Lxd3 exd3+ 34. f3

42. Sd7?
Hvid skulle have forsøgt 42. Tb2.
42... Txa4 43. Tb2 Kf7 44. Tb8
Ta1+ 45. Kf2 Ta2+ 46. Kg1
Med remistilbud.
46… Tg2+ 47. Kf1 Txh2 48. Se5+
Ke7 49. Tg8 Th1+ 50. Kf2 Th2+ 51.
Kf1 Tg2 52. Th8 a5
Det er svært at stoppe begge randbønder.
53. Txh7 a4 54. Sc4 Tc2 55. Sa3
Ld3+ 56. Ke1 Ta2 57. Opgivet.
Springeren er fanget. På Txg7 følger Kf6.
Partiet var mit bedste resultat i en
hyggelig og velorganiseret skakturnering, der bød på flere gode partier
mod stærke spillere, nye åbninger,

34… c2??
Et lige så stort kiks den anden vej.
Der var ellers flere gode træk at
vælge mellem.
34... d2 35. Tg1 Txb3 -+ eller bare
34... Txb3 -+.
35. Dc3 Dh5 36. Dxd3 Lxf3+ 37.
Kg1 Le4 38. Txc2
Hov, der røg begge mine bønder,
men jeg får da en kvalitet til gengæld.
38… Tb8? 39. De2
Nå, heller ingen kvalitet til mig.
Heldigvis er tidskontrollen lige om
hjørnet og trods overseelserne, ser
det ud til, at jeg er kommet ud af det
med det bedre slutspil.
39… Dxe2 40. Txe2 Txb3 41. a4
Ta3
På muslingerestaurant.

24 • Kvindelandsholdet på “Den grinende musling”

Selvom Cappelle ikke længere kan
mestre de store madbuffeter, var der
en del arrangementer under turneringen, herunder en bordtennisturnering. På dagen for 6. runde deltog
Peter, Thomine og Maria, med en
flot 3. plads til Peter. Peter fortsatte
den gode stil i sit parti med en flot
sejr, og også Maria, Esmat og Ellen
vandt. Thomine og undertegnede,
som begge mødte højere ratet modstand, tabte desværre.
Som den eneste bidrog Marie med
en halv i et parti der aldrig rigtigt
nåede over remisgrænsen…
Dagen blev sluttet af med et besøg
på naborestaurant “Den grinende
Musling”, som tro mod sin beliggenhed ved havet havde over 50 slags

Foto: Kvindelandsholdet.
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Thomine forbereder sig til at slå sin stærke modstander.

muslingevariationer, et helt anderledes og for nogle noget grænseoverskridende oplevelse!
Fokus på kvinderne i turneringen
blev særligt synlig på kvindernes internationale kampdag d. 8. marts.
Man blev bedt om at møde et kvarter før start, hvor arrangørerne
kaldte alle kvinderne op ved navn og
titel, land efter land. Eftersom vi var
meget synlige med vores røde sponsortrøjer, blev vi kaldt op først. Alle
kvinder fik et håndtryk og en rose. I
samme anledning fejrede Cappelleskak ”kvinde-ugen” med forskellige
arrangementer, blandt andet simultan mod en af deltagerne.

Lidt træt slutspurt
Roserne var dog ikke helt nok til at
give os gode resultater på dagen. Kun
en enkelt gevinst blev det til i 7.

runde. Den stod Ellen for, som uden
varsel fik udskiftet til 2150-modstander med en på 1700 på grund af
sygdom. Ellen var ikke tilfreds, men
så gav det i det mindste en sejr til
Danmark og endda i flot stil efter
blot 15 træk, da modstanderen tillod
en uheldig afvikling, som låste hans
stilling helt ned!
Esmat, Oksana og Marie havde
alle sat næsen op efter en gevinst,
men løb alle ind i velspillende eller
sig ”velforsvarende” modstandere, og
det blev kun til tre halve.
Peter og Thomine tabte begge til
højere ratede modstandere, mens
Maria måtte ned mod en lavere ratet
modstander efter en stor fejl…
I 8. runde rejste vi os igen med tre
overbevisende sejre til Peter, Maria
og Thomine. Marias modstander tog
en farlig bonde og blev knust få træk
efter. Undertegnede og Esmat var
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løbet ind i remisrækken mod igen
sig ”velforsvarende” modstandere
efter at have stået bedst hele vejen…
Marie og Ellen tabte desværre efter
nogle unøjagtigheder. Så for mange
gjaldt det om at kunne slutte af på en
god måde i sidste runde.
Det lykkedes desværre ikke for
alle…
Først færdig var Ellen. Hendes højere ratede modstander var ikke i
spillehumør og tilbød remis. Dog var
det forbudt, da man efter reglementet skulle spille 20 træk. Det måtte de
så igennem, og der blev taget remis i
en for Ellen lidt bedre stilling.
Thomine og Maria tabte desværre
lidt for hurtigt efter en ellers udmærket turnering, særligt for Thomine. Esmat og Marie vandt stilsikre
sejre og kunne slutte deres turnering
af på en god måde. Særligt var vi
glade på Maries vegne efter en del
modvind midt i turneringen. Peter

Blomster til kvinderne! Fra venstre mod højre: Oksana, Maria, Thomine, Ellen, Esmat og Marie sammen med nogle af de 43
kvinder i turneringen fra bl.a. Frankrig, Belgien, Kina, Polen og Indien.
Foto: Kvindelandsholdet.

og undertegnede fik ikke noget ud af
stillingerne, og det blev remis. Min
modstander virkede rigtig sikker
efter en god åbning og var desuden
langt foran på klokken, så jeg valgte
at trække i land og slutte fred.
Esmat blev således topscorer med 6
point, et halvt point under de tre
kvindepræmier i turneringen, og
overraskende nok halede Peter efter
en langsom start ind med 5½ point
af 9. Maria, Ellen og undertegnede
sluttede af på 5, mens feltet blev rundet af Thomine og Marie på 4½
point. Bortset fra Esmat og Thomine
endte resten af os desværre under
forventet score, og mens nogle kan
sige, at man har mødt flere talentfulde og velspillende juniorer, så var
det for andre af os ligeså meget det
at møde velspillende pensionister!

Turneringen blev vundet af den
franske GM Christian Bauer foran
bulgarske GM Momochil Nikolov
med 8 af 9! Bedste kvinde blev delt
mellem tre unge spillere fra det tyske
kvindelandshold, WGM Sarah Hoolt
og Judith Fuchs og WIM Filiz Osmanodja – alle med 6½ point.
Vi kan varmt anbefale denne hyggelige turnering, hvis man kan leve
med det vilkår, som ofte gælder i
Frankrig – der bliver kun talt fransk,
både til runderne og i kommunikationen op til. Heldigvis kunne både
Ellen og undertegnede fransk, og det
gjorde hverdagen under turneringen
noget lettere.
Esmat sætter de fine roser i vasen.
Foto: Kvindelandsholdet.
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Øvelser

Løsninger side 73-74

Nyt fra DSU

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 øvelser, som har
nogle nuancer, som det godt kan tage lidt tid at
finde.
1. Hvid trækker!

Moe Mogens – Petar Genov
Copenhagen Chess Challenge 2018

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

2. Sort trækker!

Jens Ove F. Nielsen - Thorsten M. Haub
Kolding Bymesterskab 2018

3. Sort trækker (remis)!

Jesper Thybo – Jonas Bjerre
Landsholdsklassen 2018

4. Sort trækker!

5. Hvid trækker!

6. Hvid trækker!

Nikolaj Borge – Jonas Bjerre
Landsholdsklassen 2018

Sabina-F. Foisor – Anna Sharevich
US Women’s Championship 2018

Fabiano Caruana – Ding Liren
Kandidatturneringen 2018

7. Hvid trækker!

8. Sort trækker!

9. Sort trækker!

Nikolai K. B. Pedersen - Per S. Hansen
Kandidatklassen 2018

Anish Giri – Ding Liren
Shamkir Chess 2018

Rithvik Raja – Hrant Melkumyan
Bangkok Open 2018
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S

kak er på mange måder.
Præcis hvem, der sagde det først, ved jeg ikke, men selv om vi
roser os af at være udadvendte og progressive, er vi dog alligevel tilbøjelige til at kun at spille seriøse turneringer. Som regel er turneringerne ratede og spilles med høj grad af alvor og gensidig
forståelse af, hvorledes man gebærder sig i og omkring turneringen.
Man er stille, man er meget indforstået, og man tager sine resultater
afdæmpet – måske endda lidende – til efterretning og går så hjem og
gør klar til næste turnering, hvor det hele gentager sig.
Sådan ser mange uden for den etablerede skakverden os: nørdede
og lidt kedelige. Utilbøjelige til at bringe noget friskhed ind i klublokalerne er vi os selv nok.
Poul Jacobsen, formand
“Skak er verdens bedste spil” siger mange, “ jeg vil gerne spille det,
for Dansk Skak Union
men jeg vil ikke have mødepligt og sidde fem timer hver eneste tirsdag aften for at dyrke det, så hellere spille lidt på nettet, når JEG HAR LYST”.
Den netop igangsatte reklame- eller imagekampagne har præcis til formål at ændre på de
gængse opfattelser. Rune Friborg skal med sine virkemidler fortælle omverdenen, at ikke alene er
skak et fantastisk spil, det er også et spil som dyrkes allerbedst i fællesskab med andre. Og vi skal
hjælpe til med at gøre denne kampagne til en succes.
Hvordan kan vi hjælpe?
Det er bydende nødvendigt, at en række klubber landet over påtager sig at deltage i arbejdet
med at sluse nye medlemmer ind iblandt os, og vel at mærke på en måde, så de nye føler sig velkomne. Vi er nødt til at lytte på vandrørene og oprette de tilbud, som folk efterspørger i dag.
Uanset om det er mere undervisning eller andre og mindre højtidelige turneringstilbud.
Foråret bød jo på en voksenskaklejr med stor tilslutning. Og tak for det! For det første fordi
det er rart at se nye idéer blive godt modtaget, og for det andet fordi deltagerfeltet – som var ganske rutineret – viste, at vi i den grad har så meget kærlighed til skakken, at vi sagtens kan lave
arrangementer uden at det absolut skal handle om rating hele tiden. Og når vi kan rejse efter undervisning og fordybelse på den måde, kan vi naturligvis også få det til at fungere i vore klubber…
Hvis vi vil det.
Men det er nu, vi skal i gang!
Ikke til næste år eller næste igen. Det er nu.
Vi skal alle hjælpe med. De mindre klubber kan også bidrage lidt. Om ikke andet ved at byde
sig til ved de større klubbers indsats. Det vil komme os alle til gavn uanset hvilke klubber, de nye
melder sig ind i. En fremgang vil være til glæde for hele unionen.
Det er nu der skal slås til. Vi har alle et fælles ansvar for at få forrentet de mange penge, der
investeres i det kommende års projekter.
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LANG FREDAG
DM blev spillet i Svendborg for tredje gang i løbet af de sidste fire år.
Det var for mange som at komme hjem.
En af Skakbladets redaktører tog turen til det fynske og til endnu et DM
Tekst og foto
af Lars Schandorff

V

ågner i København. Det er Lang
Fredag. Der er i hvert fald langt
til Svendborg. Sådan er det vel, når
man placerer noget rimelig centralt i
landet, har alle langt til det. Og det
er koldt i år. Sådan er det vel, når
man placerer påskestævnet i…, ja
påsken. Men da jeg om eftermiddagen træder ind ad døren til hotellet
midt i byen, er det som at komme
ind i en anden verden. En verden
fuld af velkendte ansigter og liv. Det
hele vibrerer og ånder. Det er tydeligt, at stævnet har været i gang i
mange dage allerede.
Mens receptionen forsøger at løse
problemet med mit manglende værelse, går jeg ned mod spillesalen. Jeg
kender logistikken ud og ind efter

Mange fulgte de afgørende lynkampe live, her kæmper Allan Stig mod Mads A på scenen.

En stolt far og en glad søn lige efter det afgørende point kom på tavlen.

Så er det en aftale! Rune Friborg og Poul Jacobsen siger tak for en god dag.
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flere gange på stedet. Lige inden jeg
når frem, kommer en storsmilende
dreng ud og bliver modtaget af en
stolt far. Det er Jonas Bjerre, der
netop har vundet sit parti og dermed
er ny IMer! Jeg kaster et hurtigt blik
ind i den flotte sal og indsnuser atmosfæren. Altid lidt mærkeligt ikke
selv at være med.
Tilbage i foyeren for at tjekke nyt
med værelset ser jeg formanden for
Dansk Skak Union tage afsked med
Rune Friborg fra Fucking Skak med
et herrehåndtryk. Begge ser glade ud.
Det lover godt det her. Receptionisten informerer om, at jeg kan overnatte i et anneks. Fra i morgen er der
ingen problemer med værelset…

Høj stemning før det går løs mellem to af favoritterne, Nils Grandelius og
Allan Stig Rasmussen.

Der er stuvende fyldt i dag. Langfredag er lig DM i lyn. Derfor er der
folk overalt. Det er også en god mu-

lighed for at møde en del, som ikke
spiller med i selve DM, kun lyn.
Snakker lidt med Mads Andersen,

der er kommet nærmest direkte fra
det individuelle EM i Georgien. Og
svenske Nils Grandelius. Kan man
overhovedet stille op i DM i lyn som
udlænding? Det er et godt spørgsmål. Der er tilsyneladende ingen
klare regler. Arrangørerne siger
noget med, at det er det uofficielle
DM. What? Betyder det, at alle dem,
som igennem årene har vundet den
meget prestigefyldte turnering, slet
ikke har været rigtige danmarksmestre? Anyway, holdningen blandt de
danske stormestre til start er klar:
svenskeren skal ikke vinde, han skal
bare ned! Det løfte lever Allan Stig
Rasmussen op til ved at vinde titlen,
hvad den så end er, for tredje år i
træk.
At være til DM er uomgængeligt
en tur ned af Memory Lane. Jeg spillede mit første DM i 1981. Der sov
jeg på skolen. Det var en anden tid.
Nu foregår det på et hotel. Det er
knap så løssluppent, men det er sikkert meget godt. Jeg møder et par
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Mads Andersen kom direkte fra EM i Georgien. Her med Peter Grove.

skrevet. Den udkommer først til august, så det er lidt af et smugkig. Ser
godt ud!
Den største nyhed er dog nok, at
Per Andreasen stopper som kommentator efter mange år. “Det er kun
min kone, der ved det. Hun sagde: Er
det fordi, du ikke kan følge med
længere?”, siger Per A. til mig med et
smil. “Det er det selvfølgelig ikke. Jeg
har valgt at stoppe på toppen!”
Ellers slutter dagen, som den skal
med en spændende lynafslutning
med masser af folk til stede og nogle
øl i baren efter midnat. Her løber jeg
på Michael Warren Olsen, som stiller
op til FU med et budskab om, at
skakken skal have et folkeligt hus i
København. Det lykkedes ikke for
ham at komme ind, men det folkelige er en vigtig pointe. Det findes
heldigvis allerede, hvilket påskestævnerne i den grad understreger. Men
det skulle gerne bredes ud. Derfor er
det vigtig for skakspillere at tage ud
til de ting, der foregår. Og allerede nu
begynde at planlægge turen til
Svendborg næste påske. Det gør jeg i
hvert fald.

Bjørn Møller mester
Bjørn Møller Ochsner blev en suveræn vinder af landsholdsklassen i Svendborg med
superscoren 8 af 9 i et år, hvor de unge spillere for alvor steppede op og indtog hele
podiet. 13-årige Jonas Bjerre delte andenpladsen med sin euromesterkollega Jesper Thybo
og færdiggjorde samtidig sin IM-titel som den yngste dansker nogensinde

Foto: Thomas Vestergård.

En af de tidligere lynmestre og still going strong Bo Jacobsen.

Her er den! Tim Bjerre viser stolt
udkastet til DSUs nye begynderbog.
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gamle bekendte fra Holstebro, Aksel
Hansen og Kim Schmidt, som jeg
har kendt siden, jeg begyndte at
spille midt i 70erne. De er nærmest
fast inventar ved DM, så jeg ser dem
en gang om året. Det er fuldstændig
sat i system. Aksel indvier mig i sin
Hapsy-flapsy teori: “Der er en masse
arbejde, som man kunne lave i påsken. Jeg tager altid to plastikposer
fyldt med dokumentmapper med,
som jeg kunne tage et kig på. Poserne ligger stadig ude i bilen!”
DM er også et af de steder, hvor
man får ting at vide og bliver opdateret. Tim Bjerre trækker mig til side
og viser mig en fotokopi af DSUs nye
lærebog, som Jacob Aagaard har

Af Lars Schandorff

U

FU-kandidat Michael Warren Olsen
skåler på det folkelige.

nderholdningen var i højsædet i
årets DM-klasse, der vil blive
husket for en masse kampskak. Og
for Bjørn Møller Ochsners overlegne
sejr med fantomscoren 8 af 9. Og for
Jonas Bjerre helt store gennembrud
med delt andenplads i sin debut og
færdiggørelsen af titlen International
Mester som bare 13-årig.
Feltet var tilpas broget med en
håndfuld helt unge og en håndfuld

mere rutinerede, men det skulle hurtigt vise sig, at alle ti mand havde en
klar fællesnævner: ærgerrighed og
spillelyst. De mødte op ved brætterne med en forbilledlig kampiver,
og måske forstærket af 30-træksreglen, der forbød tidlige fredsslutninger, blev gevinster og tab det
normale, mens remiser var undtagelsen. Det er man unægtelig ikke
vant til i topskak. Men afgjorte partier er selvfølgelig ikke det eneste
succeskriterie. Niveauet betyder også

noget for, hvor interessant det er. Det
svingede måske noget i Svendborg,
men der blev bestemt spillet en
række gode partier.
Allan Stig Rasmussen var klar favorit. For det første var han feltets
eneste stormester. For det andet var
han klart den højest ratede – og eneste mand over 2500. For det tredje
plejer nordjyden at performe rigtig
godt ved DM, og årets felt burde
ligge godt til ham. Sidste år scorede
Allan 7 af 9 i Skørping, hvilket dog
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Landsholdsklassen
DM Svendborg 24. marts-1. april 2018
1. IM Bjørn M. Ochsner, Skanderborg 2444
2. FM Jonas Buhl Bjerre, Skanderborg 2398
3. IM Jesper Thybo, Jetsmark
2472
4. GM Allan Stig Rasmussen, Jetsmark 2556
5. IM Mikkel Antonsen, Køge
2444
6. IM Martin Percivldi, Køge
2394
7. IM Nikolaj Borge, Hillerød
2399
8. FM Poul Rewitz, SK 1968
2296
9. IM Mads Hansn, Skanderborg
2405
10. IM Rasmus Skytte, Århus/Sk.
2406

kun rakte til en andenplads efter
Mads Andersen. Jeg var rimelig sikker på, at han ville lave mindst 7
point igen i år.
Det startede da også planmæssigt
med tre gevinster i de tre første runder, men de to næste runder blev udslagsgivende for turneringen, ikke
bare for Allan, men for hele DM.
Først tabte Allan Stig til en velforberedt og velspillende Bjørn Møller. Så
var der pludselig pres på runden
efter i partiet mod unge Jonas Bjerre,
der havde fået en flot start med 3 af
4. Stormesteren satsede lidt med sort
i forsøget på at få en spillelig stilling,
men da han gik over stegen, holdt
hans unge modstander hovedet
koldt og vandt et fremragende parti.
Før turneringen var der selvfølgelig
ingen, der var i tvivl om Jonas’ talent,
men at præstere i en så svær og intens turnering som et DM er, er
noget, der kun er de største beskåret.
Pludselig var det Bjørn Møller og
Jonas Bjerre, der var i spidsen med 4
af 5. De tørnede sammen i sjette
runde i et dramatisk parti. Bjørn
kom bedst fra åbningen og havde et
godt pres på dronningfløjen, men
Jonas kastede sine brikker over på
kongefløjen og et veltimet bondeof-
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1
*
0
0
0
0
0
0
0
½
½

2
1
*
½
0
½
½
0
0
0
½

3
1
½
*
½
0
0
½
0
½
0

4
1
1
½
*
½
½
0
0
0
0

5
1
½
1
½
*
0
½
0
1
0

6
1
½
1
½
1
*
0
0
1
½

7
1
1
½
1
½
1
*
1
0
0

8
1
1
1
1
½
1
0
*
0
0

9
½
1
½
1
0
0
1
1
*
1

10
½
½
1
1
1
½
1
1
0
*

P
8
6
6
5½
4½
3½
3
3
3
2½

VINDEREN udpeger et par
nøglepartier og prøver på
at forklare, hvordan den
ultimative triumf kom i
stand.

fer gav et stærkt pres. I tidnøden blev
Bjørn helt pakket sammen med en
dronning spærret inde nede på h1,
men Jonas fandt ikke det spektakulære gennembrud:
Bjørn Møller Ochsner (2454)
Jonas Bjerre (2395)

39… Kf6??
39… Txg3+! 40. fxg3 f2+ 41. Kf1
Tf6! vinder forceret.

35… Sf3+ 36. Sxf3 gxf3 37. Dh1 Th3
38. Tcc8 Rdh6 39. a4
Det er ofte hårfine detaljer, som
afgør toppartier. Hvid missede det
fine mellemtræk 37. g4! som ville
have sat et stort spørgsmålstegn ved
Sorts angreb.

Thybo, havde efter en lidt vaklende
start med tab i første runde mod
Bjørn hurtigt fået gang i spillet og
pointene væltede ind, og han nåede
op på en delt andenplads og sikrede
ungdommen total dominans øverst
på præmieskamlen, hvilket også er
en af de ting Svendborg 2018 vil
blive husket for.
Her fortæller fire af deltagerne om
deres vidt forskellige oplevelser:
VINDEREN Bjørn Møller Ochsner
om karrierens største triumf, TALENTET Jonas Bjerre om at blive
IM, KANDIDATEN Poul Rewitz om
at komme med som vinder af kandidatklassen og THE COMEBACK
KID Nikolaj Borge om at vende tilbage til topskak efter mange års fravær.

Men en sejr kunne Jonas have færdiggjort sin IM-titel og gået alene i
spidsen for DM. Det kunne have
været en helt vild historie. Sådan
blev det ikke, men dagen efter vandt
han meget heldigt mod Mads Hansen og fik dermed det nødvendige
point til normen. Han cruisede i mål
med to remiser.
Nu var det i stedet Bjørn Møller
Ochsner, der var i sidsen, og han
cruisede også i mål. Men med lutter
gevinster! Og dermed den imponerende score 8 af 9.
En af outsiderne til titlen, Jesper

Det første parti, jeg vil vise, er fra
tredje runde mod Nikolaj Borge. Jeg
havde fået en god start med 1½/2,
men turneringen kunne naturligvis
stadig ende i øst og vest. Jeg tror dog,
at netop partiet her havde væsentlig
indflydelse på det senere forløb. Én
ting er gevinsten, en anden er, at den
kom i hus på en original (11. Lf3!?)
og æstetisk (25. Kd3!) baggrund, der
fyldte tanken med selvtillid til de
kommende topopgør i runde 4, 6 og
7(!).
Bjørn Møller (2454)
Nikolaj Borge(2405)
Benoni / E 61
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3
En åbningsforberedelse rettet specifikt mod min modstander, der bl.a.
kan finde på Kongeindisk og Grünfeld. Med fianchetto-varianten
opnår man i begge tilfælde mere rolige stillinger, der ikke lader Nikolaj

demonstrere sine dynamiske spidskompetencer.
3... Lg7 4. Lg2 0–0 5. Sc3 c5
Går ind i Benoni-territorium.
6. d5 e5?!
Usundt, men til gengæld nu helt
sikker på ikke at ryge ind i min forberedelse...
7. e4 d6

8. h4
Lige til den optimistiske side.
8. Sge2 Sh5 – Sorts eneste aktive
plan er at gennemføre f7–f5. 9. 0–0
f5 10. f4! med stor hvid fordel, da
mine brikker grundet terrænfordelen har meget lettere ved at komme i
spil ind over centrum.
8... a6?!
Umiddelbart et uskyldigt håndledstræk, men når Sort har så lidt
plads til sine officerer, er hvert felt (i
dette tilfælde a6 som led i Sb8s videre færd) dyrebart.
8... Sa6 var bedre, da Sort nu planlægger b7–b5-bruddet med springeren på c7. 9. Lf3 h5 (9... h6 10. g4
med klar hvid fordel) 10. Lg5 Sc7 11.
Sge2 Ld7 Truer b7–b5. 12. a4 Sa6
Sort kan plante springeren på b4
med et vist modspil.
9. a4!
Sort får aldrig lov til b5.
9... b6 10. Lg5 De8

10... h6 Sorts ekstra mulighed sammenlignet med 10. Lf3. 11. Ld2 De7
12. Dc1 Kh7 13. Lh3 med klar hvid
fordel.
11. Lf3!?
Et koncept som jeg ikke mindes at
have set før, men som retfærdiggøres
til fulde i partiet. I første omgang er
truslen h4–h5.
11... h5 12. Lxf6! Lxf6 13. g4!
Sorts konge er pludselig under
voldsomt angreb.
13... hxg4 14. Lxg4 Lxg4
14... Kg7 15. h5 Rh8 16. Kd2! Hvid
putter kongen i sikkerhed på c2 og
fortsætter ufortrødent angrebet.
15. Dxg4
Hvid har et uimodståeligt angreb
– og selv hvis det skulle fejle – ofte en
positionel fordel grundet Sorts dårlige løber.
15... Sd7 16. h5 Lg7

16... Kg7 var bedre, om end stillingen stadig er tæt på fortabt.
17. Dh3! f5
Eneste chance.
18. h6?
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Baseret på en banal overseelse, da jeg
tror, jeg vinder en bonde. Ikke desto
mindre er det uforklarligt, hvorfor
jeg ikke fortsætter med 18. hxg6
Dxg6 19. Sf3 Dg4 20. Sh4 Dxh3 21.
Txh3 med fuldstændig afgørende
fordel i slutspillet. Hvid vinder bare
d6–bonden; 18. Sf3; 18. Sge2 eller 18.
0–0–0.
18... Lf6 19. Sf3
19. exf5 var selvfølgelig planen.
19... gxf5 20. Dxf5 e4! Ups! Jeg havde
totalt overset, at der snart følger
Sd7–e5–d3/f3 med modspil. 21.
Dg4+ Kh8 22. Sge2 og computeren
er stadig glad for Hvids stilling, men
at have vekslet den totale kontrol for
fire træk siden til dette rod var ikke
helt meningen.
19... Kh8 20. Ke2
20.0–0–0!
20... Le7 21. Tag1

21... f4?
Nikolaj var i heftig tidnød og beslutter at lukke ned for spændingerne i
stillingen. Det betyder imidlertid
også en permanent nedlukning af al
hans modspil.
21... fxe4! 22.Sxe4 b5! med modspil.
22. h7!
Eneste vej til at opretholde den
meget store fordel. Sort skal ikke
have lov til at sætte kongen på h7 og
få lidt ekstra luft.
22... Ta7 23. Tg4 Ld8 24. Dg2 Tf6
25. Kd3!

fået kigget lidt på det om formiddagen.
10... 0–0 11. a3 Lxc5 12. Da4 Db6
13. b4 Ld4 14. Sb5

Hvis man skulle være i tvivl, så er det
meget lækkert at stå sådan her. Kongetrækket forstærker Hvids greb om
centrum(!) og forbereder Sf3–g5
uden at skulle bekymre sig om eventuelle gafler med f4–f3.
25... Sf8 26. Sg5 b5
Et sidste forsøg på modspil.
26... f3 27. Dh3 efterfulgt af f.eks.
Tg4–g3xf3; 26... Sxh7 27. Tgh4 vinder en kvalitet med fortsat angreb.
27. axb5 La5 28. Ta1 Lxc3 29.
bxc3!
29. Kxc3?? Db8.
29... Db8 30. bxa6 Txa6 31. Df1
Txa1 32. Dxa1 Db3 33. Tg1 Db7 34.
f3

Bjørn Møller Ochsner laver et par
“hovedrulninger” i starten af partiet
mod Martin Percivaldi.
Foto: Thomas Vestergård.

Det lykkedes efterfølgende at skrabe
2½ point sammen i runde 4-6. Om
dette var helt fortjent, kan læseren jo
selv vurdere ved at tage et kig på mit
parti mod Jonas Bjerre andetsteds i
artiklen… Faktum var dog, at jeg gik
ind til 7. runde med 5 point, kun ét
mere end min modstander, der altså
kunne indhente mig med en sejr.
Udover partiets potentielt turneringsafgørende karakter, indeholder
det også interessante og instruktive
elementer af alle spillets faser.

Denne stilling opstod faktisk i Antonsen-Ochsner, DM 2017... Derudover er den nået i en lille håndfuld
toppartier.
10. Tc1!?
En nyhed, da det hidtil eneste spillede træk i stillingen var 10. a3.
Teksttrækket er dog meget logisk, da
tårnet dækker c3 og dermed forbereder a3 under mere favorable omstændigheder.
Da computeren giver det som et
sine hovedforslag, havde jeg da også

Her var jeg ‘out of book’. Mikkel blev
dog ved med at blitze trækkene af
sted, og jeg nåede at blive lidt irriteret på mig selv over, at jeg ikke havde
fået kigget dybere på hans nyhed i
træk 10. Læseren vil måske finde
min irritation lettere ubegrundet –
skulle det nu være utilstrækkeligt at

Mikkel Antonsen (2444)
Bjørn Møller Ochsner (2454)
Dronninggambit / D 38

Total positionel dominans, der hviler på den følgende taktiske pointe.
34... Sxh7 35. Th1 Tf7 36. Sxf7+
Dxf7 37. Da8+ Kg7 38. Dd8, opgivet.

have 14 træks forberedelse, hvoraf de
fire aldrig er spillet før, med til partiet!? Man må dog have in mente
dels at nyheden 10.Tc1 er ekstrem
logisk, dels at Mikkel er en meget
principiel spiller, hvorfor jeg havde
rigtig god grund til at forvente Ragozin med 6. Lg5.
14... Le5
Spillet efter en halv times betænkningstid.
14... Lb2! 15. Tc2 Se5! er den
meget konkrete (læs: computeragtige) måde at udligne på. Pointen er,
at efter (15... La1!?) 16. Txb2 Sc4
truer Sort både tårnet på b2 samt
Ld7, der vinder springeren på b5.
15. e3 Lb8
Planlægger Se5 og Ld7 med frigørelse.
16. Lg3
Umiddelbart ret logisk, da det forhindrer Se5–planen samt bytter
Sorts gode løber. Ikke desto mindre
havde løberen ikke nødvendigvis udspillet sin rolle på h4, og den bidrager fx indirekte til at lægge tryk på
bonden på d5.
Bedre var derfor 16. Sfd4! Se5
(16... a6 17. Le2 Dd8 18. Sc3 Sb6 19.
Db3) 17. Da5! med fortsat pres på
sorts stilling.
16... Lxg3 17. hxg3 a6 18. Le2 Dd8
Truer Sb6.
19. Sbd4
Ikke det bedste sted til springeren,
da den tager d4–feltet fra springeren
på f3.
19. Sc3 Sb6 20. Db3 Le6 21. Sd4
Dd6 22. 0–0 Tac8 Sort er OK.
19... Sb6 20. Da5 Ld7 21. 0–0 Se4

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. Sf3
Sf6
Vi har Ragozin-varianten, som jeg
med succes havde brugt i runde 4
mod Allan.
5. cxd5 exd5 6. Lg5 h6 7. Lh4 c5
8. dxc5 Sbd7 9. Dd4 Da5

1–0.
Mikkel Antonsen leverede en nyhed i partiet mod Bjørn Møller Ochsner.
Foto: Thomas Vestergård.
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Sorts gode officerer og kontrol over
e4, c4 og a4 kompenserer for Hvids
strukturelle fordel.
22. Se5 Lb5!? 23. Lxb5 axb5 24.
Dxb5 Txa3
Modspil.
25. Ta1 Sd6 26. De2 Da8 27. Tac1
27. Db2 Sdc4 28. Sxc4 Sxc4 29.
Dc1 Txa1 30. Dxa1 Dxa1 31. Txa1
Tc8 med lige spil.
27... Tc8 28. Dg4

Det ser faretruende ud som Hvids
dronning og to springere rettes mod
Sorts konge, men faktum er, at Sd6
næsten egenhændigt forsvarer monarken.
28. Txc8+ Dxc8 29. Sb5 Sxb5 30.
Dxb5 Dd8 er også lige spil.
28... Txc1 29. Txc1 Ta1 30. Txa1
Dxa1+ 31. Kh2 Dc3 32. Sdf3
Simplere var måske 32. Dh4, da
det tvinger Sorts dame hjem i forsvaret 32... Dc7 33. Sd3 Se4 med lige
spil.
32... Sbc4 33. Sxc4?!
33. Sd7! var nødvendigt 33... Dxb4
(33... Se4 34. Dh4!) 34. Sf6+ Kf8 35.
Sxd5 med lige spil.
33... dxc4
En farlig fribonde.
34. b5

Et kritisk øjeblik.
34... Dd3
34... Da3! Forbereder fribondens
løb mod mål, samtidig med at Sd6
garderes. Fordelen frem for trækket i
partiet står klart efter Hvids respons.
35. Sd4!
Afskærer forbindelsen mellem
Sorts dronning og springer, hvorefter Dd7 bliver en trussel.
35... c3 36. Dd7 Sxb5
Pointen med mit 34. træk.
37. Dc8+
37. Dxb7! Sxd4 38. Dc8+! Et mellemtræk, som jeg tror vi begge
overså: 38... Kh7 39. exd4 Dxd4 40.
Df5+ med evig skak.
37... Kh7 38. Sxb5 Dxb5 39. Dxc3

Vi er nået til den stilling, som jeg har
gået efter de sidste syv træk. Dronningeslutspil er - sammen med
springerslutspil - dér, hvor en fjern
fribonde tæller mest. Sort har derfor
fornuftige gevinstchancer i praktisk
spil, om end Stockfish, når jeg giver
den de hvide klodser, ret uimpone-
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ret skaber tilstrækkeligt modspil på
kongefløjen til at holde remisen.
39... Dh5+ 40. Kg1 Dd1+ 41. Kh2
b5 42. g4
Bedst er 42. e4! men der ligger en
subtil geometrisk pointe bag: 42...
De2 43. Dc6 Dc4 44. Da6!! OK,
måske to udråbstegn er i overkanten,
men dette er ikke så let at se på afstand for et menneske. Når man har
stillingen på brættet, er det imidlertid oplagt, at Hvid forhindrer b-bondens fremmarch, og hvis Sort vil
forny den plan, må han flytte dronningen. Dermed opgives imidlertid
dækningen med f7–bonden, som
bliver et angrebspunkt for Hvids
dronning.
42... Db1 43. Dc7 Db3
Selvom det virker kontraintuitivt
for Sort at flytte unødigt på bønderne omkring kongen, var 43... f6!
bedst, da Sorts dronning så kan holdes på den optimale b1–h7–
diagonal 44. f4. Hvid bliver nødt til
at skabe modspil: 44... b4 45. Df7
Dc2 46. g5 (46. f5?? De4) 46... fxg5
47. fxg5 Dg6 48. Dd5 hxg5.
44. Kg3! Dd5

45. f3??
45. Df4! Sort har svært ved både at
dække f7 og forberede b4, og efter
45... Dc4 (45... Kg6!?) 46. Dxc4 bxc4
47. Kf3 er Hvid inden for kvadratet.
45... b4
Run, Forrest!
46. e4?!
Gør det ikke lettere for Hvid, men
stillingen var allerede tabt.

46. Dc2+ g6 47. f4 b3 48. Db2 Dd3
49. Kf3 Kg8! 50. De5 – Only move –
50... Dd8! 51. Ke2 Dc8, og Hvid kan
ikke forhindre, at Sort før eller siden
skubber bonden videre.
46... Db5! 47. Dxf7 b3 48. e5
Dxe5+ 49. Kh3 Db5 50. De6 b2 51.
De4+ Kh8 52. Da8+ Kh7 53. De4+
Kg8 54. De6+ Kf8 55. Dc8+ Ke7 56.
Dc7+ Ke6 57. Dc8+ Kd6 58. Dd8+
Kc5 59. De7+ Kd4 60. Dxg7+ Kd3 61.
Dg6+ Kc3 62. Df6+ Kc2 63. Dg6+
Dd3 64. Dc6+ Kd2
Og når Sorts konge lander på d1,
er der ikke flere skakker, så Mikkel
opgav.
0–1.
Nu så det unægtelig rigtig godt ud,
og trods en tvivlsom åbning mod
Martin Percivaldi i runde 8, hvor jeg
med de hvide skulle anstrenge mig
for at holde balancen, lykkedes det at
få overtaget og tage hele pointet. Da
både Jonas og Jesper, som de nærmeste forfølgere spillede remis,
betød det, at titlen var i hus! Runde
9 var dermed i princippet af symbolsk karakter, men en gevinst her
var dog ikke helt af vejen, da den
sendte mig op på den endelige score
8 af 9.
Hvordan føles det så at vinde DM
med 8 point? At ride på den vanvittige gevinstbølge? At præstere til et
ratingtal på 2748? ”Mega godt”, ”virkelig fedt” og ”helt fantastisk” er et
lille udpluk af de fuldstændigt intetsigende svar, jeg gav, når folk spurgte
om ovenstående. Det tog flere dage,
før jeg for alvor kunne forholde mig
til det hele, og her en lille måned
efter har jeg stadig svært ved at sætte
ord på, hvad der skete og hvordan.
Det skyldes nok delvist, at jeg helt
grundlæggende ikke havde nogen
forhåbninger eller forventninger om
at vinde turneringen ved startskuddet. OK, man spiller altid for at
vinde, og jeg var trods alt tredjeseedet – men det er svært at se sig selv
skille sig ud i et meget homogent felt
med en i lang tid stærkt spillende

Allan som storfavorit. Derudover var
jeg ikke helt tilfreds med den indsats,
jeg havde fået lagt i optakten til turneringen, og reelt havde jeg kun et
enkelt mål – undgå tidnød!
Jeg anser det egentlig som en selvstændig succes, at dette mål lykkedes
til fulde. Kun i ét parti – mod Jonas
– var jeg i tidnød, og dét var faktisk
meget belejligt (læs: ekstremt heldigt), da det i tidnødsfasen lykkedes
at vende en håbløs stilling, med bl.a.
en ”grønlænderdronning” pakket
helt sammen på h1, til gevinststilling.
Et anstændigt tidsforbrug er dog
givetvis ikke det eneste, der adskiller
mig fra et stabilt niveau på 2748…
Med syv sejre er der unægtelig et
eller andet, der har fungeret ekstraordinært godt rent spillemæssigt.
For det første, og vigtigst, bunder det
formentlig i fornuftigt strategisk spil.
Dette kom særligt til udtryk i partierne mod Jesper og Nikolaj (og i den
afgørende fase mod Martin), hvor
jeg spillede, hvad man kan kalde
”gode partier” – uden at de dog var
fejlfri! For det andet reagerede jeg
godt i defensive situationer. Dette
var relevant i partierne mod Allan og

Mor tager et foto til familiealbummet.

Mikkel, hvor jeg fik afværget modstandernes initiativ og senere slået
kontra. Endelig, for det tredje, skal
man naturligvis have en vis portion
held. Sådan er det bare. I denne turnering faldt det ud til min fordel, og
generelt gik det hele op i en højere
enhed, så jeg kunne opnå den ufattelige – bogstaveligt talt – score 8/9
og mit første danmarksmesterskab.

Når en 13-årig bliver nr. 2
ved DM og samtidig
udnævnes til IM, spærrer
man unægtelig øjnene op.
Her fortæller TALENTET
selv om sin fornemme
præstation.
Allerede før partiet mod Allan så det
ret godt ud, for med 3/4 manglede
jeg “bare” 2 point i de sidste fem runder for at score min sidste IM-norm,
hvilket var mit mål i turneringen.

Foto: Thomas Vestergård.
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17... dxc5 (17...Sxc5?! 18.Dxb4 med
klar hvid forrdel) 18. Lf4.
17... Tc8?
17... cxd4 18. Lxd4 Lxd4 19. Dxd4
a5 med lige spil.
Teksttrækket tillader:
18. d5! Sa4 19. Dc2 Da5 20. Ld2
Både 19. Dc2 og 20. Ld2 var eneste
træk, men heromkring begyndte jeg
at blive optimistisk, fordi jeg tænkte,
at hans angreb var ved at gå lidt i stå,
og hvis det gør det, kan jeg komme
til at stå rigtig godt.
20... Sdb6
20... bxc3 var, hvad jeg forventede,
at han ville spille: 21. Sxc3 Sxc3 22.
Lxc3 Lxc3 23. Dxc3 Dxa2 24. Kd2!
med klar hvid fordel. Den her variant havde jeg set under partiet!
21. a3 Kd7 22. Th7

Jonas Bjerre (2395)
Allan Stig Rasmussen (2556)
Robatsch’ Forsvar / B 06
1. e4 g6
Anden gang i turneringen hvor min
forberedelse ramte forbi allerede i
første træk... Men så vidt jeg ved, har
Allan heller aldrig spillet 1.-g6 før.
2. d4 Lg7 3. Sc3 d6 4. Le3 a6
En meget moderne variant.
5. Dd2 b5 6. h4
Ikke det mest spillede men h4, f3
og 0–0–0 kan tit blive trækomstilling.
6... Sf6 7. f3 Sbd7 8. 0–0–0 Lb7 9.
g4 h6
9... h5?! 10. g5 med klar hvid fordel, Sorts springer står meget dårligt.
10. Sh3
10. Sge2 er også muligt. Men jeg
tror, Sh3 er lidt stærkere, for hvis
man spiller den til e2, bliver man
tvunget til at flytte den igen med det
samme efter Sb6.
10... Sb6

12... Sfd7 13. Le2 b4 14. Sb1 c5
Jeg følte mig ikke så godt tilpas
med min stilling her, det lader til, at
Sort er ved at få initiativet, og så er
det heller ikke så rart at have en
springer på b1, der ikke kan rykke.
Til gengæld kan jeg senere få en god
stilling, hvis jeg overlever presset.
15. Sf2 Tg8
Under partiet tænkte jeg, at det
var et godt træk, men det viser sig, at
en anden plan havde været lidt
smartere: 15... Dc7 med planen 16.
Txh8+ Lxh8 17. Th1 0–0–0 med lige
spil.
16. Sg4!?

Foto: Thomas Vestergård.

Jeg håbede på at kunne spille Th7
fulgt af Sh6 senere for at få den
meget stærke sortfeltede løber.
16... Dc7 17. c3
17. dxc5! havde været stærkere

40 • Bjørn Møller mester

Det er utroligt nemt at spille hvid
heromkring, fordi Sort er løbet tør
for modspil.
22... b3?
22... bxc3 23. Sxc3 Sxc3 24. Lxc3
Lxc3 25. Dxc3 Dxc3+ 26. bxc3 med
klar hvid fordel.
23. Dxb3 c4 24. Db4 Sc5 25. Le3
Selvfølgelig ikke 25. Dxa5?? Sb3+
26. Kc2 Sa1+ 27. Kc1 Sb3+ med en
meget sød evig skak.
25... Sb3+ 26. Kc2 Sa1+ 27. Kd2
Sb3+ 28. Ke1 Dxb4 29. axb4 Sa4
30. Kf2?
30. Sa3 vinder direkte 30... Sxb2
31. Txg7! Txg7 32. Tb1 Sa4 33. Sxc4
med afgørende fordel. Springeren på
b3 er fanget!
30... Sxb2 31. Tdh1 Th8 32. Kg2

At spille med i årets landsholdsklasse
var måske det største højdepunkt i
min skakkarriere. Jeg havde haft et år
til at udvide mit noget snævre åbningsrepertoire. Mine åbningsforberedelser var ikke dybe, men brede så
jeg kunne spille en ny åbning i hver
runde. Typisk var både jeg selv og
min modstander ude af forberedelserne inden træk 10, hvilket passede
mig fint. Forholdene for spillerne var
meget fine og Svendborg er en idyllisk by, som jeg fik set meget af på
mine daglige lange gåture. Alt i alt en
meget fin oplevelse, hvor der også
blev tid til socialt samvær.
Mads Hansen (2405)
Poul Rewitz (2296)
Fransk / C 10

35... e6 36. f4 Ke7 37. Lf2 exd5 38.
Lh4+ Ke6 39. Lg4+ f5
Her overså jeg så mat i én, til gengæld så jeg en mat i to.
40. exf5+
fulgt af Te1 mat.
1–0.
Jonas Bjerre i kommentatorrummet.

11. g5
Ikke det bedste, jeg overvurderede
nok mit angreb i h-linjen. Jeg skulle
have forsøgt at gardere mig mod
hans angreb først!
11... hxg5 12. hxg5
12. Sxg5 Det engine siger, men det
var ikke planen med g5.

Thg8
Jeg havde håbet på 32... Tcg8? 33.
Txg7 Txh1 34. Txg8 Txb1 35. Lb6
med forceret mat!, hvilket godt
kunne være sket, eftersom han var i
kritisk tidnød.
33. Sh6
Men det her er selvfølgelig også
klart vundet.
33... Lxh6 34. gxh6 Tgf8 35. Tg7

I 6. runde ventede der en hård kamp
med sort mod Bjørn, som var flyvende. Jeg overså en lidt svær, men
forceret mat i tidnøden og tabte derefter. I 7. runde vandt jeg meget heldigt over Mads og sikrede dermed
normen og endte endda med at dele
2-3. pladsen med Jesper.

Men det var ikke alle, der
var vindere. For nogle var
det stort bare at være
med, ikke mindst for
KANDIDATEN, der havde
vundet kandi-klassen
sidste år i Skørping.
Her fortæller han om sin
debut:

1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 dxe4 4.
Sxe4 Sd7 5. Sf3 Sgf6 6. Ld3 b6
Nu om dage er opstillinger med c5
uden b6 mere populært.
7. Sxf6+ Sxf6 8. Se5 Lb7 9. Lb5+
c6 10. Df3
Det er ikke godt at tage bonden,
fx: 10. Sxc6 Dd5 11. c4 Dxg2 12.
Se5+ Kd8 13. Tf1 Lb4+ med sort
fordel.
10... Dd5 11. Dxd5 Sxd5 12. Lxc6+
Det skarpeste.
12... Lxc6 13. Sxc6 Tc8 14. Sxa7
Txc2

Denne stilling analyserede jeg for
cirka 40 år siden. Min bedømmelse
var både dengang og nu, at Sort har
god kompensation for bonden.
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Poul Rewitz satte sig for at spille interessant skak.

15. Tf1!
Efter 15. 0–0 Kd7 er det lettere at
spille sort.
15... Le7 16. Kd1 Tc4 17. Le3?!
Nu får Hvid lidt problemer med
springeren.
17. Sb5 Kd7 18. Ld2 var mere sikkert.
17... Kd7
Med truslen 18... Ta8 19. Sb5 Tb4.
18. b3 Sc3+ 19. Kd2 Tc7 20. Kd3!
Andre muligheder var 20. Tac1
Lb4 21. a3 Txa7 22. axb4 Sd5 som
fører til et behageligt slutspil for
Sort; 20. Lf4? Ld6! 21. Lxd6 Se4+ 22.
Kd3 Sxd6 og springeren er stadig
fanget; 20. Tfc1? Lb4 21. a3 Sa2+ 22.
axb4 Sxc1 23. Txc1 Txa7, og Hvid er
bagud med en kvalitet uden modspil.
20... La3
20... Ta8!? 21. Ld2 Sxa2 22. Txa2
Tcxa7 23. Txa7+ Txa7 med lille sort
fordel.
21. Lc1
21. Ld2?! Lb2 22. Tae1 Txa7 23.
Lxc3 Lxc3 24. Kxc3 Txa2 igen med et
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Foto: Thomas Vestergård.

behageligt slutspil for Sort.
21... Ta8
Eller 21... Txa7 22. Lxa3 Sd5 med
lige chancer.
22. Lxa3 Taxa7 23. Tfc1
23. Lf8 g6 24. a4 Sd5 25.Kd2 Tc3
med tilstrækkelig modspil for bonden.
23... Txa3 24. Txc3 Tca7 25. Kc4!?
En god og aktiv plan, men også en
smule risikabel.
25... Txa2 26. Txa2 Txa2

27. Tf3 f5 28. Kb5
28. d5 var mere sikkert.
28... g5 29. d5
29. Kxb6 Tb2 30. Kc5 g4 31. Tf4
Txb3 er meget remisagtigt, men det
var ikke Hvids plan.
29... Ta5+
29... f4 30. h4 h6 31. hxg5 hxg5 32.
dxe6+ Kxe6 33. g3 Kf5 34. gxf4 gxf4
er helt lige.
30. Kxb6 Txd5 31. b4 Td2 32. b5
g4 33. Tf4 Tb2
33... Kd6!? var en bedre praktisk
chance. Men Hvid kan stadig holde
med eksempelvis 34. h3 h5 35. hxg4
hxg4 36. g3 Tb2 37. Td4+ Ke5 38.
Tf4.
34. Ka6?!
Indledningen til en fejlagtig plan,
hvor Hvid satser alt på at få b-bonden i mål.
Både 34. Kc5 Kc7 35. h3 h5 36.
hxg4 hxg4 37. g3 og 34. Td4+ Ke7
35. Tf4 er remis, hvorefter vi begge
kunne have være tilfreds med et interessant og forholdsvis korrekt spillet parti.
Måske regnede han med, at jeg var
desillusioneret efter at have tabt de
første tre runder og derfor valgte at
satse. Men jeg var stadig ved godt
mod. Inden turneringen havde jeg
besluttet mig til ikke at have noget
resultatmæssigt mål, men blot forsøge at spille interessant skak og ikke
lade mig gå på af modgang. Dette
lykkedes til fulde.
34... Kd6 35. Tc4? Txf2 36. b6
Ta2+ 37. Kb7 Txg2 38. Tb4

38... g3!?
Et træk jeg er godt tilfreds med,
selvom det er en fejl. Trækket koster
min mest fremskudte bonde, men
giver en åben linje til mit tårn, så det
altid kan ofres på Hvids b-bonde.
Varianter som 38... Txh2 39. Ka8
Ta2+ 40. Kb8 g3 41. b7 g2 42. Kc8
Ke7! (42... g1D? 43. b8D+ ender med
evig skak) 43. b8D Tc2+ 44. Kb7
g1D, og Sort vinder, er ikke til at gennemskue, uden at komme i tidnød.
39. hxg3 Txg3 40. Ka6 Kc6 41.
Tc4+ Kd5 42. Th4?
Efter 42. Tb4 er det ikke helt sikkert, at Sort kan vinde. En mulig variant er 42... Kc5 43. Tb1 f4 44. Ka7
e5 45. b7 Tg7 46. Te1 Kd4 47. Tf1
Ke4! (47... Kd3? 48. Kb6 Txb7+ 49.
Kxb7 Ke2 50. Th1 e4 51. Kc6 e3 52.
Kd5 f3 53. Ke4 f2 54. Ta1 f1D 55.
Txf1 Kxf1 56. Kxe3 med remis) 48.
Te1+ Kf5 49. Kb6 Txb7+ 50. Kxb7 f3
51. Kc6 e4 52. Kd5 f2, og Sort vinder.
Der er flere lignende varianter, hvor
et enkelt tempo er afgørende, så
måske kan der findes en forbedring
for Hvid.
42... Ta3+ 43. Kb7 e5 44. Tb4
Her regnede jeg med, at gevinsten
var sikker stort set uanset, hvad jeg
spillede. Derfor slappede jeg lidt af
og spillede det næste træk uden at
regne ret meget. Hvis jeg kan lære
noget af turneringen, er det, at jeg
skal blive ved med at holde koncentrationen, specielt når jeg begynder
at tro, at situationen er ved at være
afklaret. Dette kunne have reddet
mig flere halve point undervejs.
44... f4?
Det var dog ikke let at finde gevinsten, men jeg forsøgte ikke engang at finde det mest præcise, som
er 44... Kc5 45. Tb1 e4 en mulig variant er nu 46. Kc8 Ta8+ 47. Kc7 e3
48. b7 Ta7 49. Tf1 Kd4 50. Tf4+ Ke5
51. Tb4 e2 52. Kc6 Txb7 53. Txb7
Kd4, og Sort vinder.
45. Kb8?
45. Kc7 f3 46. b7 Ta7.

og drengene syntes det kunne være
mega-sejt og mindede mig i øvrigt
om, hvordan jeg ofte opfordrer dem
til at udfordre sig selv i udviklingens
navn. Pænt sat skakmat der, og der
var ingen vej uden om at stille op.

Her har Hvid en studieagtig remis:
47. Tb5+! (Det naturlige 47. Kc8
Txb7 48. Kxb7 f2 vinder let for Sort)
47... Ke6 (eller 47... Kd4 48. Kd6!
Txb7 49. Txb7 e4 50. Tf7 h5 51. Tf4!)
48. Tb6+ Kf5 49. Kd6 Txb7 50. Txb7
e4 51. Tf7+ Kg4 52. Ke5 e3 53. Tf4+!!
Kg3 54. Ke4 e2 55. Txf3+ Kg2 56.
Te3.
45... Tg3 46. Tb5+ Kd4 47. Opgivet.
Hvid kan ikke længere stoppe de
sorte bønder, mens Sort kan ofre sit
tårn for Hvids b-bonde. Et slutspil
der har været lige så spændende at
analysere, som det var at spille. I et
par af varianterne er jeg blevet overrasket over, hvor hurtigt den hvide
konge kan nå tilbage og hjælpe til i
kampen mod de sorte fribønder.
0–1.

For gamle cirkusheste
trækker savsmuldet ofte
stadig. Det gjorde det i
hvert fald for
THE COMEBACK KID.
Efter endnu en ratingfremgang i
dette års divisionsturnering og frem
for alt mere spilleglæde end vel i små
20 år, så meldte tanken sig om at deltage i dette års Landsholdsklasse. Jeg
nævnte det for min kone Christina
og mine to drenge Niklas og Jannik
på 7 og 9. Christina var begejstret for
udsigten til at være alene i 10 dage,

Jeg tog hurtigt beslutningen om
samtidig at forsøge at spille “rigtige
åbninger”, hvilket så krævede at jeg
fik fat i Chessbase og begyndte at
brygge et repertoire sammen. Fællesnævneren skulle være, at jeg gerne
ville kæmpe om initiativet uden at
det dog måtte være for skarpt og
samtidigt relativt let at sætte sig ind
i, velvidende om at jeg sikkert ville
score flere point med mine off-beat
åbninger end at styre direkte ind i
hovedvarianter mod teoristærke
modstandere. Det kom til at holde
stik, men jeg nægtede at bruge 10
dage i Svendborg på anti-sicilianske
åbninger med hvid og Tjekkisk Benoni og Philidor med sort, og det
valg er jeg trods en mindre tilfredsstillende pointhøst meget tilfreds
med.
Så selvom jeg, som de andre der stillede op, havde store forhåbninger, så
var de primære mål mere procesorienterede, nemlig at nyde at spille
skak, tage det seriøst og få brugt en
masse tid på at kigge på skak. På
trods af at jeg bestemt er tilfreds med
min indsats på alle de ovennævnte
punkter, så kommer man jo heller
ikke uden om at pointhøsten også
lidt definerer, om det har været en
god turnering.
Derfor var sidste runde også ret vigtig for mig. Jeg havde gang på gang
problemer med at huske mit nye repertoire (og jeg mener nye, begyndte
først at se på skak ca. en uge før turneringen!). Det udmøntede sig i passive stillinger og stort tidsforbrug
efter åbningen. Jeg forsvarede mig
som sådan fint, men snublede ofte til
sidst, og det hele var lidt uforløst
efter syv runder uden sejr eller initiativ!
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Efter et familieråd besluttede
Nikolaj Borge sig for at spille med i
landsholdsklassen.
Foto: Thomas Vestergård.

virkede til at være svært at forsvare i
praksis.
29. Txf2 Txg3 30. b4 Da7
En anden interessant mulighed
var 30... Db6 31. Lf4 (Sc4) 31... d3
32. Dd2 Sxf2 33. Dxf2 Txg2+ 34.
Kxg2 Dxb4.
31. Lf4 Tb3 32. Lg5?!
Bedre havde været Lxd6 som dog
stadig er rygende uklart, efter eksempelvis 32. Lxd6 Txh4 33. Dd2
Db6 34. Lc5 Dd8 eller 32. Dd1 Sxf2
33. Dxb3 Sxe4.
32... h6 33. Sb5?
Hvid bukker under for presset.
Gætter på at Rasmus overså Dh2+
senere.
33. Ld8 d3 34. De1 Dd4, hvorefter
hvid taber materiale.
33... Db6 34. Sxd6 Dxd6 35. Txa6
Dh2+ 36. Kf1 Tb1+

Rasmus er jo også kendt for at
spille underholdende skak, og jeg
tænker, at han selv havde det sådan,
at der skulle en sejr til at redde lidt
af hans turnering, og derfor blev det
da også som forventet et ret underholdende parti!
Rasmus Skytte (2406)
Nikolaj Borge (2399)
Kongeindisk / A 64
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 d6
5. Sc3 0–0 6. Sf3 c5 7. d5 e6 8. 0–0
exd5 9. cxd5 Te8 10. Sd2 a6 11. a4
Sbd7 12. Te1?!
Bedre er nok at forsøge at forhindre b5 uden at spille a5; eksempelvis
12. h3 Tb8 13. Sc4 Sb6 14. Sa3 Ld7

Computeren kan godt lide 26...
d3! 27. De1 f5 28. Ld2 Ta4 29. b3
Txa3 30. b4 Dxf2+.
27. Lf4 Sd3!?
Igen rigtig mange andre muligheder, bl.a. a5, d3 og Da7.
28. Ld2

15. e4 Sc8 16. Dd3.
12... Tb8 13. a5 b5 14. axb6 Sxb6
15. h3 Ld7!? 16. e4
16. Txa6? Dc8.
16... Dc8 17. Kh2

17... Te5!
Meget risikabelt og forpligtigende
træk, men sætter Hvid under pres og
tvinger ham til at svække sig.
18. Sf3 Th5 19. h4?!
Bedre var nok 19. Sh4 hvorefter
Sort kan vælge mellem Se8, Sa8 og
Txh4.
19... Sc4 20. De2 Tb4 21. Kg1 Sg4
22. Ta2 Ld4!
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Hvid går mat, eksempelvis 37. De1
Lb5+ 38. Te2 Dg3.
0-1.
Et meget atypisk kongeindisk træk
som dog tvinger Hvid yderligere
baglæns.
23. Sxd4 cxd4 24. Sb1 Dc5 25. Tf1
Sce5!?
Andre og lige så gode muligheder
var 25... Sge5 eller 25... a5. Men jeg
var dog ret opsat på at gå efter kongen i dette parti efter ikke rigtig at
have fået gang i mit eget spil siden 1.
runde.
26. Sa3 Tb3?!

28... Sdxf2
Jeg sad med fornemmelsen, at der
måske var bedre træk, men var
egentlig aldrig i tvivl om, at partiet
skulle fortsætte på den måde. Vi
havde begge brugt en del tid, og dette

Danmarksmesteren Bjørn Møller
Ochsner har haft travlt dette forår med
studierne på Aarhus Universitet, men i
Svendborg så det ikke ud til at have
den mindste indflydelse på hans spil.
Foto: Thomas Vestergård.
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mod Viktor Haarmark Nielsen fra
Øbro. Titlen som juniordanmarksmester tilfaldt Mikkel Manosri Jacobsen fra BMS, da han var den
juniorspiller, der klarede sig bedst i
kandidatklassen.

Allan Stig Rasmussen (tv.) og Jakob Aabling-Thomsen i DM-finalen.
Foto: Thomas Vestergård.

Nyt lyn-DM til Allan Stig
Med sin tredje sejr i træk i lyn-DM
rykkede stormester Allan Stig Rasmussen op på en delt førsteplads
over alle tiders mest vindende lyndanmarksmestre. Allan Stig har fem
DM-sejre ligesom Jacob Øst Hansen
(fem mesterskaber fra 1973 til 1979)
og Bo Jacobsen (fem mesterskaber
fra 1970 til 1993). Allan Stig vandt sit
første mesterskab i 2006 og det andet
i 2012.
Årets mesterskab var stærkt besat
med tre stormestre i feltet, de andre
var Nils Grandelius, Sverige, og
Mads Andersen.
I den ene semifinale besejrede
Allan Stig GM-kollega Mads Andersen med 2-0, mens vinderen af kandidatklassen IM Jakob AablingThomsen besejrede IM Tobias Bent
Christensen med 2-0 i den anden semifinale. I finalen vandt Allan Stig
begge partier over Aabling, og dermed kunne stormesteren fra Jetsmark modtage præmiechecken på
5.000 kroner, som Oddset havde
udsat.
JL

Aabling ny
landsholdsspiller
Årets kandidatklasse blev vundet af
IM Jakob Aabling-Thomsen fra
Brønshøj Skak Forening. I sidste
runde sikrede Aabling sig førstepladsen og retten til at spille i Landsholdsklassen 2019 ved at spille remis

Stillingen i toppen:
1. IM Jakob Aabling-Thomsen,
Brønshøj, 5½ point.
2. FM Tobias Valentin Rostgaard,
BMS Skak, 5.
3. FM Viktor Haarmark Nielsen,
Øbro, 5.
4. FM Niels Nørskov Laursen,
Brønshøj, 5.
5. FM Mikkel Manosri Jacobsen,
BMS Skak, 4½.
6. Brian Jørgen Jørgensen, Næstved,
4½.
7. FM Tim Jaksland, Hillerød, 4½.
8. IM Martin Haubro, BMS Skak,
4½.
JL

Udramatisk
delegeretmøde
Dansk Skak Unions delegeretmøde
1. påskedag i Svendborg var kort og
udramatisk. Formand Poul Jacobsen

Jakob Aabling-Thomsen er tilbage i Landsholdsklassen. Foto: Thomas Vestergård.
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har ophævet udlændingebegrænsningen i Divisionsturneringen, som
følge af det forlig der blev indgået
med sagsøger.

Formand Poul Jacobsen under sin beretning.

bød velkommen og bad forsamlingen om at mindes de skakkammerater, der var døde siden sidste
delegeretmøde.
Dirigenten Steen Juul Mortensen
konstaterede, at mødet var indkaldt,
som DSUs love foreskriver. Formanden havde opdelt sin beretning i tre
dele. Første del bestod i overrækkelsen af hæderstegn og initiativpræmier (se andetsteds i Skakbladet,
red.). Anden del var en gennemgang
af de sportslige resultater, og endelig
var der en organisatorisk del.
Blandt de nævneværdige resultater var der naturligvis Jesper Søndergaard Thybos og Jonas Buhl
Bjerres to ungdomseuropamesterskaber. Også Peter Heine Nielsens
udnævnelse til ”Årets mandetræner

Foto: Thomas Vestergård.

2016” af FIDEs trænerkommission
blev fremhævet.
I den organisatoriske del nævnte formanden, at medlemstallet var pr. 31.
marts 2018 var på 4.068 i modsætning til 4.205 samme tid sidste år.
Det er stadig DSUs vigtigste mål at
få vendt udviklingen. Det skal gøres
ved at gøre det attraktivt at være
skakspiller. DSU skal have fokus på
glæden ved at spille skak – især sammen med andre.
Den høje turneringsaktivitet blev
fremhævet, ligesom de nye initiativer
med Ungdoms FU, ungdomsside på
Facebook, skaksalon på Frederiksberg og voksenskaklejr på Løgumkloster Højskole.
Det er de fleste bekendt at DSU

Dansk Skaksalg har fået ny direktør
og forventer, at skaksalget med
Mette og Mikael Rask i spidsen forsat vil bidrage positivt til det danske
skakliv.
DSUs nye elitepolitik blev vedtaget i efteråret. Efterfølgende blev der
nedsat et nyt eliteudvalg til bl.a. at
varetage de opgaver der før hørte
under en landstræner. Der er udtaget en bruttotrup med henblik på
OL i efteråret, og den første træningssamling står lige for døren (den
blev afholdt efter delegeretmødet i
Aarhus med den franske stormester
Iossif Dorfman, red.).
Den nye kvindelandstræner Peter
Thorsbro arbejder engageret med de
bedste kvinder og piger. Det er en
stor glæde at se den seriøsitet og begejstring der findes omkring holdet,
senest udtrykt ved Cappelle la
Grande, da en stor del af bruttotruppen fik lejlighed til at deltage
takket være et generøst sponsorbidrag fra Deloitte.
Poul Jacobsen kom ind på imagekampagnen og den aftale, som man
har indgået med Rune Friborg.
Formanden takkede Hovedbestyrelsen, Forretningsudvalget og de
mange frivillige i klubberne for et
godt samarbejde. En helt særlig tak
skal lyde til en institution i dansk
skak, der har bebudet at han stopper
sin karriere som skakkommentator.
Tak til Per Andreasen for mange,
mange hyggelige og lærerige timer.
Et særligt kendetegn ved Pers kommentatorlokaler var at alle blev taget
seriøst og behandlet med respekt.
Efter beretningen var kun Finn
Stuhr fra Køge var på talerstolen.
Han tilbød sin assistance ved hverning af medlemmer til klubberne. Et
tilbud som Poul Jacobsen lovede at
se positivt på.
DSUs kasserer gennem de seneste
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10 år, René Baarup-Christensen,
fremlagde sit sidste regnskab. Regnskabet for 2017 er blevet revideret af
unionens revisorer den 10. marts og
offentliggjort på skak.dk den 14.
marts. Regnskabet udviser et overskud på 313.030,25 kr. Det er ca.
483.000 kr. bedre end budgetteret og
det skyldes næsten udelukkende at
det lykkedes kassereren at holde
gribbene væk i år, så de penge der var
tilbage i budgettet ikke er blevet
brugt. DSU har fået ca. 35.000 kr.
mere i indtægter end budgetteret og
DSU har sparet 158.000 kr. på skakaktiviteter og 204.000 kr. på aktiviteter der næsten udelukkende skyldes
de ændringer DSU lavede på Skakbladet sidste år. Samlet set så ender
DSU med en egenkapital på 1,9 millioner kroner lige på nær 7,85 kr.
Hovedbestyrelsen foreslog både
uændret kontingent og uændret ratingafgift. Der var ikke andre forslag.
Ny kasserer
René Baarup-Christensen meddelte,
at han ikke modtog genvalg. FU foreslog Tom Petri Petersen som ny
kasserer. Da der ikke var andre kandidater, konstaterede dirigenten, at
Tom Petri Petersen var valgt. Aage
Olsen blev genvalgt til en to-årig periode i FU, ligesom Bernhard Sørensen også blev valgt til FU for en
to-årig periode, begge uden modkandidater.
Tom Petri Petersen trådte fra menigt
medlem af FU til kassererposten og
hans valgperiode er et år, dvs. der
skulle vælges et medlem af FU for en
et-årig periode. Her var der kampvalg mellem Michael R. W. Olsen og
Arild Rimestad.
FU foreslog Arild Rimestad som
også har præsenteret sig på hjemmesiden. Her stillede Michael Olsen fra
Nørrebro Skakklub op som modkandidat og han præsenterede sig
selv: »Mit forslag det går på, at vi skal
nedlægge Skakbladet, og det har jeg
ment i fem år, og pengene skal gå til
at øge medlemsantallet, som for-
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Til slut uddelte Poul Jacobsen påskønnelser, til Peter Svendsen og
Rene Baarup-Christensen, som tak
for deres indsats i FU. René BaarupChristensen blev udnævnt til æresmedlem for sin store indsats for
DSU. Ikke blot de 10 år som kasserer, men også med indsatsen som
forretningsfører i Dansk Skaksalg og
kassererposten i KSU, inden han
kom i FU, og der var også en erkendtlighed til Renés hustru Helene.
Dirigenten takkede for god ro og
orden og sluttede med at motivere et
leve for Dansk Skak Union.

Hæderstegn
Poul Jacobsen lykønsker René Baarup-Christensen med æresmedlemskabet.
Foto: Thomas Vestergård.

manden Poul også var inde på med
samarbejdet med Rune Friborg, der
skal skabe et nyt image for DSU. Der
mener jeg også, at vi har brug for at
etablere et skakhus i København, der
kan leve op til det image. Det kan de
normale klubber nemlig ikke.«
Der var således to kandidater, og

da det var personvalg bad dirigenten
om, at afstemningen skulle foregå
skriftligt. Der er afgivet 1574 stemmer, 32 stemmer var ugyldige, 176
stemte på Michael Olsen og 1366
stemte på Arild Rimestad. Arild Rimestad var dermed valgt.

Dansk Skak Unions nye forretningsudvalg.Bagerst fra venstre Tom Petri Petersen,
Arild Rimestad og Aage Olsen. Forrest fra venstre Bernhard Sørensen og
Poul Jacobsen.
Foto: Thomas Vestergård.

1. Hovedkreds: Søren Møller
Hansen, ØBRO
Søren har siddet i Øbros bestyrelse fra 2002-2017, heraf de sidste
10 år som formand. I sin tid som
formand har Søren været medarrangør for to jubilæumsturneringer, 75
år i 2011 og 80 år i 2016 – især sidstnævnte var den stærkest åbne-invi-

tationsturnering i ØBRO i mange år.
ØBRO havde en vanskelig periode i
begyndelsen af 00’erne med faldende medlemstal - men det er siden
lykkedes at få markant fremgang til
knap 100 medlemmer.
2. Hovedkreds: Jan Armbirk,
Vordingborg Skakklub
Jan er en meget aktiv skakspiller, der
ikke forsømmer nogen anledning til
at promovere skak i hovedkredsen.
Jan er kasserer og alt-mulig-mand i
Vordingborg Skakklub. Han er medlem af hovedkredsens bestyrelse og
har i en del år varetaget driften af
hovedkredsens hjemmeside.
3. Hovedkreds: Hans Milter
Pedersen, Nyborg Skakklub
Hans fik sin skakopdragelse i Ølgod
Skakklub. Hans kom til Nyborg
Skakklub sidst i 90’erne, hvor han i
en længere periode var formand.
Hans kom i 3. hovedkreds FU i
2004, hvor han bl.a. varetog posten
som turneringsleder for den fynske
holdturnering indtil 2012, hvor han

blev valgt som formand. Posten som
formand beholdt han indtil 2017,
hvor han trådte ud af FU.
I øjeblikket er Hans turneringsleder for divisionsturneringen.
6. Hovedkreds: Johnny Koust
Rasmussen, Silkeborg Skakklub
Efter at have lært at spille skak i
Ringkøbing flyttede Johnny til Silkeborg i starten af dette årtusind. Heldigt for Silkeborg, idet der et par år
senere blev et job ledigt som formand i klubben vistnok i 2006. Dette
overtog Johnny. Et par år senere blev
jobbet som turneringsleder ledigt.
Dette overtog Johnny også. Begge
job er bestridt med stor energi og
præcision.
Herudover har Johnny været med
til at arrangere DM i 2007 og 2008,
ligesom han i de senere år har stået
for klubbens årlige julehurtigturnering.
7. Hovedkreds: Per Grevlund,
Nørresundby Skakklub
Per blev medlem af Nørresundby

Årets modtagere af hæderstegnene, der var til stede i Svendborg, blev samlet til fællesfotografering.
Foto: Thomas Vestergård.
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Skakklub i 1958. På nær kortere ophold i klubber i Aarhus og København har han været medlem siden.
Han har været turneringsleder i
talrige turneringer. Adskillige DM’er
i det nordjyske. Han er en person,
der byder sig til, når der bliver kaldt
på ham. Han var idémanden bag
Nørresundbys seniorturnering. Når
den 4. udgave af Larsens Nordjyske
Mindeturnering spilles i efterårsferien, vil han også være på plads i hele
ugen.
8. Hovedkreds: Christian
Rüdinger, Sjælsø Skakklub
Når man for år tilbage kom til Hørsholm Skakklub, blev man blev modtaget af en høj, rank statelig mand,
som bød velkommen til Hørsholm,
man følte sig straks hjemme. Det var
naturligvis Christian der tog imod.
Da klubben blev slået sammen med
Birkerød Skakklub og blev til Sjælsø
Skakklub, så fortsatte han der. Christian har været holdturneringsleder i
hovedkredsen i fem år, men har nu
givet stafetten videre.

BRÆTTET
RUNDT

9. Hovedkreds: Søren Ladegaard,
Kjellerup Skakklub
Søren har i lang tid deltaget i ledelsen af Kjellerup Skakklub, nu som
formand. Han leder også klubbens
juniorarbejde, og ikke mindst er han
som formand for skoleskakken i hele
hovedkredsens område primus
motor for de meget velbesøgte skoleskakstævner og er ad den vej også
et værdifuldt bindeled mellem skoleskakken og klubskakken.

Mads Boe har leveret et stort arbejde
som ungdomslandstræner, som har
omfattet langt mere end DSU har
kunnet drømme om. Der har været
afholdt mange træningssamlinger
for såvel både den absolutte ungdomselite som ”boblerne”. Der har
også været arrangeret et utal af ture
til diverse mesterskaber for ungdom
rundt omkring i verden. Sidste år
gav det store arbejde sig udslag i hele
to europamestre på ungdomssiden.

Sydjysk Hovedkreds: Bjarne
Meldgaard Rasmussen,
Varde Skakklub
Bjarne har varetaget posten som hovedkredskasserer i 5. Hovedkreds og
Sydjysk Hovedkreds i ikke færre end
31 år. Bjarne har i endnu flere år
været DSU-medlem og aktiv skakspiller i Skakklubben Centrum og
siden slutningen af 90erne i Varde
Skakklub, hvor han som revisor både
har kontrolleret og vejledt skiftende
kasserere.

Initiativpræmier

Forretningsudvalget: Mads Boe,
Skanderborg Skakklub

3-4. GM Evgeny Vorobiov, Rusland,
og IM David Meidema, Holland, 5½.
5. IM Igor Teplyi 3½.

1. Hovedkreds: Hvidovre
Skakklub
2. Hovedkreds: Nykøbing Falster
Skakklub
3. Hovedkreds: Frem Skakklub
6. Hovedkreds: Skakklubben
Rokaden
7. Hovedkreds: Dansk Skak
Akademi
8. Hovedkreds: Ingen indstilling
9. Hovedkreds: Herning Skakklub
Sydjysk Hovedkreds:
Løgumkloster Skakklub

6-7. FM Filip Boe Olsen og
FM Martin Matthiesen 3.
8. GM Aloyzas Kveinys, Letland, 2½.
9. Rasmus Thøgersen ½.

Chess House GM
Jesper Thybo var tæt på at score en
stormesternorm i Chess House GM
2018. Kravet var halvandet point i de
to sidste runder, men han satsede
voldsomt i næstsidste runde mod
hollænderen David Meidema og
tabte. Jonas Bjerre spillede fire partier, men måtte trække sig på grund
af sygdom – hans resultater blev derefter slettet, så slutstillingen blev:
1. GM Dimitrij Kollars, Tyskland, 6½
af 8.
2. IM Jesper Thybo 6.
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Deltagerne i Chess House GM 2018.

Foto: Thomas Vestergård.

Kandidatturneringen
i tre akter

i timer, uden at nogen sagde til
hende, at transmissionen ikke nåede
omverdenen...
Men deres YouTube Kanal (World
Chess) var intet mindre end fantastisk. Der er nogle, der ikke bryder
sig om at se en spiller, der har tabt,
vride sig i smerte, men nu om dage
er det næsten kun Carlsen, der ikke
har fået et normaliseret forhold til at
diskutere partiet live i stedet for i et
lummert baglokale. Hvis man har
lyst til at se den morbidt morsomme
Grischuk eller ekstravagante Kramnik forklare deres partier, er de at
finde her.

Stormester Jacob Aagaard var ved ringside i Berlin, hvor kandidatturneringen skulle
afgøre, hvem der skal møde verdensmesteren Magnus Carlsen i VM-matchen senere på
året i London. Her følger hans beretning om mestrene og deres partier.

Kandidatturneringen

Det, der virkelig var vigtigt, var, at
der blev spillet spændende skak med
drama i hver runde. Kandidatturneringen er verdens bedste turnering,
som GM Danny King præcist formulerede det. Og modsat mange
topturneringer, hvor halvdelen af
runderne bliver remis, var der spænding på brætterne hver dag i Berlin.
Selv i femte runde – den eneste hvor
alle partierne endte fredeligt. Grunden til det er nok, at mange topspillere er mere interesserede i at være
med i næste års tour end at vinde
topturneringer. +1 er den perfekte
score for de fleste, så de fleste partier
bliver remis. I kandidatturneringen
er der derimod kun en vinder.

Berlin 10.-28. marts 2018
1. Fabiano Caruana
2. Shakh. Mamedyarov
3. Sergej Karjakin
4. Ding Liren
5. Vladimir Kramnik
6. Aleksandr Grischuk
7. Wesley So
8. Levon Aronian

2784
2809
2763
2769
2800
2767
2799
2794

—
½
½
½
0
½
0
0

—
½
1
½
½
0
½
0

O

tte spillere havde kvalificeret sig
til dobbeltrundeturneringen i
Berlin, hvor vinderen ville kvalificere
sig til at spille VM-match i slutningen af året i London. Alle verdens
bedste spillere var med – med undtagelse af Magnus Carlsen, der som
verdensmester allerede er kvalificeret til VM-matchen – og stjerner
som Nakamura, Vachier-Lagrave,
Anand og Giri, der ikke var kvalificerede.
Turneringen blev afholdt i en nedkørt bygning i et nedkørt kvarter i
Berlin. Nogle tilskuere var kommet
fra Danmark for at følge partierne,
men generelt ikke var imponerede
med forholdene. Det samme gjaldt
spillerne, der både var utilfredse med
forholdene og med hotellet. Det er
en skandale at FIDE ikke kan finde
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ud af at involvere erfarne arrangører,
men i stedet fokuserer på egne personlige interesser. Der var bestemt
interessante ideer omkring en relancering af skak i et forsøg på at gøre
det cool, men de var totalt uigennemtænkte.
F.eks. var det ikke muligt at se stillingen i turneringen nogen steder.
Og så er der de forskellige begynderfejl, som da en browser med stillingen i de fire partier crashede på en af
skærmene i spillesalen. En operatør
lukkede vinduet. Bagved var en
anden browser, der viste kommenteringen med Judit Polgar fra VIPrummet, mens hun analyserede
partiet mellem Karjakin og Mamedyarov. Sidstnævnte stod og så på
skærmen da det skete og informerede omgående turneringslederen af
frygt for, at han senere ville kunne
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1
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9
8
8
7½
6½
6½
6
4½

blive kritiseret for noget.
Der var andre forbrydelser imod
skakspillet og tilskuerne, der aldrig
blev fuldbyrdet, fordi nogle skakkyndige blandt teknikerne bildte arrangørerne ind, at deres sindssyge
ideer var imod FIDE-reglementet.
Presserummet lignede noget der
var løgn. Heldigvis lykkedes det os at
få tiltusket os to VIP-armbind, der
gav adgang til sofaer, bræt og brikker
og fri bar. Det eneste det kostede
mig, var en gæsteoptræden som Judits boksebold for åben skærm i tyve
minutter.
Men for den almindelige skakfan
betød dette intet. Dækningen live på
nettet var generelt fremragende, hvis
man undgik den officielle side, selvfølgelig! Den gik ned et par gange, og
en dag sad Judit vistnok og snakkede

I stedet for en traditionel rundeberetning skal vi kigge på turneringen
som havende tre akter. Vi ser lige på
stillingen efter hver runde (plus betyder flere gevinster end nederlag,
minus flere nederlag end gevinster).

Spillestedet imponerede måske ikke udefra, men scenografien i spillesalen var
spektakulær.
Foto: Lennart Ootes.

1. Caruana
2. Mamedyarov
3. Karjakin
4. Liren
5. Kramnik
6. Grischuk
7. So
8. Aronian

1
+1
+1
-1
=0
+1
-1
-1
=0

2
+1
+1
-1
=0
+1
=0
-2
=0

3
+1
+1
-1
=0
+2
=0
-2
-1

4
+2
+1
-2
=0
+1
=0
-2
=0

5
+2
+1
-2
=0
+1
=0
-2
=0

6
+2
+2
-2
=0
=0
=0
-1
-1

7
+3
+2
-1
=0
=0
=0
-2
-2

8
+3
+2
-1
=0
-1
+1
-2
-2

9
+3
+2
=0
=0
-2
+1
-2
-2

10
+3
+2
=0
=0
-1
+1
-2
-3

11
+3
+2
+1
=0
-1
+1
-2
-4

12
+2
+1
+2
+1
-1
+1
-2
-4

13
+3
+2
+2
+1
-1
=0
-2
-5

14
+4
+2
+2
+1
-1
-1
-2
-5

Kandidatturneringen i tre akter • 53

1. akt
En vild start på
turneringen
(runde 1-4)
Turneringen startede aggressivt med
tre afgjorte partier i første runde.
Aronian tog remis ved trækgentagelse i stedet for at vinde en officer
imod Ding Liren, bekymret over at
være ude af stand til at overskue
komplikationerne. Mest imponerende var Mamedyarovs afstraffelse
af vinderen af den forrige kandidatturnering i 2016.
Sergej Karjakin (2763)
Shakkhriyar Mamedyarov (2809)
Spansk / C 60
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 g6 4. c3 a6
5. Lxc6
5. La4 Lg7 er en af de store hovedvarianter.
5... dxc6 6. d4 exd4 7. cxd4 Lg4!
Dette kom hurtigt, men er ikke
helt almindeligt. Karjakin var sikkert
allerede udenfor sine forberedelser.
Og da han har det med at glemme
dem alligevel, var denne overraskelse
en god idé.
8. Db3
8. 0-0 var sikkert bedre. Hvid får
ingenting ud af åbningen.
8... Lxf3 9. gxf3 Lg7 10. Le3 Se7
11. Sc3 Lxd4!? 12. Lxd4
12. 0-0-0 c5 13. Se2 Sc6 14. Dxb7
Sa5! fører til et lige slutspil. 15. Dd5
Dxd5 16. exd5 Lxe3+ 17. fxe3 0-0-0
og de sorte tårne kommer ind i midten med mange aktive ideer.
12... Dxd4 13. Dxb7 0-0 14. Dxc7
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For første gang tænkte Mamedyarov
længe. Da Karpov var verdensmester
spillede de fleste lidt hurtigt, indtil
de følte, at der var en chance for at
give modstanderen problemer. Derefter bed de fast og gav ikke slip.
14... Tab8!
Dette stærke træk var hans konklusion.
14... Sd5!? er computeres idé. Men
Hvid spiller ikke 15. exd5 Dd3!, hvor
han er fanget i centrum og bliver
nødt til at give springeren tilbage
med 16. Se2 Tae8 17. 0–0, men i stedet 15. Sxd5! cxd5 16. Dc3!, hvor han
holder det lidt dårligere tårnslutspil
9 ud af 10 gange.
Mamedyarovs træk er ikke objektivt bedre, men det giver Hvid langt
flere praktiske udfordringer.
15. 0-0 Txb2 16. Dxe7 Dxc3 17.
Kg2 Tc2 18. Tad1!?
Karjakin bryder sig ikke om udsigten til at forsvare sig passivt og
giver midlertidigt en bonde.
18... Txa2 19. Tc1 Tc2 20. Txc2
Dxc2 21. Ta1 Dc4 22. Db7 Db5 23.
Dxa6 Dg5+ 24. Kf1 Df6 25. Kg2 Tb8

26. Ta5?
I en stilling, hvor man kan spille
mange forskellige træk, men ingen
løser alle problemer, er det let at
spinde sit eget net. Her skulle Karjakin ikke have tilladt det sorte tårn at
komme ind i hans stilling. Et træk
som 26. Da3 ville have holdt balancen.
26... Tb3! 27. Dc8+?
27. De2 var bedre, men den hvide
stilling er blevet passiv, og Sort kan
langsomt forbedre sin stilling, inden
Tb5 og en senere fremmarch med
fribonden.
27... Kg7 28. Dg4 Tb5!

Den havde Karjakin helt sikkert misset. Ikke fordi den var svær at se,
men fordi der var så mange andre
muligheder at se på. Kort sagt, han
glemte at dobbelttjekke det, han besluttede sig for at spille to træk tidligere.
Nu får Sort et dronningeslutspil
med en farlig fribonde og gode gevinstchancer. Hvid har dog stadig remischancer, hvis han er i stand til at
kombinere trusler imod Sorts konge
med forsøg på at forhindre den sorte
bonde i at rykke fremad.
29. Txb5 cxb5 30. Dd7 Dg5+ 31.
Kf1 De5 32. h4 b4 33. Db7 Dc3 34.
e5 b3 35. Kg2 Dc4 36. Db6 h6 37.
Kg3 Dd5 38. f4 Kh7 39. Db8 Dc4 40.
f3 Dc3 41. Df8 Dc4 42. Db8 Kg7 43.
Db6 Dd5
Hertil har den “Russiske Forsvarsminister” forsvaret sig glimrende.
Men der er åbenbart en grænse for,

hvor meget pres selv han kan modstå.
44. Db8
44. Db4! var bedre. En af pointerne er, at 44... Dd3?! 45. e6! fører
direkte til remis.
44... Dd1! 45. Db7
45. Db6! var bedre. Nu gør Sort
fremskridt.
45... Dg1+ 46. Kh3 De3 47. Kg2
De2+ 48. Kg3 De1+

I topskak er det altid en bedrift at få
sat modstanderen under så meget
pres, at han skal finde det eneste
træk.
49. Kg2?
Hvid havde kun en måde at forsvare stillingen på. Og den er på igen
måde logisk, hvis man ikke allerede
kender løsningen.
49. Kh3! var det eneste træk, da
Hvid bliver nødt til at møde 49...
De3 med 50. Kg4! (eller Kg2, men
ikke Kg3). Den kritiske variant ser
således ud: 50... Dd2 51. Kg3 Dc3 52.
Kh2!! Et meget svært træk at finde.
Specielt flere træk i forvejen, hvor
man ikke ved, at det findes (52. Kg2
De3! og vi er tilbage til partiet.). 52...
Dc2+ (52... De3 53. Kg2 er pointen.)
53. Kg3, og Hvid overlever. F.eks.
53... b2 54.e6! med evig skak.
49... De3! 50. Db4!?
50. Kg3? taber direkte til 50... g5!
51. hxg5 hxg5 52. fxg5 Dxe5+ 53.
Kg4 b2, og Hvid har ingen træk. For
eksempel 54. Db4 Kg6!, og Sort vinder.
Objektivt bedst var 50. Kf1, men

efter 50... Dxf4 51. Dxb3 Dxh4 er
slutspillet stadig meget grimt for
Hvid.
50... g5! 51. hxg5 hxg5 52. fxg5
De2+! 53. Kg3 Dxe5+?
Et meget naturligt træk.
Tag dog bonden med skak! hører
man næsten Mamedyarovs indre
stemmer råbe. Men 53... b2! vandt.
Hvid har kun én chance: 54. e6!
De5+ 55. Kg2 (55. Kg4 Dxe6+ 56.
Kf4 De2 vinder langsomt) 55... fxe6
56. De7+ Kg6 57. f4 det kunne være
dette, Mamedyarov ikke følte sig sikker på. Hvid har modspil, og kun
præcise træk vinder. 57... Dc3! 58.
Dxe6+ Kh5!
Kongen skal med frem, hvor den
kan gemme sig bag de hvide bønder
til at starte med. Eller bare tage dem!
59. De2+ Kh4 60. Df2+ Kg4, og Hvid
kan kun udskyde opgivelsen og ikke
give Sort reelle problemer med konverteringen.
54. Kf2
54. f4! var bedst, men teksttrækket
holder også.
54... Dh2+ 55. Ke3 Dg1+ 56. Kf4
Dc1+ 57. Kg4 De3

58. Kg3??
En lidt underlig fejl. 58. f4! holdt
remis. Sort kan prøve 58... De2+ 59.
Kg3 b2, men Hvid holder med præcise træk. 60. Dc3+ Kh7 61.Db3
De1+ 62. Kf3!, og Sort er ikke i stand
til at gøre fremskridt pga. truslerne
om evig skak.
58... Dxg5+ 59. Kf2 Dd5
Hvad havde Karjakin tænkt sig at
han skulle spille her? Sort vinder let.

60. Ke3 Kg6 61. Ke2 Kf6 62. Ke3
Ke6 63. Db6+ Kd7 64. Da7+ Kc6 65.
Da6+ Kc5 66. Da4 Dc4 67. Da5+ Kc6
68. Da1 Kb5 69. Db2 Kb4 70. Kd2
Df4+ 71. Ke1 Dh4+ 72. Opgivet.
0-1.
De første fire runder blev domineret
af Vladimir Kramnik. Den russiske
veteran havde investeret mange
penge og kræfter på at forberede sig
til turneringen. I første runde vandt
han et kompliceret og velspillet parti
over landsmanden Grischuk og i
tredje runde begik han lystmord på
Levon Aronian.
Levon Aronian (2794)
Vladimir Kramnik (2800)
Spansk / C 65
1. e4
Aronian valgte at overraske Kramnik, helt sikkert med en eller anden
idé.
1... e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6 4. d3
Lc5 5. Lxc6 dxc6 6. 0-0 De7 7. h3?!
Kramnik fortalte, at han havde
brugt lang tid på at analysere dette
træk og var glad, da han havde fundet løsningen.
Men det var en stor overraskelse,
at det var imod Aronian – og ikke
Anand eller Carlsen – at han fik lov
til at spille nyheden.
7... Tg8!

Da Kramnik kiggede på denne stilling i første omgang, hjalp computeren ikke meget. Nu finder Stockfish
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dette træk på 10 sekunder. Havde
han læst Bent Larsens bøger, havde
det nok ikke varet så længe...
8. Kh1
Kramniks træk er ikke en rigtig
nyhed. Der er et par email-partier,
hvor Hvid har overlevet. Et af dem
fortsatte 8. Sbd2 g5 9. d4, men det er
heller ikke helt godt nok. Sorts angreb er farligt.
8... Sh5
Kramnik indrømmede, at han ingenting kunne huske. Stærkest er 8...
h6! fulgt af g5 som spillet i et par
email-partier.
9. c3
Efter partiet foreslog Kramnik 9.
Sc3! g5 10. Sxe5 g4 11. d4 som en
bedre chance. Aronian var bange for
11... gxh3, som også var Kramniks
plan. Begge spillere missede 12. g4!
Sf6 13. g5!, hvor Hvid er ovenpå. 11...
Ld6 12. g3 Lxe5 13. dxe5 Dxe5 14. h4
Ld7 med lidt bedre spil for Sort, er
derfor den endelige vurdering af
Kramniks “nyhed“.
9... g5 10. Sxe5 g4 11. d4 Ld6 12.
g3!
Aronian er allerede under stort
pres. For eksempel 12. Le3 Lxe5 13.
dxe5 gxh3 14. g3 Dxe5 er allerede
overvældende for Sort: 15. Dd4
Sxg3+! 16. fxg3 Dxg3 17. Dd2 Dg2+,
og Sort vinder.
12... Lxe5 13. dxe5 Dxe5 14. Dd4
De7!
Kramnik beholder dronningerne
på brættet. Da den hvide konge er
den mest udsatte, er det oplagt korrekt. Aronian sagde, at han havde
misset denne idé og følte, at partiet
var afgjort herefter. Det er måske
sandt, men kun på den vis, at det lille
chok slog ham helt ud og gjorde det
umuligt for ham at levere modstand
i resten af partiet.
15. h4 c5 16. Dc4??
Dette taber mange tempi og gør,
at kun computere kan forsøge at forsvare den hvide stilling.
16. Dd3 Ld7 17. c4 0-0-0 18. Sc3
var det, Kramnik troede, Aronian
ville spille. Kramnik overvurderede
sine stillinger i hele turneringen og
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snakkede lidt som om, at Sort er lige
ved at vinde her, selv om han indrømmede, at der ikke var noget direkte. Som jeg ser det, står Hvid
permanent lidt under, men der er
ingen grund til at sige, at hans stilling er en katastrofe.
16... Le6 17. Db5+ c6 18. Da4
Aronian havde misset Kramniks
næste træk, men selv efter andre
træk, er han under pres. Han overvejede næppe seriøst at spille 18.
Dd3 Td8 19. De3 Lc4 20. Tg1, hvor
Sort står helt overvældende, men
microchips kan få det hele til at
holde sammen på kort sigt.
18... f5!!
Et helt afgørende træk. Bonden
kommer til f4 og den hvide kongestilling falder sammen.
19. Lg5
Den taktiske pointe bag Kramniks
sidste træk var, at 19. exf5 taber efter
19... Sxg3+! 20. fxg3 Ld5+ 21. Kg1
Qe2 med mat.
19... Txg5!
En stormester ser ingen alternativer til sådan et kvalitetsoffer. Når
han angriber, er der ingen tid at
spilde.
20. hxg5 f4
Herfra er der mange måder for
Sort at vinde på. Kramnik sagde, at
han ledte efter den smukkeste, hvilket er lidt anderledes end hans
landsmand Peter Svidler, der i det
russiske mesterskab havde en chance
for at vinde med et flashy dronningeoffer imod Volkov, men valgte at
vinde med simple midler og kommentaren: “Hvad har Sergej Volkov
nogensinde gjort mig?”
21. Dd1 Td8 22. Dc1 fxg3 23. Sa3
Td3 24. Td1

Kramnik indrømmede,
at han ingenting
kunne huske.

24... Ld5!
Kramnik var lidt nervøs for, at
han missede noget, men det kom
først senere i turneringen.
25.f3
Kramnik havde håbet, at Aronian
ville tillade 25. Txd3 Dxe4+ 26. f3
gxf3 27. Te3 f2+ 28. Txe4+ Lxe4 mat.
Men der var altså grænser for Aronians masochisme.
25... gxf3 26. exd5 De2 27. Te1
g2+ 28. Opgivet.
Kramnik gav denne variant som
en mulig afslutning. 28. Kh2 g1D+
29. Kxg1 f2+ 30. Kh1 Th3+ 31. Kg2
f1D mat.
0-1.
Men turneringen vendte for Kramnik for alvor i fjerde runde, da han
tog alt for mange chancer før første
tidskontrol imod Caruana, men i
stedet for at blive straffet, fik en fantastisk gevinststilling efter tidskontrollen. Men det er ikke nok at stå til
gevinst. Men skal også vinde.
Vladimir Kramnik (2800)
Fabiano Caruana (2784)
Russisk / C 42
Dette parti var det vigtigste i den første halvdel af turneringen. Det viste
klart kampviljen fra begge spillere,
og udfaldet påvirkede deres held i resten af turneringen. Mest af alt for
Kramnik, der begyndte at spille med
en kompromisløshed helt ude af balance.

Aronian opgiver efter en ekstraordinær nedspilning af Kramnik.

1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. Sxe5 d6 4. Sf3
Sxe4 5. De2 De7 6. Sc3
Peter Svidler så inden partiet, at
Stockfish foreslog denne fortsættelse
fra udgangsstillingen. Han jokede
om det med medkommentatoren på
Chess24, Jan Gustafsson, inden de
gik i gang. Begge elsker ironi og morede sig meget over, at Kramnik spillede dette.
Men det er ikke nyt. Det ældste
parti i databasen blev spillet i 1883...
6... Sxc3
6... Lf5? ville tabe efter 7. Sd5! og 8.
d3.
7. dxc3 Dxe2+ 8. Lxe2 Sc6 9. Le3
Le7 10. 0-0-0 0-0 11. The1 Lf6 12.
Sd2!?
Kramnik har spillet uambitiøst,
men han er ikke ude efter remis. 12.
Sd4 med helt lige spil ville pege mere
i den retning. Svidler foreslog, at 12.
Tg1!? gav bedre mening end Sd4.
12... Te8 13. Lf3 Se5 14. Lf4 Kf8!
Caruana koordinerer brikkerne
optimalt.
15. Ld5 c6 16. Lb3 Lf5
Med dette træk kan vi se at Caruana heller ikke vil have remis. Efter

16... d5 ville Hvid være tvunget til at
spille 17. c4, hvor remisen er nær
efter en del afbytninger.
17. h3

Sorts stilling er lidt mere harmonisk,
hvilket får Caruana til at ekspandere
på kongefløjen i et forsøg på at skabe
svækkelser.
17... g5! 18. Lh2 Kg7 19. c4?!
Kramnik så de komplikationer,
der kom og gik efter dem. Det havde
været bedre at indse, at stillingen var
lidt i underkanten og spille 19. f4! for
at slippe af med svaghederne. Sort
står sikkert kun meget lidt bedre,

Foto: Maria Emelianova.

pga. dobbeltbonden, men ikke så
meget, at det kan mærkes på richterskalaen. 19... gxf4 20. Lxf4 h5 21.
Sc4.
19... g4!
Sort udnytter svagheden skabt af
h2-h3.
20. Se4 Lxe4 21. Txe4 Lg5+ 22.
Kb1
Hvid er allerede i problemer. For
eksempel: 22. Lf4 Sg6! 23. Txe8
Lxf4+ 24. Te3 Lxe3+ 25. fxe3 a5! 26.
a3 gxh3 27. gxh3 Te8, og Sort har
fine gevinstchancer på kongefløjen.
22... gxh3 23. c5!?
Dette var Kramniks idé, og det
eneste der giver mening i forhold til
hans tidligere spil. Sort vinder efter
både 23. f4? Sg4 24. Txe8 Txe8 25.
gxh3 Sxh2 26. fxg5 Sf3 27. Kc1 Te1!
og 23. gxh3 f5! 24. Tee1 Sf3 25. Txe8
Txe8 26. Lxd6 Sd2+ 27. Ka1 Se4 28.
Lb4 Sxf2 29. Td7+ Kg6 30. Txb7 c5!
fulgt af f4.
23... f5!
Caruana spiller de mest ambitiøse
hele vejen.
24. Tb4 hxg2
En fribonde på syvende række kan
altid være nyttig.
Kandidatturneringen i tre akter • 57

25. Txb7+ Kh8 26. cxd6 Sf3
Det var hertil at begge spillere sigtede.
27. La4!
Den eneste praktiske chance.
Kramnik fortalte, at hans oprindelige idé var 27. Lg1?, hvilket er meget
overraskende. Da jeg studerede
Kramniks partier for tyve år siden,
slog det mig, hvordan han aldrig nogensinde lavede “grimme træk”.
Hans brikker spillede sammen og
stod på gode felter. Det var en anden
Kramnik.
Da han kom tættere på, så han at
dette træk var håbløst efter 27... Te2,
men det er ikke det eneste der er
godt for Sort.

27... Sxh2 28. Lxc6

Det første kritiske øjeblik i partiet.
Kramnik mente, at Sorts næste træk
var lidt heldigt, og at stillingen nu

Vladimir Kramnik så næsten kun sine egne muligheder i Berlin.
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var uklar – og ellers ville have været
helt vundet for Hvid. Den slags fuldstændige overvurderinger af egne
chancer ses engang imellem på klubniveau, men at se dem hos en tidligere verdensmester er både morsomt
og tragisk. Kramnik er vores tids
mest innovative spiller, men han har
de seneste år helt mistet farefornemmelsen.

‘Den slags fuldstændige overvurderinger af egne chancer
ses engang imellem på klubniveau, men at se dem hos en
tidligere verdensmester er
både morsomt og tragisk.’

Foto: Maria Emelianova.

28... Tad8!
En fiks taktisk pointe. Caruana
havde oprindeligt tænkt sig at spille
28... Te4 med ideen 29. Lxe4 fxe4 30.
Tg1 e3! 31. fxe3 Tf8!, og Sort vinder.
Men 29. Tg1 er bedre.
29. d7
Forceret. 29. Lxe8 Txd6 30. Tg1
Sf3 vinder.
29... Te2 30. Lxg2 Txf2 31. Lc6
Sg4
Sort har vundet en officer, men
Hvid har stadig modspil på dronningefløjen i den næste fase.
32. Txa7 Se3 33. Tg1

Dette er det andet kritiske øjeblik i
turneringen og der, hvor vi ser den
svaghed, som de fleste spillere sloges
med. Efter en masse åbningsforberedelse og et stort strategisk slagsmål
var det som om, de savnede den
energi, der skal til for at regne tingene ordentligt igennem, når de
havde en chance.
33... h6?
Spillet for at bringe kongen med i
partiet, men det viser sig, at den ikke
kan hjælpe meget til, når den endelig
når ind på midten. Begge spillere
forkastede 33... Txc2 34. Tc7, men
det var ikke svært for denne publikummer at se 34... Lf6 under partiet.
Sort vinder.
34. Tc7!
Kramnik forbereder a-bondens
fremmarch.
34... Kg7 35. a4 Kf7
Vinder ikke længere. Efter 35...
Txc2 36. Tc8 Txc6 37. Txd8 Td6 er

remis mest sandsynligt.
36. Lb5 Ke7
36... f4 giver mere mening.
37. a5 Tf4 38. c3!
Holder tårnet væk fra dronningefløjen.
38... Kd6?
Sort kunne stadig have holdt
remis med 38... Tg4 39. Th1 Sd5 40.
Tc5 Kd6 41. Tc8 Txd7! 42. Td1 Td8!
43. Txd8+ Lxd8 44. c4 Lxa5, selv om
det er Hvid, der presser.
39. Tb7 Tg4 40. Te1 f4 41. a6

Efter tidskontrollen faldt Caruana i
dybe tanker og fandt sikkert hurtigt
ud af, at alt var gået galt. Hvid er tæt
på at vinde. Så han ledte efter noget,
der kunne gøre Hvids opgave sværere.
41... h5!
Den variant begge spillere regnede
igennem var 41... f3 42. a7 f2 43.
Txe3 Lxe3 44. Tb8 Tg1+ 45. Kc2,
hvor der ikke er nogen fremtid i 45...
Lxa7 46. Txd8 og Ta8 med et vundet
tårnslutspil. Men der er muligt, at
Sort kunne holde med 45... Tg2! 46.
Lf1 Lxa7 47. Txd8 Tg7 48. Lb5 f1D
49. Lxf1 Txd7 50. Th8 Le3, og Hvid
har store chancer, men intet er afgjort endnu. Kramnik indrømmede,
at han slappede for meget af her. Det
var bestemt det forkerte tidspunkt.
Når modstanderen er i krise, er det
tid til at slutte ham af.
42. a7 Ta8 43. b4?
Et træk de fleste stormestre ville
spille i lyn. Kramnik var sikker på, at
der var mange måder at vinde på og

spillede derfor ret løst.
Caruana var bange for 43. c4!,
som Kramnik syntes var for kompliceret. Truslen er 44. c5+ eller Tc1+
og Tc8. Derfor ville Caruana spille
43... Kc5 (43... f3 er et andet forsøg.
Hvid vinder forceret med: 44. d8T+!
Lxd8 45. Txe3 Tg1+ 46. Kc2 f2 og nu
skakker hele vejen – næsten! 47.
Td7+ Kc5 48. Td5+ Kb4 49. Tb3+
Ka5 50. Ta3+ Kb6 51. Ta6+ Kb7 52.
Td7+ Lc7 53. Tc6! Tc8 54. Tcxc7+
Txc7 55. Txc7+ Kxc7 56. a8D f1D 57.
Dc6+ Kb8 58. Dd6+!, og Sort bliver
mat) 44.b4+! Kd4 Kramnik ville
undgå modspil, men dette er ikke
rigtigt modspil (44... Kxb4 45. Lc6+
Kc5 46. Lf3, og Hvid vinder.), men
efter 45. Lc6 og 46. Tc7 er Sort helt
færdig.
43... h4 44. c4?
44. d8D+ Lxd8 45. Td7+ Ke5 46.
Lc6 Txa7 47. Txa7 var bestemt ikke
klart, men vinder nok stadig.
Kramnik valgte i stedet for at
spille en variant, hvor der var en lille
overraskelse til sidst.
44... h3 45. c5+ Ke5 46. Tb8 Txa7
47. Tg8

Kramnik gik ud fra, at Caruana ville
give op, men fik sig en stor overraskelse:
47... Lf6!!
En fantastisk resource. Kramnik
kunne ikke tro sine egne øjne. Det
ene øjeblik var han tæt på at være
langt foran, det næste er altid åh så
kompliceret igen.
48. d8D
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48. Txg4 Kf5!, og det er Sort, der
vinder.
48... Lxd8 49. Txg4 Lf6 50. Tg6
Tb7 51. Le2 Txb4+ 52. Ka2
Den ekstra kvalitet betyder ikke så
meget. De sorte brikker arbejder
fantastisk sammen.
52... Sc2?
Dette kom sammen med et remistilbud, hvilket var en fantastisk kombination ifølge Kramnik. Havde
Caruana spillet noget bedre, havde
Kramnik sikkert taget imod.
53. Tc1! Sd4
Kramnik undervurderede sine
chancer på dette tidspunkt – næsten
den eneste gang det skete under
pressekonferencerne.
54. Ld3?
Efter 54. Lg4! er stillingen meget
farlig for Sort og ikke tæt på remis,
sådan som russeren troede. Sort kan
nå et tårn imod tårn og løber slutspil
med præcist spil, hvilket bestemt
ikke er let remis.
54... Ta4+ 55. Kb1
Kramnik missede Sorts næste
træk. Herefter manglede han evnen
til at trække i nødbremsen og kørte i
stedet helt ud over kanten.
55... Sb3 56. Te1+ Kd5

57... Sd4+ 58. Kb1?!
58.Kc1!
58... Sf3!
Det bliver sværere for hvid at
holde remis for hvert træk.
59. Td1??
Kramnik havde tænkt sig at spille
59. Tf1?, men gik i panik, da han så
59... Sd2+ 60. Kc2 Ta2+! og trak det
første træk, der faldt ham ind. Hvid
burde have spillet 59. Txf6 Sxe1 60.
Lf1 h2 61. Th6, som bliver remis
efter lidt lidelse.
59... Ta1+ 60. Kc2 Txd1
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missede et par gevinster imod Ding
Liren i slutspillet. Jeg har puttet den
blandt de røde opgaver på side 28.
Karjakin var hægtet af i starten af
turneringen. Hans første gevinst var
mod So, der mistede mistede farefornemmelse i et harmløst slutspil
Sergej Karjakin (2763)
Wesley So (2799)

Kramnik seems to be better out of the opening ...

61. La6
Det kan godt tage lidt tid at
komme sig over sådan en omgang,
hvilket er en forklaring på, at nogle
partiet varer lige lovlig længe, inden
der bliver givet op og spillerne tager
til pressekonference.
61... Td2+ 62. Kc1 Lb2+ 63. Kb1
Kxc5 64. Lb7 Se5 65. Tf6 f3 66. Tf5
f2 67. Opgivet.
0-1.

2. akt
Karjakins genkomst
(Runde 5-12)
Som sagt så blev alle partier remis i
femte runde, mens Mamedyarov

Det kan virke lidt hårdt, men det er
meget præcist. Kramnik ofrede en
bonde i åbningen og fik nok kompensation til at holde remis. Da han
kunne forcere remis, tænkte han, at
det var der ikke ingen grund til.
Langsomt løb han ind i problemer...
Der var lidt Tour de France over
turneringen i midten. Udbryderen
Caruana holdt sig foran med remiser i runde 7-11. Ikke fordi han spillede på remis, men fordi skak på
topplan ofte bliver remis. Og fordi
han var tynget af presset der følger
med at være i front. Modsat resten af
feltet, havde han ingen at gemme sig
bagved, når der var modvind. Han

partier!). Der har efter nu fire kandidatturneringer ikke været en situation, hvor den tredje korrektion
har været selv teoretisk relevant, så
den glemmer vi.
I 2014 kunne Karjakin indhente
Anand i sidste runde, hvis han slog
ham – og overtage føstepladsen på
korrektion. Han var tæt på. Denne
gang kunne han overtage føringen
fra Caruana hvis han slog ham i
deres parti i 12. runde. Da Karjakin
var glad for at være tilbage, mens Caruana nervøs for at miste den føring,
han havde haft i næsten to uger,
havde russeren en psykologisk fordel. Han havde intet at miste.
Sergej Karjakin (2763)
Fabiano Caruana (2784)
Russisk / C 42

Jacob Aagaard
19 March

Efter denne rutsjetur var Caruana
foran, og Kramniks chancer for at
vinde turneringen sluttede her, selv
om det tog lidt tid, før det blev klart
for alle.
57. Kc2
Hvid kunne også have forceret
remis med 57. Txf6 Ta1+ 58. Kb2
Txe1 og nu enten 59. c6! eller 59.
Kxb3 h2, som Kramnik overvejede.
Men han missede 60. Lc4+ Kxc5 61.
Tf5+ og Ld5.

indhentede Caruana i sjette runde,
da Kramnik skubbede en h-bonde
fremad og kort efter mistede den helt
unødvendigt. Dette var et gennemgående tema i Kramniks partier i
mellemfasen i turneringen: han prøvede at vinde alle stillingerne og til
pressekonferencerne talte han om
partierne, som om det var umuligt
for ham at stå skidt. Kramnik er efter
min mening den spiller der har haft
størst indflydelse på moderne skak i
min levetid, så på den ene side var
det lidt trist at se ham miste jordforbindelsen lidt. Men samtidig er man
vel dansker, og jeg morede mig over
det mindst lige så meget som resten
af internettet. Det blev lidt til en
sport at finde på jokes om Kramnik.
Her er mit bud:

Karjakin bliver til tider beskyldt for
at vente på modstandernes fejl i stedet for at skabe noget selv. Der er
noget om snakken. I dette parti lykkedes det ham at vugge Wesley So i
søvn ved at spille videre i en oplagt
remisstilling. So er kun et par år
yngre end Karjakin, men har langt
mindre erfaring.
35... Ke8? 36. Kb6!
Pludselig er der ikke noget forsvar
imod Tf2 eller Kb7. Sort taber en officer.
36... g5 37. h3 Sxe5 38. Sxe5 Tc3
39. Th2 Ke7 40. Kb5 Te3 og Sort
opgav.
1-0.
I 9. runde vandt Karjakin imod
Kramnik, der fortsat spillede som en
hulemand uden hæmninger, og i 11.
runde vandt han et slutspil imod
Aronian, der ret meningsløst ofrede
en bonde for aktivitet, som viste sig
at være en illusion.
Her giver det mening at kigge på
reglerne for korrektion ved ligestilling. Første korrektion er indbyrdes
score. Den anden er, hvem der har
vundet flest partier (eller tabt flest

1. e4 e5 2. Sf3 Sf6
Caruana vælger at fortsætte med
russisk. Jeg mener, man bør skifte
åbning en eller to gange i en superturnering, hvor det er farligt at spille
det samme hele tiden. De andre har
det jo med at forberede sig!
3. Sxe5 d6 4. Sf3 Sxe4 5. Sc3!
Det er denne variant, der har gjort
russisk upopulært. Det er ikke sikkert, at Hvid står bedre, men det har
næsten været spil til et mål de sidste
par år. På den anden side har alle 1.
e4-spillere i turneringen forberedt
sig grundigt på at spille imod Berlineren og Marshall (Aronian), hvilket
gør, at det i hvert fald i starten giver
mening at spille noget andet.
Med et stærkt hold bag sig var
Karjakin den forkerte at gentage en
passiv åbning imod. På den anden
side var den en stor succes imod
Grischuk, så bagklogskaben skal nok
tages med et gran salt.
5... Sxc3 6. dxc3 Sc6 7. Le3 Le7 8.
Dd2 Le6
8... 0-0 9. 0-0-0 Se5 er skarpere og
gået lidt af mode.
9. 0-0-0 Dd7
Hvid har prøvet en hel del i denne
stilling. Sort står solidt og ikke meget
ændrer ved den opfattelse.

10. a3!?
»Jeg har stor respekt for Rustam
Kasimdzhanov (Caruanas sekundant og træner igennem et par år,
red.), så jeg spiller som ham. Det er
næppe en stor overraskelse for Fabiano,« sagde Karjakin efter partiet.
10... h6 11. Sd4
En nyhed uden betydning. Karjakin havde kigget mest på 10... a6.
11... Sxd4 12. Lxd4 Tg8!?
Dette blev spillet imod Kasimdzhanov i en lignende stilling.
Pointen er, at 12... 0-0 13. Tg1! hurtigt vil få Sort til at fortryde, at han
har spillet h6.
13. Le2 c5
Det viser sig at være sværere for
Sort at løse sine problemer i åbningen, end man først skulle have troet.
At skubbe bønderne frem er ikke
uden problemer.
14. Le3 d5 15. f4 0-0-0
Sort er tæt på at udligne. Hvis han
havde tid til at spille Lf5-e4 ville det
være helt lige. Men det er ikke så let
at få lov til.
16. Lf3!

Dette er et vigtigt øjeblik for turneringen. Caruana vælger at tillade et
kvalitetsoffer, men der er ingen lette
måder at udligne på. Bedst er sikkert
16... f5 med en lidt presset og passiv
stilling.
16... Lg4
I VIP-loungen morede den engelske stormester Matthew Sadler sig
med at sætte mig mat igen og igen i
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Jacob Aagaard (tv) analyserer med Matthew Sadler i VIP-rummet.

Karjakin bragte sig i spidsen, da han slog Caruana i 12. runde.

vores analyser af partierne. Her prøvede han med 16... Da4 med alle
mulige d4- og c4-ideer, men til sidst
fik jeg ham sat på plads med 17. Df2!
Dc4 18. f5!, hvor det ikke helt virker
for Sort. F.eks. 18... d4!? 19. cxd4
cxd4 20. Txd4 Txd4 21. fxe6! Td6 22.
exf7, og Hvid har ret meget for kvaliteten. Specielt i form af hans brikkers harmoni.
17. Lxd5!
»Jeg skulle ikke have tilladt det
her. Jeg troede jeg ville stå OK, men
stillingen bliver meget svær at
spille,« sagde Caruana efter partiet
på flydende dansk; eller også er det
oversat. Lad mig tjekke mine noter!
Karjakin sagde: »Selvfølgelig var det
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ikke let at ofre kvaliteten, men jeg
tænkte: spil som en mand! Hvis jeg
ikke ofrer i denne turneringsstilling,
hvornår så?«
Forresten ville ingen stormester
overveje 17. Dxd5, hvorefter 17...
Dxd5 18. Txd5 Lxf3 19. Txd8+ Txd8
20. gxf3 Td5 er de hvide bønder
måske nok i overtal, men magen til
bovlamme træstumper skal man
lede længe efter. Sort står sikkert allerede bedst.
17... Lxd1 18. Txd1 Dc7 19. c4
Den russiske stjerne Fedoseev
kaldte løberen for ”Saurons øje”,
hvilket er en henvisning til Ringenes
Herre (til de fire læsere, der ikke har
set filmene).

Foto: Lennart Ootes.

19... Tge8
Caruana sagde, at det var først
heromkring, at det gik op for ham,
hvor svær stillingen var. At Hvid let
kan forbedre sin stilling med a3,
Kb1, Ka2, og så videre, mens det er
meget svært for Sort at forbedre stillingen.
20. Df2!
Karjakin spillede dette parti fremragende i alle faser. Her er 20. g4?! for
tidligt. Efter 20... Lh4! med De7 bagefter lykkes det for Sort at skabe
modspil.
20... b6
Jeg kan bedre lide 20... f5!, men
analyser viser, at Sorts træk ikke har
store negative konsekvenser endnu.

21. g4!
Dette vinder terræn. Og i nogle
tilfælde kan man skubbe til den sorte
løber med g4-g5.
21... Lf6 22. Kb1!
Karjakin har ikke travlt. Kongen
kan nu gå til a2, hvis det skulle lykkes
Sort at give en skak.
22... Td7?
Den første reelle fejl i partiet. Efter
dette er det ikke muligt for Sort at
skabe modspil, og resten af partiet er
ren lidelse. Men allerede på dette
tidspunkt var det svært at redde partiet. Caruana var nødt til at finde
22... De7! 23. Td3 (23. Lc1 Ld4 er
fint nok for Sort.) 23... b5!! som er
en ret overraskende taktisk løsning
på Sorts problemer. 24. Lc1 (der er
andre varianter. F.eks. 24. Ka2 bxc4
25. Lxc5 De2 26. Lxc4 Txd3 27. Lxd3
Dxf2 28. Lxf2 Kb8 fulgt af Ld8-b6,
og Sort har modspil på de sorte felter. 24. b3? taber lidt overraskende
efter 24... bxc4 25. bxc4 Txd5!! 26.

cxd5 c4, og tårnet har ingen felter.
24.cxb5? c4 også vinder en officer)
24... bxc4 25. Lxc4 Txd3 26. Lxd3
Ld4 27. Df3 Kc7 Sort vil spille Tb8
og løbe med kongen til kongefløjen
med ca. lige chancer.
23. Td3 g5?!
Dette svækker kongefløjen, men
det var svært for Sort bare at sidde
stille og vente. Det er bare svært at
spille dårlige stillinger.
24. Ka2!
Mens Sort kludrer rundt med sine
brikker, forbedrer Karjakin sin stilling.
24... Tee7
24... Kb8 var Svidlers forslag. Men
efter 25. Dd2! er Sort under massivt
pres.
25. Df3 Kd8
Et klart tegn på at Sort ikke ved
hvad han skal spille.
26. Ld2 Kc8

Foto: David Llada.

Karjakin har forberedt sin stilling så
meget, at den næsten ikke kan forbedres mere. Det er tid til at gøre
noget.
27. Df1!!
Karjakin var meget stolt af dette
træk, som er stillingens bedste. Planen er at spille Th3 og angribe bonden på h6, som det ikke er så let at
dække. Sort er helt udspillet.
27... Td6 28. fxg5
Det nemmeste.
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28... Lxg5 29. Lxg5 hxg5 30. Df5+
Tdd7 31. Dxg5 De5
31... Dxh2 taber efter 32. Dg8+
Kc7 33. Da8 og der er gennemtræk...
32. Dh6 Kd8?!
Hvid havde også vundet efter 32...
f6 33. h4, det havde bare taget lidt
længere tid.
33. g5!
Karjakin er en stærk teknisk spiller. Han misser ikke chancen for at
fiksere bonden på f7 som en svaghed.
33... Dd6 34. Dh8+ Te8 35. Dh4
Dg6 36. Dg4 Te5 37. h4 Ke7
Hvid vinder på mange måder,
men beslutter sig for at lave en lille
fælde.
38. Td2!? b5

senere. Han var anderledes snaksaglig!
I pressekonferencen efter den
næste runde sagde Caruana, at han
græmmede sig og havde en følelse af
at have ødelagt turneringen, men at
da han vågnede den næste dag, følte
han, at vægten af føringen havde
tynget ham. Nu kunne han spille
friere, da han ikke skulle forsvare en
føring. Set i bakspejlet kunne man
fristes til at sige, at tabe dette parti
vandt turneringen for Caruana!
1-0.
Dette gav ikke alene en chance for
Karjakin, men også for Mamedyarov, der tidligt må have set, hvordan
vinden blæste. I hvert fald besluttede
han sig for at tage flere chancer, end
han burde imod Ding Liren!

Shakhriyar Mamedyarov (2809)
Ding Liren (2769)
Dronninggambit / [D 41

Caruana sagde, at han ikke kunne se
en måde at undgå det næste træk på.
Og det var hans tur, så noget skulle
han spille.
39. Lxf7! Df5 40. Txd7+ Kxd7 41.
Dxf5+ Txf5 42. g6 Ke7 43. cxb5 Th5
44. c4 Txh4 45. a4! Tg4 46. a5 Kd6
47. a6 Kc7 48. Kb3 opgivet.
Den sorte konge bliver nødt til at
forhindre Hvid i at spille b5-b6. I
mellemtiden går den hvide konge til
kongefløjen, hvor den kan assistere
g-bondens ambitioner.
På trapperne løb jeg ind i Caruana
lige efter pressekonferencen. Han
kiggede på mig et kort øjeblik og
skyndte sig videre. Det er vist nok
den første gang, han ikke har sagt
hej. På den anden side stødte min
kæreste ind i Karjakin to minutter
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Mamedyarovs strategi om at spille
solidt og vente på, at der kom chancer, havde ikke helt virket. Inden 12.
runde var det klart, at han blev nødt
til at vinde flere partier, så med hvid
var det tid til at komme over midten.
Ding Liren var på den anden side
ikke rigtigt med for at kvalificere sig,
men for at få noget erfaring. Det vidnede hans attitude i hvert fald om.
Også i dette parti var det klart, at han
ikke tænkte meget over, hvordan han
skulle vinde, men bare satte sig ned
for at spille og se, hvad der ville ske.
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3
c5 5. cxd5 Sxd5 6. e4 Sxc3 7. bxc3
cxd4 8. cxd4 Lb4+ 9. Ld2 Lxd2+ 10.
Dxd2 0-0 11. Lc4 Sd7 12. 0-0 b6 13.
Tad1 Lb7 14. Tfe1 Tc8 15. Lb3 Te8
16. h3 Sf6 17. Df4

17... Sh5 18. Dh2 h6
Ding Liren følger Kramnik fra tidligere i turneringen. Han kunne ikke
se, hvorfor Sort ikke står godt nok
her, og det kan han jo så have ret i.
19. Se5 Sf6 20. Df4 b5 21. Te3
Efter sådan noget som 21. Sxf7
Kxf7 22. e5 a5! 23. exf6 Dxf6 har Sort
ingen problemer overhovedet.
21... Tc7 22. Sd3
Eller 22. d5 exd5 23. exd5 Dd6!
med helt lige chancer.
22... Tc3 23. Sc5 Txe3 24. Dxe3
Selvfølgelig overvejede Mamedyarov også 24. fxe3 , hvorefter 24... Lc6
han ville have været i stand til at
skabe nogle problemer for Sort med
25. Tc1! (25. d5 e5 26. Df5 Ld7 27.
Sxd7 Dxd7 28. Dxd7 Sxd7 29. Tc1
Sf6 30. d6 Td8 31. Tc7 Td7) 25...
Db6 26. Tf1!, hvor der er pres på
kongefløjen.
Ding Liren havde planlagt at sætte
løberen på c6, men det kan være, at
han havde fundet ud af, at den står
bedre på a8, hvor Sort stadig er fuldt
med.
24... Lc6 25. Tc1 Db6 26. f3 Td8
27. Kf2 a5

Shakhriyar Mamedyarov var lidt for risikovillig mod Ding Liren.

Sort har ingen problemer og vælger
nu at blive lidt mere aktiv på dronningefløjen. Jeg tror ikke, at Ding
tænkte, at han var på vej imod at
vinde partiet, men at han bare forbedrede sin stilling et træk ad gangen.
28. g4?!
Mamedyarov har tydeligvis besluttet sig for at vinde partiet, men
dette er i overkanten. Der er ingen
begrundelse for, at et angreb på kongefløjen skulle blive succesfuldt. Og
nu er kongestillingen permanent
svækket.
28... a4 29. Lc2 Sd7!
Uden springere er det svært at
sætte mat.
30. Ld3?
Dette er den første meningsfulde fejl
i partiet. Afbytningen af springerne
betyder, at Hvid ikke har noget positivt tilbage, mens Sort kan flytte fribonden fremad og lægge pres på
både d4-bonden og den hvide kon-

gestilling. 30. Sd3! var bedst. Her kan
Sort så vælge, om han vil tage trækgentagelse med 30... Sf6 31. Sc5, som
sikkert ikke var noget, Mamedyarov
havde lyst til, eller spille på gevinst
med 30... Lb7, hvor chancerne sikkert er ret lige.
30... Sxc5 31. Txc5 b4 32. Lc4
32. Lc2 var måske bedre, men efter
32... Le8 fulgt af Tb8 og b3 er Sorts
fordel ret klar.
32... Ld7
32... Le8! var endnu stærkere, som
man let kan se, når man ved, hvad
der skete i partiet, men Ding valgte
at holde døren åben for Tc8 også.
33. g5
Ikke bedst, men alt er skidt.
33... hxg5 34. Dxg5 Le8!
Et praktisk træk, der åbner for tårnet og dækker felter omkring kongen på samme tid.
35. De7

Foto: Lennart Ootes.

35... b3!
Mamedyarov indrømmede, at han
helt havde misset denne idé.
36. axb3 a3!
36... axb3? 37. Lxb3!
37. b4
37. Dc7 Dxc7 38. Txc7 Ta8.
37... Ta8 38. d5!
Ding Liren havde på den anden
side helt misset dette kontrastød.
Med kun en smule tid på uret var
han ikke sikker på, hvad han gjorde
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3. akt
Afgørelsen
(Runde 13-14)
Inden 13. runde var Karjakin altså i
front. Han havde bedre indbyrdes
score imod Caruana, men værre
imod Mamedyarov. Samtidigt var
Ding Liren og Grischuk også med.
Specielt Ding havde en chance, da
han jo havde vundet indbyrdes imod
Mamedyarov.
Kandidatturneringen er ikke kun
verdens bedste turnering, det er også
den vigtigste. VM-matchen i efteråret er det største skakshow vi har og
en fantastisk chance for at vise spillet frem overfor resten af verdens befolkning. I sådan et tilfælde er det
ikke vigtigt, hvem der vinder, men
det er vigtigt, at vinderen fortjener at
være der.
Det gjorde hverken Grischuk eller
Ding Liren. Ingen af dem spillede
overbevisende i Berlin og begge var
lidt heldige at være med i udbryderfeltet på dette sene tidspunkt i turneringen.

Kineseren Ding Liren gik ubesejret igennem kandidatturneringen.

og slet ikke under kontrol. Efter 38.
La2 Dxb4 kan vi se, hvor meget Hvid
har svækket sin forsvarsstilling. Sort
vinder let.
38... a2 39. dxe6 a1D 40. exf7+
Lxf7 41. Lxf7+ Kh7 42. Dh4+ Dh6
43. Th5

Med tidnøden overstået, og alle forcerede træk spillet, var det tid til at
sunde sig og se, at Hvid har en del
modspil, men også at Sort også har
et godt træk.
43... Da7+! 44. Opgivet.
Kun denne dobbelttrussel vinder
partiet. Men den er der, og det gør
ikke noget, at man ikke havde set
den i forvejen. Det kaldes held, i
hvert fald ifølge Ding. Men man skal
have spillet meget fornuftigt for at
være “heldig” imod Mamedyarov.
0-1.
Selvom dette var 12. runde var dette
Ding Lirens første parti der ikke blev
remis! Undervejs havde der været

Foto: Maria Emelianova.

spekulation om, Ding var på vej
imod at vinde ”Anish Giri-trofæet”,
en uofficiel betegnelse for en turnering kun med remiser, som Giri
gjorde det i kandidatturneringen og
London Chess Classic i 2016. Oprindelig var Giri meget frustreret over
ikke at kunne vinde sine gevinststillinger, men efterfølgende har den
unge hollænder vist klasse ved at
tage ejerskab over joken. Også denne
gang var han hurtigt ude med riven.

Hvad skete der med Aronian?
Aronian har været blandt favoritterne hver gang der har været afholdt
topturneringer de sidste 12 år. Han
har blandt andet vundet World Cup
to gange, vundet OL med Armenien
tre gange og mange topturneringer. I
en del år lå han klart nummer to
efter Carlsen, men et stykke foran
alle de andre. Men en match imod
nordmanden er det aldrig blevet til.
Marginalerne har ikke været på hans
side.
Det var der ikke noget af denne
gang. Armenieren var slet ikke i
form. Om det er fordi han ikke har
arbejdet på at regne varianter de sidste par år, hvor resultaterne har
været lidt mere ujævne og motivationen måske er blevet lidt slidt. Eller
om der var andre årsager, skal jeg
ikke gætte på.
Men en ting er helt sikkert: Det
var ikke nerverne, der slog klik

denne gang. Denne forklaring giver
jeg ikke meget for. Den trækkes frem
af dem, der ikke vil spilde deres tid
på at analysere partierne. Aronian
var ikke klar til at tage chancerne når
de opstod.
Og Kramnik?
Kramniks sammensmeltning har vi
snakket lidt om. Inden turneringen
var han en af mine tre forhåndsfavoritter til at vinde. I Berlin viste han
sig fra to ekstremer. Han viste en
total mangel på farefornemmelse,
som allerede beskrevet, men også en
vildskab, der ikke kan andet end at
begejstre. For sande fans af spillet var
han den meste interessante spiller at
følge igennem hele turneringen.
Karjakin var ganske vist marginalt
foran inden de to sidste runder, men
der var mange måder, hvorpå han
kunne blive overhalet. Det var utænkeligt, at to remiser ville være nok til
en ny match med Carlsen. Både Mamedyarov, der slog Karjakin i første
runde, og Caruana ville overhale
ham med 1½/2. Og mens Karjakin
spillede sikkert remis med sort imod
Wesley So, der efter en svær omgang
i den første halvdel spillede alle partier remis i anden halvdel, havde Mamedyarov medvind i sit parti imod
Grischuk. Og Caruana leverede
varen imod Aronian, der mere og
mere lignede en, der først lige havde
husket, at han skulle spille skak igen
i Grenke-turneringen, inden ugen
var slut og med den indsigt, havde
mistet lysten til livet. Efter en solid
udspilning fik han en uventet
chance. Men når man tænker mere
på at tage bussen hjem (Aronian har
i årevis boet mest i Berlin) kan det
være svært at spille for fuld styrke.
Dette lagde ekstra pres på Karjakin og Mamedyarov, der begge
havde brug for at indhente Caruana
i sidste runde. Men mens Caruana
hurtigt udlignede imod Grischuk og
snart efter fik en lille fordel, kom
disse to ikke ud af starthullerne. Karjakin missede et taktisk trick imod
Ding Liren og måtte holde remis

med en bonde mindre i slutspillet,
mens Mamedyarov ingen vegne kom
imod Kramnik. Russeren ofrede en
bonde, men havde hele tiden kompensation for den.
Så amerikaneren kunne vinde turneringen ved at give Grischuk remis
i et fordelagtigt slutspil. Men han
kunne ikke se. hvordan han nogensinde skulle tabe og valgte i stedet for
at udspille russeren teknisk og dermed vinde turneringen med et imponerende point mere end Mamedyarov (2. plads på korrektion) og
Karjakin.
Alexcander Grischuk (2767)
Fabiano Caruana (2784)
Russisk / C 43
1. e4 e5 2. Sf3 Sf6 3. d4 Sxe4 4.
dxe5 d5 5. Sbd2 Sxd2 6. Lxd2 Le7 7.
Ld3 c5 8. c3 Sc6 9. 0-0 Lg4 10. Te1
Dd7 11. h3 Lh5 12. Lf4 De6 13. a3 00 14. b4 h6 15. Lg3 b6

Det er ikke lykkedes Grischuk at give
Caruana mange problemer i åbningen. På dette tidspunkt vælger han at
afvikle til et slutspil, som han må
have fejlvurderet, for han kommer
hurtigt i problemer.
16. Sd4?! Lxd1 17. Sxe6 fxe6 18.
Taxd1 c4!
Den sorte bondestruktur er allerede den hvide overlegen. Hvid har
ingen måde at trykke på den, og
hans løber er domineret af de sorte
bønder.
19. Lc2 b5 20. a4 a6 21. f3 Lg5!
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Løberen kommer ind og dominerer de sorte felter.
22. Lf2?!
Hvid var i stand til at holde balancen med 22. h4! Lf4 23. Lxf4 Txf4 24.
Lg6!, hvor h-bonden ikke kan slås,
da tårnet bliver fanget. Og efter almindeligt spil som 24... Td8 25. Kf2
lykkes det for hvid at reparere bondestillingen med g3 og f4.
22... Lf4 23. Lc5 Tfd8 24. Ld6 Lg3!

Løberen er en permanent torn i øjet
på Hvid. Rent praktisk er Hvid udspillet. Han er simpelthen for svag
på de sorte felter.
25. Te2 g5 26. Kf1 Kf7 27. Lc7 Te8
28. Ld6 Tac8 29. Ta1 Ted8 30. Lb1
Td7 31. Ta3 d4!
Bonden på b4 bliver nu en svaghed, uden at Hvid kan få den hvidfeltede løber med.
32. axb5 axb5 33. cxd4 Sxd4 34.
Tea2 Sc6 35. Le4 Lxe5 36. Lxc6
Txd6

Remis var nok for Fabiano Caruana, men han besluttede sig alligevel for at nedkæmpe Alexander Grischuk.
Foto: Lennart Ootes.
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Vinderen af kandidatturneringen bliver
den første amerikaner i en VM-finale
siden Bobby Fischer i 1972.
Foto: Maria Emelianova.

Slutspillet er helt slut. De uligefarvede løbere betyder ingenting. På et

tidspunkt tilbød Grischuk remis,
men Caruana kunne ikke se, at der
var en risiko ved at spille partiet til
ende.
37. Lxb5 Td1+
Caruana spillede ikke nødvendigvis de bedste træk hele vejen. På
dette tidspunkt kunne han have spillet 37... c3! og vundet hurtigere.
38. Ke2 Tg1 39. Ke3 Tb1 40. Ta7+
Kf6 41. Ld7 Lf4+ 42. Ke2 Td8 43.
Tc2 Txb4 44. Lc6 c3 45. Td7 Tc8 46.
Le4 h5 47. Kd3 Tb2 48. Ke2 h4 49.
Td1 Ke5 50. Ta1 Td8 51. Td1 Tdb8 52.
Ta1 Ld2 53. Ta6 Td8 54. Tc6 Tb1 55.

Kf2 Ta1 56. Tc4 Td4 57. Tc8 Tb4 58.
Ke2 Kf4 59. Kf2 Tbb1 60. Tf8+ Ke5
61. Ld3 Tb2 62. Ke2 Te1+ 63. Kf2 Tc1
64. Txb2 cxb2 65. Tb8 Lc3 66. Le4
Ld4+ 67. Ke2 Kf4 68. Tb4 e5 69.
Tb7 Kg3 70. Opgivet.
0-1.
Hver gang Caruana havde været til
pressekonference siden, er han blevet spurgt om chancerne imod Carlsen. Ganske klogt har han sat dem til
50 %. Der vil med sikkerhed være en
vinder og en taber i november...
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Juniordominans i Ballerup
Fire danske juniorer indtog hovedrollerne i Copenhagen Chess Challenge i Ballerup.
Deres dominans var lige så overvældende, som den var historisk. Jesper Thybo var med
sin stormesternorm naturligvis den store helt, men Jonas Bjerre, Filip Boe Olsen
og Martin Percivaldi imponerede også.
Af Jan Løfberg

I

ndimellem skal man passe på.
Med superlativer. Med bombastiske udmeldinger. I det hele taget skal
man passe på. Med ord.
”Historisk” anvendes ofte. Helt
grotesk er det naturligvis, hvis ”benytteren” er historieløs. Jeg vover alligevel pelsen og kalder dette års
udgave af Copenhagen Chess Challenge for historisk. I hvert fald kan
jeg ikke erindre, at fire danske juniorer har styret, kontrolleret og domineret en international seniorturnering, som det var tilfældet i
Store bededagsferien på Tapeten i

Ballerup.
Faktisk skulle juniorerne være tilsmilet af heldet, hvis de skulle have
chancen for at score en stormesternorm, for mens juniorerne indtog
topbrætterne, så sad stormestrene
længere nede! Det var den væsentlige pointe, som KSU-formand Sigfred Haubro kunne berette om med
et glimt i øjet. Og man skal møde tre
stormestre for at kunne opnå GMnorm.
Årets skakspiller og U18-europamesteren Jesper Thybo viste med
fem indledende gevinster, at han bød
sig til i kampen om førstepladsen.
Særligt med sejren i 5. runde over ra-

tingfavoritten Frode Urkedal (2560)
fra Norge understregede Thybo, at
det ikke var en tilfældighed, at han
tidligere denne vinter var tæt på at
score en GM-norm i Chess Houses
internationale turnering. Thybo lod
sig ikke ryste af, at han tabte til Jonny
Hector i 6. runde. Det positive ved
det parti var, at svenskeren er stormester, så derfor manglede Thybo
kun at ”rende” ind i en tredje og sidste stormester for at have muligheden for at score en norm. Efter en
gevinst over den italienske IM Francesco Sonis i 7. runde mødte Thybo,
så stormester Henrik Danielsen i
næstsidste runde. Med remis i dette

De fem bedste i CCC. Fra venstre Henrik Danielsen, Jonas Bjerre, Jesper Thybo, Martin Haubro og Filip Boe Olsen.
Foto: Sigfred Haubro.
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parti var kravet en remis i sidste
runde mod Martin Percivaldi i sidste runde. Og det kunne vel ikke
være så svært?
Vi var i hvert fald mange, som ikke
havde læst teksten rigtigt. Vi erindrede kun alt for vel, at de sidste år
beskrev deres gode kammeratskab.
Men Martin er lige så determineret
som Jesper. Martin har også ambitioner. Han ville vinde partiet og
dermed turneringen! Bravo! Så
ingen remis – i øvrigt spilledes der
med, at man ikke kunne tilbyde
remis i de første 30 træk. Men er
begge parter interesserede i at dele,
så kan man altid finde en eller anden
åbningsvariant, som ender med en
hurtig trækgentagelse.
Det er kampe, ikke partier
Jesper fortalte Skakbladets udsendte,
at han aftenen før havde tænkt på
”kampene”. Han vidste jo, at han
skulle starte om morgenen mod Danielsen. En remis i dette parti og han
kunne nøjes med endnu en remis. Så
Jesper fik ikke sovet så afslappet, som
han kunne have ønsket sig.
»Jeg var selvfølgelig interesseret i
remis, men Martin kunne jo vinde
turneringen. Jeg ville gerne spille sikkert, men omkring træk 25 var jeg
måske ved at komme i problemer,«
sagde en lettet og glad Jesper Thybo,
som rent faktisk endte med at vinde
partiet – eller ”kampen”, som vores
unge spillere er begyndt at sige. De
siger ikke partiet eller partierne, men
kampen eller kampene. Den indstilling finder jeg sympatisk.
Den 19-årige Thybo endte med
7½ point af ni og scorede således et
halvt point over normen. Hans Elo
gik også over 2500, og det har den
betydning, at såfremt han scorer
yderligere to GM-normer, så bliver
han udnævnt til stormester.
»Hvis jeg kan holde det niveau, jeg
har nu, så skal jeg nok få mine chancer,« siger Jesper, der efter eget udsagn får trænet godt i hverdagen,
fordi han tager den fire-årige studentereksamen på Morsø Gymna-

sium på Team Danmark-lignende
vilkår.
Allerede nu kan Thybo dog meddele, at han ikke skal med på OLholdet senere i år, da han skal med
gymnasiet på studietur i Edinburgh.
I løbet af denne sommer vil han formentlig spille med i Xtracon Chess
Open i Helsingør, ligesom han vil
spille med i Najdorf-turneringen i
Polen, som han deltog i sidste år
sammen med netop Martin Percivaldi.
For halvandet år siden scorede
den dengang 17-årige Martin Percivaldi allerede sin første GM-norm i
det nordiske mesterskab i Finland
2016. En mindre formnedgang i forbindelse med at passe gymnasiestudierne er fulgt i kølvandet. Men
netop i CCC genfandt Martin sig
selv – og han var altså ikke langt fra
at ende som delt vinder af turneringen. Nu endte han efter nederlaget til
Thybo i stedet på 9. pladsen, men alligevel må selvtilliden have fået nogle
vitaminer.
Den 13-årige U14-europamester
Jonas Buhl Bjerre fortsatte sin opadgående kurve. Den delte andenplads
i Landsholdsklassen og turneringssejren i Kolding Bymesterskab blev
fulgt op af en andenplads her i Ballerup. Syv af ni gav ham den fjerde
IM-norm, hvis nu FIDEs titelkommission skulle være i tvivl. Gevinsten
i sidste runde over Frode Urkedal
sikrede Jonas en udelt andenplads.
Arrangørklubben BMS Skaks
egen IM Martin Haubro var hele
tiden med i topstriden. Det kunne
let være endt med mere, men Martin måtte nøjes med 6½, men kvalificerede sig som bedste københavner
til årets KM senere i år.
Stormester Danielsen kilede sig
ind på 4. pladsen på bedre korrektion end junioren FM Filip Boe
Olsen. Begge scorede 6½. Pudsigt
nok var det ikke nok til en IM-norm
for 15-årige Filip Boe, men til gengæld kunne han glæde sig over, at
han besejrede stormesteren Petar
Genov.

Jesper Thybo kommenterer
Jesper Thybo (2473)
Sonis Francesco (2448)
Spansk / C 84
I 6. runde umiddelbart før dette
parti spillede jeg meget dårligt og
blev knust af Hector. Det betød, at
jeg gik fra at føre turneringen med et
helt point til i stedet at føre sammen
med en del andre spillere. Heldigvis
slog tabet mig ikke ud, og nu havde
jeg hvid imod en ung italiener på
2448. The Game is on!
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4.
La4 Sf6 5. 0-0 Le7 6. d3 d6 7. c3 00 8. Te1 b5 9. Lc2 d5 10. exd5 Dxd5
11. Sbd2 Lg4 12. De2 Tfe8 13. a4
Tad8 14. axb5 axb5

15. Lb3 Dd7
15... Dxd3? 16. Dxd3 Txd3 17. Ta6
og Sorts brikker har dårlig koordination og bliver udsat for diverse
trusler, Sxe5, Txc6, Lxf7.
16. Ta6 Sb8 17. Ta8!?
17. Lxf7+!? Kxf7 18. Sxe5+ Kg8 19.
Sxd7 Txd7 (19... Lxe2 20. Sxb8 Lxd3
21. Sc6 Lc5 22. Sf3 så jeg under kampen og tænkte, at det gav fordel) 20.
De5 Sxa6 21. Dxb5 Sb8 22. Se4. Jeg
så denne stilling under kampen, og
vurderede det, som uklart. Jeg
tænkte også, at computeren ville
være meget glad for Hvid, men
valgte alligevel at undgå det.
17... Ld6
17... Sc6: jeg havde tænkt mig at gå
tilbage til a6 og spørge ham for
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anden gang, om han vil ud i Lxf7+
varianterne. Dog tror jeg, at dette var
hans bedste forsøg. 18. Txd8 (18.
Ta6) 18... Txd8 er nok ok for Sort.
18. Se4!
Går over i en mere symmetrisk
struktur, men Hvids brikker står
bare bedre end Sorts samtidig med,
at dxe4 åbner op for Hvids dronning.
18... Sxe4 19. dxe4 Sc6 20. Ta6
Se7

21. h3
Tvinger ham til at beslutte, hvad han
vil gøre med løberen.
21... Lh5
Løberen kan komme til at stå lidt
malplaceret her, men der var ingen
alternativer: 21... Le6? 22. Lxe6 fxe6,
Sort kan ikke tillade strukturen her,
da hans stilling bare er fyldt med
svækkelser.
22. g4?!
22. Ta5! var super stærkt, da Hvid
på 22... c6 har 23. Sxe5! Lxe2 24.
Sxd7.
22... Lg6 23. Td1 Dc8! 24. Ta5
24. Dxb5 h5, og jeg følte under
kampen, at Sort fik modspil. Dette
havde jeg misset, da jeg spillede g4.
24... c6 25. Le3
Hvids stilling er dog stadig mere
aktiv.
25... Lc7 26. Taa1 Txd1+ 27. Txd1
Td8 28. Lc5 Kf8 29. Ta1! f6!
Hvad ellers?
30. Ta7 Ld6 31. Lxd6
31. Lb6 Lb8!
31... Txd6 32. Sh4
Sorts stilling er fortsat ret ubeha-
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gelig
32... Db8? 33. De3?
33. Sxg6+! hxg6 34. De3, og vi får
noget lignende partiet, og han får
ikke muligheden for at fjerne løberen.
33... Dd8
33... Le8! for at undgå Sxg6 i næste
træk.
34. Sxg6+! hxg6 35. Dc5
Sort er nu under et enormt pres,
og strukturen på kongefløjen gør, at
han ikke kan flygte med kongen derover. 35. g5! var dog knusende, men
jeg havde ikke lyst til at ændre stillingens karakter.
35... Td7 36. Ta6 Dc8

37. Da3!
Der truer Ta8, Sorts springer er inaktiv, og det er næsten umuligt at
spille sort her.
37... Tb7 38. La2!
Et ret lækkert træk, der gør klar til
Db3. Dronningens indtrængen i den
sorte stilling kan Sort ikke holde til.
38... Ke8 39. Db3 Kd8 40. Df7
Dd7 41. Dxg7 Dd6 42. Ld5 Kc8 43.
Lb3 Kc7 44. Df7
Sort kan ikke rigtig gøre så meget.
44... Kb8 45. Ta1
Ideen med Lb3 er at få tårnet med
på d1.
45... Sc8 46. Dxg6 Df8 47. Dg8
Angrebet havde givet et afkast på
to bønder, og jeg vælger dronningafbytningen for at konvertere slutspillet.
47... Dxg8 48. Lxg8 Sd6 49. f3 b4
50. h4

h-bønden afgør, og resten af partiet er ikke så interessant.
50... bxc3 51. bxc3 Tg7 52. Le6
Sb5 53. Tc1 Kc7 54. h5 Th7 55. Kf2
Th8 56. Lf5 Kd6 57. c4 Sd4 58. c5+
Ke7 59. Ta1 Tb8 60. Ta7+ Kf8 61. h6
Kg8 62. Lg6 Tb2+ 63. Kg3 Se2+ 64.
Kh4 Tb8 65. g5 fxg5+ 66. Kxg5 Sf4
67. Lf5 Sd3 68. Kg6 Te8 69. Ld7
Sf4+ 70. Kf6 Tf8+ 71. Kxe5 Sg6+ 72.
Kd4 Txf3 73. Lxc6 Kh8 74. Ld7 Tf1
75. Lf5 Td1+ 76. Ke3 Sf8 77. Ta8 opgivet.
Et vigtigt comeback!
De sidste par runder var ret nervepirrende, da jeg tidligere i år havde
været i en lignende situation i Chess
House GM. Men jeg holdt sammen
på mit spil og scorede det nødvendige antal point, og endte med at
score GM-norm samt turneringssejr!
Det var selvfølgelig super fedt,
især når de afgørende momenter i
runde 8 og 9 gik min vej!
1-0.

Slutstilling
1. IM Jesper Thybo, Jetsmark, 7½ af
9.
2. FM Jonas Bjerre, Skanderborg, 7.
3. IM Martin Haubro, BMS Skak,
6½.
4. GM Henrik Danielsen, Køge og
Island, 6½.
5. FM Filip Boe Olsen, Nordre, 6½.
Ratingpræmier:
Gruppe 1 - Elo 2200 - 2349:
Tobias Rostgaard, BMS Skak,
6. Filip Boe Olsen fik 6½, men vandt
en af turneringens hovedpræmier.
Gruppe 2 - Elo 2050 - 2199: FM
Mikkel Manosri Jacobsen, BMS
Skak, 5½.
Gruppe 3 - Elo 1900 - 2049:
Per Settergren Sørensen,
Allerød, 4½.
Gruppe 4 - Elo 1000 - 1899:
Andreas Tenold, Norge 3½.

Aktuel taktik
Løsninger til taktikøvelserne side 28
1. Moe – Genov
Hvid missede chancen for at sætte
en stormester mat med 30. Lf6!! gxf6
31. Tg3. I stedet blev partiet remis
efter 30. axb4?? og yderligere syv
træk.
½-½.
Vores hovedtema for opgaverne i
dette nummer er slutspil.
2. JO Fries Nielsen – Haub
Vi starter med et lille slutspilstema
“det sidste trick.” Hvid er tæt på at
holde remis, men det lykkes Sort at
aflive Hvids forsvarsidé med en
frem-og-tilbage-ide.
61... Sd7! 62. g6
62. f8D Sxf8 63. Kxf8 Tg4 er let
nok.
62... Tg4
62... Te6 63. Kh8 Se5 er trækomstilling.
63. Kh8!
Dette er Hvids pointe. Efter 63...
Txg6 64. f8D! Sxf8 er der pat. Nul
point for at misse dette forsvar. Held
er ikke en god strategi for skakspillere.
63... Se5!
Men springeren kan slå det hele!
64. g7 Sxf7+ 65. Kh7 Th4+ 68.
Opgivet. 0-1.
3. Thybo – Bjerre
Jeg var lidt overrasket over at se dette
slutspil fra danmarksmesterskabet
imellem vores to europamestre.
Næste gang jeg ser juniorlandstræneren, vil jeg måske spørge lidt til
elementær slutspilstræning. Jeg tror
tårnslutspil forekommer i ca. 11% af
alle partier, derfor er elementær
viden om emnet vigtig. En af de vigtigste ting er at vide, at i slutspil med

konge imod tårn skal kongen (her
Sort) bruges til at holde modstanderens konge (Hvid) væk. Der var flere
fejl i dette parti, men denne stilling
er den bedst egnede til en opgave.
60... Kh4?
Sort holder remis med 60... Kg4!
61. Kc6 g5 62. Kc7 Txb7+ 63. Txb7
Kf3, og det er umuligt for Hvid at få
kongen med i tide.
61. Ke4?
Jeg er ikke skuffet over, at Thybo
havde en fejlberegning i en variant
her omkring, men derimod at han
ikke spillede de oplagte træk. Selvfølgelig vil en spiller på dette niveau
ikke spille uden ideer, men hvis man
kigger på hele tårnslutspillet, virker
det som om, at ingen af spillerne
kender til grundprincipperne. Denne lille opsang er forhåbentlig en inspiration til at gennemgå Dvoretskys
Endgame Manual...
61. Kc6 vinder for Hvid: 61... g5
62. Kc7 Txb7+ 63. Txb7! g4 (63...
Kg4 64. Kd6 Kf3 er for langsomt
denne gang. 65.Ke5 og en tårnskak –
og alt er forbi) 64. Kd6 g3 65. Ke5 g2
66. Kf4!, og Hvid vinder.
61... g5 62. Tb5 Kh3 63. Kf3 g4+
64. Kf2 g3+ 65. Kg1
Troede Hvid, at der var træktvang
på vej? Vi har set, at de bedste spillere kan blive forvirrede i de simpleste stillinger og bagefter er ude af
stand til at forklare, hvorfor de spillede som de gjorde.
65... Kg4 66. Kg2 Kf4 67. Tb4+
Ke5 68. Kxg3. Remis.
½-½.
4. Borge – Bjerre
Vi fortsætter med en stilling, hvor
udfordringen er at undgå den sidste
fejl.
50... Kg2?
Hvid holder også remis efter 50...
Lb5? 51. Sc5 Kg2 52. Ke3 Kxh2 53.
Kf2. Den sorte konge er fanget i
hjørnet.
51. Ke3?
Nikolaj missede chancen for at
holde remis med 51. Sf4+ Kxh2 52.
Kd3! En let fejlberegning at begå er

at slå med det samme på h3. Men
der er vigtigere ting at tage sig til,
mens Sort taber et tempo. 52... Kg3
53. Sxh3 Kxh3 54. Kc4, og Hvid holder remis.
51... Kxh2 52. Kf2 Lf5! 53. Se5
Lxc2 54. Sf3+ Kh1 55. Sg1 Lxb3 56.
Sxh3 a4 57. Ke1 a3 58. Sf2+ Kg2.
0-1.
I stedet for vandt Sort let efter 50...
Lf5! – hvor Hvid ikke kan forbedre
sin stilling – og derefter har et ekstra
tempo i forhold til partiet. F.eks. 51.
Se1+ Kf2 52. Sd3+ Kg2, og Sort vinder nemt.
5. Foisor – Sharevich
Men kort tid efter viste min elev en
mangel på slutspilsviden. Det eneste
en træner kan gøre, er at foreslå hvilket materiale, der skal studeres. Hvis
eleven ikke gør det, er der intet at
stille op! Pointen i dette slutspil er, at
kongen skal til d4 for at forhindre
Sort i at spille Ld3, som det kom i
partiet.
64. Kg5 Lh7 65. Lc6?
Dette taber vigtig tid. 65. Kf4? er
også for langsomt. Sort spiller 65...
e3 og ... Ld3.
Den hurtigste vej til d4 går via g7!
65. Kh6! Lg8 66. Kg7 Lb3 67. Kf6 e3
68. Ke5 og Kd4. Sort kan ikke spille
Ld3, og Hvid kan derfor ikke forhindres i at slå bonden, når den når til
e2.
65... e3 66. Lf3 Le4
66... Ld3 vinder også.
67. Lg4 Ld3 68. Kf4 Le2 69. Lh3
69. Lc8 Ld1 70. La6 Lc2!, og Sort
vinder.
69... Ld1 70. Lf1 Lc2 71. Kf3 Ld3
72. Opgivet.
0-1.
6. Caruana – Ding Liren
Caruana havde allerede misset et par
chancer på dette tidspunkt. Generelt
var hans taktiske niveau ikke så højt,
som man har set tidligere, men hans
tekniske spil i denne turnering var
næsten perfekt. Partiet blev direkte
remis efter
66. Te5? Le8 67. e7.
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Men i stedet kunne Hvid have
spillet 66. Sf8+! Kh6 (66... Kg8 67.
h6!, og den eneste måde at undgå
Lxg7 på er 67... Kxf8 , hvorefter 68.
h7! vinder) 67. Kg4! Ld1+ 68. Kh4
Lc2 og nu enten 69. Lc1 eller det elegante 69. Tg6+! Lxg6 70. Lc1 mat!
½-½.
7. Brondt Pedersen - StentebjergHansen
Hvid stod stadig glimrende efter
32. De4?
men det var ikke nok til at vinde i
praksis (remis i træk 70). Også andre
oplagte træk som 32. Dxh7 giver en
stor fordel, men ingen garantier.
Men det er der efter 32. Te8+! Txe8
33. dxe8D+ (eller 33. d6!? Dd8 34.
dxe8D+ Dxe8 35. Dc5 Dd7 36. Dc7
Tf7 37. Dxc4, og Hvid vinder i længden, som er den løsning mine elever
finder) 33... Kxe8 34. d6!! Txd6 (34...
Dxd6 35. Dc8+; 34... Dd7 35. Te1+
Kd8 36. Da5+ Kc8 37. Da8 mat; 34...
Dd8 35. d7+ efterfulgt af næsten
hvad som helst; 34... Txf5 35. dxc7
Tc5 36. Td8+ Ke7 37. c8D) 35. Te1+,
og Hvid vinder. Hovedpointen er
selvfølgelig 35... Kd8 36. Df8+ Kd7
37. De8 mat!
½-½.

BRÆTTET
RUNDT
Sølv ved NM i skoleskak
Danmark var repræsenteret med 10
spillere NM i skoleskak i Finland.
Bedst klarede Adesh Easwaralingam
fra Fredericia sig i U15. Han førte
med 4½ af 5 inden sidste runde,
hvor han dog tabte, så han måtte
nøjes med sølv. Generelt havde de
danske spillere det svært, og bortset
fra Adesh var det kun Thomas Søndergaard Thybo, Skive, der med 3½
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8. Giri – Ding Liren
Hvorfor bliver Anish Giris partier så
ofte remis? En af grundene er, at han
er en gudsbenået fighter. I dette parti
blev han udspillet, men reddede som
så ofte i den situation et halvt point.
64... Ka3!
Partiet blev remis efter
64... Kc5 65. Ke5! Kc6 66. f5 Lb4
67. Ke6 La3 68. f6 a5 69. Kf7 Kd7.
65. f5
Den eneste test.
65. Kd5 Lxf4 og 65. Ke5 Kxa2 vinder for Sort.
65... Lb4
Også 65... a6! vinder. Trækfølgen
er ikke så vigtig. 65... Kxa2? er dog
remis. 66. Kd3! Lb4 67. Kc4 Ka3 68.
Kb5 og bønderne bliver byttet af.
68... a5 69. Kc4, og Hvid kan spille fbonden til f7, før han vender tilbage
til b5.
66. Kd5 a6!!
Dette træk holder den hvide
konge væk fra b5-feltet. 66... a5? bliver kun remis: 67. f6 Kxa2 68. Kc4
Kb2 69. f7 Ka3 og igen 70. Kb5!
Kxb3 71. f8D Lxf8 72. Kxa5, og der
er ikke nok materiale tilbage.
67. Kc6 Kxa2 68. Kb6 a5
Nu kommer kongen ikke hjem til
at dække på b3.
69. f6 Kxb3 70. f7 a4

Dette er så enden af vores lille
slutspilstema. Skak er et svært spil og
slutspil sjældent noget, man kan forstå uden at have investeret en hel
masse energi i det. Det er ikke kun
danske juniorer, men også amerikanske mestre og kinesiske deltagere
i topturneringer, der spiller dem forkert. Den moderne mester af slutspillet er selvfølgelig Magnus
Carlsen, der startede sin karriere for
10-15 år siden som et taktisk monster, men havde en periode, hvor han
vandt det et utal af remisslutspil
imod verdenseliten. Dette var ikke et
resultat af talent, som et berømt billede af hans tyndslidte slutspilsbøger
kan bevidne.
½-½.
9. Raja – Melkumyan
25… Le3? 26. De1
Og partiet blev senere remis, selv
om Hvid stod til gevinst på et tidspunkt.
½-½.
Her skulle Sort have spillet 25...
Te2!! 26. Kxe2 (26. Dxe2 Lc4 og
dronningen er fanget, da 27. Dxc4
Dxf2 er mat) 26... Dxf2+, og Sort
vinder efter enten 27. Kd1 Lb3+ eller
27. Kd3 Lc4+.

af 6 og en 6. plads i U17, der scorede
over 50 procent.

BEGYNDERSKAK

ÅBNINGSSPILLET

Der er få ting, du som
skakspiller bruger mere tid
på end åbningsspillet.
Nye bøger om åbninger
udkommer hver uge.
Mange er skrevet af stormestre og internationale
mestre og er spækfyldt
med lange varianter og
dybe analyser – i mange
tilfælde uden specielt
uddybende forklaringer.

J

Adesh Easwaralingam fik sølv i Finland.

Foto: Thomas Vestergård.

ved Carsten Hansen

eg har såmænd selv skrevet flere
ganske avancerede åbningsmanualer af den slags. Hvis du som begynder, nystartet eller lavere ratet
spiller åbner bøger af den slags, kan
det være en forvirrende og skræm-

mende oplevelse. Meget af det, der
står, er det rene volapyk med mindre, du finder en bog med gode forklaringer, og selv der, kan det være
svært at følge med.
Jeg har gennem årene undervist
spillere på alle mulige niveauer. Fælles for de fleste er, at de har købt
bøger om åbninger, som de enten
ikke burde spille, fordi de simpelthen er for strategisk komplicerede,
eller bøger som er alt for avancerede
for deres nuværende niveau.

else for individuelle stillinger og har
derudover ofte brugt langt tid, indimellem timer, til at analysere enkelte stillinger, ofte støttet af et
skakprogram. Det gør det svært for
os andre at komme til den samme
forståelse for den individuelle stilling
eller åbningskonceptet som helhed.
Stormestre kan på grund af dybere forståelse tage chancer for at
skabe ubalancer i partiet, så der opstår bedre muligheder for at spille på
gevinst.

Hvad gør du så?
I en bog jeg har skrevet sammen
med den amerikanske internationale
mester John Donaldson, citerede
min medforfatter en bemærkning,
som havde inspireret ham, der han
var yngre. Den ungarske stormester
Lajos Portisch havde skrevet, at
“målsætningen med åbningen er at
få en spillelig stilling”.
Det lyder jo overkommeligt, ikke?
Måske også en smule uambitiøst.
Men hvad er så en “spillelig stilling”?

Den engelske stormester Matthew
Sadler anbefaler i en bog, at når du
forbereder dine åbninger, så skal du
tage højde for det følgende (løst
oversat):

Det er meget individuelt. Det, som
er spillelig stilling for en stormester,
er ikke nødvendigvis en spillelig stilling for en mesterspiller og ofte ikke
for en begynder. Det er derfor det er
lidt farligt eller i hvert fald uholdbart
at basere ens eget repertoire på, hvad
du ser en stormester spille. Der er
flere grunde til at det er en dårlig idé:
Mange åbninger er forberedt med
specielt henblik på en enkel modstander i et enkelt parti og derfor
ikke en del af et reelt åbningsrepertoire.
Stormestre har en dybere forstå-

Forstå de grundlæggende ideer og
målsætninger med åbningen.
Forstå værdien af trækrækkefølger og trækomstillinger.
Forstå de typiske stillinger, der
opstår i den valgte åbning.
Dertil har jeg ofte set det anbefalet,
at du kender de mest typiske åbningsfælder og faldgruber i den
valgte åbning. Det er bestemt ingen
dårlig idé, da det undgår de værste
uheld lige fra starten.
Endvidere kan du som tommelfingerregler bruge de følgende:
Udvikl officererne til gode, relevante felter.
Fokusér på at kontrollere centrum med bønder og officerer.
Undgå løse brikker.
Få kongen i sikkerhed.
Bring ikke dronningen for tidligt
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i spil.
Gå ikke på bondejagt i åbningen.
Så vidt muligt undgå at flytte de
samme brikker igen før udviklingen er færdiggjort.
Gå efter stillinger og stillingstyper, som du forstår.
Inden du gør alt for mange indsigelser, er det ovenstående kun regler at
arbejde ud fra til at begynde med.
Senere kan du så udbygge dit repertoire i andre retninger og gøre tingene mere raffinerede.
Udvikl officererne til gode,
relevante felter

på centrum og få kongen i sikkerhed.
Nu har vi snakket en masse om
regler, så lad os kigge på nogle praktiske eksempler, hvad der kan gå galt,
hvis du ikke følger reglerne. Men i
stedet for at bruge eksempler fra begynderpartier, vil jeg bruge nogle eksempler, hvor stærke spillere får
ørerne i maskinen efter at have
brudt ”vores” regler.
Undgå løse brikker
Som jeg har nævnt i en tidligere artikel i denne serie, har den engelske
stormester John Nunn lavet en slags

regel, der hedder ”løse brikker falder” (på engelsk hedder det ”Loose
Pieces Drop Off ”). Det er naturligvis ikke alle løse brikker, der falder,
men det er et tema, der går igen i rigtigt mange korte partier.

Piotr Murdzia (2477)
Robin Swinkels (2478)
Bundesligaen 2011
Dronnindisk / E13
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6 4. Sc3
Lb4 5. Lg5 Lb7 6. Sd2 h6 7. Lh4 Sc6
8. e3 d6 9. Dc2 e5

Branko Damljanovic (2573)
Branimir Maksimovic (2418)
Sombor 2009
Nimzoindisk / E45
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. e3
b6 5. Se2 La6 6. a3 Lxc3+ 7. Sxc3 d5
8. b3 Sc6 9. Le2 Sa5??

og fokusér på at kontrollere
centrum med bønder og officerer
I flere bøger om åbningsspillet for
begyndere har jeg set den følgende
stilling brugt som eksempel på ideel
udvikling for Hvid:

Hvad er Hvids bedste træk?
Sort burde have spillet 9... 0–0, før
han gav sig til at angribe hvids bønder på dronningefløjen.
10. b4!
Sort opgav, da han taber en officer
efter 10... Lxc4 (10... Sxc4 bliver
mødt med 11. Da4+, og både 10...
Sc6 og 10... Nb7 mødes med 11. b5)
11. bxa5 Lxe2 12. Dxe2, og Sort har
tabt en officer.
1–0.

10. d5 Sb8??
Denne type fejl er uhyre almindelig på alle niveauer, løberen var dækket før, men nu forsvinder
beskyttelsen. Han burde have indskudt 10... Lxc3 11. Dxc3, og så
kunne han flytte springeren, 11…
Sb8 12. Ld3 c6 13. dxc6 Lxc6 14. 0–0,
hvorefter Hvid måske står en smule
bedre.
11. Da4+ Sbd7 12. Lxf6 Dxf6 13.

Hvad er Sorts bedste træk?
Hvid burde have spillet 11. Df4, hvilket måske er en smule bedre for
ham.
11... Sfxe4!
Dette er en ganske almindelig åbningsfælde, som jeg har ikke mindre

I “Verdens bedste skak” skriver Jens Enevoldsen om Capablancas skæbnesvangre 9… La6:
“Capa havde gjort en dames bekendtskab, da señora Capablanca uventet gjorde sin entré. Det
gik ikke stille af, og Capablanca mødte til næste runde en smule åndsfraværende. Han havde
sort mod Sämisch, og sin vane tro gjorde han sit træk og var på vej op af stolen, da han gled tilbage og stirrede på stillingen. Sidste træk var en fejl, der kostede en officer for et par bønder.
Under resten af partiet blev Capa siddende fast i stolen og arbejdede hårdt. Det var kun med nød
og næppe, det lykkedes for Sämisch at vinde. Capa var næsten i remishavnen, men måtte dog
ned.”
Kilden til Enevoldsens historie fremgår ikke. Det kan have været Sämisch, som han var en god
bekendt af. Det kan også have været den italiensk-peruvianske stormester Esteban Canal, der
også spillede med i Karlsbad-turneringen, og som har skildret optrinet levende.
Efter 21 hårde runder sluttede Capablanca på andenpladsen med 14½ point. Aron Nimzowitsch
spillede sit livs turnering og vandt med 15 point.

Selvom den hvide stilling ser fin ud,
så kan jeg kun tænke på et par åbninger, hvor Sort spiller passivt nok
til du kan få sådan en stilling med
hvid, hvilket jo gør, at den ikke er
voldsomt brugbar som skabelon.
Dertil kommer, at det er langtfra sikkert, at denne opstilling er den rette
afhængig af, hvilket forsvar Sort benytter sig af.
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Ivan Farago (2475)
Klaus Berg (2410)
Tåstrup 1990
Kongeindisk / E94
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6
5. Le2 0–0 6. Lg5 Sbd7 7. Dd2 c6 8.
Sf3 e5 9. 0–0 exd4 10. Sxd4 Sc5 11.
f3?

Lidt i det samme tema er partiet Sämisch - Capablanca, Karlsbad 1929,
hvor eks-verdensmesteren tabte en
officer efter 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sc3
Lb4 4. a3 Lxc3+ 5. bxc3 d6 6. f3 e5 7.
e4 Sc6 8. Le3 b6 9. Ld3 La6?? 10. Da4
Lb7 11. d5, selvom han kæmpede videre i ganske lang tid.

Men jeg vil dog sige, at den udmærket illustrerer vores ovennævnte
tommelfingerregler om at fokusere

Dxb4 Dg6 14. Da4 opgivet.
1–0.

Branko Damljanovic vandt en officer I åbningen.

Foto: Cathy Rogers.

Jan Løfberg
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end 35 eksempler på i min database.
Mange af partierne har haft meget
stærke stillere bag de hvide brikker,
for eksempel opgav danske Sejer
Holm med hvid i denne stilling i sit
parti mod den sovjetiske verdensstjerne Jefim Geller ved skakolympiaden i Lugano 1968. Geller vandt i
øvrigt hele tre partier med denne
fælde i 1968!
12. fxe4 Lxd4+ 13. Dxd4 Dxg5 14.
Dxd6 De3+ 15. Kh1 Sxe4 16. Sxe4
Dxe4, og Sort førte med en bonde
og vandt senere.
0–1.
Få kongen i sikkerhed
I flere af de ovenstående eksempler
har vi set hvordan løse officerer er
blevet tabt på grund af skakker. Men
kongen kan såmænd selv blive målet
for et angreb.
Alisa Galliamova (2515)
Semen Dvoirys (2591)
Russiske mesterskab (Samara)
2000
Grünfeldindisk / D96
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. Sf3
Lg7 5. Db3 dxc4 6. Dxc4 0–0 7. Lf4
Lf5 8. Dxc7 Sc6 9. Dxb7
Hvid vælger at gå på bondejagt.
Her er det spilleligt, men ikke ufarligt. Der er flere alternativer for Hvid
blandt andet 9. Dxd8 og 9. e3.
9... Sxd4 10. 0–0–0?
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Hvid har fået rokeret, men er kongen i sikkerhed? Hvad er Sorts
bedste træk?
Hvid burde have spillet 10. Sxd4
Dxd4 11. e3 Dc5 12. Db5, hvilket er
vurderet som lidt bedre for Hvid af
stormester Ftacnik i ChessBase Magazine, men da det blev afprøvet i et
e-mailparti mellem et par stærke
spillere (som sikkert også havde
nogle stærke computere til rådighed), viste det sig, at Hvid ikke
kunne få noget ud af det: 12... Se4
(12... Tfc8!? 13. Td1 Se4 er helt ok
for Sort) 13. Dxc5 Sxc5 14. Sd5 e6
15. Se7+ Kh8 16. Sxf5 exf5 (16...
Lxb2 17. Tb1 Lc3+ 18. Ke2 exf5 19.
g4!? er omkring lige) 17. Lc4 Tac8 18.
Ld6 Lxb2 19. Lxf8 Lxa1 20. Lxc5, og
spillerne blev enige om remis,
Schrancz –Hart, e-mail 2000.
10... Se4!!
Det træk så du formodentligt ikke,
men det er meget stærkt. Derimod
udretter 10... Sg4 mindre: 11. Sxd4
Lxd4 12. e3 Db6 13. Dxb6 Lxb6 14.
Td2 Tfd8 med kompensation for
bonden, men ikke mere end det.
11. Sxe4
Alternativet er ikke meget bedre:
11. Sxd4 Lxd4, og nu kan så følge:
a) 12. Sxe4 Tc8+ (eller 12... Lxe4
13. Dxe4 Lxb2+ 14. Kxb2 Dxd1 15.
Db4 Tfd8 16. e4 Tac8, hvor det vil
koste Hvid dyrebart at forhindre
mat) 13. Kb1 (13. Sc3 Da5 14. e4
Lxc3 15. Kb1 e5 16. exf5 Tb8 vinder
for Sort) 13... Le3!! – som udnytter
Hvids bløde bagerste række – 14.
Db3 Lxe4+ 15. Ka1 Lxf4, og Sort har
vundet en officer.
b) 12. e3 Sxc3 13. Txd4 (eller 13.
bxc3 Da5 14. Txd4 Dxc3+ 15. Kd1
Tad8 16. Dxa7 Dc2+ 17. Ke1 Ta8, og
det er slut for Hvid) 13... Da5 14.
Da6 Sxa2+ 15. Kd1 Lc2+ 16. Kxc2
Tac8+ 17. Dc4 e5!, og da Sort vinder
materiale, opgav Hvid (Miljkovic –
Popovic, Vrnjacka Banja 2005).
11... Lxe4 12. Dxe4 Sb3+!
Nu bliver pivåbent omkring Hvids
konge.
13. axb3
Eller 13. Kc2 Tc8+ 14. Kxb3

Dxd1+ 15. Ka3 Tc5, og det vil koste
Hvid dyrt at forhindre mat, f.eks. 16.
Db4 Lxb2+ 17. Kxb2 Tc2+ 18. Ka3
Dd5 19. Db3 Da5+ 20. Da4 Txa2+,
og Hvid bliver nok sat mat alligevel.
13... Tc8+ 14. Dc4
Det er også forbi efter 14. Kb1
Dxd1+ 15. Ka2 Tc5 16. Ld2 Tfc8 17.
e3 Tc1 18. Lxc1 Txc1 19. Da8+ Lf8
20. Ka3 Ta1+ 21. Kb4 Dd6+ 22. Kb5
a6+, og spadsereturen med kongen
er kommet til vejs ende.
14... Db6 15. Sd2
Sort vinder også efter 15. Dxc8
Txc8+ 16. Kb1 Dxb3 17. Td2 Lxb2
18. Txb2 Dd1+ 19. Ka2 Da4+.
15... Df6
og da Hvid ikke kan stoppe 16...
Dxb2+, valgte han at opgive.
0–1.

Alexej Aleksandrov (2578)
Alexandr Kocheev (2391)
Minsk 2014
Grünfeldindisk / D85
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 d5 4. cxd5
Sxd5 5. Ld2 Sb6
Det er mere almindeligt at spille
5... Lg7 6. e4 Sb6.
6. e4
Kan Sort slå den tilbudte bonde på
d4?
6... Dxd4 7. Dc2
Det ser ærligt talt ikke ud som om,
at Hvid får nok for bonden. Men
Hvid er i stand til at mobilisere sine
officerer ganske hurtigt med Td1,
Le3 og Sf3.
7... Dc5

Et flot parti som illustrerer, hvor vigtigt det er at få kongen i sikkerhed og
ikke kun rokeret. I det næste parti,
når Sort ikke at få rokeret.
Alexei Shirov (2706)
Alexander Motylev, (2641)
FIDE Knock-out VM (Moskva) 2001
Modtaget Dronninggambit / D20
1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 c5 4. d5 Sf6
5. Sc3 b5 6. Lf4 La6 7. Sf3 b4 8.
Lxb8 bxc3 9. Da4+ Dd7 10. Dxa6
cxb2 11. Tb1 Txb8 12. Se5

Hvad sker på 12… Db5 eller 12…
Db7?
I Hastings 2002 vandt Peter Heine
Nielsen over den senere VM-udfor-

Nem sejr til Alexei Shirov.

drer Sergej Karjakin med 12. Lxc4
Tb6 13. Da3 Sxe4 14. Txb2 Db7 15.
Txb6 Dxb6 16. 0–0 f6 17. Da4+ Kd8
18. d6 e5 19. Le6 Db7 20. Da5+, og
Sort gav op. 1–0.
12... Db7??
Sort burde spille 12… Dc7. Derimod taber 12... Db5?? som spillet i
Romanisjin – Brenke, Lippstadt
2004, på samme måde som i vores
hovedparti.
13. Txb2
og Sort gav op, da han mindst
taber dronningen: 13... Dxb2 (eller
13... Dxa6 14. Txb8+ Dc8 15. Txc8
mat) 14. Dc6+ Kd8 15. Sxf7 mat.

Foto: Cathy Rogers.

1–0.
Bring ikke dronningen for tidligt i
spil
Der er masser af åbninger og varianter, hvor dronningen bringes tidligt
i spil, f.eks. i Skandinavisk spiller
man ligefrem 1. e4 d5 2. exd5 Dxd5
3. Sc3 og nu er 3… Da5 eller 3…
Dd6 de mest populære varianter.
Men generelt set vil jeg anbefale, at
du undgår varianter af den slags,
indtil du føler sig rimeligt funderet i
åbningspillet.

Hvordan skal Hvid fortsætte?
Teksttrækket ser tilforladeligt ud, da
springeren er bundet, men det bedste er nok 7... Sc6 8. Le3 Dd8 9. Td1
Ld7 10. Sf3 Lg7 11. Le2 0–0 12. h4
Dc8 13. h5 Lg4, og Sort burde ikke
have de helt store problemer, selvom
Hvid har kompensation for bonden
i form af udviklingsforspring og terrænovervægt, Mamedyarov – Safarli,
Nakhchivan 2016.
8. Le3! Da5
Ingen andre træk virker for Sort,
f.eks. 8… Dh5 9. Lxb6 cxb6 10. Sd5
eller 8… De5 9. Sb6 Sa6 10. Ld4, i
begge tilfælde taber Sort materiale.
9. b4!!
Av, nu brænder det på.
9... Dxb4 10. Tb1 Da5
Også 10... Dd6 11. Sb5 er en katastrofe for Sort.
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11. Tb5 Da3 12. Lc5
Og Sort opgav, da dronningen
kun har a6-feltet til rådighed, og så
lukker 13. Txb6 festen.
1–0.
Gå ikke på bondejagt i åbningen
En af de mest almindelige grunde til,
at du kommer galt afsted er, at du tilsidesætter alle regler for at gå på
bondejagt. Ofte brydes denne regel
sammen med den foregående om
ikke at bringe dronningen for tidligt
i spil. At jage bønder tager tid, specielt når du skal redde den jagende
brik tilbage i sikkerhed. Det adskiller sig naturligvis fra, hvis du spiller
mod en gambit, hvor du skal have en
fornemmelse af, hvad du med sikkerhed kan acceptere, og hvad du
bør afslå. Vi vender tilbage til gambitspil i en fremtidig artikel.
Det første eksempel er et af mine
egne partier:
Henning Nielsen (ca 2200)
Carsten Hansen (ca 1700)
Søndersø 1984 (hurtigskak)
Siciliansk / B 34
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4.
Sxd4 g6 5. Sc3 Lg7 6. Le3 Sf6 7. Le2
Da5?!
Det her er en halvdårlig idé, men
den udsprang fra en variant, som jeg
havde spillet adskillige gange med
succes: 7. Lc4 Da5 8. Dd2 (eller 8. f3
Db4 9. Lb3 Sxe4 10. Sxc6 Lxc3+ 11.
bxc3 Dxc3+ 12. Ke2 dxc6, og Sort
har vundet en bonde) 8… Sxe4 9.
Sxe4 (eller 9. Sxc6 Dxc3! 10. bxc3
Sxd2 11. Lxd2 dxc6, og Sort har vundet en bonde) 9… Dxd2+ 10. Sxd2
Sxd4, og igen ender Sort med en
merbonde. Det er en fælde, som jeg
har fået en håndfuld modstandere til
at falde i, og selv eks-verdensmester
Tal er røget i den i et af sine partier.
8. 0–0 Db4?
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Hvad er Hvids bedste træk?
Her der burde jeg have været mere
påpasselig, men jeg var stadig forblændet af muligheden om at sjæle
en bonde fra min stærke modstander. Truslen er 9… Sxe4.
9. a3! Dxb2??
Alarmklokkerne ringede, da jeg
spillede dette træk, men det var
endnu ikke gået op for mig, hvor galt
det rent faktisk stod til.
10. Sa4!
Av for den lede! Dronningen er
fanget. Så jeg opgav her.
1-0.
Her er et eksempel mere med lidt
stærkere spillere:
Lars Schandorff (2450)
Jan Sørensen (2390)
Divisionsturneringen 1996
Engelsk / A 31
1. d4 Sf6 2. Sf3 g6 3. c4 c5 4. g3
cxd4 5. Sxd4 Lg7 6. Lg2 Da5+ 7. Sc3
Sc6 8. e3 0–0 9. Ld2 Sxd4 10. exd4
Db6
Sort laver et dobbeltangreb på
bønderne på b2 og d4. Også 10... d6
var spilleligt.
11. c5!

Hvad sker der, hvis Sort slår på b2?
11... Dxb2??
Sort kan ikke modstå fristelsen.
Han burde have spillet 11... De6+,
hvor han efter 12. De2 d6 13. Dxe6
Lxe6 14. cxd6 exd6 15. 0–0 d5 ville
stå OK.
12. a3!
Sort kan ikke gøre noget ved
Hvids trussel om at spille Ta2, der
fanger dronningen, så han gav op
uden videre spil.
1–0.
Så vidt muligt undgå at flytte de
samme brikker igen før udviklingen er færdiggjort
Aleksandr Kotov
Tigran Petrosjan
Sovjetmesterskabet 1949
Dronninggambit / D36
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sc3 Sf6 4. cxd5
exd5 5. Lg5 Le7 6. e3 c6 7. Dc2 Se4?

Hvordan skal Hvid fortsætte?
Teksttrækket er en uhyre almindelig
fejl med mere end hundrede eksempler i min database. Ideen er ganske
normal og benyttes ofte, når Sort har
fået kongen i sikkerhed og lidt flere
brikker udviklet, men her er det lige
hurtigt nok.
8. Lxe7 Dxe7 9. Sxd5!
Bum!
9… cxd5 10. Dxc8+ Dd8 11. Lb5+
Sc6 12. Lxc6+ bxc6 13. Dxc6+
Og den senere verdensmester
opgav her.
1–0.
Gå efter stillinger og stillingstyper,
som du forstår
Det er lidt sværere at definere denne
regel, men et godt udgangspunkt er,
at du skal have en god fornemmelse
af, hvordan brikkerne skal stå, og
hvilke planer er de mest typiske,
hvordan du skal følge disse typeplaner samt en god forståelse af trækomstillinger og den slags.
I det følgende eksempel ser vi resultatet af, hvad der kan ske, når en
stormester får sig forvildet ind i en
variant, hvor han ikke er så godt bekendt med alle finesserne.
Lars Bo Hansen (2545)
Nick De Firmian (2575)
Divisionsturneringen 1998
Engelsk / A33
1. Sf3 c5 2. c4 Sc6 3. d4 cxd4 4.
Sxd4 e6 5. Sc3 Sf6 6. g3 Db6 7.
Sdb5 Se5 8. Lf4 d6
Her er 8... Sfg4 det mest normale.
9. Lg2 a6?!
Igen er 9... Sfg4 bedst, dog efter 10.
0–0 a6 11. Sa4 Dd8 12. Sa3 står Hvid
noget bedre.
10. Da4 Sfd7??

Hvad er Hvids bedste træk?
Sort burde have spillet 10... Ld7,
selvom Hvid efter 11. Le3 Dd8 12.
Lxb7 axb5 13. Dxa8 Dxa8 14. Lxa8
Sxc4 15. Ld4 står klart bedst.
11. c5!!
Hvis du så dette træk, så er jeg
meget imponeret. Jeg er rimelig sikker på, at det kom helt bag på Sort,
som er en stærk stormester.
11… Sxc5
Intet virker for Sort, for eksempel
11... Dxc5 bliver mødt med 12. Le3,
og Sort taber materiale eller 11...
axb5 12. Dxa8 Dxc5 13. Le3 Dc7 14.
Sxb5, og Hvid har vundet en kvalitet med mere.
12. Sxd6+
En meget ubehagelig dobbeltskak.
12… Ke7 13. Sd5+
Og her opgav Sort. Han bliver sat
mat efter 13… exd5 (eller 13... Kxd6
14. Lxe5+ Kxe5 15. Df4 mat) 14.
De8+ Kf6 15. Dxe5+ Kg6 16. Dg5
mat.
1–0.
Nu har vi så set eksempler på, hvad
du ikke skal gøre i åbningen, og
hvordan du kan blive straffet for at
forbryde sig mod vores tommelfingerregler.
En god øvelse, når du studerer åbninger, er at du sætter sig ned og
spørger sig selv de følgende ting (og
her bruger vi stillingen i noten til
Sorts 9.træk i det ovenstående parti
Hansen – De Firmian efter Hvids 12.
Sa3):

Forstår jeg stillingsvurderingen?
Kan jeg se, hvorfor Hvid står bedre?
Hvad er min plan?
Hvad er min modstanders plan?
Bryder jeg mig om at spille sådan
en stilling?
Dernæst prøv at analysere stillingen
indtil du føler, at du forstår, hvad
stillingen går ud på. Alt for mange
springer dette skridt over og havner
med stillinger, som burde være gode
(i hvert fald ifølge bøgerne), men så
ryger de i vasken, da spilleren ikke
forstår at navigere de næste par træk
rigtigt.
Flere af de ovenstående eksempler er
taget fra min bogserie Catastrophes
& Tactics in the Chess Opening,
som er i ni(!) bind (delt op efter åbninger, hver med 110-180 eksempler). Det første bind kan fås gratis i
e-bogsformat ved at gå til min internetside:
www.winningquicklyatchess.
com/index.php/free-book/
Det var det hele for denne gang. Hvis
du er begynder og har et spørgsmål
om noget i dit spil eller gerne vil
have dit parti analyseret, så send det
til min e-mail:
carstenchess@gmail.com
De bedste spørgsmål vil blive besvaret og vil blive belønnet med en af
mine bøger.
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SKAKLEJR FOR
VOKSNE
Lejrlivet er ikke kun for unge skakspillere.
Dansk Skak Union afholdt en skaklejr for voksne på Løgumkloster Højskole.
Per Andreasen fra Nørresundby Skakklub beretter her om den første af sin slags.

Skaklejren i Løgumkloster var en stor succes.

Martin Haubro (stående) har uddelt opgaverne til deltagerne

“H

vad var nu det for noget,”
tænkte jeg, da jeg så indbydelsen på DSUs hjemmeside. En hel
weekend på Løgumkloster Højskole.
Det lød spændende. Skaklejren var
først og fremmest for breddespillere,
men alle var dog velkomne, stod der
i indbydelsen.
Ideen til voksenskak lejren fik formand Poul Jacobsen (forærende) for
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et par år siden, og nu blev den så for
første gang ført ud i livet. Formanden forhørte sig hos Vagn Lauridsen,
der har kontakten til Løgumkloster
Højskole, og med Vagn som ankermand, var skaklejren en realitet.
45 voksen skakspillere ankom til
højskolen fredag den 23. februar. Det
var faktisk mest seniorer, der var tale
om, jeg vil tro, at gennemsnitsal-

Foto: Morten Frank Jensen.

deren for de 45 spillere var 60 år.
Til gengæld var trænernes gennemsnitsalder betydeligt lavere. IM
Martin Haubro, FM Tom Petri, FM
Mads Boe og dennes søn FM Filip
Boe stod for undervisningen. Spillerne blev inddelt i tre grupper efter
rating, og Martin Haubro tog sig af
den gruppe, jeg kom i. Der blev undervist i forskellige strukturer. Del-

tagerne i vores gruppe fik præsenteret diverse diagrammer, hvor vi
så skulle finde det bedste træk. Det
var lærerigt og svært. Der var i øvrigt
stor tilfredshed med trænerne, som
både var kompetente og engagerede.
Lad os se et eksempel fra vores
klasse – det drejer sig om den struktur med hvide dobbeltbønder der
fremkommer i Sämisch-varianten i
Nimzoindisk:
Kotov – Keres 1950
1. c4 Sf6 2. d4 e6 3. Sc3 Lb4 4. a3
Lxc3 5. bxc3 Sc6 6. f3 b6 7. e4 La6
8. e5 Sg8 9. Sh3 Sa5 10. Da4 Se7 11.
Ld3 0-0 12. Lg5 h6 13. Lh4

Og vi er nået frem til den diagramstilling vi fik præsenteret.
Sort trækker. Hvilket træk er det
bedste?
13. … d5
Det oplagte træk, men måske ikke
det bedste. 13. … De8! var i hvert tilfælde sikrere. Her skulle vi så finde
Hvids smukke idé – og den synes jeg,
er svær.
14. Lb1!
Hvorved Hvid ofrer bonden på c4
for at få angreb mod den sorte
konge. Lad os se resten af partiet nu
vi er i gang. Det er smukt, også selv
om Sort ikke forsvarer sig bedst muligt.
14. … g5? 15. Dc2 Sg6? 16. Sf4!
Hvem kunne have forudset det?
16. … gxh4?
Sort står nu til tab. Resten er nedspilning:
17. Sxg6 Te8 18. Sh8! Te7 19.
Dh7+ Kf8 20. f4 Sxc4 21. f5 exf5 22.
0-0 Lc8 23. Lxf5 Lxf5 24. Txf5 Ke8
25. Txf7 Kd7 26. Df5+ Kc6 27. Df6+
Kd7 28. e6+ Kc6 29. Txe7 Dxh8 30.
Txc7+! Kb5 31. De7 a5 32. Dd7+ Ka6

Foto: Morten Frank Jensen.

33. Tb1 og Sort opgav. 1-0.
Et særdeles velspillet parti, særligt
taget i betragtning af, at det er spillet
helt tilbage i 1950, og i øvrigt noget
af en gyngetur for verdensklassespilleren Keres!
Ud over undervisningen spillede
vi selvfølgelig også noget skak. En
lynturnering om fredagen og en hurtigskakturnering om lørdagen.
Lørdag aften havde vi besøg af Per
Skjoldager og Jørn Erik Nielsen, der
viste billeder og fortalte om ”Danmarks skaklærer” Aron Nimzowitsch. Foredraget var velbesøgt og
meget interessant, og foredragsholderne var både morsomme og engagerede.
Hvad skete der mere på lejren? Jo,
hyggen, det sociale samvær og løgnehistorierne fra gamle dage naturligvis – og det var lige så meget værd
for skaklejrens deltagere, som selve
skakken var.
Formanden har lovet, at voksenskak lejren bliver gentaget, og jeg kan
kun anbefale, at man deltager!
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Seniorskak i 10 år

ved middagstid, mens de unge spillere, der er under uddannelse, er
vant til at starte dagen kl. 8.00.
Mine bedste resultater er opnået,
når betingelserne har været i top.

Veteranklassen ved DM blev for fjerde gang vundet af Pouelsten Holm Grabow,
der også var på det danske sølvhold fra EM 2017.
Her fortæller vinderen om sejren i Svendborg samt om seniorskak generelt

Et parti skak
Her er mit parti fra 4. runde ved
dette års DM. Min modstander
havde vundet de tre første partier, jeg
havde 2½ og skulle have sort. Ingen
oplysninger i databasen, men jeg
havde set ud af øjenkrogene i en tidligere runde, at Londonsystemet
måske kom på tale, så det forberedte
jeg mig på og fik den ønskede lidt
skæve stilling med sort, hvor Hvid
skal tænke, hvis han ikke kender varianterne.

D

et er nu 10 år siden, at DSU ansatte en seniorkoordinator, og
det første hold blev sendt til EM +60
i Dresden. Seniorskakken i Europa er
ældre, således har der været afholdt
VM i mange år.
Jeg har spillet med alle årene, da
jeg fyldte 60 år i 2007. Jeg har spillet
mere end 30 seniorturneringer fordelt på VM, EM, NM, DM og pokalturneringen, +50, +60 og +65.
Turneringerne har været fordelt
på almindelig skak, hurtigskak, lynskak og holdskak.
Hvorfor seniorskak?
En del spillere vil helst spille i de
åbne rækker. Jeg foretrækker at spille
med spillere på min egen alder: vi
laver flere fejl, det er hyggeligt at
møde gamle venner og finde nye
venner på samme alderstrin. Ratingmæssigt er det også en fordel at
møde andre, der er på vej nedad, idet
alderen gør, at hukommelsen desværre svækkes. Andre sportsgrene
gør nøjagtig det samme. Der findes
inden for fodbold, håndbold, svømning osv. aldersopdelte mesterskaber,
så alle har chancer for at vinde en
klasse.
Betingelser for gode resultater
Der findes flere ting, der skal være i
orden for at få gode resultater. Jeg
nævner dem i tilfældig orden, da
rækkefølgen sikkert er forskellig for
den enkelte skakspiller, men de gælder helt sikkert for mig. Min præstationsrating svinger mellem ca. 2250
og 2050, alt efter hvor mange punkter der opfyldes:
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Flemming Stald (1874)
Pouelsten Holm Grabow (2148)
London System / A 46

Pouelsten Holm Grabow og Jan Bauner før partiet i sidste runde ved DM i Svendborg.
Partiet sluttede remis, og dermed kunne Grabow for fjerde gang smykke sig med
DM-titlen for veteraner.
Foto: Pouelsten Holm Grabow

• Forberedelser
• Sygdom
• Psykisk balance
• Spilletidspunkt på dagen
• Enkeltværelse/lejlighed
• Bo på spillestedet
• Ankomme dagen før
• Maden
Ting der virker den modsatte vej,
altså giver dårlige resultater:
• Dobbeltrunder
• Dobbeltværelse
• Ankomst på dagen for 1. runde
• Arbejdsmæssige/personlige/økonomiske problemer

Der er i DSU ændret på reglerne for
vort elitehold til OL og EM således,
at spillerne skal bo på dobbeltværelser. Argumentet, jeg hører, er dels
pris, men også at det gør alle andre
topidrætsmænd. Det sidste argument holder ikke. Andre eliteidrætsmænd, f.eks. cykelryttere, atletikfolk,
fodbold, håndbold osv. træner på et
stadion eller lignende, mens skakspillere træner på værelset og opholder sig der i mange timer mellem
runderne, og 6-7 timers forberedelse
er ikke usædvanligt. Det sker på alle
tidspunkter af døgnet og ikke i takt
med den anden beboer. Resultatet
bliver dårlige forberedelser. En del
skakspillere begynder ikke dagen før

1. d4 Sf6 2. Sf3 e6 3. Lf4 c5 4. e3
Db6 5. Sc3 a6 6. Tb1 Sc6
Hertil kendte jeg det godt. Jeg fik,
hvad jeg kom efter: en lidt skæv stilling med chancer for begge parter.
Der skal spilles aktivt og findes en
plan. Hvid planlægger at få c-bonden fremad, Sort spiller på at bytte
den hvide løber af og give Hvid en
isoleret d-bonde.
7. Le2 cxd4 8. exd4 Lb4 9. 0-0 00 10. Dd3?!
Dronningen står ikke godt her,
men Hvid skal tage stilling til, om
Sort vil slå springeren på c3.
10... d5 11. h3 Ld7 12. a3
Så bliver det svært at spille b3, da
a-bonden hænger.
12... Le7 13. b4 Tfc8

Sa4 er nok lidt bedre.
14. Tfc1 Dd8
Nu går Sa4 ikke pga. Sxd4, og
springeren hænger.
15. Sd1
Forbereder c4. Hvis Sort spiller
b5, kan c4 ikke gennemføres, men
Sf3 kan via d2 og b3 komme til c5 og
lukke stillingen.
15... Sa7 16. De3 Lb5
Afbytningen af løberen (den dårlige sorte) er til Sorts fordel.
17. Ld3 De8 18. Sd2 Lxd3 19. Dxd3
Måske er det bedre at slå med
bonden. Bondestrukturen bliver
dårlig for Hvid, men det er svært for
Sort at finde angrebspunkter.
19... Db5 20. c4 dxc4 21. Sxc4
Så fik Hvid gennemført c4, men
det koster. Den sorte løber er på sigt
meget bedre end den hvide, der er en
isoleret bonde på d4, det har Hvid
næppe kompensation for.
21... Sd5 22. Le3 Tc7 23. Sdb2
Tac8
Hvid har det svært, og så kommer
fejlene typisk.
24. Tc2?

at have set på det 5 minutter, spillede
jeg trækket med overbevisning og
forlod brættet for at overlade det til
min modstander at løse problemerne.
25. a4?
Der findes ikke bedre end at modtage offeret, for eksempel 25. axb4
Sxb4 26. Sd6 Dxd3 27. Sxd3 Sxc2 28.
Sxc8 Sxc8 29. Lf4 Tc3 30. Txb7 Txd3
31. Tc7 Se7 32. Txc2 Txd4 33. Le3
Td1+ 34. Kh2 Td8 35. Tc7 Sd5 36.
Ta7 Sxe3 37. fxe3 g6 38. Txa6 Td3 39.
e4 Td4 40. e5 Td5 41. Kg3 Txe5 og
Sort vinder.
25... De8! 26. Tbc1 b5 27. axb5
Dxb5 28. Db3 Le7 29. Da4 Sb4!
Vinder en kvalitet.
30. Tc3 Dxa4 31. Sxa4 Sa2 32.
Scb6 Sxc1 33. Sxc8 Se2+ 34. Kf1
Sxc3 35. Sxe7+ Kf8 36. Sxc3 Txc3
37. d5 Txe3
De sidste træk er ikke så svære at
finde. Fritz siger ca. -5 hele vejen fra
kvalitetsgevinsten.
0-1.
Før sidste runde havde Erik Jarlnæs,
Jan Bauner og undertegnede 3½ af
4. Jeg skulle spille hvid med Jan, og
min modstander fra 4. runde, Flemming Stald, skulle spille med Erik.
Jeg havde klart bedst korrektion, da
jeg bl.a. havde spillet med både Erik
og Jan, så måske var remis nok.
Flemming kom til at stå klart til gevinst, så jeg foreslog Jan remis i en
afklaret stilling. Det blev modtaget,
og Flemming vandt over Erik og fik
2. pladsen. Jeg fik 1. pladsen. Det var
det, jeg var kommet efter.

24… Lxb4
Det er svært at regne ud, så efter
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BRÆTTET
RUNDT
Ungdoms FU
Dansk Skak Union har oprettet et
Ungdoms FU, der i fremtiden skal
stå for ungdomsarbejdet, blandt
andet Ungdoms DM, opbygningen
af landsdækkende holdturnering for
unge, medlemsrekruttering og internationalt ungdomssamarbejde. De
fem medlemmer af Ungdoms FU er
Mikkel Clausen, Nørre Åby Juniorskakklub, Morten Frank Jensen, Præ-

stø Skakklub, Lars Hansen, SK 1968,
Peter Willer Svendsen, Hillerød
Skakklub, og Jesper Scherling Fris,
Allerød Skakklub.
Ung vinder
Brønshøj Lang Weekend blev vundet
af den 21-årige Viktor Haarmark Nielsen fra Skakforeningen Øbro. Han
scorede seks point af syv og kom
over 2300 i Elo. På en femdelt andenplads kom blandt andre Brønshøjs egen stormester Carsten Høi
med fem point.
Jens Ove Fries vandt AAM
Laser Time og Chess House skænkede en ny stor vandrepokal til vin-

deren af Aarhusmesterskabet. Den
første vinder af pokalen med de
store ører blev IM Jens Ove Fries Nielsen. Det var tredje gang, Jens Ove
sikrede sig titlen.
Seniormestre
Dansk Skak Union, Avedøre Kulturråd, Hvidovre Skakklub og K41 stod
for afviklingen af årets danske seniormesterskab i Enghøjhuset i
Avedøre. Peter Birk Petersen fra
Caissa Gladsaxe vandt 65+ med 5½
af syv. Torsten Lindestrøm fra Esbjerg vandt 50+ – også med 5½
point.
Danskere svenske mestre
Stormestrene Sune Berg Hansen og
Lars Schandorff, der repræsenterer
Hillerød i Xtracon Skakligaen, føjede
et svensk holdmesterskab til deres
CV, da de var med til at sikre Malmö
AS sejren i Allsvenskan. Sune Berg
vandt alle sine tre partier, Schandorff
scorede 2½ af 3.
Caruana foran Carlsen
I Grenke Chess Classic i Karlsruhe
mødtes verdensmesteren Magnus
Carlsen og hans udfordrer Fabiano
Caruana for første gang, siden det
blev klart, de skal mødes i VM-matchen senere på året. I Tyskland viste
Caruana god form, og han distancerede verdensmesteren med et helt
point i denne slutstilling:
1. Fabiano Caruana, USA, 6½.
2. Magnus Carlsen, Norge, 5½.
3-5. Maxime Vachier-Lagrave,
Frankrig, Nikita Vitiugov, Rusland,
og Levon Aronian, Armenien, 5.
6. Matthias Bluebaum, Tyskland,
4½.
7-9. Arkadij Naiditsch,
Azerbajdzjan, Vishy Anand, Indien,
Yifan Hou, Kina, 3½. ½0.
Georg Meier, Tyskland, 3.

Jens Ove Fries Nielsen skrev sig ind som den første på den store pokal.
Foto: Thomas Vestergård.
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norm og var fire point over sin forventede score. Vincent Keymer kan
snart opleves i Danmark. Han er
med i deltagerfeltet i årets Xtracon
Chess Open.

Den åbne gruppe blev sensationelt
vundet af den blot 13-årige tysker
Vincent Keymer, der scorede 8 point
ud af ni. Ud over førstepræmien på
150.000 kr. fik han en stormester-

Lars-Henrik Bech Hansen.
Foto: Thomas Vestergård.

Lars-Henrik Bech Hansen 60 år
Den 14. april 2018 blev æresmedlem
og forhenværende formand for DSU
Lars-Henrik Bech Hansen 60 år.
Som så mange andre skakinteresserede teenagere blev Lars-Henrik
Bech Hansen medlem af Dansk Skak
Union umiddelbart efter VM-matchen mellem Spasskij og Fischer i
1972. Lars-Henrik var først medlem
af Nakskov Skakklub, siden Greve
Skakklub og i forbindelse med sin
ansættelses ved de danske jernbaner,
blev han medlem af Jernbanens
Skakklub, og i dag repræsenterer han
både BMS Skak og Holbæk Skakklub.
Lars-Henrik Bech Hansen har i et
kvart århundrede været en drivende
kraft bag Politiken Cup, der siden
skiftede navn til det nuværende
Xtracon Chess Open. Turneringen er
i dag Skandinaviens største åbne turnering.
Det er blevet til mange tillidshverv
gennem årene. I starten i Københavns Skak Union (1. hovedkreds),
men mest kendt er det naturligvis, at
han fra 2009 til 2016 var formand

for Dansk Skak Union. Han er udnævnt til International Arbiter og
viser sin myndige dømmekraft i forbindelse med DM (landsholdsklassen) og Copenhagen Chess Challenge.
Mads A. blev nr. 100
Mads Andersen fra Skanderborg var
ene om at repræsentere DSU ved det
individuelle EM i den georgiske by
Batumi. Blandt de 302 deltagere sluttede Mads Andersen som nr. 100
med 6 point af 11. Mads’ klubkammerat Rasmus Svane, der jo repræsenterer det tyske forbund, deltog
også, og han sluttede som nr. 39 med
7 point. Bedste nordiske spiller blev
Nils Grandelius, Sverige, med 7½
point på 12. pladsen. Europamester
blev serberen Ivan Saric, der scorede
8½ point. De 23 bedste gik videre til
World Cup.
Jonas Bjerre vandt
DanPumps Kolding Bymesterskab
blev vundet af den 13-årige Jonas

Bjerre fra Skanderborg. Han gik
ubesejret igennem GM/IM Gruppen
med 4 point af 5. IM Igor Teplyi,
Nordre, blev nr. 2 med 3 point. 3-4.
IM Bjørn Møller Ochsner, Skanderborg, IM Attila Gergacz, Springeren
Kolding, 2½. 5. IM Jens Ove Fries
Nielsen, Fredericia Skf., 2. 6. GM
Thorsten Michael Haub, Tyskland, 1.
Udover titelgruppen var der ni mestergrupper og elleve basisgrupper
med seks deltagere i hver gruppe.
Skoleskak For Alle
Dansk Skoleskak har fået en ny økonomisk opbakning i millionklassen.
Egmont Fonden har bevilget 8,7
millioner kr. til projektet ”Skoleskak
For Alle” (SFA). I SFA er skoleskak
for alle, men især elever, som modtager specialundervisning, går på
specialskole eller har brug for ekstra
støtte i undervisningen har gavn af
indsatsen, meddeler Dansk Skoleskak.

Skak i Absalon
Lørdag den 16. juni fra
kl. 12-16 er der skakarrangement i Absalon Kirke,
Sønder Boulevard 73
på Vesterbro, København.
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Nekrolog
Ib V. N. Jensen
(3/10 1938 – 28/2 2018)

Vinderne fra Skolen på Nyelandsvej fløj højt efter sejren i Nykøbing Falster. Fra venstre Sanshiro Kræmmer,
Emil Skovgaard, Kishichiro Kræmmer og Andreas Skovgaard.
Foto: Lars Christian Kræmmer

Femte år i træk
Dansk Skoleskaks årlige danmarksmesterskab for hold blev spillet på
Sophieskolen i Nykøbing Falster og
havde deltagelse af over 200 spillere.
Årets danmarksmestre var:
Gruppe A: Skolen på Nyelandsvej,
Frederiksberg (for femte år i træk).
Gruppe B: Tranegårdsskolen,
Gentofte.
Gruppe C1: Køge Private.
Gruppe C2: Skolen på Grundtvigsvej, Frederiksberg.
Gruppe Å: Frem Skakskole,
Odense.
Ziska til World Cup igen
Færøernes stormester Helgi Dam
Ziska, der imponerede i den seneste
World Cup ved at give verdensstjernen Radjabov kamp til stregen,
vandt på hjemmebane European
Small Nations Individual Champi-
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onship 2018 med 8½ af 9. Dermed
er han klar til næste udgave af World
Cuppen 2019 i Khanty-Mansiysk.
Nummer to blev GM Igor Efimov,
Monaco, med 7 point. Der deltog 10
spillere fra otte små nationer i en
lukket gruppe.
Shankland overraskede
USA-mesterskabet er efterhånden
ved at være et af de stærkeste nationale mesterskaber i verden. Og særligt når hele toppen stiller til start:
VM-udfordreren Fabiano Caruana
samt verdensstjernerne Hikaru Nakamura og Wesley So. Men det blev
en helt fjerde spiller, der vandt, nemlig Sam Shankland. Han scorede 8½
af 11 og vandt mesterskabet samt
præmiechecken på 50.000 dollar et
halvt point foran Caruana. Wesley
So blev nr. 3 med 6½. Shankland og
So gik som de eneste igennem tur-

neringen uden nederlag, og Shankland havde også den glæde, at han
kom over 2700 Elo.
Sejr til Carlsen
Verdensmesteren Magnus Carlsen
vandt igen Gashimov Memorial i
Azerbajdzjan. Nordmanden blev noteret for tre gevinster og seks remiser og scorede 6 af 9. Kineseren Ding
Liren blev nummer to med 5½
point. Den tidligere VM-udfordrer
Sergej Karjakin, Rusland, blev nr. 3
med 5 point. Øvrige placeringer: 4-7.
Shakhriyar Mamedyarov, Azerbajdzjan, Radoslaw Wojtaszek,
Polen, Anish Giri, Holland, og Teimor Radjabov, Azerbajdzjan, alle
4½. 8-9. Veselin Topalov, Bulgarien,
og Rauf Mamedov, Azerbajdzjan, 4.
10. David Navara, Tjekkiet, 2½.

Vores gode ven og klubkammerat
gennem en menneskealder Ib Jensen
er gået bort. Han sov stille ind natten til den 28. februar efter længere
tids sygdom.
Ib startede sin sportslige karriere
som fodboldspiller og var en del af
den Helsingørtrup, som vandt DM
for ynglinge i 1955 – desværre havde
han en konkurrent på højre fløj –
den gamle HIF-legende Ole Backe,
som overskyggede hans evner, og
han var derfor ikke på banen i finalekampen.
Efter at have startet sin civile karriere i forsikringsbranchen, som kulminerede med stillingen som
kontorchef i TRYG, kastede han sig
over skakken, og blev medlem af
Helsingør Skakklub i begyndelsen af
1961 – et par måneder før undertegnede. Siden da havde han, indtil sygdommen slog ham ud, praktisk talt
deltaget i alle klubbens turneringer
og spillet holdkampe på klubbens
førstehold uden afbrydelser. Ibs spillestyrke toppede vel nok i 70erne,
hvor han var en ubestridt nummer
to efter Ole Larsen. Det blev bl. a. til
to klubmesterskaber i 1968 og 1973
samt vinder af Kronborgturneringen
i 1972. Ligeledes blev han ret hurtigt
valgt ind i bestyrelsen, hvor han varetog posten som sekretær i mange
år.
De største fremgange fik han dog
i korrespondance-skakken! Individuelt spillede han sig op gennem
rækkerne og deltog i landsholdsklassen 1979, hvor han blev nr. 5-7 af 18.
Holdmæssigt var han med, da Helsingør Skakklub vandt DM to år i
træk i 1978 og 1979. Internationalt
blev han nr. 2 i en VM-semifinale
med kvalifikation til en ¾-finale.
Den startede i sommeren 1995, men
med en score på 4/16 og en placering

som nr. 15 af 17 blev det ingen succes. Ib erkendte, at computernes indtog i k-skakken, havde gjort det
meningsløst, og det sidste k-skakkort
var således afsendt.
Organisatorisk påtog han sig tillidsposten som chef for Dansk Korrespondanceskak fra 1979-1989.
Et eksempel på hans spil skal vi
også have med. I en holdkamp i 3.
division i 1975/76, skal vi se, hvordan han med hvid slagter AS04’s Ib
Andersen (rating 2212) i 21 træk.
Partiet er sakset fra En Passant nr. 6
december 1975. Ib Jensen har selv
kommenteret:
1. e4 c5 2. Sc3
Den kække hests første træk.
2. … Sc6 3. f4 e6 4. Sf3 d5 5. Lb5
Sge7
Euwe giver dette træk et udråbstegn og angiver nu exd5 med lige
spil. Jeg synes, f-bonden kommer til
at blafre og foretrækker simpelthen
at rokere.
6. 0-0 d4
Sort erklærer sig i centrum.
7. Se2
Den kække hests andet træk
7. … a6 8. Lxc6+ Sxc6 9. d3 Le7
10. Sg3
Den kække hests tredje træk.
10. … 0-0 11. Se5 Sxe5
I forbindelse med Sorts 12. træk
nok spilleligt, men jeg havde foretrukket Dc7.

12. fxe5 f6
Sort var sikker på, at jeg ville bytte
på f6 for at rette dobbeltbonden ud
og spekulerede ikke i forskellen mellem f6 og f5.
13. Dg4 fxe5??
Tabstrækket og meget skødesløst
spillet. Efter 13. … f5 har sort stadig
lige spil. Nu bliver han løbet over
ende.
14. Lh6 Lf6
Tårnafbytningen letter selvfølgelig ikke Sorts stilling. Det andet tårn
spiller jo ikke med.
15. Sh5
Hestens fjerde træk.
15. … De7 16. Tf3 Ld7 17. Taf1 Kh8
18. Sxf6
Hestens 5. træk
18. … gxh6 19. Dh5 Le8 20. Dxe5
Dg7

21. Sh5!
Hestens 6. træk. Nærliggende men
alligevel smukt.
21. … opgivet.
Som en af støttepillerne i klubben
gennem en menneskealder vil han
blive dybt savnet – for sin troværdighed, sit altid gode humør og sin
evne til at tabe og vinde med samme
sind! Vi føler med hans kone Anni
og familien. Æret være hans minde.
Åge Hedley Petersen
Helsingør Skakklub
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Luksusbræt i palisander og
ahorn
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Gør han det igen?

S

idste år henrykkede Baadur Jobava fra Georgien hele skakDanmark med sit fantasifulde spil og overlegne sejr i Xtracon Chess Open. Nu vender han tilbage til Helsingør. Læs alt
om turneringen i Skakbladet nr. 3, hvor Strategiske Koncepter
også vender tilbage. Her kigger Jacob Aagaard nærmere på sin
elev Sam Shanklands sensationelle sejr i USA-mesterskabet
foran verdensstjernerne Nakamura, So og Caruana. Speaking
of: Caruana møder Magnus Carlsen face to face i Norway
Chess. Vi kigger nærmere på duellen, der måske giver et finFoto: Jacob Pallesen
gerpeg om VM-matchen i efteråret.

