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erdensmesteren Magnus Carlsen kom til København og satte
for en tid skakuret i stå. For dem, der var til stede inde i Cirkusbygningen den onsdag aften vil det i lang tid stå på den 22. maj
2019. I et både eksklusivt og alligevel afslappet arrangement, der
lyste langt væk af klasse og professionalisme, fik publikum en lejlighed til at komme helt tæt på skakkens sidste superstar. Skakbladet var selvfølgelig med.
Eventen viste, at det kan betale sig at tænke stort. Skak er et fantastisk spil, men det kan også præsenteres fantastisk.
Ellers byder dette nummer på to af Dansk Skak Unions flagskibe,
holdturneringen og påskestævnet. Allan Stig vandt endnu en DMtitel og skriver om triumfen. Og dannebrog er strøget til tops ved
både NM for piger og EM for seniorer. Ellen Fredericia og Jens K.
beretter selv. Og Kåre Kristensen er ny International Mester. Det
skriver han naturligvis om. I det hele taget er der bidrag fra utrolig mange. Det er vi glade for. Vores ambition har hele tiden været
at lave hele Danmarks skakblad.

God fornøjelse

Lars Schandorff
81 Brønshøj Skak Forening i uvejr
Jan Løfberg
82 Brættet rundt

JAN L ØFBERG

OG

L ARS S CHANDORFF

83 Jonas sejrede i DanPumps
Jan Løfberg

84 Brættet rundt
85 Klubliv
Per Hansen og Kai Bjørnskov

86 Brættet rundt
88 Triumf for Allan Stig på Mallorca

2 • Indhold

Skak kom op på højeste niveau
Ofte spilles skak i mørke kældre, på udslidte skoler og fugtige loftsrum.
Da verdensmesteren kom til byen, blev der sat spot på den helt store scene,
hvor 24 danske skakspillere fik deres livs chance.
Foto: Christian Ove Carlsson

Forsidefoto: Christian Ove Carlsson
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DM i Svendborg
Der blev kæmpet forbilledligt i årets landsholdsklasse. Efter ni underholdende runder
endte Allan Stig Rasmussen og Jonas Buhl Bjerre lige på førstepladsen. Omkampen
vandtes af Allan Stig Rasmussen i det afgørende armageddonparti, hvilket understreger
jævnbyrdigheden mellem de to. 14-årige Jonas kan dog trøste sig med en stormesternorm. Allan Stig lagde et nyt mesterskab til sine i forvejen tre titler (2010, 2011, 2014)
og han ender dermed som ”10ernes” mest vindende med fire DM-titler.
Læs danmarksmesterens både muntre og ærlige beretning
fra mesterskabet i Svendborg.

Foto: Kirsten Løfberg

“Are you not entertained?”
Å

bningscitatet er fra filmen Gladiator, og blev ytret af hovedpersonen, efter at have overlevet en
kamp til døden, henvendt til publikum. Det dukkede gentagne gange
op i mit hoved under årets DM, herunder i forbindelse med et par armageddonpartier, hvor al kvalitet typisk må vige til fordel for et afgørende resultat. Derudover føltes det
til tider rammende ift. kampene i
landsholdsklassen, eftersom kvaliteten ikke altid stod mål med underholdningsværdien. Men det er en
positiv tendens, som man også ser på
topplan, og vigtigst var det, at kampånden var en gladiator værdig!
Årets felt var på flere måder
skræmmende. Et ratingsnit på 2474
var ikke dårligt, men værre var det,
at det inkluderede en større flok
unge og ambitiøse løver. Læg dertil,
at Sune og undertegnede ofte præsterer godt til DM, den bulgarske debutant har et slangebid, og kandidatklassevinderen typisk stiller sig i
forreste geled med en pumpgun, klar
til at nakke den første der ikke dukker sig. Er det et tilbud, du ikke kan
sige nej til? Det var der desværre flere
der godt kunne, men sådan har det
vel været i mands minde …

havde næsten ikke budt på skaktræning, dels pga. en ny arbejdssituation, dels pga. manglende motivation – nok i høj grad afledt af elitens
konflikt med DSU. Læg dertil, at efter to relativt nylige knæoperationer,
havde alt der mindede om fysisk
form forplantet sig til maven, så at
sige. Jeg havde desuden haft nogle
komplikationer i forlængelse af den
seneste operation, der gav et nyt
korsbånd, så var mildest talt ikke klar
til kamp. I stedet forsøgte jeg at følge
den tilgang, jeg prædiker, når hovedformålet er at forbedre sig, nemlig at
fokusere på kompetencer fremfor resultater. Bedre tidsforbrug blev således succeskriteriet i år.

Hjem til Svendborg
Sune Berg Hansen var kæmpefavorit
hos Danske Spil.
Foto: Thomas Vestergård.

Personligt havde jeg dog mest af alt
en forventning om, at årets turnering var en investering i at genfinde
skaklysten og formen. Det seneste år

For fjerde gang på fem år, skulle
stævnet afholdes på Hotel Svendborg; gæt selv i hvilken by. Det er et
fremragende sted i landet, særligt
hvis man er i stand til at gå rundt i
området og nyde byen og naturen.
Det ligger desuden rimelig centralt i
landet, arrangørerne har styr på det
hele, hotellet er fint, og der er godt

mand, Klaus Berg og Mads Boe, ind
til at overtage hvervet. De fik stille og
roligt indarbejdet en fornuftig stil,
og i takt dermed bemærkede jeg tiltagende ros for deres indsats. Der var
også rigeligt med spillere der gladeligt gennemgik deres parti i kommentatorlokalet, så også fra den kant
var der åbenlys tilfredshed!

Slagets gang

Kommentatorerne Klaus Berg og Mads Boe fandt lynhurtigt en fælles stil, som de
mange tilskuere værdsatte.
Foto: Thomas Vestergård.

med spisesteder. Så det er ikke helt
dumt, når nu det ikke kan være i
gode gamle Nordjylland. Største
anke må nok være, at glæden ved at
være et nyt sted mangler. Men resten
opvejer så rigeligt for det.

Alligevel var alt nu ikke som det
plejer at være. Per Andreasen kommenterede ikke i år. Det må have givet anledning til et par rynkede pander hos arrangørerne, men de tog en
klog beslutning, i form af at hente to

Efter første runde havde mange nok
allerede set skriften på væggen: Sune
var på vej mod sin 8. titel. Han slog
hurtigt undertegnede, næsten uden
at skulle tage en udfordrende beslutning.
Jeg dukkede temmelig uforberedt
op til kampen, og gik frivilligt ud i et
elendigt slutspil, på grund af en online lynpartikommentar jeg havde
overhørt derom. Det fortrød jeg
hurtigt. De fleste andre spillede remis, bortset fra Mikkel Antonsen der
slog Jakob Aabling. Det bekymrede
næppe Sune, og de sikkert mange
der havde sat penge på ham.

Forventninger
Sune Berg var således ifølge Oddset
kæmpefavorit til DM-titlen. Det undrede mig – på trods af den, for ham,
yderst gunstige lodtrækning. Selvom
DM i nyere tid utroligt ofte er blevet
vundet af en spiller, der har fået flere
hvide end sorte, viste en norsk spiller, ved navn Carlsen, kort forinden,
at man godt kan vinde selv en ”superturnering” klart, trods fem sorte
på 9 partier. Så det vigtigste er nok
bare at spille godt. Og mange i årets
felt har et højt topniveau, tænk blot
på sidste års danmarksmester!
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Hotel Svendborg – en del spillere er ved at være hjemmevante.
Foto: Thomas Vestergård.

Så er landsholdsklassen i gang! Svendborgs borgmester Bo Hansen udfører Sune Berg Hansens åbningstræk mod
Allan Stig Ramussen.
Foto: Thomas Vestergård.
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Jesper Thybo
kommenterer
Jesper Thybo (2513)
Sune Berg Hansen 2590
Katalansk / E07
4. runde
Inden dette parti var jeg på 1/3, og
mit spil havde været alt andet end
fantastisk. I 2. runde var jeg helt tabt
imod Antonsen, men reddede mirakuløst remis. Derefter tabte jeg i 3.
runde (med hvid) et turbulent parti
mod Jakob Aabling.
Og hvad gør man så i sådan en situation, når man dagen efter skal op
imod den højst rangerede spiller i
feltet?
Man løber en tur, glemmer de sidste par kampe og betragter det som
en chance for at slå en stærk spiller!
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Sf3 Sf6 4. g3
Lb4+ 5. Ld2 Le7 6. Lg2 0-0 7. 0-0 c6
Sune spiller et ret solidt system,
der kan være svært at nedbryde. Heldigvis havde jeg kigget en del på
denne åbning igennem tiden, og jeg
havde et forsøg med.
8. Db3 Sbd7
8... b6 er en anden måde at spille
på.

9. Lf4 Sh5
Meget typisk for en løber på f4,
når der er en bonde på g3 – den kan
aldrig få fred!
10. Lc1 Shf6 11. Lf4
Et psykologisk spil. Vil hvid have
remis? Eller vil sort have remis mod
en spiller på 1/3?
11... Sh5
Sort siger ja.
12. Lc1 Shf6 13. Sc3
Og hvid siger nej - man bliver
nødt til at prøve at vinde med de
hvide!
13... b6 14. Lf4 Lb7 15. cxd5 cxd5
16. Tfc1 Tc8?
16... Sh5 bør klart spilles af sort.
17. Sb5!

Nu er sort allerede i store problemer.
17... Txc1+ 18. Txc1
Hvid er meget aktiv, og er klar til
at invadere sorts stilling.
18... Da8 19. Sc7! Dd8 20. Sg5!

Jeg så denne idé, da jeg spillede 17.
Sb5 - Sxe6 kommer, og der er ikke så
meget sort kan gøre ved det.
20... h6
20... Sh5 var muligt, men 21.
Sgxe6 fxe6 22. Sxe6 Sxf4! 23. gxf4!
Hvid slår bare tilbage, og sorts stilling forbliver en ruin (23. Sxd8?
Sxe2+ 24. Kf1 Sxc1 og sort får for
meget materiale for damen) 23...
Db8 24. Lxd5.
21. Sgxe6 fxe6 22. Sxe6 Da8?!
22... De8 var et andet forsøg, men
sorts stilling er stadig meget dårlig.
23. Sc7!
Meget nice at man ikke behøver at
tage kvaliteten. Det er meget vigtigere at få spillet e4!
23. Sxf8 Kxf8 og hvid får ikke e4
ind - men dog også meget godt for
hvid.
23... Dd8

24. e4
Og nu truer hvid med Se6 eller
også bare e4-e5
24... Tf7 25. e5 Sh7 26. Sxd5!
26. e6 ville ikke være i stillingens
ånd, da sort får modspil med det
åbenlyse kvalitetsoffer 26... Txf4! 27.
gxf4 Sdf6.
26... Sdf8
Hvid har flere gode muligheder,
men jeg prøvede bare at beregne en
gevinst til ende.
27. Sxe7+ Dxe7 28. Lxb7 Dxb7 29.
e6! Te7

29... Sxe6 var det objektivt bedste,
men sort er bare to bønder nede: 30.
Dxe6.
30. Tc7! Txc7 31. e7+ Kh8 32.
Lxc7!
Derimod kan sort ikke stoppe at
hvid får en ny dronning, og der er
ikke så meget andet at gøre end at
opgive.
Hvid kunne stadig nå at tabe
kampen med 32. e8D?? Te7! og sort
truer damen + Te1 mat!
1-0.

Le3 h5
Præcis den samme variant som jeg
slog Sune med i i 2. runde!
9. Sd5 Lxd5 10. exd5 Sbd7 11.
Dd2 g6 12. Le2 Lg7 13. 0-0 b6 14. c4
0-0

Indtil nu har ingen af os afveget, det
er også altsammen hovedvarianten.
15. Tac1
Mod Sune satte jeg tårnet på b1,
men denne gang var jeg bedre forberedt!
15... Te8
Sorts plan er at gennemføre e4, så
løberen på g7 bliver stærk. Men så
længe springeren står på b3, er det
ikke så godt på grund af Sd4 til c6.
16. h3

Gør klar til Sa1. Pointen er, at efter
h3 kan jeg møde sorts e4 med f4,
uden at sort har Sg4!
16... Sh7!?
Igor skifter plan. Sort vil rigtig
gerne bytte de sortfeltede løbere, hvis
han ikke får gennemført e4. Så nu vil
han spille Lf6 til g5.
17. Ld1!

Nyhed. Jeg forbereder en anden rute
til springeren end a1, plus løberen
senere kan gå til a4.
17... Tc8 18. De2
Springeren skal til d2.
18... a5?!
18... Shf6! Sort må undgå Sd2, for

Jonas Buhl Bjerre
kommenterer
Jonas Buhl Bjerre (2470)
Igor Teplyi (2418)
Siciliansk / B90
4. runde
Jesper Thybo var ikke indstillet på remis mod Sune Berg Hansen.
Foto: Thomas Vestergård.
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1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 a6 6. f3 e5 7. Sb3 Le6 8.

Igor Teplyi ville gerne bytte de sortfeltede løbere mod Jonas Buhl Bjerre.
Foto: Thomas Vestergård.
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efter det hænger alt sammen. Det taber selvfølgelig to tempi, men mine
brikker står også lidt klodset uden
Sd2. 19. Sd2? Sxd5!
19. Sd2
Nu giver det hele mening!
19... Sc5 20. b3 Lf6 21. a3
Hvis sort ikke gør noget følger b4
og La4 med klar fordel.
21... e4 22. Lc2! Lb2!
22... exf3 23. Dxf3 ser ekstremt
farligt ud.
23. Tce1

23... Sd3?
23... exf3 24. Dxf3 Df6! Meget
bedre version for sort end før. 25.
Dd1 Dc3 Sort har en del modspil
men selvfølgelig stadig bedst for
hvid.
24. Lxd3 exd3 25. Df2?
25. Dxd3 med klar fordel.
25... Lxa3?
25... b5! 26. Lb6 Dd7 27. Lxa5
Lxa3 28. Lc3 Lc5 29. Ld4 Lb4!, og
hvids fordel er ikke stor.
26. Lxb6 Dd7 27. Te3 Df5 28. Se4
Sg5 29. Da2 Lb4 30. Db2 Sxe4 31.
fxe4 Dg5 32. Df2 Tf8 33. Txd3 Tce8
34. Tf3 Txe4 35. Txf7 opgivet.
1-0.
Fire runder senere var der dog vendt
op og ned på det hele. Jeg havde
overtaget føringen, hhv. et halvt og
et helt point foran Jonas Bjerre og
Jesper Thybo. Begge de unge herrer
havde slået Sune, og ingen i gruppen
var ubesejrede. Symptomatisk for
den vilde kampgejst, der har præget
landsholdsklassen de seneste par år!
Lad mig i den forbindelse ride en

Jonas Buhl Bjerre var hurtigt med blandt de forreste i årets landsholdsklasse.
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af mine kæpheste: Den relativt nye
30-træks anti-remisregel har typisk
været angivet som en stor del af forklaringen derpå, og jeg tror da bestemt den har gavnet. Samtidig er
det dog min klare opfattelse, at det
kun er en halv løsning, modsat de
rigtige Sofia-regler (der gælder hele
partiet), hvilket jeg synes andre turneringer vidner om. Så det er klart
min opfattelse, at de mange spændende partier først og fremmest må
tilskrives spillerne i gruppen.

Topopgør
Nuvel, tilbage på sporet. Det virkede
til, at alle sagtens kunne tabe til alle,
og intet derfor var tæt på at være afgjort. Ikke mindst fordi jeg manglede at møde begge de unge forfølgere, omend med hvid. Alligevel
havde jeg bestemt ingen forventninger om en titel, og næste rundes 90
træks remis mod Aabling viste meget godt hvorfor; efter 3½ timers spil
stod brølerne i kø.
Til gengæld slog både Jonas og
Jesper til med en sejr hver, hvilket

Foto: Thomas Vestergård.

betød et markant udskilningsløb i
toppen, og en absolut topkamp mellem undertegnede og Jonas runden
efter. Endda veltimet til at være på
langfredag, som må siges at være
stævnets største festdag, pga. de
mange der kommer for at spille lynDM. Desværre blev kampen lidt et
antiklimaks, da partiet ikke nåede at
være interessant i ret mange træk.
Allan Stig Rasmussen
Jonas Buhl Bjerre
7. runde

Her var min forberedelse 13. e5 dxe5
14. fxe5, men kunne så ikke finde ud
af, hvad jeg havde mod 14… Sfe4??
Ikke nogen simpel opgave, men
formentlig noget jeg ville have klaret, hvis troen på at have husket rigtigt var større.
Min konklusion var derimod, at
jeg nok bare havde husket forkert
igen-igen …
Hvid vinder ellers efter 15. Sxe4
Sxe4 16. La4+! Ld7 (16… b5 17.
Sxb5 axb5 18. Lxb5+ +-) 17. Sxe6! +.
Derefter var Jonas ovenpå, men få
træk senere lignede det allerede remis, og det ændrede sig aldrig,
selvom det ikke afholdt os fra at
spille 70 træk.
Efterfølgende nåede vi lidt korte
analyser, da jeg havde glemt alt om
klokken. Det betød, at aftensmaden
igen i år måtte indtages løbende under lynturneringen.

Ikke desto mindre kunne jeg 5 timer
senere nyde sejrens sødme for 4. år i
træk! Det holdt – ligesom for to år
siden – enormt hårdt, helt ud til armageddonparti.
Der var jeg endda gevaldigt på
hælene mod Jackie Andersen, der viste, at han er mindst ligeså god til lyn
som til koordineret.
For landsholdsklassespillerne er
det typisk, at kvaliteten daler gevaldigt ud på aftenen, efter så mange timers skak – bortset fra i de få momenter, hvor adrenalinen overtager
styringen.
Det var vist også klart tilfældet i år.
Heldigvis er det dog udelukkende resultatet der tæller!
I hovedturneringen havde Thybo
til gengæld kæmpet sig op på siden
af Jonas og undertegnede, da han
vandt sit fjerde parti i træk. Der er
krummer i den knægt!
Han udnyttede til fulde, at Bjørn,
modsat sidste år, ikke formåede at
holde sin trang til tidnød under kontrol:

Lynfinalen mellem Jackie Andersen og Allan Stig Rasmussen blev afgjort efter et armageddonparti. Foto: Thomas Vestergård.
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Bjørn Møller Ochsner
Jesper Søndergaard Thybo
7. runde

Med temmelig få minutter tilbage,
har Bjørn netop i denne spændende
stilling spillet:
16. Dg3??
Selvom han nåede at tænke en del
over stillingen, er problemet ofte, at
man ikke tænker klart, når man er

gevaldigt under pres på uret. Der
fulgte
16… Sh5 17. Sf7+ Dxf7 18. Lxf7
Txf7!
og så var det parti reelt ovre, da
hvids dronning er fanget. Det var
desværre karakteristisk for den forsvarende danmarksmesters turnering; noget jeg forresten også lukrerede gevaldigt på. Heldigvis er han
ung nok til at ændre på de dårlige
vaner, så han ender nok med at blive
en ganske habil spiller!

energi til kampen, mens jeg lavede
nogle af de daglige genoptræningsøvelser. Nok en af mine bedste beslutninger til årets DM!
Åbningsmæssigt havde jeg taget
en hurtig beslutning om Leningrad,
dels for at få noget ubalance, dels for
ikke at skulle lave ret meget inden
kampen … Det var også en succes:

Dagen derpå

Mikkel Antonsen (2426)
Allan Stig Rasmussen (2541)
Hollandsk / A80
8. runde

Man skal altid huske at glæde sig
over sine sejre; det er jeg blevet bedre
til med årene. Men en lyn-DM-sejr
koster ofte på søvnen, for der er altid mange indtryk og kampe der skal
bearbejdes. Således bestod min optakt til runde 8 mest af – usædvanligt
nok – at sidde udenfor i lækkert solskinsvejr, i et forsøg på at finde lidt

Allan Stig Rasmussen
kommenterer

virkede helt uforberedt på det.
6. Sf3?!
Umiddelbart et naturligt træk,
men faktisk ikke et godt et af slagsen.
6. Dd3 d6 7. 0-0-0 Sc6 8. Sh3 0-0 9.
e4 var det spændende oplæg i Ivanisevic-Rasmussen til Hold-EM 2017.
På h3 står springeren bedre, da den
dækker f4, måske selv kan hoppe
derhen engang, og samtidig ikke blokerer dronningens vej til g3. Hovedvarianten er forresten 6. e3.
6... d6 7. Dd3

1. d4 f5 2. Lg5 g6 3. Sc3 Lg7 4. h4
h6 5. Lf4 Sf6
Allerede her var jeg vældig godt tilfreds med åbningsvalget, da Mikkel

Hvid vil rokere langt, gennemføre e4
og sætte sort mat.
7... 0-0
Kom an!
8. e4 Sc6 9. exf5?!
9. e5 Sg4 var alternativet.
9. d5?? fejler pga. 9... Sb4 og hvid
kan ikke dække både c2, e4 og d5.
9... Lxf5 10. Dd2 Kh7
Jeg var lidt fristet af 10... Sg4 for
ikke at sætte kongen i h-linjen, og
med intentionen at gennemføre e5.
Desværre ødelægger 11. Lc4+ én af
delene, og det er nok til at være halvtræls for sort.
11.d5?
Spillet efter et kvarters tid, men
fungerer ikke.
Ideen var dog ikke dårlig, hvid
skulle bare straks spille 11. 0-0-0
med en enormt spændende stilling!
11... Sb4 12. 0-0-0
Det konsekvente svar, og den logiske forklaring på hvids forrige træk.
Hvid vil ofre bonden på c2, for at
vinde tid til sit angreb.
Den forsvarende danmarksmester Bjørn Møller Ochsner havde rigeligt at se til i Svendborg.
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Foto: Thomas Vestergård.

Mikkel Antonsen kom hurtigt galt af sted mod Allan Stig Rasmussen.
Foto: Thomas Vestergård.

Så nu er det store spørgsmål:1) Sxc2;
2) Lxc2; 3) Noget helt andet?
Hvis dit svar var 1 eller 2, har du
nok brug for at arbejde lidt med angreb og initiativ. Det koster så meget
tid at slå den, at flere andre træk er
bedre. Svar 1 er endda direkte dårligt
for sort.
12... c6!
Underminerer hvids centrum, og
åbner en vej for dronningen til at
deltage i angrebet.

Jeg overvejede også 12... c5!? , der
forhindrer Sd4, og så måske besvare
13. a3 med 13...Tc8.
13. Sd4 Db6
Klart bedre end at tage en bonde
med 13... Sfxd5 14. Sxd5 Sxd5, da løberparret ryger efter 15. Sxf5, og sort
bør allerede gå efter mere. Følelsen
under partiet var, at hvid ikke burde
kunne overleve det her, hvilket maskinen bekræfter.
14. Le3 c5?
Objektivt set et godt træk, men ud
fra et praktisk synspunkt foretrækker jeg meget klart:
14... Sfxd5 15. Sxd5 cxd5! Hvid
kan praktisk talt bare give op. Jeg
havde meget kort overvejet dette,
men vist misset at 16. a3?? kunne besvares med 16... Sxc2, og partifortsættelsen var næppe dårligere end
15... Sxd5.
Desuden var den baseret på en
fejlberegning.
15. Sxf5
DM i Svendborg • 13

15. Sb3? taber straks til 15... Sfxd5 16.
Sxd5 Sxa2+ 17. Kb1 Dxb3 med snarlig mat.
15... Se4?!
I kommentatorlokalet efter partiet
fortrød jeg ikke at have valgt 15...
gxf5 i stedet.
16. Sxg7 Sxd2 17. Se6
Om jeg havde misset dette træk,
eller at Sxf8 kommer med skak, står
mig uklart. Men planen var, at hvid
kun skulle have to lette for damen, så
realiteten var lidt en bet.
17... Sxf1 18. Sxf8+ Txf8 19. Thxf1
På 19. Tdxf1 var planen at drible
damen til c4: 19... Da6 20. a3 Dc4 21.
axb4 cxb4 22. Sb1 Tc8 og hvid når
ikke at mobilisere sine brikker i forsvaret, inden sort bryder igennem.

ling. Ingen tid at spilde:
19... Da5
Optimalt driblede damen igen til
c4 via a6, men med et tårn på d1 går
det for langsomt.
20. Kb1
20. a3 Sa6 og sort følger hurtigt op
med b5-b4.
20... b5 21. Tfe1 Sxc2!
Det træk i partiet jeg er gladest for,
omend beslutningen nærmest allerede blev taget i træk 19. Både pragmatisk godt – og åbenbart også det
objektivt stærkeste!
22. Kxc2 b4 23. Ld2
Først her opdagede jeg hvids mellemskak i træk 25. Hvorfor jeg ikke
fuldstændig forhindrede det med
Tf7 nu, som jeg ellers overvejede,
står mig ganske uklart.
Den store pointe med springerofferet var, at fx 23. Se2 Dxa2 efterlader hvid med mange brikker der står
temmelig elendigt, samtidig med
kongen er svag, og det er nok umuligt at undgå der falder flere bønder.
En af mine hovedvarianter gik som
følger: 24. Sc1 Dc4+ 25. Kb1 De4+
26. Ka1 Dxg2 og det er svært at foreslå noget fornuftigt til hvid.
23... bxc3??
Kunne have smidt gevinsten væk.
23... Tf7 –+.
24. Txe7+ Kg8

det med 28. Kd3=) 27... Dxc3 28.
bxc3 Kxg7 med gode gevinstchancer
til sort.
25... Da4+
Det er aldrig for sent at dumme
sig i skak, og her er rækkefølgen vital:
25...Txf2+?? 26.Kb1 Da4 27.Tde1
holder remis.
26.b3 Txf2+
og med udsigt til at miste både a2,
b3 og d5, opgav hvid.
0–1.
Det lagde lidt pres på de to konkurrenter. Men Jonas havde lugtet
guld, og et benhårdt gamble – bevidst eller ej – resulterede i en sejr, i
et meget omskifteligt parti mod
Aabling. Til gengæld måtte Thybo
afgive en halv til Filip Boe, som fik
vist nogle af de efterhånden mange
evner:

opfattelse kræver en sund respekt for
løberparret, en god forståelse for redundans, og en fornuftig fornemmelse for initiativ. Sort vandt et fint
parti, og Sune fik dermed i nogen
grad reddet turneringen.
Jonas havde umiddelbart den
mest lovende parring, med hvid
mod Mikkel, mens jeg havde hvid
mod formstærke Thybo. Jonas havde
et par muligheder undervejs, men
det endte relativt hurtigt med en remis, hvilket sikrede stortalentet sin
første stormesternorm! Derefter
hang DM-titlen på udfaldet af følgende kamp:

Jesper Søndergaard Thybo
Filip Boe Olsen
8. runde

Det dejlige ved denne kamp var, at
Jesper, trods de sorte, var nødt til at
satse butikken; remis ville være et
temmelig ubrugeligt resultat, i lyset
af at sejr ville give både norm og potentiel chance for DM-titel.
1. c4
Efter nogle år med en lidt for useriøs tilgang til åbningsfasen, har Jesper vendt bøtten 180 grader, og er nu
blevet enormt farlig i den fase – hvilket andre fik at mærke i turneringen!
Da jeg ikke havde energien til at lave
seriøse forberedelser, var målet først
og fremmest at få Jesper ud på
ukendt farvand, også selvom det ville
være gensidigt.
1... e5 2. Sc3 Sf6 3. Sf3 Sc6 4. g3
Allerede hér er vi ude i første gang
jeg har haft denne stilling – med
hvid.
4... d5 5. cxd5 Sxd5 6. Lg2 Sb6 7.
a3
Så gik Jesper i boksen. Succes! Ikke
at jeg på nogen måde følte mig komfortabel, men har dog for en del år
siden arbejdet en smule med denne
struktur, mest fra sorts side.
7... g6 8. d3 Lg7 9. 0-0 0-0
Næsten trækomstilling til et gammelt parti mod min daværende elev,
en 13-årig M. Andersen. Der var dog

Filip Boe Olsen (th.) fandt et par smarte træk i en vanskelig stilling mod Jesper Thybo.
Foto: Thomas Vestergård.

Netop hér kom jeg forbi partiet, og
selvom jeg godt bemærkede, at Filip
ikke så frygtelig bekymret ud, nåede
jeg at tænke “fy føj da for en stilling”.
Jeg havde ikke set sorts smukke vej
ud af truslerne:
19... Se5! 20. Lxe5 Dg5!
Røgen er lettet, og det er tid til at
gøre status. Sort har dronning for
tårn + løber. Problemet er den elendige struktur, og at springeren på b4
hurtigt kan komme helt ud af spil.
Hvis sort ikke finder en god plan,
kan hvid hurtigt få en udmærket stil-
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25. Lxc3?
25. Tg7+! Ikke nogen lang variant,
men alligevel et trick der er let at
misse. 25... Kh8 26. Lxc3 Txf2+ 27.
Kb1? (jeg havde overset, at hvid efter
27. Td2 Da4+ kan holde sammen på

Allan Stig Rasmussen (2541)
Jesper Thybo (2513)
Engelsk / A29
9. runde

Underligt, men det fungerer. Fremragende fundet, særligt hvis han
havde set det på forhånd - og med
tanke på, at alt andet taber, var det
endda nok tilfældet! Efter en udmærket forsvarspræstation lykkedes
det Filip at holde en halv. Et klart lys-

punkt i en ellers hård turnering for
den unge herre, men man skal lige
vænne sig til at spille med i en stærk
LH-gruppe, hvor der er megen opmærksomhed etc.
Som det jævnligt er tilfældet for
unge spillere, blev ratingtallet lavere,
men styrken højere. Filip skal nok
vende tilbage næste år, og hvis selvtilliden til den tid matcher styrken,
vil det også blive med et hårdtslående bat.

Filip Boe Olsen
Sune Berg Hansen
9. runde

Den store finale
Sune var aldrig kommet helt med i
toppen igen, men fik trods alt sat en
gevaldig slutspurt ind med 3 pinde
til sidst og en hæderlig delt tredjeplads.
I sidste runde eksperimenterede
han sågar med Kongeindisk (forstå
det hvem der kan…), og det endte
med at betale sig, da hvid lige lovlig
skødesløst spillede
16. f4.

16… Sxe4! 17. Lxe4 Txe4 18. Sxe4
Lxb2
Typisk vil man vel sige, at ”hvid
har vundet en kvalitet for en bonde
og løberpar”. En misvisende sætning
i dette tilfælde, for reelt er der tale
om, at ”sort har vundet en bonde og
løberpar for en kvalitet”. Men den
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spillet Le3 i stedet for a3.
10. Lg5!?
Forsøger at fremprovokere f5, via
et mellemstop på f6.
10... f6 11. Le3

Undervejs fortrød jeg lidt, ikke at
have spillet 11. Ld2 i stedet, for at
kunne slå på d4 med springeren.
Hvid truer nu med at spille d4, så
sort må forhindre det.
11... f5 12. Tc1
En rigtig 1.c4-afficionado havde
nok let fundet 12. a4!
12... h6?!
Hvid er slet ikke så interesseret i
g5-feltet, som sort nok tror.
12... Sd4 var bedre.
13. b4 Kh7?!
En klar strammer. Sort mangler
endnu at få løst problemet med de
uudviklede brikker på dronningfløjen.

Pointen! Tager al kraft ud af et evt.
Sd4-træk, og får sorts fremstød på
kongefløjen til at se uheldigt ud, alt
imens svækkelsen på d3 er ubetydelig. Her var jeg enormt begejstret for
min stilling, og selv på uret havde jeg
fordel!
15... f4 16. b5 Se7 17. d4 exd4 18.
Sxd4 Sg8 19. gxf4
Ekstra bønder tager ekstra felter,
lærte jeg engang af Shirov. Sort ligger nu i graven, og skal forsøge at
lave en Houdini.
19... Sd7 20. Sd5
Indtil uret er stoppet, er det aldrig
tid til at hvile på laurbærbladene.
Her var fælden 20. Lb4?? a5 21. bxa6
c5 med officersgevinst, hvorefter
hvid “kun” står meget bedre.
20... Sgf6 21. Lb4 Sxd5 22. exd5

Hvid er en (svag) bonde foran. Har
pladsfordel. Udviklingsforspring.
Velplacerede brikker. AlphaZero-efteraberen Lc0 siger +16; på ingen
måde overraskende.
22... Sf8
Sort kan ikke tillade 22... Sf6 23.
Se6.
23. Dd3 a5
Desperation, men det er svært at
lave gode træk i en håbløs stilling.
24. bxa6 Txa6 25. Sb5
Problemet. c7 er ikke til at redde,
og følgerne er katastrofale.
25... Lf5 26. Dd2 c5!?
Et fint forsøg på at forvirre fjenden. Og det virkede exceptionelt
godt!
27. dxc6??
Smider på ingen måde gevinsten
over bord, men første skridt ned ad
en helt forkert vej, og ikke mindst
skifter trenden fuldstændig, særligt
fordi jeg blev opmærksom på, at jeg
nu begyndte at lave kæmpe overseelser.
27. Txc5 var simpelt og knusende.
Jeg fravalgte det pga. en dobbelt
blunder; troede dels sort kunne besvare det med 27... Tb6 , hvor jeg
havde misset 28.La5 der er game
over, dels havde jeg utroligt nok helt
overset/glemt:

27... bxc6
Skræmmende.
Havde kun overvejet 27... Dxd2
28. Lxd2 Ld3 der taber til bl.a. 29.
Sc7.
28. Sd6 Te6 29. Tfd1 Dh4 30.
Sxf5 gxf5

Hvid står stadig tykt til gevinst –
men alligevel er noget oplagt gået
helt galt. Læg dertil at trenden er
elendig, og uret er blevet en modspiller.
31. Dd3 c5 32. Txc5 Tg6 33. Txf5
Dg4 34. Dd5 Se6 35. h3 Dxh3 36.
Tf7
Jeg havde forsøgt at få 36. Tg5 til
at du, men det fejler desværre til 36...
Sxf4 37. Lxh3 Txg5+ 38. Dxg5
Sxh3+ 39. Kg2 Sxg5 og sort vinder.
36... Sxf4 37. Txf4 Txg2+ 38.
Dxg2 Tg6 39. Dxg6+ Kxg6 40. Te1
Dd7

54... Kg6 55. a5?? h3+! 56. Kxh3
56. Kh2 Df1 57. Txg5+ Kxg5 58.
Tg3+ Kf4 59. Ld4 Db5 60. Lb6 var
nok et bedre forsøg, omend stadig
remis.
56... Dh1+ 57. Kg3

Tidnøden er overstået. Hvid overlevede med en teknisk gevinststilling.
Det var dog for længst gået op for
mig, at lange partier absolut ikke var
til min fordel i år.
41. Tf3 Lf6 42. Tg3+ Kf7 43. Tee3
h5 44. Td3 Dc8 45. Tgf3 Kg7 46. Td5
Jeg havde lyst til at spille 46. Lc3
for at afvikle til noget simplere, men
tænkte endnu at sort havde problemer med at holde fast i både bonde
og løber. Havde desuden kun frygt
overfor at trække partiet i langdrag.
46... h4 47. Tdf5 Dc1+ 48. Kg2
Ld8 49. Lc3+ Kg6 50. Td5
50. Tf8 Dg5+?? 51. Tg3! var ellers
en fristende fælle.
50... Lg5 51. a4 Dc2 52. Td4 Kh5
53. Tfd3 Db1 54. Td5?
Den rigtige plan, den forkerte udførelse.
54. a5 Db7+ 55. Td5 Kg6 56. a6
var egentlig det jeg havde planlagt,
og målet ville være kommet meget
nærmere.

57... Dg1+!
Hvids brikker står så uheldigt, at
kongen er fanget i en – faktisk meget
sød – evig skak.
58. Kf3 Dh1+ 59. Ke2 De4+ 60.
Kd1 Da4+ 61. Ke1 De4+ 62. Kf1 Dh1+
63. Ke2 De4+ 64. Kf1 Dh1+
Det kunne sagtens have været
DM, der lige røg på gulvet dér. Andre år ville jeg nok have været rasende på mig selv i sådan en situation, og været nødt til at lytte til noget bestemt musik, se et afsnit af
“Our Planet” osv., men i år føltes
det næsten naturligt, at det ikke gik
godt ...
½–½.
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14. Lc5!
Trækket i sig selv er ikke svært,
men det kan opfølgningen være:
14... Te8 15. e4

Allan Stig Rasmussen havde gevinststilling mod Jesper Thybo i sidste runde. Efter remis måtte Allan Stig du i omkamp mod Jonas Buhl Bjerre. Foto: Thomas Vestergård.

Allan Stig Rasmussen, Jetsmark
Jonas Buhl Bjerre, Skanderborg
Jesper Thybo, Jetsmark
Sune Berg Hansen, Hillerød
Boris Chatalbashev, Køge
Mikkel Antonsen, Køge
Bjørn Møller Ochsner, Skanderborg
Jakob Aabling-Thomsen, Brønshøj
Igor Teplyi, SK 1968
Filip Boe Olsen, Skanderborg
GM-norm: 6½. IM-norm: 4½.
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6½
6½
6
6
5
4
3½
3
2½
2

Forlænget spilletid
Det betød forlænget spilletid til Jonas og undertegnede. Et scenarie jeg
på den ene side havde taget med kyshånd, både fra start og inden hver af
de sidste par runder. På den anden
side absolut ikke hvad jeg havde
planlagt at bruge 2. påskedag på.
Dertil er det – eller burde ihf. være –
en gevaldig stævnefestdræber for de
implicerede.
Nøj, hvor ville det dog være rart,
hvis det blev afklaret 1. påskedag i
stedet! Og nu vi er ved de spøjse beslutninger: Det er desuden angivet,
at omkampen først skydes i gang kl.
13 (hvorfor ikke tidligere, fx kl. 1011?).
Det er ikke fastlagt, hvilke betænkningstider man spiller med (at
referere til de gældende tider for
hurtig- og lynskak-DM var oplagt).
Bortset fra hvis man ender i armageddon, hvor der står, at man spiller
6 mod 5 (der skulle favorisere sort,
hvorfor man nu om dage typisk spiller 5 mod 4 i stedet).

Til gengæld endnu mere ros til arrangørerne, der straks sørgede for, at
vi ikke behøvede at rykke ud fra værelset indtil efter omkampen; dejligt!
Ifølge Peter Heine Nielsens skriverier omkring farvelodtrækning i
denne form for knock-out matcher,
vandt Jonas lodtrækningen:
Han startede med hvid. Det ærgrede mig lidt, men værre var det nu,
at tjenerne havde hældt godt op til
os, og mine naboer fik sig en velfortjent fest, hvilket endte med at
ramme mit svageste punkt: Nattesøvnen.
Resultatet blev, at jeg dukkede op
til kampene uden reelt at være klar,
hverken energi- eller forberedelsesmæssigt. Jeg havde kort nået at
tjekke den variant, vi spillede i det
første hurtigskakparti, ca. 5 min. inden jeg forlod hotelværelset, og gik
på jagt efter en dobbeltespresso.
Det var ikke nok til at huske min
variant; blandede noget sammen og
stod hurtigt til tab. Jonas sluttede flot
af:

Jonas Buhl Bjerre
Allan Stig Rasmussen

Sort har lige spillet h6 til h5, hvilket
gjorde ondt værre:
27. Lg5!
Koster en officer pga. baglinjeproblemer. 1-0 få træk senere.
Da næste hurtigskakparti skulle til
at starte, satte jeg mig hen til brættet
med en plan for de første 2-3 træk.
Men pludselig slog det mig, at en
strøtanke jeg havde fået ud på de tid-

Jonas Buhl Bjerre og Allan Stig Rasmussen var ude i ”forlænget spilletid”, som sidstnævnte kaldte omkampen. Jonas vandt
lodtrækningen og startede med de hvide brikker.
Foto: Thomas Vestergård.
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lige morgentimers søvnløshed, måske var værd at forsøge: Bird/Leningrad i forhånden!? Kønt blev det
ikke, men overraskende nok lykkedes det at lave flere gode træk – uden
at blive uvenner med uret! Udligning, og dermed lynskak. Der anså
jeg mig selv for at være kæmpe favorit.
Det startede også godt, med en
sikker sejr. Men Jonas slog ligeså sikkert tilbage igen, efter (endnu) et
fjollet åbningsvalg fra min side; gik
frivilligt ind i en struktur, som Jonas
har stort kendskab til.
Desværre gik det først op for mig
efter en 6-7 træk …

There can be only one
Dermed stod den endnu en gang på
armageddon. Ligesom i lyn-DMfinalen vandt jeg lodtrækningen. I
den valgte jeg hvid, med tiden 5 mod
4. Denne gang blev det sort, og altså
med tiden 6 mod 5. Ikke fordi jeg ligefrem er god til at spille på remis.
Dagens to frivilligt tiltrådte kommentatorer, Bjørn Ochsner og Jesper
Thybo, fik sågar konstateret, at de
dårligt kendte nogen der var dårligere til det. Det lyder umiddelbart

Mange tilskuere fulgte omkampen inde i kommentatorrummet.
Foto: Thomas Vestergård.

meget fair. Det endte da også med, at
jeg i stedet vandt partiet, endda i rimelig sikker stil, og dermed også
min 4. DM-titel samt ”The Double”!
Forresten noget der har været en lille
personlig udfordring, siden motivationen for DM-titler dalede gevaldigt efter min tredje af slagsen tilbage i 2014.

Til omkampen overtog Jesper Thybo (tv.) og Bjørn Møller Ochsner kommenteringen.
Foto: Thomas Vestergård.

Dermed en fantastisk god afslutning
på en chokerende succesfuld påske”ferie”! Må hellere lige lade resultatet
modne lidt, inden jeg konkluderer,
at dårlig søvn, elendig kondi, knæsmerter og manglende kamptræning
er opskriften på succes. Til gengæld
tør jeg godt konkludere, at det faktisk lykkedes at få noget af skaklysten
tilbage, og tidsforbruget blev bedre
jo længere hen i turneringen vi kom,
så målene blev nået!
Derimod må det oplagt have været en meget skuffende afslutning for
Jonas, men trods alt ikke dårligt med
en GM-norm, og at komme så tæt
på DM-titlen i en så utrolig ung alder. Man glemmer nemt, at han kun
er 14, for han er begyndt at rage godt
i vejret, og opfører sig voksent (på
den gode måde) – både ved og udenfor brættet! De lovprisende ord står
i kø, og han har rigeligt at være stolt
over og tilfreds med, ikke mindst det
generelt gode spil! Forhåbentlig er
det desuden et plaster på såret, at det
alligevel bliver ham, der får fornøjelsen af at spille mod en nordmand
her i maj.
Tak for kampen, unge kæmpe!
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DM-omkamp

1

2

3

4

5

I alt

GM Allan Stig Rasmussen 0
IM Jonas Buhl Bjerre
1

1
0

1
0

0
1

1
0

3
2

Kandidatklassen
24

spillere deltog i årets landsholdsklasse.
Tre væsentlige ting var på spil.
Vinderen ville automatisk vinde en
plads i landsholdsklassen 2020, mens
den bedste kvinde og den bedste junior ville blive henholdsvis danmarksmester for kvinder og juniordanmarksmester.
Nicolai Kvist Brondt Pedersen fra
Skanderborg Skakklub kom godt for
start, og selv om han tabte i sidste
runde, så havde han siden 2. runde
siddet ved topbrættet.
Nicolai sluttede på 5 point af 7,
men han havde bedre korrektion
end IM Steffen Pedersen, Sydøstfyn,
FM Hilmir Freyr Heimisson, Køge,
og FM Viktor Haarmark Nielsen,
Øbro, som alle også fik 5/7.
IM Tobias Bent Christensen, Århus Skakklub/Skolerne fik 4½ på 5.
pladsen.
En gevinst i sidste runde mod
Steffen Pedersen ville have givet ham
1. pladsen alene. Jan Nordenbæk,
Hillerød, fik også 4½ point.
WFM Esmat Susanne Guindy fra Viborg blev bedste kvinde med 3½. Ellen Fredericia Nilssen, Øbro, fik 3
point.
Bjarke Hautop Kristensen fra Evans
var bedste junior med 4½, 13-årige
Casper Liu fra BMS fik 4. De to juniorer kom ind på henholdsvis 7. og
8. pladsen.
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Nicolai Kvist Brondt Pedersen
kommenterer
Tobias Bent Christensen (2336)
Nicolai Kvist Brondt Pedersen
(2335)
London-system / D 00
Jeg lagde godt for land i kandidatklassen og lå efter 5 runders godt spil
med 4½ point alene i spidsen. Mit
parti fra 3. runde mod Jacob Høyer
kunne dog lige så godt være endt
med et nederlag, men en smule held
skal der selvfølgelig også til for at
vinde turneringer.
I 6.runde skulle jeg have sort mod
IM Tobias Christensen, som var eneste mand på 4 point. Så med en sejr
kunne jeg med stor sandsynlighed
booke billet til landsholdsklassen
næste år.
1. d4
Tobias spiller ikke de mest kritiske
åbninger med hvid. Til gengæld spiller han mange forskellige systemer,
således havde han allerede spillet
både e4 og c4 i denne her turnering,
og på en måde var det ikke særligt
overraskende, at han fuldtendte
“rundturen” med 1. d4.
1... Sf6 2. Lf4 d5 3. e3 c5 4. c3 Sc6
London-systemet, der tidligere gik
for at være en fattigmandsåbning,
har i den senere tid fået en renæssance. Bl.a. har Carlsen spillet det
nogle gange på topplan.
5. Sd2 a6!?
5... Lf5, Db6 eller e6 er noget mere

naturligt og spillet en del mere.
Ideen med a6 er, at tage brodden
ud af to hvide ideer: Db3 og Lb5. Og
at det så også ifølge min base kun er
spillet 11 gange før (herunder den
tjekkiske stormester Viktor Laznicka) er bare en bonus.
6. Sgf3 cxd4 7. exd4 Lf5 8. Se5
8. Db3 Sa5 9. Dd1 e6=.
8... h6
Jeg brugte ca. 20 minutter på dette
træk. Jeg ville meget gerne have Sxe5
til at virke, men det også fair nok, at
sort ikke kan forcere for meget, når
jeg har “spildt” et træk på a6.
8... e6? 9. g4 Lg6 10. h4 med klar
hvid fordel, sort har problemer med
løberen.
8... Sxe5 9. dxe5 Se4 (9... Sd7 10.
g4 Lg6 11. e6 fxe6 12. De2 e5 Sort er
nødt til at give bonden tilbage for at
få løberen på f8 med i spil. 13.Bxe5
e6 er uklart) 10. Sxe4 dxe4 11. Db3
med lille hvid fordel.
9. Da4 Db6
9... Dc8 også ok, men jeg syntes,
den stod bedre på b6. 10. Tc1 e6 11.
c4!? Le7 12. Le2 0-0 13. c5 Sd7 14.
Sxc6 bxc6=.
10. Db3

10... Da7
De to sidste runder af kandidatklassen spilles kl. 9. Det er hård kost
for en B-mand som mig. Om det var
derfor jeg så tidligt i partiet missede
et oplagt træk som Db3, er ikke til at
sige, men jeg følte mig godt nok
groggy efter Db3.
Slutspillene efter Dxb3 er meget
behagelige for hvid. Så det heldigt

nok, at damen står udmærket på a7,
hvor den presser mod d4, så hvid
ikke kan spille c4.
10... Dxb3 11. axb3 Sxe5 12. Lxe5
Sd7 13. Lg3 e6 14. b4 med lille hvid
fordel.
11. Le2
11. Ld3 Lxd3 12. Sxd3 e6 med den
hvidfeltede hvide løber af brættet, så
bliver det meget svært for hvid at
stable et kongeangreb på benene,
som ellers er en af hvids ideer. Og
sort kan på længere sigt starte et minoritetsangreb med b7-b5-b4.
11... e6 12. g4!?
Efter en relativt rolig åbning sætter hvid tempoet gevaldigt op. Normalt vil sådan et træk være halvgrimt, men i og med sort har sløset
sin udvikling lidt, så er det faktisk
ikke så dumt.
12. Sdf3 Tc8 13. 0-0 Le7 14. Sxc6
bxc6= sort har ingen problemer.
12... Lh7 13. h4 Sxe5 14. Lxe5
14. dxe5 Sd7 og springeren kommer hurtigt til c5 og d3.
14... Sd7 15. Lf4 Db6 16. g5

16. Dxb6 Sxb6 17. a4 Le7 18. a5 Sd7
et slutspil med masser af spil i, som
måske er lidt bedre for hvid.
16... Dc6!
Ideen med Db6. Jeg kom frem til,
at hvis jeg fik aflivet hvids løber på
f4, så ville jeg have løst de fleste af
mine problemer. Fx vil det gøre lang
rokade rimelig attraktivt for mig.
16... hxg5? 17. Dxb6 Sxb6 18. hxg5
og hvid står til gevinst.
17. gxh6

Efter en lang tænkepause.
17. Tg1 Sort truede hxg5, hxg5 og
Lc2! 17... hxg5 18.hxg5 Lg6 og sort
må være ovenpå.
17... gxh6 18. Sf3 Le4 19. Tg1 Ld6
20. Lxd6 Dxd6
Min plan lykkedes, og her troede
jeg, at jeg stod godt, men Stockfish
er benhård og siger 0.00.
21. Sd2 0-0-0 22. 0-0-0
22. Sxe4 dxe4 hvid ville selvfølgelig gerne bytte sorts superløber, men
det har en pris. 23. 0-0-0 Df4+ 24.
Kb1 Dxh4 25. d5!? og hvid har nok
kompens, men heller ikke mere end
det.
22... Lf5
22... Df4!?
Vi var begge to relativt langt nede
på klokken, så det handlede om at
lave gode hurtige træk. Så jeg
skyndte mig at redde min løber.
23. c4
Under partiet tænkte jeg, at nu var
han da ved at tilte, men hvids stilling
er svær. Bønderne på f2 og h4 er meget løse. Så c4 er nok en ok praktisk
chance.
23... Kb8?!
Med planen Tc8. 23... Df4 var
bedre.
24. Dg3
Endnu et dronningetræk jeg ikke
havde skænket en tanke.
24. c5? Sxc5 25. dxc5 Dxc5+ 26.
Dc3 Tc8 og sort vinder.
24... Dxg3 25. Txg3 dxc4 26. Sxc4
Sf6!

Sort truer Tc8, Tc3, Se4.
27. Tg7!

Under partiet havde vi begge to
fornemmelse af, at det her var et suspekt træk. Men i analysen bagefter
kom vi frem til, at den ensomme ulv
på g7 faktisk er ret irriterende for
sort. Og Stockfish er også enig.

Nicolai Kvist Brondt Pedersen er klar til
landsholdsklassen 2020. Han glæder sig
som et lille barn til, at det bliver påske
igen, skriver han.
Foto: Thomas Vestergård.

27... Tc8
Jeg brugte ca. 15 min på dette
træk. Jeg havde stærkt på fornemmelsen, at Tg7 skulle straffes taktisk.
Der dog ingenting andet end det rolige Td7. 27... Td7! 28. b3 (28. Se5
Tc8+ og sort vinder).
28... b5 29. Se5 Tc8+ 30. Kd2 (30.
Kb2? Tc2+ 31. Ka1 Tdc7 med sort
gevinst) 30... Txd4+ 31. Ke1 Txh4
32. Lf3 Le4 Sort må ikke tillade hvid
at få modspil. 33. Txf7 Lxf3 34. Sxf3
Te4+ 35. Kf1 Sd5 med sort fordel.
Men hvid har bestemt gode remischancer.
28. Kd2 Lg6?
Nu var vi begge nede på et par minutter.
29. Se5 Tc2+ 30. Ke1 Th7!
En vigtig evne som skakspiller er
at være ligeglad med at se dum ud og
erkende sine fejl. Løberen på g6 må
ikke byttes for springeren.
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31. Txh7 Lxh7 32. Td2 Tc1+ 33. Td1
Tc2 34. Sxf7 Txb2 35. Td2
Jeg var på dette tidspunkt ikke interesseret i trækgentagelsen, da jeg
følte jeg stod bedst.
35... Tb4!? 36. Lf3 h5 37. Se5
Tb1+ 38. Td1 Tb2 39. Td2 Tb1+
Og nu var følelsen pist væk og en
remis meget fristende også turneringssituationen taget i betragtning.
40. Ke2
Nej tak.
40... Se4
Løberen er noget bedre end springeren i dette slutspil. Til gengæld er
den hvide konge noget mere aktivt.
Så slutspillet må betragtes som
uklart.
41. Lxe4 Lxe4 42. Ke3 Ld5

Lige efter tidnøden svingede min
evaluering af stillingen meget. Jeg
var lidt bange for Kf4, og at h-bonden herefter blev afgørende, men
sort har også en a-bonde, der kan
løbe hurtigt.
43. Sd7+
Det virker som en god beslutning
at gå efter tårnslutspillet. 43. Kf4 Ta1
44. Kg5 Txa2 (44... Lxa2!? 45. Kxh5
a5 er uklart) 45. Txa2 Lxa2 46. Kxh5
a5 47. Kg5 a4 48. h5 a3 49. h6 Lb1 50.
Sg6 a2 51. h7 a1D 52. h8D+ Ka7=.
Efter at have regnet denne variant,
var jeg ikke så bekymret for min stilling.
43... Kc7 44. Sf6 Th1 45. Sxd5+
exd5 46. Kf4 Txh4+ 47. Ke5
Her havde jeg opgivet alle
drømme om at vinde og skulle
tænke mig godt om for at finde et
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forsvar mod hvids to fribønder og
aktive konge.
47... Th1 48. Kxd5 h4 49. Te2 h3
50. f4 h2

Det aldrig særlig tillokkende at stille
sit tårn så passivt. Men så længe det
virker, så er det til at leve med.
51. Ke5
51. Ke6 Havde måske givet mig
større problemer. 51... Tf1 52. Txh2
Txf4 53. Th7+ Kc8! Hvis sort finder
dette træk er det nemt remis. 54. d5
Tf8 55. d6 Te8+ 56. Kd5 Te2=.
51... Kd7 52. f5 b5
Jeg kunne ikke se en måde, hvorpå
hvid kunne komme videre på. Så
snart bonden går til f7, så spiller jeg
Tf1 og bytter den for h2-bonden.
53. f6
53. d5 a5 54. Kf6? Dette var hvids

hovedalternativ til partiet, men det
havde kun skabt problemer for hvid
selv. 54... Kd6 og hvid er i træktvang.
55. Td2 b4 56. Kf7 Tf1 57. Txh2
Txf5+ og sort vinder.
53... a5 54. d5 b4 55. d6 a4 56. f7
Tf1 57. Txh2 Txf7 58. Tb2 Th7 59.
Txb4
Og remis. Et spændende strategisk
parti hvor der blev kæmpet fra start
til slut. Runden efter blev jeg rundbarberet af Hilmir, som stoppede
min stime på 35 partier uden nederlag.
Det var dog til at leve med eftersom, at IM Steffen Pedersen slog Tobias med hvid i en vild kongeinder,
og jeg så herefter vandt på bedre korrektion end Steffen P, Hilmir og Viktor. Hvilket jeg også kun fandt rimeligt eftersom jeg havde siddet på
bræt 1 fra runde 2-7.
Det sjældent, at man kan vinde en
open og samtidig tabe i sidste runde.
Og set i det lys så var mit parti mod
Tobias en slags finale, der sikrede
mig adgang til næste års landsholdsklasse, hvor man heldigvis ikke spiller med morgenrunder.
En stor ros til arrangørerne, der
igen i år leverede varen.
Jeg glæder mig allerede som et lille
barn til det bliver påske igen.
½-½.

Esmat Susanne Guindy vandt danmarksmesterskabet for kvinder ved at blive
bedste kvinde i kandidatklassen.
Foto: Thomas Vestergård.

Allan Stig Rasmussen blev dansk mester for fjerde gang.

Foto: Thomas Vestergård.

De øvrige klasser
Veteranklassen:
1. Erik Jarlnæs, Frederiksberg, 4½/5.
2-3. Claus Nørregaard, Syddjurs, og Ulrik Thomassen,
Nordre, begge 3½.
Kort Påske, 1. forløb, gruppe 1:
1. Nils Ragnar Grotnes, Norge, 4½/5.
2. Aage Søndergaard Nielsen, Springeren Kolding, 4.
3. Mikael Ramkilde, Nordsjælland, 3½.
Kort Påske, 1. forløb, gruppe 2:
1. Jeppe Hald Falkesgaard, Brønshøj, 4.
2. Mikkel Strandby Hansen, Sydøstfyn, 3½.
3. Michael Leerberg Madsen, Amager, 3½.
Kort Påske, 1. forløb, gruppe 3:
1. Philip Uhre Knudsen, Silkeborg, 4½.
2. Christian Ringsmose, Frem, 4.
3. Erik Elmer Rasmussen, Amager, 3½.
Kort Påske, 2. forløb, gruppe 1:
1. Steen Brustrup Petersen, Brønshøj, 4.
2. Niels Chr. Schjødt, Øbro, 3½.
3. Jakob Bjerre Jensen, Århus/Skolerne, 3.
Kort Påske, 2. forløb, gruppe 2:
1. Paulius Meskenas, Køge, 4.
2. Thomas Sandbeck Christensen, Nr. Aaby, 3½.
3. Carsten Juul Nielsen, Furesø, 3.
Kort Påske, 2. forløb, gruppe 3:
1. Simon Ehrenreich, SK 1968, 4.
2. Noah Krug Wahlgreen, BMS, 3½.
3. Mikkel Bruun-Jensen, Frem, 3½.

Kort Påske, 2. forløb, gruppe 4:
1. Tommy Gudmand Hansen, Læseforeningen, 4.
2. Bo F. Sørensen, Frem, 4.
3. Sebastian Ladegaard, Kjellerup, 3½.
G5, 1. forløb:
1. Lars Foldager Pedersen, Skive, 4/5.
2. Peter Willer Svendsen, Hillerød, 3½.
3. Lars Åman Jensen, Holbæk, 3.
G5, 2. forløb:
1. Peter Willer Svendsen, Hillerød, 5.
2. Mathias Nielsen, Sydøstfyn, 4.
3. Lars Breinholt Agger, Skive, 4.
G7, gruppe 1:
1. Janus Christensen, Øbro, 6/7.
2-3. Sebastian Sterup, Faaborg, og Jens Olaf Svanholm
Fogh, Viby, begge, 4½.
G7, gruppe 2:
1. Bjarke Gregor, Præstø, 6½.
2. Alexander Torp Jørgensen, Øbro, 5.
3. Jess Nykjær, Nr. Aaby, 4½.
G7, gruppe 3:
1. Poul Hempler, Skive, 6.
2. Jannik Østoft Hansen, Randers, 6.
3. Hans Haagen Larsen, Enkeltmedlem, 4½.
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Gamle venner
Der blev spillet masser af skak på Hotel Svendborg. Her ses Albert Mechlenburg Møller, Frem Odense (tv.) og Peter Risgaard
Poulsen, Silkeborg. Partiet spilledes i 1. runde i Kort Påske, 1. forløb, og blev remis.
Foto: Thomas Vestergård.

DM-arrangørerne fra Tårnet Svendborg
og Sydøstfyn fik et bragende bifald
for endnu en flot afvikling af
påskestævnet ved stævnefesten.
Foto: Thomas Vestergård.

Søren Rix, 69 år, og Niels Skou, 57, kender hinanden fra Vejle, hvor de begge
spillede i Evans. Nu spiller Søren i Fredericia, mens Niels er rykket østpå og både
spiller i Øbro og Caissa Gladsaxe. – Det er første gang, jeg spiller med i et DM, siger
Søren Rix. Niels Skou er i denne omgang blot tilskuer. Begge spillere var særdeles
imponerede af den kamplyst, som spillerne i landsholdsklassen. – Vi har dog et par
gange samlet et hold til pokalturneringen, selv om vi ikke bor dør om dør længere,
fortæller de to gamle venner. De sidder og analyserer og kommer i tanker om, at
Bent Larsen sagde noget om, at begyndere spiller h3, mens stærke spiller aldrig
spiller h3, og stormestrene spiller h3 jævnligt! Derefter blev Goethe lige vendt: –
Dristighed rummer genialitet, kraft og magi. Rix citerede også noget om kærlighed
i denne forbindelse, men det fortaber sig i redaktørens ulæselige noter – så det må
Skakbladets læsere have til gode eller spørge Rix om!
Foto: Jan Løfberg

Dagskak var sagen

Det er min pokal, synes Erik Jarlnæs fra
Frederiksberg Skakforening at sige til
forhåndsfavoritten Søren Rix fra
Fredericia Skakforening. Jarlnæs
vandt veteran-DM. Han er ikke ukendt
med at vinde danske mesterskaber,
således har han også vundet
danmarksmesterskabet i 400 meter
hækkeløb. Det er godt nok
nogle år siden.
Foto: Thomas Vestergård.
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Nye venner
Niels Kristian Kragh, K41, og Janus Christensen, Øbro, lærte hinanden at kende ved
et Odense Mesterskab: - Nu er det blevet et venskab, hvor vi selvfølgelig kigger på
noget skak, når vi mødes. Både Niels Kristian og Janus synes, at påsketurneringen
giver rig lejlighed til at dyrke det sociale element sammen med andre ligesindede. I
denne omgang sprang Niels Kristian over og nøjedes med at følge spillet fra sidelinjen, mens Janus Christensen var ubeskeden nok til at vinde den stærkeste
G7-gruppe. De har tidligere været med ved flere DM-stævner. For Janus’
vedkommende var Tønder i 1993 første gang, mens Niels Kristian debuterede ved
DM-stævnet i 1999.
Foto: Jan Løfberg.

Richard Lilja, Skørping: - Jeg er hovedsageligt med her ved DM, fordi jeg
kvalificerede mig til kandidatklassen,
og så kunne jeg ikke lade være med at
møde op. Det har været sjovt. DM er en
turnering som mange andre, men man
møder utrolig mange mennesker.
Igennem et helt skakliv har man opbygget et bekendtskab og også venner,
og det er jo her, vi mødes og kan nørde
i vores rette element. Jeg er fodboldtræner og har derfor ikke rigtig tid til at
spille skak mere, men der var var en
turnering inde i K41 om dagen, og der
havde jeg mulighed for at være med.
Den vandt jeg, og det var der jeg lavede
kandidatresultat. Det er baggrunden.
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Delegeretmøde
D

SUs delegeretmøde blev afholdt
1. påskedag på Hotel Svendborg. Formand Poul Jacobsen bød
de delegerede velkommen. Til en
start bad han forsamlingen om at
mindes det seneste års afdøde skakkammerater.
Dirigenten Steen Juul Mortensen
kunne konstatere, at mødet var indkaldt korrekt i forhold til unionens
love. Herefter overtog formanden talerstolen.
Først blev hæderstegn og initiativpræmier uddelt.
Herefter gennemgik han de
sportslige resultater. Poul Jacobsen
fremhævede EM til stormester Jens
Kristiansen i 65+. Team Xtracon
Køge vandt suverænt Xtracon Skakligaen.
Jesper Søndergaard Thybo og
Kassa Korleys stormesternormer i
hhv. CCC 2018 og i USA blev også
nævnt. Stormester Carsten Høi blev
en flot nr. 2 i Oslo. Jonas Buhl Bjerre

Poul Jacobsen på talerstolen.
Formanden blev genvalgt på
delegeretmødet med akklamation.
Foto: Thomas Vestergård.
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vandt bronze ved Ungdoms-EM i
Riga.
Stormester Jakob Vang Gluds indsats på 1. bræt i skak-OL med en
præstationsrating på 2743 var et af
årets højdepunkter. Danmarksmesterskabet 2018 vandtes af Bjørn
Møller Ochsner, der også blev årets
skakspiller og scorede en stormesternorm i Böblingen Open.
Sportspriser til både Jens Kristiansen i Bornholms Kommune samt til
Jonas Buhl Bjerre i Skanderborg
Kommune var et par andre lyspunkter.
Mediedækningen af disse begivenheder sidestillet med unionens
imagekampagne gav formanden anledning til at opfordre klubberne, at
”det er nu, I skal sadle”.

Elitepolitik
Formanden kom herefter ind på den
organisatoriske del.
En kreds af elitespillere havde
henvendt sig til en drøftelse af elitepolitikken. Der blev nedsat et hurtigt
arbejdende udvalg bestående af Sune
Berg Hansen, Jakob Aabling-Thomsen, Kåre Hove Kristensen, Mads
Boe og unionsformanden. Langfredag kunne Poul Jacobsen så overfor
hovedbestyrelsen meddele, at det var
muligt at nå frem til en aftale med
Sune Berg Hansen om at blive landstræner. Aftalen lever både op til spillernes økonomiske betingelser samt
hovedbestyrelsens ønske om mere
skak for pengene. Der manglede blot
nogle få tekniske detaljer, inden underskrivelsen (de kom siden på
plads, red.).
Poul Jacobsen var også inde på det
meget voldsomme debatniveau, som
indimellem raser på de sociale medier. Formanden opfordrede til en
mere sober debat.
Dansk Skaksalgs direktør Mikael
Rask sagde op i utide. Derfor var

skaksalget ikke til stede på Hotel
Svendborg. Skaksalgets bestyrelse er
i færd med at finde en bæredygtig
løsning.
Forretningsudvalget har været
igennem en række prøvelser siden
sidste delegeretmøde. Først med en
kasserer og derefter en sekretær som
forlod FU. Det kom til at vise, hvor
stor betydning kassererhvervet har
for unionens ve og vel. En periode lå
unionen underdrejet. Nu er der igen
kommet styr på tingene, men fremover vil kassereren modtage bogføringshjælp.
Herefter blev beretningen sat til
debat. Preben Sørensen fra Skakklubben Evans nævnte, at turneringskomiteen for divisionsturneringen havde afvist Evans’ protest
mod Team Xtracon Køges brug af
ulovlig spiller. Evans’ generalforsamling besluttede, at sagen er af så principiel karakter, at man ville bringe
den til delegeretmødets talerstol. I
korthed går sagen på om arbejdstilladelse og ansættelse af spillere.
Finn Stuhr fra Køge Skakklub svarede. Herefter var der en kort diskussion mellem de to parter.
Johan Holmstrøm fra Dansk Skak
Akademi rettede fokus på, hvordan
unionen skaffer nye medlemmer.
Formand for K41, Peter Stuhr
spurgte, om man havde behandlet
Peter Heine Nielsens ansøgning som
landstræner, inden man kontaktede
Sune Berg Hansen: - Har I bare ignoreret den? Har han i det hele taget
fået et svar?
Poul Jacobsen: - Nogle i HB har på
Facebook læst, at Peter Heine Nielsen uopfordret har søgt stillingen
som landstræner. Der er forskellige
ting omkring denne ansøgning og
andre henvendelser fra Peter Heine
Nielsen, der gør, at jeg meget klart siger, at jeg ikke brugt megen energi
på at vurdere, om Peter Heine skal
være landstræner. Forholdet mellem

Peter Heine Nielsen og DSUs topledelse er simpelt hen for problematisk.
Beretningen blev herefter godkendt.
Herefter blev regnskabet gennemgået. Kasserer Poul Guldbæk Olesen
fortalte, at der krævede et stort arbejde at få regnskabet på plads til tiden. Det nåede at blive godkendt 15
dage før, som det skal. Regnskabet
blev offentliggjort på skak.dk.
Et forslag fra Sydjysk Hovedkreds
om at en klub med under otte medlemmer også kan få stemmeret på
delegeretmødet blev vedtaget med
overvældende flertal og over de afkrævede to-tredjedele.
Så var der valg. Formand Poul Jacobsen og Arild Rimestad blev begge
genvalgt til FU med akklamation.
FU indstillede Jesper Scherling Fris
fra Allerød Skakklub til den vakante
plads. Jesper præsenterede sig selv
over for forsamlingen og blev valgt.
Dirigenten takkede for god ro og
orden og sluttede med at motivere et
leve for Dansk Skak Union.
Et fyldigere referat bliver offentliggjort på skak.dk.
JL

Hæderstegn
Skakklubben K41 har indstillet Jan
Løfberg til hæderstegnet for hans
lange og tro tjeneste, hvor han gennem sin journalistiske baggrund har
formidlet skakken til det ganske
danske folk både før og efter digitaliseringen af vores samfund.
Ud over sin medvirken til bulletiner fra adskillige stormesterturneringer og påsketurneringer mv. har
han også gennem sine hverv på Ritzaus Bureau og Berlingske Tidende
bredt skakken til nær og fjern. Nuværende medredaktør af Skakbladet
og har udgivet ”Larsen bind I”.
Jan har ikke kun bidraget med
sine utallige udgivelser på skrift, men
også involveret sig organisatorisk.
Medstifter af klubsammenslutnin-

gen Aktiv Alliancen 1974. Medstifter
og formand i en periode for både
Skakforeningen Odysseus, Gladsaxe
(1976) og Skakspilleren (1996).
Medarrangør af matchen Bent Larsen og Curt Hansen i Det Ny Teater
1983. Indvalgt i Herlev Skakklubs
bestyrelse som 14-årig i 1973 og bestyrelsesmedlem i flere perioder i
K41. Bestyrelsesmedlem i KSU
1981-1985 og pressesekretær i DSU
1983-1985. Jan deler gerne ud af sine
historier og viden gennem foredrag.
Jan er i dag medlem af både Brønshøj Skak Forening og K41.

2. hovedkreds
Årets modtager er Sigurd Marthendal, Sydøstlollands Skakklub.
Sigurd tog i 1993 initiativ til dannelsen af Tingsted Skakklub, som
han var formand for i 12 år. Som lærer på den lokale skole lykkedes det
for Sigurd med stor energi og idérigdom at få en meget stor del af skolens elever til at spille skak. Mange
eleverne meldte sig efterfølgende ind
i Tingsted Skakklub, som således
blev en meget markant deltager i hovedkredsens ungdomsarrangementer. I 2008 blev Sigurd medlem af
Sydøstlollands Skakklub, Hvor han
hurtigt gjorde sig gældende som en
af klubbens stærkeste spillere. I dag
er Sigurd bestyrelsesmedlem og
webmaster på klubbens flotte og altid aktuelle hjemmeside, som han på
fornem vis har gjort til et vigtigt talerør for Sydøstlollands Skakklub.
I 30 år har Sigurd Marthendal således uophørligt bidraget forbilled-

ligt til skakkens udbredelse i lokalområdet.

3. hovedkreds
Ingen indstilling.

6. hovedkreds
Verner Sørensen, Syddjurs Skakklub,
indstilles med følgende motivering:
Verner har været en fantastisk
klubmand, siden han kom til Skødstrup Skakklub, kort efter at klubben
var blevet etableret omkring 1980.
Bestyrelsesarbejde, pr-arbejde, kantinedrift, byttepenge m.m. har været
en del af Verners meritter.
At tage imod nye medlemmer er
også en af de opgaver, som Verner
har løst til UG. Samtidig er det ikke
et problem at være holdleder og
hjælpe med både opstilling af borde,
brætter og brikker. Og dertil kommer så oprydningen efter turneringerne.
Ved arrangementer med noget
spiseligt, ja så laves der æbleskiver og
gløgg ligesom der oftest dukker noget hjemmebag op ved præmiefester
(det er ikke konen der bager).
På trods af en efterhånden pæn alder, så passes alt til punkt og prikke
med et yderst behageligt væsen i tilgift. Et supermedlem.

7. hovedkreds
Johan Holmstrøm, Dansk Skak Akademi, indstilles for sin store indsats i
ungdomsarbejdet, herunder arranDM i Svendborg/Delegeretmøde • 27

medlemmer.
Alt i alt en fornem indsats, der til
fulde retfærdiggør tildelingen af initiativpræmien.

til en konsultationsmatch mod Silkeborg i det lokale kulturhus – en del
af DSU imagekampagne.

9. hovedkreds
7. hovedkreds

3. hovedkreds

gement af flere juniorturneringer i
Brønderslev og det for nyligt afviklede Pige-DM.

8. hovedkreds
I oktober 1978 blev Birger Hagstrøm
valgt ind i bestyrelsen, og han har
dermed siddet i bestyrelsen uafbrudt
i 40 år.
Birger har i de forløbne år været et
stort aktiv for klubben, og har påtaget sig alverdens forskellige opgaver,
og han er i dag næstformand, ansvarlig for klubbens ture til Sverige
og Berlin, og dertil sponsor for Allerød Knock Out-turneringen.
Derudover så har Birger i en lang
årrække været fast dirigent ved delegeretmøderne i 8. hovedkreds.
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9. hovedkreds
Frode Meldgaard, Skive Skakklub,
indstilles:
Han har været en sand drivkraft i
de to klubber, han har været med i.
Først i Vinderup Skakklub, hvor han
i mange år var turneringsleder og
medlem af bestyrelsen. Hans mest
markante aftryk i klubben var dog
måske, at han tog sig godt af skoleskakken i Vinderup igennem 18 år
fra 1988 til 2006.
Vinderup Skakklub valgte at lukke
i 2007 på grund af svigtende medlemstal. Året efter kom Frode Meldgaard sammen med en håndfuld andre tidligere Vinderup-medlemmer
til Skive Skakklub, hvor han hurtigt
kom med i bestyrelsen, og efter to år
som kasserer, blev han valgt som formand i 2013 – en post han har passet på fornem vis i snart seks år med
en stor arbejdsindsats og en fantastisk evne til at få tingene til at glide.
I Frodes formandsperiode har Skive
Skakklub markeret sig som en klub,
hvor skoleskak og ungdomsarbejde
har en central placering, og Skive er
aktuelt hovedkredsens største klub
med tæt på 60 medlemmer.

Sydjysk Hovedkreds
Christian Dahl indstilles med følgende motivering:
Han har i en lang årrække ydet en
mangesidet indsats til gavn for dansk
skak.
Han var formand for Skakklubben Evans 1994-1996. Han har i
mange år været med i teamet bag de

store weekendturneringer i Vejle
(1966-1999) med helt op til 275 deltagere, og han var ophavsmand til
det succesrige Grand Prix-system i
Evans, som efterhånden har været i
brug i 25 sæsoner.
Christian Dahl var formand for 5.
hovedkreds i perioden 1992-1994.
Desuden har Christian været turneringsleder for 5. HK i perioden
2007-2015 og senere for Sydjysk Hovedkreds fra 2015 til 2017.

Initiativpræmier
1. hovedkreds
K41 indstilles for det store aktivitetsniveau vedrørende koordinerede
turneringer. K41 har i det forløbne
år arrangeret 16 koordinerede turneringer. K41 har afholdt foredrag
med Peter Heine Nielsen og andre
samt lektioner med David Miedema.
K41 har også fået startet deres juniorafdeling op igen.

2. hovedkreds
Årets modtager er Præstø Skakklub.
Klubben har et meget højt aktivitetsniveau med mange forskelligartede tilbud. Klubben er et rart sted at
være, hvilket man mærker ligeså
snart, man træder ind ad døren. Der
afvikles mange turneringer, og der er
også sociale arrangementer, hvor
klubbens medlemmer mødes hygger
sig. I mange år har ungdomsarbejdet
stået højt på listen over indsatsområder, og det har givet gode flere nye

Odense Skakklub er en af Fyns ældste klubber, stiftet i 1917 og beliggende centralt i Odense.
Klubben har i mange år haft hold
i den bedste fynske række og har
gennem de senere år stået for en
række nyskabende tiltag. Klubben
har i dag en stabil medlemsskare i
alle aldre og formår at tilbyde en
bred vifte af aktiviteter til såvel egne
medlemmer, som spillere fra andre
klubber.
Klubben er således den eneste fynske klub, som tilbyder sine medlemmer aktiviteter på to ugentlige dage –
mandag og onsdag, og klubben har
med sine aktiviteter i dagtimerne på
onsdage formået at skabe en tradition for turneringsskak for de spillere, der har mulighed for dette.
En af de faste turneringer er det
årlige veteranmesterskab, hvor en
række spillere med mange års skakerfaring mødes med ligesindede.
Samlet set har klubben gennem 2018
stået bag ikke mindre end ni annoncerede turneringer fordelt på både
koordinerede, hurtigskak- og lynskak-turneringer.
3. hovedkreds vil gerne påskønne
denne indsats og håber, at klubben
vil fastholde og udbygge det høje aktivitetsniveau, som er til gavn for
hele det fynske skakliv.

deligt eksempel på at medlemmerne
bakker op om klubbens aktiviteter.

Ingen indstilling.

Ingen indstilling.

8. hovedkreds

Sydjysk Hovedkreds

Det er et fantastisk at være i den situation, hvor man egentlig har flere
klubber at vælge imellem til Initiativpræmien i 8. hovedkreds. Valget
faldt på Allerød Skakklub, som i
mange århar været helt i front med
ungdomsarbejdet, men har ligeledes
med en stor indsats fra klubben formået at gøre Nordsjællands Weekends EMT til en af landets største.
Det er især en fornøjelse at følge
afslutningen på nævnte turnering,
for i det øjeblik at sidste parti er spillet, så kommer der en horde af Allerød-spillere ind og begynder at
pakke sammen.
Bræt, brikker og ure bliver pakket
ned i de tilhørende kasser, borde og
stole bliver pakket sammen, og stablet, samt kørt ind hvor de opbevares,
ja efter en halv time kan man ikke se
at der har været afholdt en stor skakturnering i lokalet. Her er der et ty-

Esbjerg Skakforening indstilles med
følgende motivering:
I Vesterhavsturneringernes tid
blev Esbjerg kendt som skakby langt
ud over landets grænser. Siden har
der været lidt mere stille på skakfronten længst mod vest. Ikke desto
mindre samler Esbjerg Skakforening
stadig et – efter lokale forhold – anseligt antal skakspillere, der deltager
i divisionsturnering, Hovedkredsturnering, de fire årlige afdelinger af
klubturneringen samt andre turneringer i nabolaget. Aktiviteterne i
klubben bindes fint sammen af en
aktuel og velfungerende hjemmeside.
Sidst, men ikke mindst, påtog
klubben sig i efterårsferien 2018 opgaven som arrangør af en 9-runders
IM-turnering, der optimistisk og lovende for fremtiden fik navnet 1. Esbjerg Efterår 2018.

6. hovedkreds
Skanderborg Skakklub indstilles.
Skanderborg har i mange år været
initiativtager til og arrangør af forskellige skakbegivenheder. I år således ingen undtagelse, hvor klubben
var arrangør af Ungdoms DM og
hentede GM Jens Kristiansen til
klubben for et interessant foredrag
om VM-matchen.
Klubben er desuden initiativtager

Forretningsudvalget: Fra venstre Jesper Scherling Fris (organisation), Poul Guldbæk
Olesen (kasserer), Poul Jacobsen (formand), Arild Rimestad (udvikling), og Aage
Olsen (sekretær).
Foto: Thomas Vestergård.
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Alle pigerne samlet!

Foto: Alina L’ami.

NM –

hvor pigerne er i centrum!
I weekenden d. 26-28 april blev der spillet Nordisk Mesterskab for piger.
Køge Skakklub arrangerede mesterskabet på Asgård Skole. Ellen Fredericia Nilssen
beretter her om sin første sejr i det nordiske mesterskab.

J

eg kan afsløre, at jeg har spillet
NM for piger tre gange før uden
held. To af gangene har jeg været favorit til at vinde, men det er aldrig
blevet bedre end en enkelt tredjeplads. I år skulle det dog være anderledes. Endnu en gang var jeg
favorit – denne gang med 150 point
til nr. 2, 300 point til nr. 3 og endnu
mere til de resterende tre.
Det var en 6-mandsgruppe, 5 partier, alle mod alle. Jeg havde ét mål,
og det var at vinde! Det vigtigste
parti var uden tvivl partiet fra 3.
runde mod min nærmeste konkur-
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rent, Thyra Kvendseth fra Norge.
Ellen Fredericia Nilssen
kommenterer
Ellen Fredericia Nilssen (2048)
Thyra Kvendseth (1897)
Kongeindisk / E73
1. d4 Sf6 2. c4 g6 3. Sc3 Lg7 4. e4 d6
5. Le2 c6 6. Lg5 a6
Her mistænkte jeg stærkt, at min
modstander havde forberedt sig
grundigt. Dette træk blev nemlig

spillet mod mig i 9. runde af OL,
hvor Danmark spillede mod Syrien.
7. Dd2 h5?
Nu var jeg dog ikke så urolig længere, da h5 strider mod alle generelle
principper.
8. Sf3 b5 9. a3 Db6 10. cxb5
Det var ikke den bedste beslutning
fra min side, da det gavner sorts stilling mere end, det gør skade.
Bedre er 10. 0–0 og få afsluttet sin
udvikling, mens sort stadig er bagud
med sin.
10... axb5
10... cxb5 11. Lxf6 Lxf6 (11... exf6

med hvid fordel) 12. Sd5 Dd8 13.
Sxf6+ exf6 også mede klar hvid fordel.
11. 0–0 0–0 12. e5
Jeg kunne virkelig ikke finde ud af,
om e5 var godt eller ej. Rent principielt er sorts brikker ikke udviklet
nok til at modtage et angreb. Dog er
hvids brikker heller ikke opstillet
perfekt til at angribe.
12... dxe5 13. dxe5 Sg4 14. Lxe7
Te8 15. Dg5
Jeg kunne ikke vurdere denne stilling. Hvis sort ikke får sine brikker
ud, så har hvid en flot bonde og
pænt angreb.
Problemet er bare, hvis sort når at
få sine brikker ud, så kan hvids brikker nemt ende med at være malplacerede. Min generelle følelse var
bare, at stillingen var svær at spille
for sort, og derfor gik jeg efter det!
Heldigvis vidste hun ikke, hvad hun
skulle gøre.
15. Dd6 var ikke så godt på grund
af 15... Db7 (15... Ta7? løber ind i 16.
Sd5!) 16. Lf6 Lf8 17. Dd2 Sxf6 18.
exf6 Sd7, og selvom sort er en bonde
bagud, så begynder hun at få sine
brikker ud og med i spil igen; 15. Ld6
giver også sort tid til at få sine brikker ud med 15... Sd7.
15... Sd7?
Og nu vinder hvid stort set:

16. Se4!
Min oprindelige plan var: 16. e6!
der også virker helt fint, men jeg
endte med at syntes, at det var for
rodet.

16... Sgxe5 17. Sxe5 Lxe5 18.
Lxh5 Txe7
Der kunne eventuelt prøves med
18... c5 men efter 19. Lg4 eller en del
andre træk er sort stadig i kæmpe
problemer.
19. Dxe7 gxh5 20. Sg5!
Nu kan f7-bonden ikke dækkes.
20... Sf6
Her fandt jeg en smart måde at få
løberen på e5 på.
21. Dxf7+ Kh8 22. Df8+ Sg8 23.
Sf7+ Kh7 24. Sxe5 Dc7 25. Tfe1 De7
26. Dxe7+
Jeg var ret optimistisk omkring
mine evner til at vinde slutspillet]
26... Sxe7 27. Tac1 Lb7 28. Ted1
Sd5 29. Sxc6
Min modstander havde også tiltro
til mine evner og valgte her passende
at give op.
1–0.
Noget af det, jeg synes, der er sjovt
ved skak, det er, at det ikke altid er
favoritten, der vinder. Der er altid
plads til overraskelser, men i dette
tilfælde var jeg nu meget glad for, at
det var favoritten, der tog sejren
hjem.
Det blev til en hyggelig weekend,
5/5 med gennemgående godt spil –

synes jeg selv – og min første titel
som nordisk mester, så kunne det
virkelig ikke blive bedre. Tusind tak
til arrangørerne, sponsorerne og
Køge Skakklub for et så dejligt arrangement! Jeg synes virkelig, det er
vigtigt at fremme pigeskakken, og at
se et så populært arrangement med
så mange glade piger fra hele Norden
var helt fantastisk!

Slutstillinger
U20 (6 deltagere)
1. Ellen Fredericia Nilssen, DK, 5/5
2. Thyra Kvendseth, N, 3½
3. Kajsa Nilsson, S, 3
U16 (9 deltagere)
1. Sarabella Norlano, SF, 4/5
2. Margarita Zaritovskaja, S, 3½
3. Ingrid Skaslien, N, 3½
5. Andrea Kongskov, DK, 3
U13 (24 deltagere)
1. Sara-Olivia Sippola, SF, 4½.
2. Linnea Larre, N, 4
3. Alva Ling Tran 4
10. Zofia Izabella Marzec, DK, 3

Ellen Fredericia Nilssen er ved at skubbe bonden frem til c4 i det afgørende parti i
3. runde.
Foto: Alina L’ami.
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Chess Team Køge IVS, der skulle
skaffe sponsorer, spillere og medlemmer til klubben samt have ansvaret for at promovere sponsorerne.
Et projekt, der handler om mere end
bare at spille skak. Når vi har valgt at
kalde det et team, ser vi det også som
vores pligt at vise det såvel udadtil
som indadtil, hvorfor vi er iklædt ens
teamdress.
Teamspirit er en vigtig ting for et
hold uanset styrke, hvilket vi er meget bevidste om. Det giver også et internt sammenhold trods forskellige
spillerbaggrunde.

Team Xtracon Køges hold med DM-pokalen. Det var holdets første danmarksmesterskab. Den første DM-vinder blev fundet i
1963.
Foto: Ruggero Percivaldi.

Team Xtracon Køge
gav alle baghjul
Team Xtracon Køge blev en overbevisende vinder af Xtracon Skakligaen. Det blev en
magtdemonstration af det stjernespækkede mandskab, og den østsjællandske klub
vandt samtlige ni matcher og havde i slutstillingen otte brætpoints forspring til de forsvarende danmarksmestre fra Team Nordea Skanderborg. Finn Stuhr beretter her om
Køges første danmarksmesterskab.

S

om oprykker i Xtraconligaen var
Køge Skakklub med klubbens
hold, Team Xtracon Køge, for første
gang i historien med til at spille om
DM. Intet skulle derfor overlades til
tilfældighederne, så strategien var
naturligvis at fortsætte linjen fra de
to tidligere sæsoner med at stille i
stærkest mulige opstilling under behørig hensyntagen til at opfylde Europa Cup-reglementet. På forhånd

havde vi udpeget de seneste års danmarksmestre Brønshøj og Team
Nordea Skanderborg til at være vores værste konkurrenter, hvorfor
holdet skulle være ekstra stærkt til
disse sammenstød.
Målet, Danmarksmesterskabet i
2018/19 eller 2019/20, blev sat ved en
ekstraordinær generalforsamling i
foråret 2016, hvor Køge Skakklubs
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medlemskreds stemte for en udvidelse af klubbens førstehold. Det
ubetingede krav for at gennemføre
muligheden for at dække spillernes
udgifter var, at økonomien ikke
skulle kunne berøre klubbens egen
økonomi, men at der skulle findes
midler udefra. Altså vandtætte økonomiske skodder imellem de to afdelinger.
Der blev derfor stiftet et selskab,

Vi har i sæsonen mødt hold, der
manglede deres stærkeste spillere.
Det ændrede sig heldigvis i den sidste halvdel. Vores strategi har været
enkel. Vi skulle blot have rigelig af
stærke spillere at tage af og planlægge, hvem der skulle spille i de enkelte runder, så vi allerede inden sæsonstart vidste, hvem vi havde på
holdet. Vores fornemmelse er, at
nogle hold ikke har sådanne aftaler
på plads og derfor bliver nødt til at
ty til væsentligt svagere reserver.
Vores eliteprojekt har også bidraget til højere kvalitetsskak, og vores
håb og ønske er, at andre klubber
følger trop, så vi i fremtiden får en
stærk dansk liga.
Vi er nu klar til at spille europæisk, hvor vi har målet at blive den
danske klub, der har været højest

placeret i European Chess Club Cup.

Hvordan gik det så:
1. runde
Sæsonstart var mod det tidligere
danmarksmesterhold Brønshøj. Vi
havde set frem til lidt stormesterskak
af den høje kvalitet, som vi selv ønsker at bidrage med.
Skuffelsen var stor, da Brønshøjs
to stormestre ikke var med. Tiger
Hillarp-Persson valgte skakfestivalen på Guernsey og Jacob Aagaard
valgte måske at blive i Skotland.
Brønshøjs nederlag 7-1 var derfor
selvforskyldt.
Vores debut i Xtracon Skakligaen,
var samtidig en debut som vært.
Spillestedet Asgård Skoles Dramasal
er velegnet til disse turneringssamlinger, hvor dramaerne skal foregå
på de otte skakbrætter.
I Køge lægger vi også vægt på, at
livetransmission er en væsentlig del
af begivenheden. I denne sæson har
man set, at flere kampe i Xtracon
Skakligaen ikke har været vist live.
Det er jo trist.
I Køge ser vi en mulighed for at
promovere sponsorerne og på den
måde få lidt mere økonomi til klubben eller holdet.
Vi kan kun anbefale at andre
klubber tænker det ind, når der skal
afvikles kampe.

2. runde
SK 1968 var næste modstander, og
de stillede i forholdsvis stærkeste opstilling. En Køge-sejr på 7-1 var dog
ikke en overraskelse, da forventede
score var ca. 6½-1½.
3. runde
Vi stillede i en “standardopstílling”
med fem stormestre på de første fem
brætter. Alligevel hentede BMS’ reservespækkede hold 1½ point, BMS
stillede kun med 50 % af det tilmeldte hold.
Alberto David
kommenterer

Alberto David (2555)
Tobias Valentin Rostgaard (2372)
Réti / A05
Da jeg blev inviteret til at komme på
hold i Køge Skakklub, krævede det
ikke større overvejelser eller lang betænkning. Jeg kendte i forvejen
mange af spillerne, og jeg gættede på
– korrekt – at atmosfæren på holdet
ville være behagelig. Men af en eller
anden grund havde jeg aldrig tidligere været i Danmark.
Som regel er det første parti for en
ny klub ikke let. Du higer efter at
gøre det godt, og så går det ofte
modsat. Derfor må du have lidt held,
så du kan være afslappet i de føl-

Skakligaen 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Team Xtracon Køge
Team Nordea S.
Århus/Skolerne
Hillerød
Brønshøj
Jetsmark
BMS
Nordkalotten
SK 1968
Evans

—
3
3½
2½
1
1½
1½
2
1
0

5
—
3½
3
2½
2½
2
1
2½
2

4½
4½
—
3
3½
4
4
4
1½
3

5½
5
5
—
6
2½
2½
3½
4½
3½

7
5½
4½
2
—
3
4
5
3½
4

6½
5½
4
5½
5
—
2½
2½
4½
2½

6½
6
4
5½
4
5½
—
3½
2
2

6
7
4
4½
3
5½
4½
—
5
1

7
5½
6½
3½
4½
3½
6
3
—
2½

8
6
5
4½
4
5½
6
7
5½
—

56
48
40
34
33½
33½
33
31½
30
20½

18
16
11
8
8
7
8
5
8
1
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16... Sxc5
16... Sxb2 17. Dc2 Sxc5 18. Dxb2
Sa4 19. Sxa4 Lxb2 20. Sxb2 ser fantastisk ud for hvid takket være sort
svagheder foran kongen.
17. Dc2 g5!

berparret og aktive officerer, men jeg
kan se frem til at angribe hans svage
bønder. Og den sorte konge bliver
måske også et problem.
26... Tbc8 27. Tbe3 Tc2 28. Dd5!?
Ld7! 29. Db7!?
Provokerende, men jeg kunne lide
den kendsgerning, at når dronningen tager bonden på a7, vil den
dække f2 en skønne dag.
29... Lc6 30. Dxa7 Db2
30... h5!?
31. Td3! Tc3! 32. De3
Bedre 39. Dxf3 gxh4 (39... De5 40.
Dxh5; 39... Df6 40. Dd5+) 40. Dd5+.
39... gxh4?
39... De5 40. hxg5.
40. De8+
Et nerve-parti.
1-0.

Alberto David vandt sit første parti for Team Xtracon Køge, men undervejs mod
Tobias Valentin Rostgaard var han bekymret.
Foto: Ruggero Percivaldi.

gende partier. I øvrigt så er det dejligt, at holdkaptajn Henrik ikke blot
er interesseret i resultaterne, men
også selve partierne!
1. Sf3 Sf6 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4. 00 0-0 5. d3 c5 6. e4 Sc6 7. c3 d6 8.
Te1 Tb8 9. h3 b5 10. d4 Sd7 11. a3
For at undgå at blive trukket ind i
en skarp kamp for tidligt. Jeg valgte
at spille ”slow chess”. Selvfølgelig har
sort mange gode muligheder i de følgende træk – måske endda for
mange. 11. Le3 b4 12. Sbd2 La6.
11... e5!?
Eftersom løberen på g7 er ret
stærk, ville jeg foretrække at spille på
dronningfløjen med a5, b4 etc. uden
at inkludere e5. 11. 11... Sb6!?; 11...
a5 12. Lf4 b4 (12... Db6; 12... a4).
12. Le3 exd4!? 13. cxd4 Sa5?!
13... Sb6!? 14. dxc5 Sc4; 13... b4.

14. Sc3 h6 15. Lf4?!
Jeg var en smule overrasket over
min modstanders spil. Det begyndte
at vise sig i mit forvirrede spil …
15. dxc5 dxc5 (15... Sxc5 16. Ld4)
16. Dc2 Sc4 17. Lf4 Sde5 18. Sxe5
Sxe5 19. Tad1 med klar hvid fordel.
15... Sc4
15... cxd4 16. Sxd4 Se5 17. Sd5.
16. dxc5?
16. b3 g5! forekom mig så ubehageligt mig, at jeg fuldkommen skiftede spor (16... Sxa3 17. Lxd6) 17.
Lc1!
a) 17. bxc4 gxf4 18. gxf4 (18. cxb5
fxg3 19. fxg3 Da5) 18... bxc4 19.e5 er
uklart;
b) 17. Lxg5 hxg5 18. bxc4 bxc4 19.
Tc1 er også uklart;
17... Sa5 18. Le3 c4 19. b4 Nb3 20.
Ta2 a5 21. h4! g4 22. Sh2 h5 23. f3.
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Heromkring forstod jeg, at jeg havde
ødelagt min stilling, og da det var
mit første parti for Køge, ville det fra
nu blive meget vanskeligt.
17... Sxb2 18. Dxb2 Sa4 19. Sxa4
(19. Dc1).
18. Lc1
18. Le3 Sxe3 19. Txe3 Le6.
18... Le6 19. Tb1
19. Td1 Sxa3; 19. b3 Sa5! (19...
Sxa3 20. Lxa3 b4 21. Lb2 bxc3 22.
Lxc3 Lxc3 (22... Lxb3 23. Dd2) 23.
Dxc3 Txb3 24. Dd2) 20. b4 Lb3 21.
Dd2 Sc4.
19...f5 20. b4!?
20. b3 Sxa3 21. Lxa3 b4 22. Lxb4
Txb4 23. e5 med lille sort fordel.
20... Sxe4 21. Sxe4 fxe4 22.
Dxe4 Lf5 23. Dd5+ Kh8 24. Tb3
Df6?!
24... Lc2!? 25. Tbe3! og hvis sort
tager kvaliteten med det samme, får
hvid en ganske betragtelig positionel
kompensation 25... Sxe3 (25... Tf5!?
26. Dc6 Sxe3 27. Lxe3 Tc8) 26. Lxe3
Dd7 27. h4 (27. Sd4); 24... Dd7!? 25.
g4 (25. Sd4? Sb6!) 25... Lc2 26. Tbe3
Sxe3 27. Lxe3 Lh7 28. Sd4 (28. Td1
Lg8 med klar sort fordel) 28... Lg8 og
sort klar fordel.
25. Ld2 Sxd2 26. Dxd2
En intens stilling, men formentlig
er den nogenlunde lige. Sort har lø-

32... Txd3?
32... Te8? 33. Dxe8+ Lxe8 34.
Txe8+ Kh7 35. Sxg5+ Kg6 36. Txd6+
(36. Le4+ Kxg5 37. f4+ Kh5 38.
Td5+ Le5 39. Tdxe5+ dxe5 40. Txe5
mat.
Vi fandt først denne mærkelige
mat efter partiet!) 36... Kxg5 37. h4+
Kh5 38. Tee6!; 32... Dxa3 33. Txc3
Dxc3 34. Dxc3 Lxc3 35. Tc1 Lxf3 36.
Txc3 Lxg2 37. Kxg2 og hvids fordel
er ret bekymrende; bedst er 32... Lxf3
33. Lxf3 Dxa3 34. Ted1 Dxb4 35. Kg2
med lige spil.
33. Dxd3 Df6 34. Te3 h5 35. De2
Kg8
Tidnød.
36. h4
Bedre er 36. Sd2.
36... Da1+ 37. Kh2 Lxf3 38. Txf3?!
38. Lxf3 g4 (38... gxh4 39. Ld5+;
38... Le5 39. Ld5+) 39. Ld5+ Kh8 40.
Te8.
38... Txf3
38... gxh4! og hvid har klar fordel.
39. Lxf3

4. runde
Nordkalotten stillede op uden stormester Jonny Hector, der havde valgt
CSC London Chess Classic i stedet
for holdkampen, så det stormestersvækkede hold led et nederlag på 6-2,
den højeste pointhøst mod Køgeholdet.
Med sejren over Nordkalotten
kunne Køge slutte 2018 med en
score på hele 26½ point af 32 mulige. Nærmeste konkurrent Team
Nordea Skanderborg med 23 point.
5. runde
Det nye år indledtes med en tur til
Aarhus, hvor Chess House var vært
ved weekendens dobbeltrunde. Første modstander var Jetsmark, der
modsat nogle af de tidligere modstandere valgte at stille med Jesper
Søndergaard Thybo og Allan Stig
Rasmussen på topbrætterne. Tamas
Banutsz debuterede på vores hold,
med henblik på at være spilleberettiget til Europa Cup sidst på året,
hvor en spiller skal have spillet to
kampe på holdet i nationalligaen.
6. runde
Evans stillede i stærkeste opstilling
og havde ingen chance med Køges
”standardopstilling” og sejren til

Team Xtracon var også ventet. Overraskende dog at det blev 8-0. Evans
har efter turneringens afslutning dog
valgt at indsende en protest mod
brugen af Deep Sengupta, der er en
indisk spiller. Protesten går på, om
spilleren har tilladelse til at arbejde i
Europa og derfor overhovedet er
spilleberettiget for holdet. Sagen er i
skrivende stund ikke afgjort, hvorfor
vi må afvente turneringskomiteens
afgørelse i sagen. Sagen er i første
omgang afvist af turneringskomiteen. Vi afventer en eventuel anke.
Axel Smith
kommenterer
Axel Smith (2489)
Kim Skaanning-Pedersen (2213)
Skandinavisk / B01
1. e4 d5 2. exd5 Dxd5 3. Sc3 Dd6 4.
d4 Sf6 5. Sf3 g6 6. Lg5 Lg7 7. Dd2 a6
8. Ld3 0-0 9. 0-0 Sc6 10. Lf4 Dd8 11.
Le2 Sb4 12. Tad1 Lf5 13. a3 Sbd5 14.
Sxd5 Sxd5 15. Lg5 b5 16. Tfe1 Dd6
17. c4 bxc4 18. Lxc4

18... Sf6?
Nu kommer hvids følgende træk
med trussel.
18... e6 er ikke sødt mod løberen
på f5. Hvid har gode chancer efter
19. h3 h5 og et normalt træk; 18...
Lg4! giver bonden på e7, men det er
vigtigere at løse problemet med løberen. Efter 19. Lxd5 Dxd5 20. Lxe7
regnede jeg på to træk for sort (20...
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Tfb8! giver en ekstra trussel mod
bonden på b2, og en lige stilling):
a) 20... Lxf3 21. Lxf8 Lxd1 22.
Lxg7 Kxg7 (22... Lf3 ser smart ud,
men taber til 23. Dh6!) 23. Txd1
med bonde mere.
b) 20... Tfe8 21. Df4 Lxf3 22. Dxf3
Dxf3 23. gxf3, og hvid har en bonde
mere. Dobbeltbonden har ikke så
stor betydning, efter at dronningerne er byttet, og hvids bondemajoritet er på dronningfløjen. Men
hvorfor skal sort egentlig gå til e8,
når løberen på e7 alligevel ikke er
truet?
19. Lf4 Dd8 20. Se5 Le4?

Parerer Se5-c6, men ikke så længe
(20… De8 måtte spilles):
Hvid trækker og vinder!
21. d5! Te8 22. f3 Lf5 23. d6
Det truer 24. Lxf7, men også 24.
d7 Tf8 25. g4 som fanger løberen på
g4. Det er forbi.
23. Sc6 Dd7 24. g4 vinder en officer for to bønder, men jeg syntes,
partifortsættelsen var enklere.
23... e6 24. d7 Te7 25. g4 opgivet.
Efter et kort parti tog jeg chancen
og løb ud til havet ved Aarhus, men
kom (som så ofte) til at fare vild og
var tilbage i Chess House efter 23
km. Hele holdet ventede – alle havde
vundet, og der var ingen lange partiet. Det blev til en “dusj” på to minutter på toilettet, inden vi kørte tilbage til Køge.
1-0.
7. runde
Nederlag til Køgeholdet på de første

fire brætter mod Hillerød, der hentede 2½ point. Boris Chatalbashev
tabte til Lars Schandorff, og der var
nederlag til Hans Tikanen mod Tim
Jaksland. Det gav lidt sved på panden til holdleder Henrik Mølvig,
men heldigvis viste de nederste fire
klasse. God modstand af Hillerød og
rigtig god stormesterskak på bræt 1
og 2.
8. runde
Dobbeltrunde og afslutning på sæsonen i Hillerød, der var vært for
fællesafslutningen.
Lørdagskampen stod mellem Køgeholdet og de forsvarende mestre
fra Team Nordea Skanderborg.
Spændt var vi om vi skulle lide nederlag. Skulle det ske, ville debatten
om matchpoint fremfor brætpoint
virkelig blusse op. Selvom sejren blev
5-3, må vi tage hatten af for Jonas
Buhl Bjerre med sejren over Gabor
Papp. En flot parti. Ligesom Nicolai
Pedersens gevinst over Mikkel Antonsen var en flot sejr. Overraskende
stillede Skanderborg ikke op med
Mads Andersen!
Med sejren over holdet fra Skanderborg var Team Xtracon 8½ point
foran netop Skanderborg inden søndagens runde mod Århus/Skolerne
– og DM var derfor allerede
hjemme.
Boris Chatalbashev
kommenterer
Mads Hansen (2385)
Boris Chatalbashev (2527)
Moderne / B06
Min historie i Køge Skakklub startede i 2015. På det tidspunkt havde
jeg besøgt Danmark, men kun som
turist med min kone. Efter det ville
jeg meget gerne spille en turnering
her, og jeg var glad for at modtage en
invitation til Køge Xtracon Open.
Det var en stærk turnering, og jeg
var så heldig at vinde den! Jeg mødte
Finn Stuhr, som var venlig at invitere
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mig med på holdet i 2017. Jeg accepterede tilbuddet med det samme, og
jeg forstod, at det gjaldt om at spille
Køge op i Xtracon Skakligaen og
derefter gå efter mesterskabet.
Jeg har valgt at kommentere dette
parti fra turneringen. Ikke på grund
af dets skaklige kvaliteter – for at
være ærlig: det er ikke noget særligt
– men fordi partiet indeholder nogle
interessante skakpsykologiske aspekter. Ofte er små detaljer afgørende
for partiets udfald. Man bør være
opmærksom på, at det er en styrke
at udsætte sin modstander for praktiske problemer. Selv om træk er
nærmest ens for en computer, så kan
der være stor forskel i praktisk spil.
Ikke overraskende finder jeg Carlsen
til at være bedst til dette.
1. e4 g6 2. d4 Lg7 3. Sf3 d6 4. Lc4
Sf6 5. De2 0-0 6. e5 dxe5 7. dxe5
Sd5 8. 0-0 c6 9. h3 Le6 10. a4 Sd7
11. Sa3
Hvid vælger en noget anderledes
udvikling, og det er helt sikkert ikke
en del af teorien i denne variant.
Men det har en indbygget logik, og
stillingen er kompleks, men dog nok
nogenlunde lige.
11... Dc7 12. Te1 a6 13. Ld2 b5 14.
La2 Tfb8
14... Tab8 er måske en smule
bedre. Hvid vil åbne a-linjen, og jeg
ville afskrække ham fra det. Men nu
er tårnene på a8 og b8 ikke rigtig
med i den skaklige harmoni.
15. a5
15. Sd4!?
15... c5 16. c4 Sb4 17. Lb1 bxc4 18.
Sxc4

18… Tb5?!
Jeg skulle have taget bonden: 18...
Lxc4 19. Dxc4 Sxe5 20. Sxe5 Lxe5 21.
Le4 Ta7 22. Lc3. Jeg vurderede stillingen korrekt – den er nogenlunde
lige. Hvid har kompensation. Af en
eller anden grund blev jeg forvirret,
og det næste træk er langt fra klart,
men jeg mente, at jeg stod over for et
vanskeligt valg og brugte en masse
tid, selv om vi ender i en forceret variant. Nu siger computeren, at næsten alle træk er 0.00. Jeg havde planer om 22… Lf6 (eller 22… e6; 22…
Lg7; 22… Ld4, men som jeg altid
fortæller mine elever: Når du er sikker på, hvilket træk der er det stærkeste, så spil det, lad være med at gå
ind i dybe beregninger. Hvis der opstår et problem – så må man løse det
efterfølgende. Men jeg glemte at
følge mit eget koncept …).
19. Sg5 Sf8
19... Lxc4 20. Dxc4 Sxe5?? 21. Txe5
Dxe5 22. Dxf7+ Kh8 23. Lc3.
20. Le4 Td8 21. Lc3 Sd5?! 22.
Sxe6 Sxe6 23. Lxd5 Txd5 24. De4
Nu forstod jeg, at min stilling var
dårlig, og min modstander stod over
for at score en nyt point i ligaen –
han havde allerede 7 af 7.
24... Dd8

En god praktisk beslutning – det
lokker hvid til at vinde en kvalitet.
Mads Hansen har indtil videre spillet et godt parti, men i den efterfølgende tidnød søger han – som det
ofte ses – at forcere til klarere varianter, og det fører til fejl. 24... Td8
25. Tad1 med fordel for hvid.

25. Sd6?
25. Sb6 Td3 26. Te3!
25... Td4!
På denne måde vinder sort mange
tempi, og hans bønder begynder at
rulle.
26. Lxd4 exd6 27. Lc3 d5 28. Dc2
d4 29. Tad1 Dd5
Centralisering. Alle sorts officerer
står perfekt. 29... Db8 30. Ld2 Txb2
31. Tb1 virkede uklart.
30. Ld2 d3
30... Lxe5!? 31. b3 Lc7 32. Dc4
Dd6 33. g3 Lxa5.
31. Dc1 Lxe5 32. Lc3 Lxc3
32... Sf4?? 33. Dxf4.

33. Dxc3 c4 34. Df6

34… Df5

IM Martin Percivaldi startede med otte af otte, men måtte i sidste runde nøjes med
remis mod den tidligere DSU-formand Erik Søbjerg. Martin vandt også et enkelt parti
for Champ Team Køge i 2. division og scorede i alt 9½ af 10 i indeværende sæson.
Foto: Ruggero Percivaldi.
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Jeg ville blot gentage trækkene en
enkelt gang I tidnøden, men nu følger mærkeligt nok en buk:
35. De7??
Selv efter 35. Dc3 Dd5 36. Df6
Txa5 finder jeg det ikke givet, at hvid
finder den computeragtige kombination, som fører til remis: 37. b3!
(37. Txe6 fxe6 38. De7 e5 med gevinst for sort) 37... cxb3 38. Txe6!
fxe6 39. De7.
Selvfølgelig var det ikke nødvendigt at tabe så hurtigt, men det gik
Mads på, at han havde ødelagt en
oplagt fordelagtig stilling.
35... Txb2 36. Da7 c3 37. De3 d2
38. Tf1 Dc5 39. Kh2 Dxe3 40. fxe3
Sc5 41. Opgivet. 0-1.

Boris Chatalbashev fik stillet sin modstander fra Skanderborg overfor praktiske
problemer.
Foto: Reggero Percivaldi.

9. runde
Sæsonens mindste sejr på 4½-3½
over Århus/Skolerne. Flot skak på
alle brætter.
Boris Chatalbashev led sit andet
nederlag i turneringen.
Boris er fra Bulgarien, men han
har valgt Danmark som sin FIDEnationalitet, da det bulgarske forbund blev suspenderet af verdensskakforbundet.
Siden har den populære bulgarer
lavet en aftale med kvindelandsholdstræneren om at supporte kvindelandsholdet i træningssammenhæng. I påsken spillede han med i
landsholdsklassen og sikrede dermed mulighed for at IMerne kunne
score en GM-norm.

Tilbage i ligaen
1. division gruppe 1
1. Øbro
2. Furesø
3. Frem
4. Brønshøj II
5. Frederiksberg
6. Næstved
7. Holbæk
8. Bornholm

—
2
2
4
1½
1½
2½
1

6
—
3½
3½
3
3
4
2½

6
4½
—
2½
4½
2½
4
3½

4
4½
5½
—
5
5½
1½
2

6½
5
3½
3
—
4½
2½
4½

6½
5
5½
2½
3½
—
4
4

5½
4
4
6½
5½
4
—
3

7
5½
4½
6
5½
4
5
—

41½
30½
28½
28
26½
25
23½
20½

13
11
7
5
6
6
5
3

Danmarks suverænt bedste klub
gennem alle tider var en tur i 1. division, men Aarhus-klubben vendte
retur på overbevisende vis. Nordre
afgav blot 13½ point i løbet af sæsonens syv kampe, og så vil den kvikke
læser kunne regne ud, at Nordre i
gennemsnit scorede lige over 6 point
pr. match. Imponerende.
Det allermest beundringsværdige
er dog den tidligere korrespondance-verdensmester Jørn Sloth. For
55 år siden var han i en alder af blot
19 år med til at vinde hold-DM til

S

kakforeningen Øbro er efter tre
sæsoner igen tilbage i Xtracon
Skakligaen. I sæsonen 2015/16 rykkede klubben ud af ligaen. Efter en
fjerdeplads, og en andenplads (efter
Team Xtracon Køge) var der lagt op
til en oprykning i denne sæson.
Klubben fra Rosenvængets Allé på
Østerbro i København svigtede ikke
og er igen tilbage i ligaen.
Øbro har i snart mange år svinget
mellem topklubberne i 1. division og
bundklubberne i ligaen. Øbro lever
op til begrebet elevatorhold. Om
klubben kan bryde forbandelsen og
være med blandt topklubberne i den
kommende sæson kan bestemt ikke
udelukkes. Øbro har et solidt medlemsgrundlag og har fået tilgang af
en række stærke spillere – om det så
er nok til at undgå nedrykningsspøgelset endnu en gang må tiden vise.
Thomas Schou Moldt blev topscorer med 5½ af 6, mens Casper
Dahl Rasmussen og Carsten Simonsen opnåede samme score for et enkelt parti mere.

Den naturlige plads
I sidste manglede der ligesom noget
i den bedste række herhjemme: Nordre!
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Skakforeningen Øbro er atter tilbage i landets bedste række.
Foto:Thomas Schou Moldt
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Væk fra
spøgelset

1. division gruppe 2
1. Nordre
2. Fredericia
3. Herning
4. Nørresundby
5. SK 1968 II
6. Viborg
7. Haderslev
8. Aalborg

—
3
1
1½
3½
3
½
1

5
—
1½
6
3
3½
2½
1½

7
6½
—
3½
4
2½
1½
2

Nordre første gang ud af de i alt 13
mesterskaber, som klubben i alt har
vundet. Faktisk var det netop Jørn
Sloths gevinst i sidste runde mod Per
Møller fra Københavns Skakforening, der blev afgørende for, at
Nordre vandt DM-pokalen. Dengang gik partierne til bedømmelse,
når der var spillet syv timer. Bent
Larsen stod for bedømmelserne, og
han påviste en Sloth-gevinst mod
Møller.
Jørn Sloth er efterhånden blevet
74 år og holder fortsat et nydeligt ratingtal på 2300. Hans indsats på 2.
bræt var fremragende. Han scorede
5½/7 uden nederlag.
Gennem mange år har Nordres
holdånd været af stor betydning. Afbud er en sjældenhed og i løbet af
denne sæson var der kun seks afbud
ud af 56 mulige. Det giver en stor
stabilitet og tro på, at man sammen
kan udrette noget stort.
Det afspejles også af de øvrige scoringer:
1) Martin Bækgaard 5/7.
3) Tom Petri Petersen 6/7.
4) Johnni Veng 3½/4.
5) Jan Schleicher Christensen 4/6.
6) Thomas Klitgaard Andersen
4½/6.
7) Poul Erik Nielsen 5½/7.
8) Per Holst 5/7.
I den kommende sæson bliver det
spændende at følge Nordres veteraner. På forhånd må Nordres hold
forventes at skulle kæmpe for over-
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6½
2
4½
—
4
4
2½
4

4½
5
4
4
—
2½
4½
3½

5
4½
5½
4
5½
—
3
3½

7½
5½
6½
5½
3½
5
—
3

7
6½
6
4
4½
4½
5
—

42½
33
29
28½
28
25
19½
18½

14
10
9
7
6
5
4
1

Af Jens Juul Hornsgaard

D

levelse, men med den energi som
klubbens folk lagde for dagen i den
forløbne sæson, så skal de nok svinge
øksen, hvis muligheden byder sig.

a jeg startede i Odysseus fra Søborg for snart 10 år siden var
det (som nu) en munter og hyggelig
klub. Kæmpede dog med de samme
problemer som andre klubber med
faldende medlemstal og til tider
sparsomt fremmøde på klubaftener.
Nu er skuden vendt og der er
kommet en del nye medlemmer og
der er mere liv på klubaftenerne. Ko-

deordene har været et varieret program med turneringer, foredrag og
sociale arrangementer som vores nylige whisky-smagning. Også klubbens stærke spillere er flinke til at
dukke op om torsdagen. Og med 11
ivrige spillere i junior-skakklubben
tegner fremtiden lovende.
I divisionen vendte vinden også
for os i år. Der er tradition for, at vi
starter sæsonen svagt. Kæmper med
nedrykningsspøgelset i løbet af sæsonen og redder os i sidste runde.
Mønsteret gentog sig på sin vis
også i år med et par lunkne resultater i de to første runder. Men slutningen var væsentlig mere overbevisende med sikre sejre i alle 5 kampe.
Til sidst vandt vi 2. division gruppe 1
sikkert med 35 point med 3 point
ned til nummer 2, som var BMS 2.
Mange spillede godt og vandt en
god sjat rating. Men suveræn var
Morten Nielsen, som simpelthen
vandt alle 7 kampe. Gang på gang

sled han modstanderen op og hev
pointet i land.
Gruppen var dog jævnbyrdig og
der var ikke langt fra top til bund.
K41 førte efter tre runder, men var
alligevel tæt på at rykke ned. Sorteper blev dog Helsingør (trods Erling
Mortensen på 1. bræt) og Seksløberen.
Nu gælder det 1. division næste år
og målet bliver at undgå nedrykning
og ellers gøre en god figur. Vi ser i
hvert fald frem til at teste formen i
højere luftlag.

Det er altid en fornøjelse at møde
dansk skaks muntre nestor, Jørgen
Hvenekilde. I vores første møde blev
det en underholdende remis. Kunne
det gå bedre denne gang?
1. d4 d6 2. Sf3 Sd7 3. c4 e5 4. Sc3
c6 5. e4 Le7 6. g3
Denne vej med løberen virker
som den bedste plan imod Gammelindisk.
6... Sgf6 7. Lg2 0-0 8. 0-0 Te8 9.
h3 a5 10. Le3 exd4 11. Sxd4 Sc5 12.
Dc2 Lf8 13. Tad1 Dc7

Jens Juul Hornsgaard
kommenterer

Jens Juul Hornsgaard, Odysseus
(2061)
Jørgen Hvenekilde, Nørrebro
(2051)
Gammelindisk / A55

Per Hansen fra Haderslev Skakklub mod veteranen Jørn Sloth fra Nordre.
Sidstnævnte scorede 5½ af 7 uden nederlag.
Foto: Poul Erik Nielsen.

2. division gruppe 1
1. Odysseus
2. BMS II
3. Øbro II
4. Nørrebro
5. Allerød
6. K41
7. Helsingør
8. Seksløberen

—
2½
4½
3
4
2
3
2

5½
—
3
4½
2½
3½
3
2

3½
5
—
3½
5½
5½
3
1½

5
3½
4½
—
2½
3
5
4½

4
5½
2½
5½
—
2½
4
4½

6
4½
2½
5
5½
—
3
3

5
5
5
3
4
5
—
3

6
6
6½
3½
3½
5
5
—

35
32
28½
28
27½
26½
26
20½

11
10
8
6
6
6
5
4

Skakforeningen Odysseus’ sejrrige hold: Claus Olsen, Klaus Poulsen, Morten Andersen, Jens Juul Hornsgaard, Arthur Berg,
Søren Klausen, Morten Nielsen. Forrest Jan Brønnum.
Foto: Jens Juul Hornsgaard.
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14. g4!?
Tid til angreb.
14... g6 15. g5 Sh5 16. f4 f5 17.
gxf6 Sxf6 18. f5 Sfd7 19. Df2 Se5
20. Dg3 Te7?!
Hvis 20... Sxc4 så 21. fxg6, men
klart er det ikke. Nok sorts bedste
chance.
21. Sdb5
Mere effektivt er 21. fxg6 Sxg6 22.
Sf5 Te5 23. h4
Nu bliver brikkerne rodet sammen.
21... cxb5 22. Sxb5 Dc6 23. Txd6
Sxe4

Fik tidligt
troen på
oprykning
Af Erik Carlsen

Heromkring knappede Hvenekilde en øl op. Så gælder det om at
være ekstra påpasselig.

24. Df4 Sd3 25. Txd3 Lxf5 26. Sd6
Te6?
Nu er der en forceret gevinst for
hvid.
27. Lxe4 Lxd6 28. Lxc6 Lxf4 29.
Ld5 Tae8 30. Tb3?!
Nemmere bare at slå tårnet og give
skak i bunden.
30... a4 31. Ta3 Ld6 32. c5 Le5 33.
Txa4 Kg7 34. Lxe6 Txe6 35. Ld4
Lxd4+ 36. Txd4 Lxh3 37. Td7+ Kh6
38. Tc1 opgivet.
1-0.
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1. Champ Team Køge
2. Sydøstfyn
3. Læseforeningen
4. Præstø
5. Kalundborg
6. Tåstrup
7. Nørre Aaby
8. Fåborg

—
3½
1
3
2½
1
½
1

4½
—
3
3
3
1
2
1

7
5
—
4½
3
2
2½
2

Springeren
tager
springet op
de stærke hold i rækken. Allerede i 2.
runde skulle den første og alvorligste af disse prøver stå, da Champ
Team Køge, som holdet kom til at
hedde, da Stuhr Vine ved Finn Stuhr
valgte at sponsere holdet, skulle
møde Sydøstfyn. Champ Team Køge
løb med en spinkel sejr på 4½-3½,

hvilket gjorde, at holdet fik troen på
oprykning.
Gennem de sidste fem runder udbyggede holdet gradvis sin føring, og
da røgen havde lagt sig efter fællesrunden i Køge, havde Champ Team
Køge skaffet sig en føring på hele 5
point. Oprykning var derfor sikret.

K

øge Skakklubs 2. hold rykkede
op fra mesterrækken i sæsonen
17/18. Klubben havde aldrig før haft
to hold i divisionerne, så det var med
ydmyghed, at det nye divisionshold
gik ind til sæsonen 18/19.
Målet var i første omgang at overleve i rækken, men da flere spillere
blev tilknyttet Team Xtracon Køge,
der deltog i Skakligaen, stod det efterhånden klart, at holdet, der bestod
af IM Björn Ahlander, IM Mikkel
Antonsen, IM Martin Percivaldi,
Hilmir Freyr Heimisson, Henrik
Dahl Pedersen, Kasper Henriksen,
Jacob Kaaber-Hansen og Hans Dahl
Pedersen, på papiret var meget
stærkt, men da omkostningerne i
forhold til 1. holdet skulle holdes
nede, vidste vi godt, at der skulle
hentes spillere ved alle runder til ligaholdet.
Spørgsmålet var så, om holdet
kunne klare sig, når det skulle møde

2. division gruppe 2

Af Michael Jakobsen

I

Springeren, der gennem de seneste årtier har etableret sig som den
største og mest aktive klub i Kolding,
var målsætningen før årets divisionsturnering helt ubeskeden og
entydig: umiddelbar retur til landets
næstbedste række. Det resultat
skulle opnås ved en kombination af
at spille hårdt på gevinst på alle
brætter gennem hele sæsonen og det
nødvendige held i de afgørende situationer (det havde vi). Holdet var
stort set identisk med det, der i forrige sæson var rykket ned fra netop
1. division, bortset fra en vigtig forstærkning med Andreas Schütte,
som var kommet til fra den hedengangne Bov Skakklub.

5
5
3½
—
2½
5
2
3½

5½
5
5
5½
—
4½
4½
4

7
7
6
3
31
—
5½
2½

7½
6
5½
6
3½
2½
—
4½

7
7
6
4½
4
5½
3½
—

43½
38½
30
29½
22
21½
20½
18½

14
12
8
8
1
6
4
3

Skakklubben Springeren blev
grundlagt 1940, og havde derfor
mere end 60 år på bagen, da man i
2002 første gang optrådte i DSUs divisionsturnering. Efter klubben i
2013 for første gang sikrede sig oprykning til 1. division, har holdet udviklet sig til lidt af et elevatorhold,
der lidt forsimplet sagt har været et
rigtig stærkt hold i 2. division, men
et lidt blødt hold i 1. division og derfor er rykket ofte mellem disse rækker. Nu går turen altså igen op, men
denne gang med en overbevisning
om at det er muligt at bide sig fast.
Det er aldrig kedeligt at spille på et
”elevatorhold” for hver sæson er der
masser på spil i hver eneste runde.
Det var også tilfældet i denne sæson, hvor det hurtigt stod klart at
specielt Esbjerg Skakforening havde
både ambitioner og evner til at spille
med om oprykningen. Snart udviklede kampen om oprykning sig til et
parløb mellem Springeren og Esbjerg, hvor holdene på skift lå i front
men aldrig med mere end ét sølle
brætpoints afstand. Turneringspla-

nen havde således lagt op til at den
indbyrdes match i 6. runde kunne
blive afgørende. Her hentede Springeren en kneben og lidt heldig sejr
på 4½-3½ og lagde sig dermed i
front inden den afsluttende fællesrunde, der afviklede i fine rammer i
Silkeborg. Det skulle blive en underlig affære, hvor begge oprykningskandidater ikke levede op til
deres bedste og endte med tabte
matcher mod hhv. Viby og Århus/Skolernes 2. hold. Som pointene faldt var der aldrig for alvor
tvivl om Springerens oprykning på
denne dejlige dag.
Holdets topscorer, med imponerende 6 point af 6 mulige, blev IM
Attila Gergacz på øverste bræt, hvor
al modstand blev fejet til side på
overbevisende vis. Holdet var sæsonen igennem ramt af afbud i samtlige runder, men holdkaptajnens arbejde var overkommeligt grundet
stabile reserver, som ydermere bidrog kraftigt med masser af point.
Derfor rakte det også med samlet at
bruge bare ti spillere i sæsonens syv
runder.
Michael Jakobsen
kommenterer
Per Knudsen, Silkeborg (2263)
Attila Gergacz, Springeren (2364)
Réti / A04
1. Sf3 f5 2. e4 fxe4 3. Sg5 e5 4. d3
Sf6 5. dxe4 c6 6. f4 exf4 7. Lxf4 Lc5
8. Sc3 h6 9. Sf3 d5 10. exd5

2. division gruppe 3

Fra venstre: Björn Ahlander, Hilmir Heimisson, Henrik Dahl Pedersen og Kasper
Henriksen. Med ryggen til fra Nr. Åby Juniorskakklub Mads Bilde Svendsen, Mikkel
Clausen, Martin Jørgensen og Jess Nykjær.
Foto: Erik Carlsen

1. Springeren
2. Esbjerg
3. Århus/Skolerne II
4. Viby
5. Silkeborg
6. Evans II
7. Skanderborg II
8. Horsens

—
3½
4½
4
2
1½
2½
1

4½
—
2
5½
4
1½
1
2

3½
6
—
4
2½
2½
1
2

4
2½
4
—
4
2
2½
3½

6
4
5½
4
—
2½
2½
3½

6½
6½
5½
6
5½
—
4
1½

5½
7
7
5½
5½
4
—
2

7
6
6
4½
4½
6½
6
—

37
35½
34½
33½
28
20½
19½
15½

11
9
11
11
8
3
3
0
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10... 0-0 11. Lc4 b5 12. Lb3 Db6
13. Dd2 Sg4 14. 0-0-0 Txf4 15.
dxc6+ Kh7 16. Dd5?
Sd5 er lige spil.
16… Tf8 17. Se5?

17… Se3
Klar fordel til sort.
18. De4+ Lf5 19. Dh4 Sxd1 20.
Txd1 Sxc6 21. Sf7 Le3+ 22. Kb1 Lg6
23. Sd5 Dc5 24. Opgivet.
Partiet er et godt bevis på Attilas
gode sæson som gav imponerede 6
af 6 på bræt 1. Chanceskabende spil
hvor håndbremsen sjælden var trukket og hvor god form gjorde udslaget.
0-1.

2. division gruppe 4
1. Skive
2. Nordre II
3. SK 1968 III
4. Jetsmark II
5. Kjellerup
6. Aalborg II
7. Skørping
8. Aars/Nibe

—
3½
3½
2
3
2½
3
2½

4½
—
3
4
3½
2
2½
1½

4½
5
—
3
3½
3
3
3

6
4
5
—
4
3
2½
4

Elevatoren
kørte op
igen
Af Per Nielsen

D

et har bestemt ikke været kedeligt at spille for Skive Skakklubs
bedste hold, siden holdet i 2015 for
første gang rykkede op i 1. division.
I kølvandet på oprykningen fulgte to
nedrykninger i træk, og efter i
2017/2018-sæsonen at have sat scoringsrekord for Mesterrækken i 9.

Springerens vindende mandskab. Fra venstre: Andreas Schütte, Aage Søndergaard, Michael Jakobsen, Viggo Bové Quist, Jens I. Madsen, Richardt Ebbesen,
Attila Gergacz, Kim Burnæs. Derudover vestod holdet af Gert Aagaard og
Jacob Gemzøe.
Foto: Sven Christensen
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5
4½
4½
4
—
4
4
3

5½
6
5
5
4
—
3½
4

5
5½
5
5½
4
4½
—
3½

5½
6½
5
4
5
4
4½
—

36
35
31
27½
27
23
23
21½

14
11
10
7
5
4
3
2

hovedkreds, vandt holdet den netop
afsluttede 2. division gruppe 4.
Selv om Skive førte fra spids og
vandt alle syv kampe, var der spænding om oprykningen til det sidste.
Ret tidligt i turneringen stod det
klart, at det ville blive en tæt duel
mellem Skive og Nordre 2, og det
indbyrdes opgør i 6. runde fik som
ventet afgørende betydning.
Det blev nøjagtig så tæt, som ratingtallene havde forudset og kunne
meget let være tippet til Aarhusklubbens fordel. Men når det er tæt,
skal der også lidt held til, og det
havde Skive på bræt 3, hvor Henrik
Smedemark ”snød” Jan Rewitz, som
pludselig gik mat i gensidig tidnød
efter at stået til klar gevinst. Dermed
endte matchen 4½-3½ til Skive, som
kunne gå ind til sidste runde, foran
med 2½ point.
Nordre 2 gav dog ikke så let op, og
fællesrunden i Aars var ikke uden
nervøse momenter for Skive, som
havde svært ved at få gevinster på
tavlen imod bundholdet Skørping,
mens Nordre 2 var godt i gang med
at gøre det grimme ved et andet af
bundholdene, Aars/Nibe.
Nordre havde dog taget en enkelt
hurtig remis, og det betød, at da Skives første syv partier var endt med
seks remiser og en enkelt gevinst,
kunne Michael Glibstrup afgøre det
hele med gevinst i det sidste parti
mod Skørpings Bo Bøgh Lassen, og
det gjorde han relativt sikkert.
Sæsonens 56 partier resulterede i
23 gevinster, 26 remiser og kun syv

nederlag, og den homogene præstation understreges af, at ingen af de
11 spillere, der bidrog i sæsonens løb,
scorede under 50 procent.
Vi ved af bitter erfaring, at 1. division er en helt anden størrelse, og at
vi nok bliver de flestes favorit til at
gentage sidstepladsen fra 2015/2016sæsonen, da det blot blev til 17½
point.
Det kan dog også have sin charme
at være ”underhund”, og vi kommer
til at gå til den nye sæson med ambitionen om i det mindste at få flere
point end sidste gang og om i det
hele taget at gøre så megen modstand som mulig.

Lars Schøning
kommenterer
Lars Schøning, Skive (1929)
Jon Johnsen, Skørping (1791)
Gammelindisk / A55
Efter en god start i holdturneringen
havde jeg tabt tre runder i træk, så
hvis jeg skulle levere mit bidrag til en
eventuel oprykning skulle jeg helst
have point her i sidste runde.
Med 2½ points forspring til Nordre (+matchpoint) var det dog samtidig vigtigst ikke at tabe.
Specielt da Nordre meget tidligt
på dagen tog deres første remis, og
vi så ud til at stå fint på mange brætter.
1. d4 Sf6 2. c4 d6 3. Sc3 e5
Jeg havde nogenlunde styr over de
næste træk i åbningsteorien, selvom
man ikke møder denne opstilling så
ofte nu om dage. Men jeg havde
mødt og forberedt mig mod den i
runden inden, hvor jeg mødte en
modstander, der spillede en lignende
opstilling.
4. Sf3 Sbd7 5. e4 Le7 6. Ld3 c6 7.
0-0 0-0 8. b3 Te8 9. Lb2 Lf8 10. Lc2
a6 11. Dd2 b5 12. Tad1 bxc4 13. bxc4
Tb8 14. Sa4 Dc7 15. d5 cxd5 16.
cxd5 Dc4 17. Dc3 Tb4 18. Sd2 Db5
19. Da3 Db8 20. Lc3 Tb7

Sorts offensivt udseende brikker er
sendt retur, og hvid overtager initiativet.
21. Ld3 Da7 22. Sc4 Sc5 23. Sxc5
dxc5
Hvid skal være opmærksom på, at
han ikke kan flytte springeren lige nu
på grund af afdækkeren c4.
24. Lxe5 Txe5
Sort giver en kvalitet for at udnytte nævnte afdækker, men i denne
stilling virker den ikke på grund af
en modbinding af c-bonden ved at
flytte dronningen til c-linjen. Herefter står hvid klart til gevinst. Det var
et meget passende tidspunkt at få
helt styr over stillingen, eftersom
presset var steget lidt, da vi ikke
havde fået hurtige gevinster på tavlen på de andre brætter, og Nordre så
ud til at stå godt i deres syv igangværende partier.
25. Sxe5 c4

26. Dc3 cxd3 27. Dxc8 Sxe4 28.
Sxd3
Sc6 var bedre, men hvid vælger
helt bevidst at minimere risikoen for
overseelser ved at tage fribonden og
have bedre kontrol over f2, da stillingen også efter det er klart bedst
for hvid.
28… Sd6 29. Dg4 f5 30. Df4 g6
31. Se5 Se4 32. Sc6 Dc5 33. Sd8
Springeren får med trusler manøvreret lidt rundt, så løberen på f8
kan blive aflivet og risikoen for uventet modspil minimeres.
33… Tb4 34. Se6 Db6 35. Sxf8
Sc3 36. Dh6 Sxd1 37. Se6
Det truer mat på g7 og f8. Sort
kan ikke dække begge trusler uden at
give dronningen for springeren.
1-0.

Skives oprykkere. Fra venstre Thomas Thybo, Lars Schøning, Claes Løfgren,
Michael Glibstrup, Per Nielsen, Claus Støvring, Jørn Hviid og Morten Fabrin.
I sæsonens løb har også Henrik Smedemark, Knud Peder Jensen og
Frode Meldgaard optrådt på holdet.
Foto: Bent K. Nielsen.
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STOR DYBDE OG NYE
HØJDER I SHAMKIR
Magnus Carlsen har fået spillehumøret tilbage. I Azerbajdsjan viste han endnu en
gang, at han føler sig godt hjemme i olielandet. Hans spil i Gashimov Memorial havde
stor dybde og nåede nye højder, hvor modstanderne i turneringens slutstilling kom til
at ligne rene statister. Carlsens danske træner Peter Heine Nielsen har udvalgt og
kommenteret to partier til Skakbladets læsere.

Gashimov Memorial

Vugar Gashimov. Født 24. juli 1986, død 11. januar 2014. Stormester i 2002. Var nr. 6 på verdensranglisten i 2009.
Efter et fald i 2000 fik Gashimov epilepsi, kort efter blev en hjernetumor opdaget.
Under behandling for tumoren døde han på et hospital i den tyske by Heidelberg.
Turneringen i Shamkir var den 6. mindeturnering for den azerbajdjanske stormester.
Carlsen vandt i 2014-15-18, Shakriyar Mamedyarov i 2016-17 og Carlsen igen i år.

Gashimov Memorial 30.3-10.4 2019. Ratingsnit 2778
Peter Heine Nielsen
kommenterer

Magnus Carlsen
Ding Liren
Sergej Karjakin
Teimour Radjabov
Alexander Grischuk
Viswanathan Anand
Veselin Topalov
David Navara
Shakhriyar Mamedyarov
Anish Giri

NOR
CHN
RUS
AZE
RUS
IND
BUL
CZE
AZE
NED

Af Jan Løfberg

M

agnus Carlsen føjede en ny
turneringssejr til sin gode start
på 2019. Også denne gang blev det til
sejr i Gashimov Memorial i Shamkir,
hele to point foran de nærmeste
konkurrenter. Om afslutningen skriver Carlsen på sin blog: “Jeg er ikke
sikker på, at jeg generelt spiller
denne slags stillinger (om partierne
mod Karjakin og Grischuk) bedre en
før. Den væsentligste forskel er
måske, at jeg føler mig bedre tilpas i
højspændte stillinger på grund af

2845
2812
2753
2756
2771
2779
2740
2739
2790
2797

–
½
0
½
0
0
½
0
½
0

½
–
½
½
0
½
0
1
½
½

1
½
–
½
½
0
½
½
½
0

½
½
½
–
½
½
½
½
½
½

1
1
½
½
–
½
0
0
½
½

min større erfaring (og gode resultater). Runderne 7-9 mod Giri, Karjakin og Grischuk var meget fornøjelige.
I fodbold Expected Goals (xG) er
bygget på antallet og kvaliteten af de
chancer, som man har. Et tilsvarende
koncept i skak kunne være interessant.
Gennem det meste af sidste år led
jeg under, at jeg kiksede for mange
muligheder, mens jeg indtil videre i
2019 har udnyttet mere eller mindre
hver eneste realistiske chance for gevinst i mine partier. Hvordan man
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1
½
1
½
½
–
½
½
0
0

½
1
½
½
1
½
–
½
0
½

1
0
½
½
1
½
½
–
½
½

½
½
½
½
½
1
1
½
–
½

1
½
1
½
½
1
½
½
½
–

7
5
5
4½
4½
4½
4
4
3½
3

man vægter mit spil, mine modstanderes spil og de muligheder jeg fik,
er ikke åbenlys. Selvfølgelig er jeg
særdeles tilfreds smed udviklingen
og er ivrig for yderligere at spille.
Jeg tror, at alle der har set mit spil
i Shamkir, kan fornemme, at jeg har
det fint med at spille her. Her har alle
en stor passion og respekt for skak,
og mit team og jeg er blevet modtaget med stor gæstfrihed.”
Det var fjerde gang, at Carlsen
vandt mindeturneringen for Vugar
Gashimov. Han sejrede også i 2014,
2015 og 2018.

Sergej Karjakin (2753)
Magnus Carlsen,Magnus (2845)
Siciliansk / B33
1. e4 c5!?
Måske en overraskelse eftersom
Magnus førte turneringen med et
halvt points forspring til Karjakin,
der igen havde et point ned til de
nærmeste forfølgere. Karjakin stod
nærmest i en situation, hvor han
skulle vinde, fordi han i tilfælde af
remis var nødt til at hente et halvt
point i sidste runde og derefter også
skulle vinde en omkamp. Alligevel
valgte Magnus at være loyal over for
sin Sveshnikov, fordi den generelt er
solid, ligesom den i VM-matchen i
London viste, at den tillader en mulighed for hvid til at få en skarp
kamp:
2. Sf3 Sc6 3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6
5. Sc3 e5 6. Sdb5 d6 7. Sd5!?
Karjakin tager handsken op og går
i Caruanas fodspor. Efter London
vandt Magnus med de sorte brikker
mod Van Forest i Wijk aan Zee og
tidligere i turneringen i Shamkir
mod Navara. Efter partiet sagde
Magnus, at han var spændt på at se

7. Sd5 på brættet, fordi det altid fører
til spændende stillinger. Og mens
maskinerne synes at foretrække den
hvide stilling, så har folk en tendens
til at undervurdere den menneskelige faktor, samt at sorts stilling er
lettere at spille, idet sort som oftest
går efter modstanderens konge,
mens hvid skal balancere mellem de
positionelle chancer på dronningfløjen og sin egen konges sikkerhed.
7... Sxd5 8. exd5 Se7!?
Trækket fra 12. matchparti, omkampen og Van Forest. 8… Sb8 er
lige så godt og blev spillet i 8. og 10.
matchparti samt mod Navara, hvilket gjorde, at Karjakin ikke kunne
være sikker på, hvilket træk Magnus
ville foretrække.
9. c4 Sg6 10. Da4 Ld7 11. Db4 Lf5

Trækket fra 12. parti, senere foretrak
Magnus 11… Db8. Uanset hvad så
er den teoretiske debat under fortsat
udvikling, og den er langt fra afsluttet. Faktisk har det været en forholdsvis sjælden variant de senere år,
så derfor er der pludselig opstået en
oase af næsten uberørte, men utrolig interessante varianter i en populær åbning på højeste niveau.
12. Da4 Ld7 13. Db4 Lf5 14. h4 h5
15. Lg5!?
Naturligvis er Karjakin forberedt,
og han spiller det kritiske træk. Caruana spillede 15. Le3, men røg ind i
problemer, inden partiet omdiskuteret blev taget remis.
15... Db8 16. Le2 a6 17. Sc3 Dc7
I princippet er dette træk “nyheden”, fordi 17... Sf4 18. Lf1 Le7 19.
Lxe7 Kxe7 20. g3 Sg6 21. Db6 blev
spillet i partiet Houdini- Stockfish,
som Grischuk pointerede i sin interessante livekommentering under
VM-matchens 12. parti. Magnus’ idé
er meget afvigende fra dette – og
meget mere menneskelig. Han vil
ikke efterlade sin konge sårbar midt
på baglinjen, men derimod skal den
gemmes sikkert væk, inden han angriber den fjendtlige konge. Den
ubetydelige omkostning er h5-bonden. Sort går efter mat!
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18. g3 Le7 19. Le3 e4!
Et nøgletræk. Sf8-d7 for at dække
h5 før rokade er selvfølgelig muligt,
men teksttrækket er mere fristende,
fordi springeren på e5 har kig på f3
og d3 og begynder at forberede det
”aggressive” h4 – et hvidt g3 ligner
en svækkelse.
20. 0-0 0-0 21. Lxh5 Se5 22. Le2
Dd7

Hvid har vundet en bonde, men sort
zoomer øjeblikkeligt ind på de
ømme punkter i hvids stilling.
Umiddelbart truer 23… Lg4 fulgt af
en dødelig invasion på f3-feltet.
23. Da4 Dc8!
Selvklart ingen dronningafbytning og samtidig opretholdes truslen
… Lg4. Derfor må Karjakin handle.
24. c5?!
Alt for ambitiøst, nu hælder partiet til sorts fordel. 24. Dd1, der kontrollerer g4, var det rigtige træk. Sort
står dog fint efter 24… Sxc4, da 25.
Lxc4 Dxc4 26. Ld4 fører til en lige
stilling. Imidlertid er det det bedste
den hvide stilling tilbyder. Fra nu af
bliver det kun værre. Meget værre.
24... dxc5 25. Sxe4 c4!?
Magnus var glad for dette træk
efter partiet. 25… b5 var også en
mulighed, der tvinger hvid til en
”selvbinding” med 26. Dc2. Men
som computeren viser efter 25… c4,
er 26. Dc2! fortsat det bedste træk, så
hvorfor tvinge hvid til den rigtige beslutning?
26. Sc3 b5!
Magnus sagde, at han så 26... Ld3
27. Sxd3 Sf3+ 28. Kg2 Sxh4+, der

giver remis ved evig skak, men selv
om det med henblik på turneringsstillingen ville være et godt resultat,
er det for fristende at forfølge de
sorte angrebsmuligheder
27. Dd1 b4!
Et nyt krafttræk. Det ødelægger
rigtig nok soliditeten i den sorte
bondestruktur, men det er af større
betydning at tvinge den hvide springer så langt væk fra kongefløjen som
muligt, hvor partiet er i gang med at
blive afgjort. Og så må man heller
ikke glemme, at trækket giver den
sorte løber adgang til feltet e4.
28. Sa4 Le4

29. Dd4
Hvis 29. f3, så er 29.... Dh3! afgørende.
29... Df5 30. f4?
Logisk, men nu står sort til gevinst. Absolut sidste chance var 30.
f3! Efter 30... Sxf3+ 31. Lxf3 Lxf3 32.
Df4 kan hvid forsvare sig. Bedre er
30... Lxf3, men efter det kølige 31.
Tae1! kæmper hvid fortsat.
Med en række powerfulde træk
viser Magnus sine angrebsfærdigheder:
30... Dg6!
Et fornemt intermezzo.
30... Sd3 31. g4! Dh7 32. h5 er ikke
så klart, men ved at angribe g3, tvinger sort hvid til at lade f4 stå udækket:
31. Lf2 Sd3 32. h5 Df5!
Dette er den store forskel. Den basale pointe er, at efter 33. g4 er Dxf4
nu muligt, fordi løberen på f2 blokerer for tårnet på f1. 32... Sxf4 så fri-
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stende ud, men efter 33. Tae1 Df5
vender 34. Lg4!! helt rundt på det,
fordi hvid vinder efter 34... Dxg4 35.
Txe4 Se2+ 36. Kg2!
33. Lg4
Bedre var 33. Lxd3, sort vinder
dog stadig uanset hvad, han slår tilbage med.
33... Dxg4 34. Dxe4 Ld6
Truer selvfølgelig med at slå på f4,
men selv om det er muligt at forhindre, så er hovedtemaet, at den sorte
springer på d3 dækker e1-feltet som
betyder, at hans tårn kan invadere
uhindret i e-linjen.
35. Dg2 Tae8! 36. Ld4 Dxh5!
Præcist spil til det sidste.
36... Te2 37. Df3! ville forcere en
afbytning som ville give hvid et lille
håb i et dårligt slutspil. Nu er 37…
Te2 en dødelig trussel, da 38. Df3 tillader mat på h2.
37. Df3 Dg6!
Igen synes det langsomt, men akkurat som i 34. træk benytter sort
truslen mod f4 til at nå sit endelige
mål:
38. Kh1 Te4! 39. Lf2 Tfe8

Truslerne er talrige. 40… Sxf4, 40...
Te2 eller 40... Sxf2+ fulgt af 41…
Te3. Karjakin havde set rigeligt og
opgav. Det betød, at Magnus allerede
havde vundet turneringen inden sidste runde – og samtidig var det hans
fjerde gevinst i træk(!) mod 7. Sd5.
Minder om Kasparovs turneringsdominans og hans kongeindere dukker op.
0-1.

Magnus Carlsen (2845)
Alexander Grischuk (2771)
Spansk / C65
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 Sf6
Grischuk var halvandet point efter
Magnus før sidste og skulle koncentrere sig om andenpladsen, som han
delte med Ding og Karjakin. Derfor
vælger han Berlins soliditet frem for
Najdorfs aggressivitet.
4. d3 Lc5 5. c3 0-0
Tidligere i turneringen havde
Grischuk spillet det populære 5… d5
mod Anand, men nu returnerer han
til hovedvarianten.
6. 0-0 d6

7. La4!?
Et træk som måske forklarer Berlins popularitet. Hvis hvid frivilligt
spiller La4, så må 3… a6 være et
meget dårligt træk! Mere seriøst:
Denne slags stillinger, hvor hvid alligevel spiller ”halve” træk som 7. h3
eller 7. Te1, så kan ventetrækket La4
ikke være dårligere. Alligevel ser det
en kende underligt ud!
7... Se7 8. Lc2 Sg6 9. d4 Lb6 10.
a4!?
Bortset fra den oplagte trussel 11.
a5, der vinder en officer, så går hvids
koncept på, at han skubbe sin abonde så langt frem som muligt;
derefter vil han skabe noget forvirring på den anden side af brættet, så
han kan benytte det til at forvandle
a-bonden til dronning. Det lyder
som et eventyr, men så studer nøje
resten af partiet!

10... c6 11. dxe5!?
En forenkling af stillingen. Hvid
har netop fået en fordel i centrum
for så straks at skabe en symmetrisk
struktur bare for at kunne promovere a-bonden.
11... Sxe5
Strengt logisk gør sort ikke ret
meget forkert i dette parti, hvis noget
skal komme i betragtning, er det
dette træk.
Sort bytter en springer, som han
har brugt tid på at plante på g6, med
en hvid springer, som kun har trukket en gang indtil nu.
12. Sxe5 dxe5 13. Dxd8 Txd8 14.
a5
For sin investering nåede Magnus
sit mål.
14... Lc5
Det aktive valg. 14… Lc7 er naturligvis mere passivt, men det indeholder en vigtig pointe: efter 15. Le3
Le6 16. f3 b6!? tvinger sort hvid til et
valg på dronningfløjen: 17. a6!? er
det kritiske træk, men eftersom sort
ikke har spillet … b5, betyder det, at
a7 ikke er et mål, og det er meget
uklart, om a6 er en svaghed eller et
aktiv.
Selvfølgelig kan der spilles 17.
axb6, men så har sorts operation
været en succes, eftersom hvids pres
på dronningfløjen er forduftet.
15. Sd2 Le6 16. Te1
Da 16. Sb3 Sxe4! er muligt, skal
hvid først konsolidere, før han fortsætter med sin plan.
Nu kan 16...Sd7 17. Sb3 Le7
spilles, men efter 18. Le3 – i hvert
fald som det ser ud – har hvid en lille
fordel på grund af sorts sårbare
dronningfløj. Hvis sort har spillet logisk og solidt indtil nu, hvorfor
skulle Grischuk så begynde at ændre
på det?
16... b5!?
Tager terræn og truer potentielt
… a6, hvor sort kan påstå, at hvids
bonde er en svaghed. På den anden
side er hvid ikke selv begejstret for at
skulle spille a6 for tidligt, da det giver
sorts løber feltet b6.
17. Sb3

17... Lxb3
Naturligvis et diskutabelt træk,
men også typisk for Grischuks ”høje
niveau-stil”.
Han begrænser sig ikke til en general betragtning som ”hvid har nu
løberparret”.
Grischuk går dybere en det og
siger:
– Ja, hvid har selvfølgelig løberparret, men til gengæld har jeg kontrol over d-linjen og undgår det
ellers moderate, akavede tryk på
dronningfløjen, ligesom mine lette
officerer er umiddelbart aktive, mens
hvids løbere skal kæmpe for at finde
naturlige udviklingsfelter.
Men måske havde 17. Sd7!? været
et fornuftigere valg. 18. Sxc5 Sxc5 19.
Le3 Lb3! fremtvinger en interessant
stilling med uligefarvede løbere efter
20. Lxc5 Lxc2 21. a6. Ud fra et menneskeligt perspektiv er sorts a7bonde en evig svaghed, og tårnafbytninger vil ikke ændre på problematikken.
Dog kan sort hævde, at kontrollen
over d-linjen gør, at hvid ikke kan
gøre fremskridt, fordi sort vil doble
tårnene på d7 og d8, som solidt dækker a7-bonden – reelt et uindtageligt
fort, hvis man altså skal tro på maskinen.
18. Lxb3 Sg4
Aktivt, men det skaber ikke mere
end en trussel, der nemt pareres. 18...
Tab8!? 19. Kf1 b4 giver begge sorte
tårne kontrol i de åbne linjer, men
efter 20.
La4!? begrænser hvid umiddelbart
sort aktivitet samtidig med, at et an-
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greb indledes mod de sorte svagheder.
19. Te2 Td6
Skaber truslen 20... Sxf2 21. Txf2
Tf6!
20. Lg5 Kf8 21. Tf1!
Sætter pres på f2. Grischuk har
måske fremprovokeret dette “passive” træk, men kun den første del af
det er rigtigt. Hvid havde rigtig nok
intet valg, men ved at sætte tårnet på
f1 – og med stor glæde – passer det
fint ind i hans næste ekspansionsplaner.
21... Sf6 22. g3!
Et nyt træk, der smukt forbinder
nødvendigheden med det virkningsfulde.
f4 er potentielt hvids mulighed for
at gøre fremskridt, og ved obligatorisk at flytte kongen ud af bindingen
i diagonalen g1-a7 tilføjer dette, at
hvid kan slå tilbage med g-bonden
på f4, ligesom der er åbnet en motorvej til centrum for den hvide
konge via g2 og senere f3.
22... a6 23. Kg2 Sd7 24. Lc1!
Besvarer spørgsmålet om, hvor
hvid vil udvikle denne løber. Det vigtigste var, at hans Ta1 kom i spil, og
med dette fuldført går den sortfeltede løber gladelig tilbage til sit udgangsfelt, hvor den sikkert står pænt
gemt væk, mens den stadig er klar til
at komme med i kampen ved først
givne lejlighed.
24... La7 25. f4 f6 26. h4!

Mit første møde med Magnus var en
gæstelektion ved en lejr for de yngste

norske talenter.
Jeg talte om Larsen og havde naturligvis en stribe øvelser, hvor det
korrekte svar hver gang var at rykke
h-bonden!
Natasha Regan and Matthew Sadlers fascinerende “Gamechanger”
vier et helt kapitel til AlphaZeros tilgang til spillet sammenlignet med
”normale” maskiner. AlphaZero flytter fløjbønderne betydeligt mere aggressivt.
Det ville have varmet den danske
kæmpes hjerte at høre, at dette tema,
som han konstant skrev var undervurderet i skak, nu vedligeholdes og
raffineres af den banebrydende teknologi!
Hvis a5 og h5 i dette parti ser
mærkeligt ud for dig, så tænk blot på
betydningen af at have den svage
sorte bonde på a6, og adgangen til g6
for den hvide løber.
Det er sådanne detaljer, der får
den sorte stilling til at kollapse, og de
blev skabt af at randbønderne flyttede fremad.
26... Te8 27. h5 h6 28. La2 c5
I bakspejlet er det nemt at kritisere
dette træk, men Grischuk pointerede
på pressekonferencen bagefter, at det
netop er i bakspejlet.
For ham lignede trækket den perfekte timing.
Den svage e4-bonde så ud til at
betyde, at hvid skulle bruge et træk
på at konsolidere, inden han kan foretage sig noget aktivt.
Den præmis er imidlertid forkert.
Sorts bedste chance var at skabe
modspil med 28... exf4 29. gxf4 Sc5,
ideen er 30. e5 Sd3! og sort er stadig
inde i partiet.
29. Le3!
Et træk som man nemt overser, eftersom det ofrer en fuldfed centrumsbonde.
29. c4 er computerens alternativ,
som sjovt nok samtidig blokerer
sorts løber på a7, men også den
hvide på f2!
Hvid står bedst, men ikke nær
så spektakulært, som det sker i partiet.
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lige felt.
39. Td6!
Her opgav Grischuk. Hvid vinder
a-bonden og fører derefter sin egen
mekanisk til forvandling efter Txa6
Lb8 Ta8 Ta8 og a6+a7.
På mange måder et fantastisk

29... exf4 30. gxf4 Txe4 31. Lb1
Te7 32. Tfe1

parti. Hvid fik intet ud af åbningen,
og sort spillede herefter kun sunde
og logiske træk. For at citere Grischuk: ”Magnus spillede ufatteligt
godt”.
1-0.

Carlsens top-5

Hvid har givet en hel bonde, men
med den dødelige trussel 33. Lg6,
bliver 34. Lxc5 ligeså dødeligt på
grund af matmotiverne på e8.
32... f5?
Det overraskende 32... Sb8! var
metoden til at kæmpe videre, hvor
håbet er ... Sc6, Tdd7 og c4. Naturligvis vil hvid forhindre befrielsesforsøget, mest effektivt med 33. Kf3
Sc6 34. Lf5!?, der forhindrer tårnet i
at komme til d7. 34... c4? besvares
med 35. Lxa7 Txe2 36. Txe2 Sxa7 37.
Lg6! Td8 38. Te6!, der henter bonden
på a6 med nem gevinst.
33. Lxf5 Sf6 34. Kf3 Sd5
Grischuk sagde, at dette træk for
ham så ud til at give modspil, men
Magnus’ næste træk er en kold afvaskning:
35. Td2!
Hvid står alligevel bedst, men i
gunstige stillinger er de taktiske muligheder ofte i dit favør. 35... Sxe3 36.
Txd6 Sxf5 37. Txe7 vinder for hvid,
da tårnet og fribonden let udmanøvrerer de to lette officerer. 37...
Sxe7 38. Txa6 Lb8 39. Ta8! Sc6 40. a6
fulgt af 41. Txb8 Sxb8 42. a7 som
den simple variant.
35... Lb8 var en variant som begge
spillere så på, men som de kasserede
på grund af 36. Lxc5! Txe1 37. Txd5,
da 37... Ke7 bliver mødt af det
smukke 38. Te5+!, eftersom hvid
ender med en ekstra officer efter 38...
Txe5 39. fxe5.
35... Td8 36. Le4 Ted7 37. Ted1

Der er ikke længere behov for taktisk
magi, nu søger hvid afbytninger.
38. Txd7 Sxd7
38... Txd7 var måske en anelse
mere illustrativt, da sort efter 39.
Txd7 Sxd7 40. Lb7 Sb8 41. Ke4 er
bundet helt sammen. Løberen er ude
af stand til at dække bonden og
springeren blokerer dens eneste mu-

Magnus Carlsen kan se tilbage på Shamkir som en af sine bedste turneringer nogensinde: “Både hvad angår resultatet og partierne,” sagde
verdensmesteren. Han fortsatte det imponerende spil i Grenke, og med
en præstationsrating på næsten 3000 kommer begge turneringer ind på
en top-5 hos Carlsen:
1. Nanjing 2009 8 point/10 (3002)
2. London 2012 6½/8 (2994)
3. Grenke 2019 7½/9 (2990)
4. Shamkir 2019 7/9 (2988)
5. Shamkir 2015 7/9 (2981)

Verdensmesteren benytter enhver lejlighed til at spille fodbold. Her svinges champens kreative venstreben under den traditionelle kamp.
Foto: Shamkrichess.com

Stor dybde og nye højder i Shamkir • 51

BEGYNDERSKAK

ved Carsten Hansen

VIGTIGE SLUTSPIL

I denne stilling er hvid nødt til at
tvinge den sorte konge til enten a8
eller h1 for at kunne sætte mat. Men
først er han nødt til at koordinere
sine brikker, hvis noget skal opnås.
1. Kc6 Kf4 2. Sc4 Kg5 3. Se5 Kf6
4. Kd6 Kg7

“Dette er den første nøglestilling,
der skal huskes.
Nu kan den sorte konge ikke komme tilbage til
det “forkerte” hjørne”.

– mat med løber og springer
føre det til gevinst. Noget andet er, at
det kan have konsekvens at det ødelægger ens turnering.
Både den tidligere VM for damer,
Anna Ushenina fra Ukraine, stormester Vladimir Epishin fra Rusland
har begge måttet sande, at det ikke er
så nemt at finde ud af på egen hånd,
og de måtte give sig til takke med et
halvt point.

Teknikken skal vises

F

or nogle måneder siden arbejdede jeg med noget materiale om
simple matsætninger for begyndere,
og da kom spørgsmålet op, hører
mat med løber og springer mod
enlig konge i denne kategori? Det
har jeg altid syntes det gjorde, og det
var da også en af de ting, som jeg
lærte i forbindelse med, jeg tog
Dansk Skoleskaks guldspringerprøve
tilbage i 1983 (puha – det er mange
år siden!). Det krævede lidt øvelse,
men så var den hjemme og siden da,
så har den teknik ligget i håndleddet.
I Jeremy Silmans “Silman’s Complete
Endgame Course” argumenterer forfatteren for, at det er de færreste, der
nogensinde bliver udsat for dette
slutspil, og det derfor er unødvendigt at bryde hjernen med det.
Hvorfor synes jeg så, at det er en
frygtelig misforståelse?
Et er, at det er vildt pinligt at føre
med to officerer og så ikke kunne
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Men de er langt fra alene på den
front. Stormester Harika Dronavalli
fra Indien klarede det med nød og
næppe i VM-semifinalen for damer
for et par år siden. Siden da er det
næsten blevet kutyme at lade en spiller bevise, at han/hun behersker teknikken. For nogle måneder siden var
der flere stormestre, der skulle bevise
det i den samme runde Europamesterskabet for klubhold.
Men omvendt, så klarede Judit
Polgar det i et hurtigskakparti som
blev spillet blindt, og dertil vandt
hun tid på uret, mens hun gjorde
det!
I mine egne partier har det optrådt fire gange, to gange har jeg
skullet sætte mat, hvilket skete, hvorimod det de andre to gange mislykkedes mine for modstandere, den
ene var sågar en international mester.
Jeg behøver vist ikke at sige, at han
var rimeligt tosset bagefter, dels på
sig selv og dels på mig over, at jeg
havde tvunget ham til at bevise at
kan ikke kunne det …

Hjernecellerne kommer i
omdrejninger
Hvad jeg synes er ligeså vigtigt er, at
man lærer hvordan løber og springer
arbejder sammen. I går udvekslede
jeg beskeder med den norske stormester Jon Tisdall på Twitter. Og han
var af samme opfattelse, det er en
god øvelse at varme op på, så hjernecellerne kommer op i omdrejninger før et parti.
Til at begynde med kan denne
simple matsætning se utrolig svær
ud, det havde jeg såmænd selv lidt
vanskeligheder ved, da jeg først forsøgte at lære det. Men når man forstår nogle få vigtige stillinger, så går
det faktisk ganske nemt. Dertil kommer, at når man først har fået det
lært, så glemmer man det ikke igen.
For at sætte mat skal alle tre brikker arbejde sammen om at tvinge
sorts konge ind i et hjørne, der er af
samme feltfarve som løberen. Man
kan ikke fremtvinge mat i et hjørne
der ikke har løberens feltfarve.

Hvid i trækket

Sort er ikke forfærdelig bange for at
løbe ind I dette hjørne, da han ikke
kan blive sat mat derinde.
5. Ke6 Kg8 6. Kf6 Kh8

Den sorte konge er nu I det “forkerte” hjørne, men det er nemt at
tvinge ham ud derfra og denne sekvens er meget vigtig at huske
7. Sf7+! Kg8 8. Lf5!
Et tempotræk, der tvinger sorts
konge væk fra g8.
8… Kf8 9. Lh7!
Dette er den første nøglestilling,
der skal huskes.
Nu kan den sorte konge ikke
komme tilbage til det “forkerte”
hjørne.

9… Ke8 10. Se5!
Dette er allerede den anden nøglestilling.
Springeren tager d7-feltet fra den
sorte konge, og som vi skal se herunder, så står den perfekt, hvis sort
spiller kongen tilbage til f8.

10… Kd8
Dette er den eneste måde sort kan
udfordre hvid, som nu skal vise, at
han forstår, hvordan man undgår, at
den sorte konge undslipper matnettet.
Hvis sort spiller 10... Kf8, så er det
ret nemt at tvinge sorts konge til a8:
11. Sd7+ (endnu et felt er taget væk
fra den sorte konge) 11… Ke8 12.
Ke6 Kd8 13. Kd6 Ke8

14. Lg6+ (endnu et felt; hvid fortsætter med at gradvist skubbe sorts
konge over til det hvide hjørne) 14…
Kd8 15. Sc5 Kc8 16. Le8 (dette er
efter min mening den mest forståelige fortsættelse, men Ifølge min
computer er 16. Lf5+ ligeså godt:
16… Kd8 17. Se6+ Kc8 (eller 17...
Ke8 18. Lg6 mat) 18. Kc6 Kb8 19. Sc5
Ka7 20. Kc7 Ka8 21. Kb6 Kb8 22.
Sa6+ Ka8 23. Le4 mat) 16... Kd8 17.
Lb5 Kc8 18. Ld7+ (igen tager hvid et
felt fra den sorte konge) 18… Kb8
(18... Kd8 19. Se6 mat) 19. Kc6 (kongen trænger sig på til at hjælpe med
matsætningen) 19… Ka7 20. Kc7
Ka8 21. Kb6 Kb8 22. Sa6+ Ka8 23.
Lc6 mat.
Det er god ide at øve sig på denne
metode, så man kan den udenad.
11. Ke6!
Det er vigtigt at holde hovedet
koldt i denne fase, da det oftest er her
hvor folk går galt i byen og lader
sorts konge slippe ud af netter. Med
lidt omhu løber den sorte konge
ingen vegne, men de næste par træk
er kritiske.
11… Kc7 12. Sd7!
Den tredje nøglestilling! Igen et
vigtigt springertræk, som sammen
med hvids næste træk endegyldigt
skærer sorts konge af fra at stikke af.
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12… Kc6 13. Ld3!
Den fjerde nøglestilling. Så blev
den rute også afskåret. Kombinationen af de to foregående træk er nok
det, jeg havde sværest ved at forstå,
da jeg lærte at sætte mat med løber
og springer.

18… Kc8 19. Ld7+ Kb8
Selvfølgelig ikke 19… Kd8? på
grund af 20. Se6 mat, men enden er
nær under alle omstændigheder. Nu
trænger hvids konge sig på …
20. Kc6 Ka7 21. Kc7 Ka8 22. Kb6
Kb8 23. Sa6+ Ka8 24. Lc6 mat.

Tåkrummende pinligt
Lige for at illustrere, hvor tosset det
kan se ud, når man ikke kan, så lad
os se stormester Epishins forsøg.
Vi kommer ind i partiet efter sorts
126. træk:
Robert Kempinski
Vladimir Epishin
Tyske Bundesliga 2001

13… Kc7 14. Lb5 Kc8
Hvis kongen forsøger at løbe I den
anden retning, så er der heller ingen
hjælp at finde: 14... Kd8 15. Lf6 Kc7
16. Ld5+ Kd8 17. Kd6 Kc8 18. Ke7,
og resten er ganske nemt: 18… Kb7
19. Kd7 Kb8 20. La6 Ka7 21. Lc8 Kb8
22. Sb4 Ka7 23. Kc7 Ka8 24. Lb7+
Ka7 25. Sc6 mat. Ja, kongen kan også
blive sat mat på b8!
15. Kd6 Kb7 16. Ld3 Kc8 17. Sc5
Kd8 18. Lb5
Det ser ud som at hvid flytter
rundt med sine brikker uden den
helt store plan, men han tager langsomt men sikkert, og det der tæller i
dette slutspil, tager han felter væk fra
den sorte konge, indtil den er fanget
i hjørnet.
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127. Kf3 Lc5 128. Ke4 Kc4 129. Kf5
Kd5 130. Kf6 Ld6 131. Kf7 Se5+ 132.
Ke8 Ke6?
Indtil her var det gået flyvende,
men nu lader han hvid slippe over
mod det hvide hjørne.

133. Kd8 Sf7+?
Her skulle sort have trukket i
bremsen og spillet 133… Kd5 134.
Kc8 Kc6 og flugten er stoppet.
134. Kc8 Kd5 135. Kb7 Kc5 136.
Ka6 Lc7 137. Kb7 Kd6 138. Ka6 Kc6
139. Ka7 Sd6 140. Ka8 Ld8 141. Ka7
Kb5 142. Kb8 Kb6 143. Ka8 Sb7
144. Kb8 Lc7+ 145. Ka8 Kc6 146.
Ka7 Sc5 147. Ka8 Sd7 148. Ka7 Sb6
149. Ka6 Lb8
Så ser han ud til at være på rette
kurs igen, men det viser sig hurtigt,
at det er slet ikke tilfældet!
150. Ka5 Kc5?
Fra det ovenstående så burde det
være klart, at 150... Sd5 er det rigtige.
Helt tilbage i 1748 viste franskmanden Philidor (den samme som har
1.e4 e5 2.Sf3 d6 opkaldt efter sig)
den følgende variant i sin lærebog
om skak: 151. Ka6 Sb4+ 152. Ka5
Kc5 153. Ka4 Kc4 154. Ka5 Lc7+
155. Ka4 Lb6 156. Ka3 Sd3 157. Ka4
Sb2+ 158. Ka3 Kc3 159. Ka2 Kc2
160. Ka3 Lc5+ 161. Ka2 Lb4 162. Ka1
Sd3 163. Ka2 Sc1+ 164. Ka1 Lc3 mat.
Altså fint indenfor 50-træksreglen.
Det kan såmænd gøres endnu hurtigere, som vi så tidligere.
151. Ka6 Ld6? 152. Kb7 Kb5 153.
Ka7
Så er hvid tilbage i hjørnet. Resten
er tåkrummende pinligt. Men jeg vil
lade det op til jer derhjemme at se
hvor mange fejl I kan finde.
153… Kc6 154. Ka6 Lb8 155. Ka5
Sd5 156. Ka6 Lc7 157. Ka7 Lb6+ 158.
Kb8 Lc5 159. Ka8 Sc7+ 160. Kb8
Sb5 161. Ka8 Kb6 162. Kb8 Sa7 163.
Ka8 Ka6 164. Kb8 Lb6 165. Ka8 Sb5
166. Kb8 Sd6 167. Ka8 Kb5 168. Kb8
Kc6 169. Ka8 Lc7 170. Ka7 Sb7 171.
Ka8 Sc5 172. Ka7 Lb6+ 173. Ka8 Lc7
174. Ka7 Sd7 175. Ka8 Ld6 176. Ka7
Sb6 177. Ka6 Lb8 178. Ka5 Lc7 179.
Ka6 Sc8. Remis.
Ja, kønt var det ikke.

Det var det hele for denne i ombæring. Vi vender ikke tilbage, men
jeg håber, at I har lært lidt i de forgangne artikler.

Helt affældig føler jeg
mig ikke endnu
Dannebrog gik til tops ved senioreuropamesterskaberne på den græske ferieø Rhodos.
Det var Jens Kristiansen, der føjede endnu en titel til sit CV. Her følger hans personlige
beretning om rating, alder, pension, penge og ikke mindst skakken i det græske.

I

de sidste to-tre år er det gået
jævnt ned ad bakke med mit ratingtal, på tidspunkter til godt under
2400. Selvfølgelig må man i min
alder regne med en uundgåelig, irreversibel tilbagegang, og det må man
bare tage med godt humør. Men helt
affældig føler jeg mig ikke endnu, og
jeg er stadig meget glad for skak og
bruger dagligt mange timer på spillet, så det er bare at klø på. Fremskreden alder kan også blive en alt
for nem, men ikke særlig forstandig
undskyldning/bortforklaring for
dårlige resultater.
Et vendepunkt kom i efteråret
2018 med godt spil og en delt andenplads i Larsens Nordjyske Memorial. Men det der med at komme
med i nogle sportsligt interessante
turneringer kræver mindst to ting:
Invitationer med rimelige vilkår, og
dem får man ikke mange af som
GMer med lavt ratingtal. Og ellers
PENGE og dem har man jo ikke
mange af som alderspensionist, selv
om jeg dog i det daglige ikke lider
nogen nød og i det hele taget har det
godt og nyder tilværelsen.

10.000 kr. af på deltagelse i et af de
store, internationale seniormesterskabet, så meget koster sådan noget
bare. Altså tilmeldte jeg mig seniorEM i starten af april på Rhodos,
plus65-gruppen.
“Allerførst havde jeg det
ustyrlige held at min
modstander, en englænder på
ca. 2000 lykkedes at tabe et
helt lige tårnslutspil efter jeg
tidligere havde været slemt på
hælene.”

Efter fire deltagelser i senior-VM var
det min første deltagelse i EM, der
generelt ikke er helt så stærkt besat
som VM. Jeg var seedet som nummer fire, men da jeg jo anser mig for
voldsomt underratet, var jeg ganske
optimistisk m.h.t. chancerne.
Men bortset fra divikampene
havde jeg ikke spillet i næsten et
halvt år, og rusten føltes tydeligt i de
første runder.
Allerførst havde jeg det ustyrlige
held at min modstander, en englænder på ca. 2000 lykkedes at tabe et
helt lige tårnslutspil efter jeg tidligere
havde været slemt på hælene. Anden

I skakkens tjeneste
Men så fandt en kreds bornholmere
sørme ud af at jeg skulle udnævnes
til årets ”Sport of Exellence” medfølgende en pris på en pæn pose penge.
Og dem syntes jeg så anstændigvis
væsentligst burde bruges på det jeg
fik dem for: Skakken!
Jeg havde igen råd til at fyre ca.

Fællesspisning i den danske lejr. Fra venstre Jens Kølbæk, Peter Birk Petersen,
Peter Nielsen og Jens Kristiansen.
Foto: Gertrud Permin.
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runde var også noget værre rod, indtil min modstander gik helt galt i
komplikationerne. I tredje runde
havde jeg nogenlunde fundet kadencen og vandt rimeligt stilrent over
svenskeren Hedin.
“Turneringen var velorganiseret og hotellet fint med
særdeles god, kulinarisk forplejning. Men det lå altså ca. 10
km. fra selve Rhodos by, og da
det var i forsæsonen, var det
eneste jeg rigtigt så og mødte
af lokalbefolkningen
håndværkere der gjorde klar til
det store boom.”

Ratingmæssigt – og i det hele taget
– var mine værste konkurrenter russiske GM Balashov, tysk-russiske IM
Chevelevitsch og russiske IM Kalegin. De to førstnævnte mødte jeg
med hvid i 4. og 5. runde, men jeg fik
ikke rigtigt fat i noget, så remis.
Som næsten sædvanligt ved disse
turneringer var forholdene fortrinlige, men som nævnt får man også
lov at betale for det. Turneringen var
velorganiseret og hotellet fint med
særdeles god, kulinarisk forplejning.
Men det lå altså ca. 10 km. fra selve
Rhodos by, og da det var i forsæsonen, var det eneste jeg rigtigt så og
mødte af lokalbefolkningen håndværkere der gjorde klar til det store
boom. Sådan er det bare ved mange
turneringer, men heldigvis er det jo
først og fremmest skakken, man er
kommet for.
Før 6. runde besluttede jeg at tage
med på en ekskursion til det gamle
Rhodos, om ikke andet så bare for at
modvirke den begyndende lejrkuller.
Det blev en fin tur på fire timer med
megen traven op og ned ad trapper.
Efter frokosten og lidt mast satte jeg
mig til brættet overfor den ikke
uefne israelske IM Birnboim. Nå,
den slags prøvelser går ofte meget
bedre, end man frygter.

Nathan Birnboim 2365
Jens Kristiansen (2375)
Siciliansk / B50
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. c3 Sf6 4. Ld3!?
Et lidt skævt, men ikke ukendt alternativ til det mere normale Le2.
Hvid vil sætte løberen ned på c2 og
så komme med d2-d4. Jeg har dog
aldrig været imponeret over spillemåden og vælger den anerkendte
modgift.
4... Lg4 5. 0–0 Sc6 6. Te1 e6 7. h3
Lh5 8. Lb5!?
Lidt underligt, Lc2 må være det
rigtige i tråd med hele spillemådens
ide. Birnboim spillede generelt med
“let hånd”, hurtigt og uden de store
dybder. Efter flere af sådanne unøjagtigheder i det følgende kommer
han efterhånden i en ret så ubehagelig stilling.
8... Db6 9. Sa3 a6 10. Lf1 Le7 11.
d3 0–0

12. Lf4?
Herefter får jeg for alvor godt fat.
Jeg troede at han ville spille sådan
noget som Sc4 fulgt af g4 og e5, og
det havde sikkert også været bedre.
12... d5! 13. e5?
Og så går det helt galt for ham.
Slag på d5 var trækket, men særligt
spændende er det ikke for hvid. Efter
exd5 exd5 ser især hvids springer på
a3 ret så malplaceret ud. Og jeg
havde det helt fint. I min lidt søvnige
tilstand havde jeg ikke skulle bruge
energi på andet end ret naturlige
træk.

56 • Helt affældig føler jeg mig ikke endnu

13... Sd7 14. g4 Lg6 15. Dd2 f6!
Nemlig! f-linjen åbnes.
16. exf6 Txf6 17. Sh4 Txf4 18.
Sxg6 Tf7 19. Sxe7+ Sxe7

En herlig stilling at være på den rigtige side af! Sorts springere hopper
ind på en massegode felter på kongefløjen, og så er der jo også lige flinjen.
20. f4 Sg6 21. f5 exf5 22. Lg2 Dd6
23. c4 Sde5 24. cxd5
24. Lxd5 Dxd5! 25. cxd5 Sf3+ osv.
24... fxg4 25. Sc4 Sxc4 26. dxc4
gxh3 27. Lxh3 Sh4 28. Lg2 Dg3 29.
Te3 Sf3+ 30. Txf3 Txf3 31. Td1 Tf4
32. De2 Taf8 33. d6 Th4
En forbløffende let gevinst, men
sådan nogen skal også til hvis man
skal vinde turneringer.
0–1.
Nu førte så Balashov, Kalegin og jeg
med 5 af 6, og jeg skule så op mod
Kalegin med hvid. Han spiller kongeindisk og gør det godt. Med udgangspunkt i denne herlige åbning
havde vi ved VM i 2014 er gevaldig
slagudveksling der dog endte remis.
Jeg kunne i forberedelser ikke rigtigt
finde på noget godt med hvid, men
så kom jeg på den ide at vende situationen om.
Jens Kristiansen (2375)
Evgenij Kalegin (2420)
Kongeindisk i forhånden / A08
1. e4 c5 2. Sf3 e6 3. d3!
Sådan! Han skal sgu selv få lov at
spille mod sin elskede kongeinder!

3... Sc6 4. g3 g6 5. Lg2 Lg7 6. 0–0
Sge7 7. c3 d5 8. De2!?
Her har jeg og mange andre ofte
tidligere spillet det tilsyneladende
naturlige Sbd2.
Men som det også fremgår af fortsættelsen er det ofte smart at kunne
spille a4 og Sa3 når sort kommer
med b6 og La6.
Og den ide giver jo påmindelser
om klassikeren Petrosjan-Larsen,
1966!
Kalegin brugte allerede lang tid,
vel et tegn på at han var kommet lidt
på udebane.
8... b6 9. e5 La6 10. a4 h6 11. h4
Dd7 12. Sa3 Sa5!?

Ups! Den havde jeg ikke forudset, så
jeg brugte noget tid på at granske
stillingen. Kom frem til at trækket
godt nok er en spændende ide, men
næppe særligt godt.
13. Dd1! c4
Ret så nødvendigt da hvid truer
b4, men nu åbnes der for diagonalen
for hvids Lc1, og stillingen åbnes i
det taget, og hvid er bedre udviklet.
14. dxc4 Sxc4 15. Sxc4 Lxc4 16.
Te1 Sc6 17. b3 La6 18. La3
Det var især denne stilling jeg
måtte kigge lidt dybere i under tænkepausen over sorts 12.træk. Sorts
stilling er svær da han er nødt til at
bytte de sortfeltede løbere for at få
kongen i sikkerhed, men det efterlader jo mange huller på de sorte felter.
Derudover ligger c3-c4 i luften.
18... Lf8 19. Lxf8 Kxf8 20. c4! Td8
21. cxd5 Dxd5

22. Dc1!
Man kan sikkert også vinde slutspillet efter dronningafbytningen,
men det spillede er langt kraftigere
medicin. Den hvide dronning peger
i begge retninger mod gode felter og
sorte svagheder.
22... Sd4 23. Sxd4
Og her erklærer Stockfish at man
også vinder, og måske mere elegant
med 23.Df4 Se2+ 24.Txe2 Lxe2
25.Df6 Th7 26.Sg5 og så er det jo
nok rigtigt. Jeg kunne nu godt lide
det jeg spiller hvor den hvide dronning pludselig falder ind i sorts stilling fra den anden kant af brættet.
23... Dxd4 24. Da3+ Kg8
Efter 24... Dc5 25. b4 De7 26. b5
Dxa3 27. Txa3 Lc8 28. Tc1 er slutspillet helt håbløst for sort.
25. De7 Dd7 26. Df6 h5 27. Lc6!
Dxc6
I resignation søger han efter det
sidste fusk. Men jeg havde god tid og
ikke svært ved at holde hovedet
koldt.
28. Dxd8+ Kh7 29. Df6 Lb7 30.
Dxf7+ Kh6 31. f3 Dc5+ 32. Kg2 Td8
33. Df4+ Kh7 34. Tac1 De7 35. Dg5
Df7 36. Tc3 Tc8 37. Tee3 Dd7 38.
Ted3 Ld5 39. Dc1 Txc3 40. Txc3
Vel nok mit bedste parti turneringen.
1–0.

vendige medgang i turneringen.
Chevelevitsch er i øvrigt en af disse
ganske mange, ikke ganske unge
tyske spillere med russiskklingende
navn. Fik snakket en del med ham,
og den er god nok. Han har en baggrund i sovjetisk skak og kom til
Tyskland i 2000 uden noget ELO-tal.
Men han er altså blevet IM og har
endda scoret en GM-norm i Bundesligaen. Han fortalte at han snart
går på pension, og SÅ skal han for
alvor til at spille skak! Watch out!
I næstsidste runde vandt jeg i rimelig god stil over engelske Stebbings, men Balashov vandt igen
forbløffende nemt over Kalegin, der
åbenbart var klasket helt sammen
efter nederlaget mod mig.

Sidste runde
Inden sidste runde lå Balashov og jeg
helt lige på alle tiebreak-parametre,
en temmelig usædvanlig situation
der næppe ville være opretholdt efter
sidste runde, så spændingen var dirrende.
Her spillede jeg så mod tysk-russiske Boris Gruzzman, der også har
denne sovjetiske skakbaggrund. I øvrigt er han 85 år og spiller stadig
ganske godt, så det holdt hårdt at få
ham ned, men det kom han - om
end ikke helt stilrent. Men inden da
havde Balashov tabt til Birnboim
efter at have stået tykt til gevinst gennem det meste af partiet. Men Birnboim fortsatte bare med at angribe,
og til sidst gik Balashov helt galt i
byen. Ved senere gennemspilning af
partiet undrer resignationen mig
dog, Stockfisk giver ikke Birnboim
afgørende fordel i slutstillingen, men
sådan er der så meget. Balashov
havde åbenbart helt tabt modet efter
adskillige fejltræk.

En af de meget stærke
Og så var Balashov og jeg alene i
spidsen med 6 af 7, efter at han, efter
min opfattelse havde vundet alt for
nemt med sort over den ellers ganske kompetente IM Chevelevistch.
Nå, jeg havde jo også haft min nød-

Og så lige om GM Juri Balashov, et
navn der måske ikke siger de yngre
så meget. Han var i sin tid MEGET
stærk, tæt på verdenseliten, men
manglede altid lidt når det kom til
den praktiske del af skakken.
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Han var i sin tid træner og sekundant for selveste Karpov, bl.a. dybt
involveret i forberedelserne til den
match mod Fischer, der aldrig blev
til noget. I mere end 50 år har mandens hovedbeskæftigelse været skak
på allerhøjeste plan. Det siger sig selv
at det giver en skaklig ballast som
ikke mange kan matche.
I stort set alle stillinger kender han
fornuftige træk og planer, men får
man ham ud i rodede, dynamiske
stillinger viser der sig en smule usikkerhed, og med den slags, bliver det
jo ikke bedre, når man har rundet de
70.
Balashov har været fast inventar i
disse seniormesterskaber i en lang
årrække, men har endnu ikke vundet hverken VM eller EM. Det er vi
mange der godt kunne unde ham,
men derfor havde jeg nu alligevel
ikke tænkt på at spille gavebod. Og
så er Balashov ellers en rar og hygge-

lig fyr, som jeg nu og da har samtaler
med på gebrokkent tysk, hans om
muligt mere gebrokkent end mit.
Efter dette EM lykønskede han
mig uden nogen bitterhed og gav
udtryk for at skak for ham som pensionist bare var en morsom beskæftigelse.
Og så blev vi ellers enige om, at
Smyslov var en af de største mestre,
men Balashov mente nu Keres var
endnu bedre ... og så var der jo Tal ...
og så fortsatte snakken.

Slutstilling
1. GM Jens Kristiansen, Bornholm,
8/9
2. GM Juri Balashov, Rusland, 7
3. IM Nathan Birnboim, Israel, 6½.
7. Jens Kølbæk, Nørresundby.
9. Peter Birk Petersen, Caissa
Gladsaxe.

Og dermed endnu et mesterskab til
samlingen og en god præmie der
dækkede en pæn del af udgifterne til
turneringen ind.
Så der er altså nu råd til flere turneringer...Kan godt lide at spille
disse seniormesterskaber, og det går
da som regel også ganske godt. Men
jeg vil i grunden endnu hellere spille
turneringer hvor alle mulige køn, aldersgrupper og nationaliteter er repræsenteret.
Og jeg kan allerbedst lide at banke
juniorer!
Ifølge pålidelig kilde er jeg nu igen
over 2400, men tro det eller ej, jeg
synes stadig jeg er underratet!
Mener godt jeg kan spille endnu
bedre end det jeg gjorde ved dette
EM. Men sådanne påstande må jo
komme an på en prøve. Håber prøven bliver mange gode turneringer
frem over.

Grenke 2019
En festival med alt hvad hjertet kan begære: En verdensmester, lysende talenter, hungrende professionelle og naive amatører. Alt sammen fremragende organiseret i gode
rammer. Grenke Chess Open blev spillet 18.-22. april i Karlsruhe. Grenke Chess Classic
20.-29. i Karlsruhe og Baden-Baden. John Rendboe beretter.
Manden bag
Grenke-turneringerne skal ses i en
sammenhæng. De er sponsoreret af
Grenke AG, stiftet af Wolfgang
Grenke f. 1951. Et navn man bør notere sig. Han har startet Europas væsentligste skaksponsorat. I 1978 begyndte han en beskeden virksomhed
i hjembyen Baden-Baden, der leasede udstyr til kontorkommunikation til andre virksomheder. Snart
viste det sig, at han fundet en niche.
En niche der også blev udvidet til finansielle aktiviteter. I dag vurderes
hans personlige formue til ca. 4 milliarder. Euro altså. Han er ikke længere aktiv i den daglige ledelse, men
da størstedelen af formuen er bundet i virksomheden, har han en naturlig interesse i dens ve og vel. Wolfgang Grenke spiller tydeligvis en meget aktiv rolle i skakturneringerne,
hvor han var til stede de fleste af dagene. Det er Wolfgang Grenke selv,
samt Sven Noppes og Christian Bossert der er idemænd og drivkræfter i
det skaklige sponsorat. Noppes og
Bossert er formænd for hhv. skakklubberne i Deizizau og Baden-Baden. Noppes er endvidere turneringsdirektør for Grenke turneringerne.

Sponsor, ikke mæcen

Spøg og skæmt på podiet.
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Foto: Gertrud Permin.

Det er vigtigt, at notere sig, at Grenke
ikke bruger tid og penge for skakspillernes blå øjnes skyld. Her er ingen gavebod. Man bruger tid og
penge fordi, man forventer at få en
værdi tilbage. Der er altså tale om
gensidigt forhold.

Det vil sige, at en stor, europæisk
virksomhed – med fire kontorer i
Danmark – anser et skaksponsorat
for værende af så stor betydning, at
man er villig til at afsætte betydelige
ressourcer til formålet. Mange virksomheder benytter sig af skak til
logo o.l. Skak er dekorativt, hvad enten det er brikker eller spil. Grenke
har valgt at tage det større skridt, at
gå aktivt ind i skak med en strategi,
der bl.a. skal fremme tysk talentmasse. Det har vakt opsigt og givet
Grenke lige netop den synlighed og
respekt man har ønsket.
Selvom Grenke nu er en international virksomhed, som fremmer
skak på et nationalt plan i Tyskland,
så er det fysiske udgangspunkt for de
fleste skaklige aktiviteter stadig den
hjemlige delstat, Baden-Württemberg.

Hvad gør man?
I Baden-Baden er et skakakademi,
hvor unge talenter trænes. Siden
2006 anerkendt som det eneste
”Bundesstützpunkt” for skak af det
tyske olympiske forbund. Her er
trænere op til verdenseliten med Caruana som det største navn.
Inden for holdskakken sponsoreres Baden-Baden som verdensstjernerne, mens Deizizau er udklækningsstedet for talenter med deltagelse af erfarne spillere/trænere.
Der er målrettet enkelttræning af
særligt talent. Peter Leko er på tredje
år træner for Vincent Keymer.
Og så er der turneringerne. Den
oprindelige Open lå i Deizizau hvor

den fra 1997 – 2015 blev spillet under navnet Neckar Open. Turneringen udvikledes til Tysklands største
Open, fra 1999 inddelt i A, B og C
grupper. I disse turneringer fik man
forsmag på verdensstjernerne i enkeltturneringer. Imidlertid var der
ambitioner til mere. Deizizau er en
ganske lille by, som ikke kan levere
de nødvendige rammer. Derfor blev
turneringen flyttet til Karlsruhe, som
med godt 300.000 indbyggere har
både infrastruktur og hotelkapacitet
til noget større. Med ca. 1500 deltagere i 2018 og nu omkring de 2000 i
2019 er turneringen formentlig den
største i Europa. Det skriver man i
hvert fald ved indgangsdøren.
Grenke Chess Classic var fra starten i 2013 i Baden-Baden, en blanding af verdensstjerner og tysk skak
i overensstemmelse med strategien
om at fremme tysk skak. Anand var
første vinder, da 6 mand spillede
dobbeltrundigt. 2014 blev udvidet
til 8 spillere, men kun tyskere. Naiditsch vandt. Og det var han millimeter fra at gøre igen i 2015, da han
tabte en forlænget omkamp mod
Carlsen, efter at have vundet over
denne i hovedturneringen, som med
sine 2750 i gennemsnits rating, stadig har rekorden som stærkeste turnering i Tyskland. I 2016 satte man
Classic turneringen på pause, for at
komme tilbage i 2017 – og nu i
Karlsruhe. Ideen med at have superstormestrene i samme enorme lokale
som os dødelige synes rigtigt set.
Aronian vandt knusende i 2017 og
Caruana klart i 2018. Fra dette år nu
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med 10 deltagere. Men samme ide
som fra starten, verdensstjerner møder tyskere. Eller omvendt. Og ser
man på OSG Baden-Badens holdopstilling, vil man også se klar sammenhæng mellem deltagerne på det
hold og i turneringen. Tilfældigheder spiller ikke den store rolle hos
Grenke.
Skal man læse mere på nettet, skal
det bemærkes, at turneringerne har
hver sin hjemmeside, som klubberne
også har det.
Og så er der også lige en Grenke
kanal på YouTube, hvor man jævnligt kan se videoer og interviews med
verdensstjerner. Disse videos er som
sponsormateriale meget værdifulde,
fordi eksponeringen af firmalogo er
langt. Fem minutter er lang tid for en
sponsor, hvor en egentlig reklame
som regel er ultrakort.
Under turneringen plejes disse
forretningsforbindelser i et VIPrum, hvor der er stormesterkommentering og almindeligt lækre forhold.

Spillestedet
Schwarzwaldhalle. Den modernistiske hal med det usædvanligt smukke
tag - Europas første i forspændt beton - er i sig selv et symbol på både
Karlsruhes status og efterkrigstidens
Wirtschaftswunder. I modsætning til
andre af efterkrigstidens store bygningsværker er denne hal i tip-top
stand, selv parketgulvet har knap
ridser.
Man går ind gennem nogle forbløffende små fordøre, der søger at
skjule hvor store rummene bag ved
er. Allerede her ser man de første fotoplancher af stjernerne fra Classic
turneringen.
Indenfor ser man de samme spillere
– men i større format. Samt et såkaldt Servicepoint. Stedet hvor man
skriftligt bekræfter sin deltagelse og
betaler indskud, hvis det ikke allerede er gjort og stedet hvor man i løbet af turneringen afleverer resultatsedler samt partikopier, hvis man
har været på livebrætter. Professio-

nalismen og strategien er gennemført. Servicepoint er markeret i
Grenkes efterhånden fortrolige blågrå farver. Her er også programmet,
naturligvis i samme farver. Og det er
tydeligvis ikke hjemmelavet af formanden i weekenden, men med professionelt layout. Baden-Badens sæson magasin med forord af overborgmesteren er der også. Indenfor
hænger der gigantiske plakater ned
fra loftet i vel 6 x 6 m format af stjernerne fra Classic gruppen. Man bliver fortrolig med deres kontrafej.

Gode forhold
Som spiller i Open grupperne, får
alle gode forhold. Et helt bord til
hver to spillere, bræt og brikker er af
træ i god kvalitet. Der er underlag til
noteringslisten som altid er frisk og
på plads inden partiet. Naturligvis er
der en Grenke kuglepen til alle. Der
er ikke plads til 2000 i den store sal,
så Gartenhalle, der ligger i samme
bygning samler resten op. Forholdene er her de samme.

Schwarzwaldhalle.

Ekstra tilbud

Feltet

Der var tilbud om 300 billetter til en
pris af 5 Euro for voksne til spillefilmen Dronningen af Katwe. Alle indtægter gik til kræftforskning, mens
man som tilskuer fik en sodavand og
popcorn til filmen. Der blev også
lagt tilbud ud, om konto hos Grenke
Bank med fordelagtig rente og mulighed for at tale med konsulent under turneringen.

I den åbne gruppe mangler der i år
+2700-folk. Vitiugov, 2734, stod på
listen et par dage før og Korobov er
bare røget under 2700 siden tilmeldingen. Men der er stadig masser af
talent og erfaring. Bacrot og Kamsky,
unge russere som Chigaev og Sarana,
de unge iranske superteenagere, Firouzja og Tabatabaei, garvede professionelle som Kuzobov og Fridman, samt naturligvis det meste af
den tyske elite. 20 spillere har over
2600, hele 56 over 2500. Dagsform
og den sidste portion held i et par
kritiske situationer ville med al sandsynlighed afgøre det. Sidste år var det
kæmpesensationen, Vincent Keymer,
der med 2400 i rating vandt. Han er
født 15/11 2004. Nu skal han op
mod verdensmesteren og dem, der
gerne vil være det i Classic varianten.
Og det er netop den store bonus.
Vinderen af Grenke Open får også
en plads blandt stjernerne året efter.

Scenen

Autografjægerne er på arbejde.
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Foto: Maria Emelianova.

Foto: Maria Emelianova.

Super stjernerne spiller på en scene i
Schwarzwaldhalle. Turneringsdirektør Sven Noppes præsenterer spillere
og Wolfgang Grenke selv. De kommer ind, en for en, til kæmpeapplaus
fra salen. Både til lodtrækning, skærtorsdag, og fra om lørdagen til de almindelige runder. Stemningen er
lidt som i en boksering. Der er direkte kontakt med publikum. Spillerne skulle ifølge Noppes synes, det
er fedt. Og det tror man. Mange
skakturneringer er jo aldeles mennesketomme og stille. Det kan synes så
indlysende rigtigt at gøre det sådan
her. Som spiller/tilskuer er det sjovt
at se spillernes holdninger. Carlsen
er selvsikker og nærmest knejser
som en kejser, mens de andre er
mere afdæmpede, hilser høfligt og
bøjer let når der gives hånd.

didat. Men i runde 3 kom han ikke.
Hans forbløffede modstander, Or
Bronstein, tilkaldte en turneringsleder.
Bronstein fik pointet. Sagen er
den, at iranske spillere ikke må møde
israelere. En prekær sag. Der var dog
ingen sanktioner mod Firouzja for
udeblivelsen. Sådan da. For runden
efter sad han på bræt 72 mod Antonia Ziegenfuss, årg. 2005 og med rating 1945.

Forløbet
Open gruppens første del havde to
samtale emner. GM Indjic, der spænede af sted med 5/5, for at gå i stå
med 1½/4.
Og så Firouzja. Han er endnu ikke
fyldt 16, har 2669 i rating og kunne
godt ligne en kommende VM-kan-

I denne stilling spillede Firouzja
36. Txe6?? Kxd4
Ups!! Han bandede på flere sprog,
så det ud til, før han skubbede brikkerne 8 træk mere.
Resten af turneringen vandt han
alle partier, men løbet mod toppen
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var kørt.
43-årige GM Daniel Fridman
havde haft en fin start og formåede
at spille sikkert med lige præcis den
nødvendige medvind. Hans remis i
sidste runde betød, at han med 7½/9
delte førstepladsen med mange andre.
Fridmans korrektion var bedst
med Korobov på 2.pladsen og Heimann som nr. 3.
Fridmans sejr virkede helt i orden.
Nu skal han så med i Classic gruppen, hvad han også var 2013 og 14.

Øvrige præmier
Der var også veteranpræmier – for
spillere over 60. GM Ventzizlav Inkiov vandt med 5½.
IM Yulia Shvayger vandt med 6p.
kvindernes 1.præmie.
Ellers er det nærmest umuligt for
os almindelige amatører at vinde
præmier. I gruppen 2100 – 2200 i rating, var vi 194 spillere som kæmpede om en præmie på 200 Euro.

To generationer spiller ud
Som amatør, og for mit vedkommende (skak-)historiker, er det fantastisk at se skakstjerner fra forskellige tidsaldre.
Man kan slentre langs stolerækker
og lede efter kendte ansigter.
Men netop ansigter. Der er ikke
synlige navneskilte, kun navne på
noteringslisten og en lille ”meddelelses seddel” hvor man selv skriver sit
navn.
På et tidspunkt faldt jeg over et
ansigt jeg kendte; Loek Van Wely.
Den hollandske stormester var i
mere end ti år det stolte skakland
Hollands bedste, men nu er tronen
for længst overtaget af Giri.
Van Wely havde de hvide brikker
mod et ungt ansigt, jeg ikke kendte.
Det viste sig at være den unge Hamburg-spiller, Luis Engel, 16 år.
Sidste år scorede han sin første
IM-norm her i Karlsruhe, i år scorede han sin anden GM-norm. Van
Wely var lige dukket under de fem
minutter i følgende stilling:
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Hov, er der ikke slag på e3? Jo:
25… Sxe3+ 26. fxe3 Txe3
og nu er hvids problem, at Td2 besvares ufint med Tf3+! Van Wely
trak hurtigt
27.Txd6
men
27… cxd6 28. Th2 Dg3 29. Tf2
Dxh3+ 30. Ke1
og nu det kliniske
30… Dh4.
0-1.
Tiderne ændrer sig. Tilbage i 1989
husker jeg van Wely fra Lyngby
Open, hvor han var netop fyldt 17.
Med 2350 i rating sprang han op
som en løve til 3/3 for at tabe de næste tre og så slutte af med 2½/3. Han
blev IM i 1990, GM i 1993. Men han
nåede altså at titte ind i verdens top10. Om Luis når det, ved jeg ikke.
Men man bliver godt nok GM noget
hurtigere i dag.

De tyske talenter
Et af Grenkes mål er at styrke den tyske talentmasse. Det er i høj grad
også lykkedes. Når man ser på deres
resultater, så har alene Grenkes turneringer betydet meget for tysk skak.
Men man søger stadig efter et VMtalent. For nogle år siden havde man
”prinserne”. Matthias Blübaum, Rasmus Svane, Dennis Wagner og Alexander Donchenko. Donchenko født
i 1998, resten i 1997. Blübaum ser ud
til at være stærkest. Han vandt
Grenke Open i 2016, fik bank i Classic-gruppen i 17, men scorede så fornemme 50% i 2018. I år var han tilbage i den åbne gruppe hvor han

nåede gode 7½p. Nr. 6 på korrektion. Nydeligt. Men han studerer vist
på universitetet. Nu er de så i starten
af 20-erne, alle er habile stormestre,
hvis ratingtal skyller frem og tilbage
over 2600-revlen afhængig af ebbe
og flod i formen. Det er bare ikke
nok til at blive noget der ligner VMkandidat. Keymer er så afgjort tidens
talent. Mens fx Luis Engel presser sig
på. Tysk skak har en enorm talentmasse i dybden. Imidlertid har der
ikke været en spiller i øverste verdenselite, siden Hübner toppede tilbage omkring 1980-81. Så sulten efter en, der virkelig rager op, er stor.
Bliver interessant at følge jagten efter det enestående talent og træningen de kommende år.

Danskerne
Kassa Korley må være på jagt efter
GM-titlen, han havde været tæt på
lige forinden på Island og opnåede
her flotte 7/9. De fleste af os andre
var mere eller mindre utilfredse, IM
Martin Percivaldi 6p., Jacob Sylvan
5p., John Rendboe, 4½ p. Og i Bgruppen: John Christopher Christensen, 5p., Shahrokh Mojtabaei 4p.
I C-gruppen Adina Kumar, 2½p.

Kåres koncentration
I sådan en turnering hvor talenterne
er talrige som stjerner på himmelen
og morgenrunderne kl. 9.00, skal
man være helt skarp og oplagt. Det
var Kåre Kristensen. Han kæmpede
ekstremt koncentreret videre hele tiden, hvad enten stillingen var god eller dårlig.
Kåre Hove Kristensen
kommenterer
Kåre Hove Kristensen (2259)
Josep Manuel Lopez Martinez
(2578)
2. runde
Nimzoindisk / E20
Dette er bestemt ikke historien om
det parti, som vi vel allesammen går

og drømmer om at spille: “Den perfekt gennemførte gevinst mod en
stærk stormester, hvor de små fordele akkumuleres og til sidst fører til
det uundgåelige resultat”.
Nej, det er snarere - men sikkert
meget mere typisk – historien om
hård kamp, risikotagning og lidt
held. Men dog også gode træk ind
imellem!
1. d4
Om mit førstetræk er der en del af
sige, for i databaserne er der stadig
klart flest partier, hvor jeg har spillet
1. e4.1. d4 bør ikke nødvendigvis ses
som et alderdomstegn (!), men jeg
har især de seneste 2-3 år haft nogle
kedelige oplevelser både med hvid og
Sort, hvor mine modstandere næsten har forberedt mine varianter
ihjel. Det bedste svar, som jeg ser det,
er fleksibilitet og flere varianter med
både hvid og sort for i det mindste at
gøre det meget sværere for modstanderne at forberede sig. Jeg ved godt,
at der også findes en anden skole,
hvor man i stedet sværger til at
kende få åbninger særdeles godt og
så accepterer risikoen ved, at modstanderen dermed kan forberede sig
ekstremt dybt, men der kæmper
man i endnu højere grad mod computere. Da vi (med på turen var Jacob Sylvan, Björn Ahlander og Martin Percivaldi) holdt på dæk 4 ved
opgang D på færgen på vej til Tyskland proklamerede jeg, at det måtte
være et tegn fra de højere magter om
mit førstetræk i GRENKE. Det holdt
jeg så fast i de første 4 hvide partier,
men i sidste runde ændrede jeg dog
mening (fleksibilitet!), da jeg i de 5
minutter, der var til at forberede sig,
så hvad min modstander spillede - se
længere nede.
1... Sf6 2. c4 e6 3. Sc3 Lb4 4. f3
Sc6!?
Bestemt ikke hovedvarianten mod
4. f3, men selv om jeg vidste, at det
var fuldt spilleligt (men ingen partier af min modstander i databasen),
så kunne jeg selvfølgelig ikke huske
hvids bedste efter det logiske 5. e4 og
5… e5 6. d5 Sd4 (og senere måske

løberen på a7-g1 diagonalen) forekom mig at være en ubalanceret stilling, som jeg skulle holde mig fra
uden ordentlige forberedelser.
5. Lg5?! d5 6. e3 h6 7. Lh4 De7 8.
Dd2 Sa5 9. cxd5 exd5 10. Ld3 Sc4
11. Lxc4 dxc4 12. Sge2 g5?! 13. Lf2
b6 14. 0-0-0 Lb7 15. e4 0-0-0 16. h4
Sd7 17. Le3
Sg3!
17... f6
f5! er bedre og giver meget uklart
spil.
18. Sg3 Sc5 19. Sf5 De8 20. De2
Computeren er som altid helt kold
og siger bare 20. d5 Sd3+ 21. Kb1
med klar fordel. Men som menneske
har man ikke meget lyst til at kigge
på den springer på d3, så kvalitetsofferet var planlagt nogle træk inden.
20... Sd3+ 21. Txd3 cxd3 22. Dxd3
Kb8 23. g4?! Lxc3 24. Dxc3 h5!
Stærkt spillet, men ikke med den
rigtige opfølgning
25. Sg7 Df7 26. Sxh5 Dxa2 27.
Kd2! gxh4?
27...f5! 28. Lxg5 fxe4 29. Lxd8
Txd8 30. fxe4 c5 31. d5 Lxd5! 32.
Ke2!
Er rygende uklart, men computeren siger ca. lige.
28. Sxf6 Df7 29. g5 h3 30. Lf4
Ka8?!

31. Ke3!
Her står kongen forbløffende sikkert.
31... Dg6? 32. Th2?
Vi spillede med 2 timer til 40 træk
uden tillægstid og her omkring begyndte der at råde almindelig panik.

Min modstander var allerede under
1 minut her, mens jeg var nede på 34 minutter.
32... Th4? 33. Dxc7! Tc8 34. Dd6
Thh8 35. Sd5!
Simplest.
35... Dxd6 36. Lxd6 Lxd5 37. exd5
Tc1 38. Le5! Th5 39. f4 Tg1 40. d6
Tg2 41. Th1?
Her er den stjerneklare gevinst
selvfølgelig Txg2 og Kf2. Men det var
total panik …
41... Tg3+

Her skred turneringslederen ind og
stoppede uret. Det halvskøre var, at
vi begge to – sådan da – havde noteret alle trækkene. Da man efterhånden spiller med tillægstid overalt, så
var ingen af os mentalt indstillede på
dette hop på mindst 10 år tilbage i
tid. Så det første, der skete efter, at
turneringslederen havde stoppet
uret var, at min modstander påpegede, at jeg ikke havde noteret mine
sidste træk! Jeg nåede at sidde med
halvdårlig samvittighed et par sekunder (selv om jeg syntes, at jeg
havde gjort et ærligt forsøg på at notere….), men turneringslederen
bragte os tilbage til virkeligheden var
at meddele, at ingen af os havde behøvet at notere i al fald de sidste 5
træk!
Jeg prøvede til gengæld at gøre
turneringslederen det begribeligt, at
min modstander måtte have tabt på
tid, da jeg var sikker på, at jeg nu
skulle udføre træk 41 og han stod på
29:59 og dermed allerede havde
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brugt 1 sekund af den halve time,
som man fik tildelt efter træk 40.
Men da det var træk 42, som jeg
skulle til at gøre, så passede det naturligvis ikke. Det gamle Bent Larsen
udsagn om, at ”tidnød gør folk
skøre” har afgjort stadig gyldighed.
Jeg afsluttede diskussionen med
”Let’s play on then, it’s a clear win
anyway” og det var i al fald rigtigt.
42.Kf2
I baserne står der 42.Ke4 (som
også vinder!), men det må skyldes et
teknisk problem – måske fordi man
placerer Hvids konge på e4 og Sorts
på d5 for at markere Hvid gevinst:
1-0.
Efter 42… Tg2+ 43. Kf3Th7 kommer 44.Txh3 og total nat. Jeg ved
godt, at der findes nogle (få?) die-

hards, som stadig mener, at man skal
spille uden tillægstid, formentligt
fordi, at de mener, at det giver mere
drama end med tillægstid. Der er
min holdning, at det er uværdigt for
skakspillet som sådan med den slags
afslutninger. Og i øvrigt kan det afgjort diskuteres om ikke dramaet er
større (i al fald varer det væsentligt
længere), når spillere gentagne gange
er nede på 2-3 sekunder for så at få
yderligere 30 sekunder, når de har
trukket. Som Björn sagde, så er spil
uden tillægstid ideelt til at skabe
splid og nærmest uvenskaber mellem skakspillere og det kan vel ikke
være nødvendigt? Mærkeligt nok,
hvis jeg selv skal sige det, var det min
første gevinst over en stormester i et
parti med fuld betænkningstid. Ud-

over masser af remiser, så har jeg
stået mere eller mindre klart til gevinst i 4-5 partier i tidens løb, men
det er aldrig lykkedes at vinde før nu.
Det kunne jeg så sætte hak ved –
men naturligvis er IM-titel hakket
noget større.
1-0.
Kåre Hove Kristensen (2259)
Philipp Wenninger (2391)
9. runde
Caro-Kann / B13
1. e4!
Havde nået at se, at min modstander altid spillede Caro-Kann, hvor
jeg altid har følt mig meget komfortabel i Panov-varianten.
1... c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. c4

Sf6 5. Sc3 Sc6 6. Sf3!?
Efter ca. 10 minutters betænkningstid. 6. Lg5 anses for det skarpeste og derfor umiddelbart det
oplagte valg i en must-win situation.
Men mod en ung modstander
tænkte jeg, at det slutspil, der opstår
i den variant, som kommer i partiet
(og som er den autoriserede vej til
udligning af Sort) kunne være et
bedre valg, selv om jeg var mig fuldstændig bevidst om remisfaren. Efter dette parti har jeg dog 4/5 i varianten – og i de to remiser var jeg
snublende tæt på at vinde.
6... Lg4 7. cxd5 Sxd5 8. Db3 Lxf3
9. gxf3 e6 10. Dxb7 Sxd4 11. Lb5+
Sxb5 12. Dc6+ Ke7 13. Dxb5 Dd7 14.
Sxd5+ Dxd5 15. Lg5+ f6 16. Dxd5
exd5 17. Le3 Ke6 18. 0-0-0 Lb4 19.
a3

24... g5 25. Le3 Lxe3 26. Txe3 her
er den markante forskel i forhold til
afbytningen på e3 i træk 21, at nu er
f6 også svag.
25. Le3 The8 26. Ted2 Ke6 27.
Lxd4 Lxd4 28. Txd4 Kf5 29. Td7 Te2
30. T1d2?
Jeg var bange for Sorts modspil på
2. række, hvis jeg slog på a7 eller g7,
men det skulle være spillet. F.eks. 30.
Txa7 Tb8 31. b4 Txf2 32. Txg7 Te8
33. Td5+ Kf4 34. Tg4+ Kxf3 35.
Tf5+.
30... Txd2 31. Txd2 Kf4 32. Td3 f5
33. b4 Te8?!
En plan, hvor sort via 6. række går
efter h-bonden synes at holde remis.
34. a4 Te1+ 35. Kc2 Th1 36. b5 Txh2.

hvad der var nok for normen): Nu
kan det ikke gå galt længere og derfor måtte jeg gå rundt i spillelokalet
for at kunne være i mig selv.
4 dage gik der mellem mine to
første normer (hvad nogen i øvrigt
mente var en rekord), mens jeg så
skulle vente 4 år og 14 forsøg/turneringer på den 3. og sidste. 4 gange
har jeg spillet for normen i et enkelt
parti (to missede remiser og to missede gevinster), så lettelsen og glæden var kolossal må jeg indrømme.
1-0.
En meget, meget, velfortjent sidste
IM-norm og dermed titel til Kåre
Kristensen. Et stort tillykke. Den
slags er ikke bare flot i sig selv, det giver også håb til den modne del af
skakfolket.
Tag Kåres koncentration med,
spids spillehånden syleskarp og drag
til Karlsruhe for en stor skakoplevelse, i inspirerende, professionelle
rammer.

Open A (904 deltagere)

Kåre Kristensen bliver IM i en alder af 53 år!
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Foto:Jacob Sylvan.

19... Tac8+
Der er naturligvis ikke tale om en
forceret variant siden 6. Sf3, men
ikke desto mindre er der tale om de
mest logiske og spillede træk hertil.
Thc8+ anses dog for at være den tydeligste vej til udligning. Min modstander tænkte for første gang i partiet mere end 2 minutter med 18…
Lb4 og nu brugte han over 20 minutter på at tage det forkerte tårn!
20. Kb1 Lc5 21. The1 Kd6?
Der skal byttes på e3, men efter 22.
Txe3+ Kd6 23. Tde1 havde tårnet
stået bedre a8, hvor det helt simpelt
dækker den vigtige a-bonde.
22. Lf4+ Kc6 23. Te6+ Kd7 24.
Te2! d4

37. a5!
Stærkere end Td7. Det er vigtigt at
holde tårnet fleksibelt.
37... Th6
Nu vinder det let, sorts modspil
kommer alt for sent. 37... Txf2+ 38.
Td2! Txf3 39. Td7 med afgørende
fordel.
38. Kb3!
Da sort alligevel ikke kan stoppe
Td7, så er det teknisk mest præcist at
dække f3 så længe som muligt.
38... Te6 39. Td7 a6 40. b6 g5 41.
Ta7 Te8 42.Txa6
Hvid vinder alle kapløbsvarianter
med adskillige tempi. Her og de sidste 3-4 træk var jeg i ca. samme
sindstilstand, som da jeg fik min første norm ved senior-VM for hold i
Dresden 2015 (hvor jeg til sidst
havde en ubetinget remisstilling,

1. GM Daniel Fridman, Tyskland,
2629, 7½/9.
2. Anton Korobov, Ukraine, 2675,
7½/9.
3. Andreas Heimann, Tyskland, 2616,
7½/9.
29. IM Kassa Korley, Øbro, 2440, 7/9
(ratingpræstation 2544).
82. FM Kåre Hove Kristensen,
Nordkalotten, 2259, 6 (2478).
127. IM Martin Percivaldi, Køge, 2388, 6
(2303).
272. FM Jacob Sylvan, Nordkalotten,
2321, 5 (2242).
479. FM John Rendboe, Århus/Skolerne,
2170, 4½ (2022).

Open B (796 deltagere)
253. John Christopher Christensen,
Silkeborg, 1826, 5.
520. Shahrokh Mojtabaei, 1819, 4.

Open C (291 deltagere)
269. Adina Saravana Kumar, Øbro, 2½
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Grenke Chess Classic april 2019.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Magnus Carlsen
Fabiano Caruana
Arkadij Naidistch
Maxime Vachier-Lagrave
Viswanathan Anand
Levon Aronian
Peter Svidler
Francisco Vallejo Pons
Georg Meier
Vincent Keymer

NOR 2845
USA 2819
AZE 2695
FRA 2773
IND 2774
ARM 2763
RUS 2735
SPA 2693
GER 2628
GER 2516

*
½
½
0
½
0
0
0
0
0

½
*
0
½
½
½
½
½
0
0

½
1
*
½
0
½
1
½
0
0

1
½
½
*
½
½
½
½
0
0

½
½
1
½
*
½
½
0
1
0

Ratingsnit 2724
1
½
½
½
½
*
0
½
½
½

1
½
0
½
½
1
*
½
0
½

1
½
½
½
1
½
½
*
½
0

1
1
1
1
0
½
1
½
*
1

1
1
1
1
1
½
½
1
0
*

7½
6
5
5
4½
4½
4½
4
2
2

Som turneringstabellen så tydeligt viser, så er verdensmesteren nærmest i sit livs form i
øjeblikket. Tre spillere fik en remis, resten fik en lektion af nordmanden. Selv om det kun er et
halvt år siden, så er man ved at glemme, at turneringens nr. 2, Fabiano Caruana, kun var en enkelt
gevinst fra at overgå nordmanden på verdensranglisten.
Efter Grenke er der over 50 ratingpoints forskel i Carlsens favør.
Magnus Carlsens danske træner har udvalgt to partier:
Peter Heine Nielsen
kommenterer
Peter Svidler (2735)
Magnus Carlsen (2845)
Siciliansk / B30
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6
Magnus’ favoritvalg på det seneste, naturligvis særligt kendt fra VMmatchen i London, men det startede
faktisk i Sinquefield Cup sidste år.
Dengang spillede Maxime VachierLagrave 3, Sc3, men siden er fokus
rykket til først 3. Lb5 og det populære 7. Sd5 i Sveshnikov-varianten,
hvor Caruana tidligere i denne turnering fortsatte den teoretiske diskussion med Magnus.
3. Sc3
Svidler kopierer MVL og holder
sig på afstand af de mere principielle
varianter.
3... e5 4. Lc4 Le7!?
Standardtrækket, men i St. Louis
valgte Magnus det overraskende 4...
g6, men her vender han tilbage til det
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mere normale.
5. d3 d6 6. Sd2!?
Kasparovs favorittræk, der stræber
efter kontrol af d5. Senere blev opmærksomheden rettet imod 6. 0-0
Sf6 7. Sg5, der fører til meget skarp
kamp, men den positionelle tilgang
er både logisk og giftig.
6... Sf6
Det beskedne 6... Lg5 var svaret i
de tidligste partier, men den moderne teori er begyndt at rette fokus
mod dette naturlige udviklingstræk.
7. Sf1 Sd7!?
Dette er knap så meget spillet,
men det følger i fodsporene på både
Kramnik og Gelfand, ligesom det
blev spillet to gange af Lenic i hans
World Cup-match mod Magnus’
franske sekundant Laurent Fressinet
i 2017. Tanken er at bytte den stærke
springer på d5, og da dette naturligvis også kunne ske fra f6, så siger logikken, at sort bare har ”smidt” to
tempi væk. Pointen er dog, at det
sker på sorts præmisser, hvis han kan
få hvid til at slå på b6.
8. Sd5

8. Se3 var Fressinets og Kasparovs
valg, og hvid har en minimal fordel,
men ingen af dem kunne nedbryde
den solide sorte stilling.
8... Sb6 9. Sxb6!? axb6 10. c3
Pointen i de hvide spil – han skaber en akavet dobbeltbonde og tillader ikke 10. Se3 b5!, der fjerner
svagheden, fordi 11. Lxb5 Da5+!
taber en officer.
10... 0-0 11. Se3 Lg5 12. 0-0

Kramnik slog her på e3 og fulgte op
med De7 og Le6, der skabte balance.
Maskinen er inde på lignende tanker

og foreslår 12... Le6. Men hvordan
spiller man rent faktisk på gevinst?
12... Kh8!?
Stiller i det mindste spørgsmålet.
Måske er ... f5 i næste træk en ”trussel” samtidig med, at kongen sikres.
13. Sd5 nu ville være mere påpasseligt, da hvid efter 13... Lxc1 14. Dxc1
f5 15. exf5 Lxf5 16. De3 får en behagelig stilling ved at følge op med
enten b4 eller f4.
På den anden side viser Svidler, at
... f5 ikke bekymrer ham – og Magnus følger op med at svare: - Det
skulle du måske alligevel gøre!
13. a3?! f5! 14. Sxf5 Lxc1 15. Txc1
Lxf5 16. exf5 d5!
Hvid har løber mod springer, men
sort har f-linjen og flere bønder i
centrum. Svidler spiller ambitiøst på,
at d5-bonden er en positionel svaghed, men mere sikkert ville likvideringen 17. Lb5!? være med hensigten
17... Txf5 18. Lxc6 og en sandsynlig
remis. Nu står kampen om La2 er
inde eller ude af spil:
17. La2 Txf5 18. Dg4 Tf6 19. f4?!
Et forståeligt ønske om bytte og
eliminere trykket i f-linjen, men de
efterfølgende taktiske vendinger bekommer sort godt. Mere fornuftig
skak som 19. Tce1 Dd6 20. Dd1 giver
den hvide stilling en vis harmoni, og
selv om han ikke har de store aktive
forhåbninger, så er hans stilling
solid. Efter teksttrækket er det ligesom passé.
19... exf4 20. Dg5
Et nødvendigt mellemtræk, da 20.
Txf4? taber materiale efter 20... Se5!
21. Dg3 Txf4 22. Dxf4 Sxd3.
20... Df8!

I den tidlige fase af partiet har Magnus kombineret standardtræk med
provokationer, den følgende fase er
af en hel anden alvorlig beskaffenhed. Et stærkt angreb er undervejs,
og det hele afsluttes stilfuldt. At beholde f4-bonden er afgørende i angrebsbestræbelserne, mens det er af
mindre betydning, om La2 kommer
i spil – som partiet vil vise er det bare
skud op i luften:
21. Dxd5
21. Lxd5, der omplacerer løberen
til e4 ville have været ideelt, men det
taber desværre en officer efter 21...
Tf5!
21... Td8! 22. Df3?!
Logisk og konsekvent, men det
giver sort, hvad han går efter.
22. Dg5 h6 23. Dh5 Txd3 24. Tce1
er godt nok en bonde under, men
der er fornuftig kompensation, og
der kan kæmpes for remis.
22... Se5 23. De4!?
Måske Svidler bandt sit håb op på
dette ved ikke at tillade … f3, der
ville blive mødt direkte af 24. Dxb7.
23... Sg4!
Magnus er i zonen! Både mentalt
og med springeren, der som det
næste invaderer e3 og bliver afgørende for det sorte angreb. 23... Sxd3
ville indbringe en bonde, men angrebet ville fordufte.
24. Tce1 Se3 25. Tf2 Te8! 26.
Dxb7 g5!

Bondeofferet følges op med dette
nøgletræk. Springeren på e3 og bonden på f4 holder sort i et jerngreb, og
løberen på a2 arbejder reelt på en

Peter Svidler kunne heller ikke stille
noget op mod Carlsen.
Foto: Maria Emelianova.

tom diagonal, mens det sorte angreb
drøner af sted på de sorte felter.
Måske ser hvids stilling rimelig solid
ud, men g-bonden fremmarch ændrer drastisk på dette forhold. Hvis
stilling er faktisk temmelig håbløs,
og han kan ikke redde sig. I bogstavelig forstand vælger Svidler blot at
gå frem og tilbage.
27. Tfe2?!
Det skal principielt dadles, men
jeg kan ikke finde et fornuftigt alternativ.
27... g4 28. Tf2 Dh6!
Truer simpelthen ... g3 og mat på
h2.
29. Dc7
Rettet mod g3-feltet.
29... Tef8!
Fornyer truslen ... g3 med hxg3
Sg4+!, der hænger ikke længere et
tårn på e8. Hvid kan ikke gøre noget.
30. h3!?
En kunne få den tanke, at Svidler
udviste fint sportsmanship og tillod
den flotte afslutning, men faktisk er
stillingen totalt tabt. Maskinen anføGrenke 2019 • 67

rer nogle tragiske varianter som 30.
De5 g3 31. hxg3 Sg4 33. Dxf6+ eller
30. g3 fxg3 31. Dxg3, der tillader 31...
Txf2 som viser, hvor desperat situationen er.
30... gxh3 31. g3 fxg3 32. Txf6!?
Ideen er, at hvid stadig kan kæmpe
efter 32... Dxf6 33. Dxg3, men også
denne afslutning:
32... h2+! 33. Kh1 g2+ mat!

Matten siger alt i sin egen skønhed.
0-1.

En nyhed! Trækkene Lb5+, Sb5 og
Lxf6 er alle blevet analyseret ekstensivt og fører til lange forcerede varianter. Det gør 10. Ld2 faktisk også,
for efter 10... Sxe4 11. Dg4 Sxd2 12.
Dxg7 Sxc4 13. Dxh8+ er komplikationer først lige startet. Efter overraskelsen vælger Levon i stedet en
fornuftig løsning.
10... 0-0 11. De2
Hvids bondestruktur er naturligvis dårligst, men det giver mening
her med løberparret som kan give
langsigtede muligheder, hvis sort
spiller solidt.
Det var ikke noget armenieren,
der i stedet kommer op med en kreativ idé:
11... e5 12. Sb3 Dc7 13. 0-0 Lg4!?
14. f3 Tc8!?
Nu er 15. Ld3 Le6 med c4-feltet
for sort fint, og det samme er det
midlertidige bondegevinst efter 15.
Lxf7+ Dxf7 16. fxg4 Dc4. Magnus
besvarer kreativitet med netop kreativitet!
15. Ld5!? Sxd5 16. exd5 Lh5 17. c4

Magnus Carlsen (2845)
Levon Aronian (2763)
Dronninggambit / D37
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. Sc3
dxc4 5. e4 Lb4 6. Lg5
I Wijk aan Zee spillede Magnus et
godt parti mod Duda med gambitvarianten 6. Lxc4, men Levon var
åbenbart forberedt på det, så det var
tid til at variere.
6... c5 7. Lxc4 cxd4 8. Sxd4 Lxc3+
9. bxc3 Da5 10. Ld2!?
Det ser ud som om, at sort står fint
med færre bondeøer og en både
sund og solid stilling. Men det er
netop det med det solide, at der ikke
er så meget at gøre fremskridt med,
mens hvid har muligheder på den
lange bane.
17... Sd7 18. Tfc1 b6 19. a4 a5 20.
Df2
Hvid har fremtvunget en sort indrømmelse. Enten skulle han tillade
hvid at spille a5 eller selv gøre det, li-
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gesom i partiet. b6 er en langvarig
svaghed. Endnu ikke bekymrende,
men det giver hvid vedholdende
muligheder for at kigge på den.
20... Dd6 21. Le3 Lg6 22. Dd2 f6
23. Db2 Tc7 24. Sd2
De hvide brikker begynder at
finde ideelle felter med Tc3-b3 eller
bare Da3, der tillader dronningafbytning som det næste.
24... Sc5 25. Da3 Td8 26. Tc3

Med Ta2-b2 som det næste begynder
sort at føle presset. Aronians næste
træk ser aktivt ud, men det skaber
blot en svaghed.
26... f5? 27. Te1
Lxc5 fulgt af Tce3 vil løbe e5-bonden op, så Aronian ofrer den for at få
aktivt spil, men med nogle få præcise
træk drejer Magnus det over til selv
at få initiativet samtidig med, at han
beholder bonden.
27... e4 28. fxe4 fxe4 29. Lxc5
Txc5 30. Sxe4 De5 31. Tce3!
Med den simple taktiske pointe
31... Txc4 32. Sd2!, hvor hvid bare
beholder sin ekstra bonde samtidig
med, at hvid tager total kontrol over
e-linjen.
31... Tcc8 32. h3 Dc7 33. Sd2 Te8 34.
Te7! Txe7 35. Txe7 Dd8 36. De3 Tc7
37. Te6 Tc5 38. Db3
Med sorts kollaps i b-linjen har
hvid to ekstra fribønder. Aronian
opgav.
Simple midler og konstant tryk
var recepten for Magnus’ historiske
resultat i Baden!

Nyt fra DSU

I

sidste nummer opfordrede jeg til, at vi støttede godt op om arrangementet med Magnus Carlsen, og jeg vil gerne her indlede
med at takke for et arrangement, som i den grad har rettet fokus mod
skak. En stor tak til arrangørerne fra f-reklame, til de frivillige som
hjalp til at gennemføre en storslået og professionel livesending fra
showet, og til alle de medlemmer som deltog enten i Cirkusbygningen
eller via livestreaming.
Mange henvendelser fra pressen i perioden op til matchen bærer
vidnesbyrd om, at Danmark og den danske presse er klar til at få en
SKAK STAR – og det skal vi naturligvis være taknemmelige for. Men
vi skal også være klar ved havelågen og forsøge at udnytte det momentum, vi har fået, så det er med at få fortalt alle de gode historier
Poul Jacobsen, formand
man overhovedet kan fortælle – også på lokalt plan.
for Dansk Skak Union
Det var aftenen hvor Imagekampagnen slog det sidste store slag i
bolledejen og introducerede vor nye hjemmeside www.altomskak.dk,
hvor ikke medlemmer nemt kan orientere sig om, hvorledes man
kommer godt i gang med at spille skak hos os – og man kan se en masse lækre videoer, hvor man
gradvist kan lære skakspillet. Udnyt denne nye side i jeres lokale markedsføring – www.altomskak.dk – den kan i høj grad understøtte bestræbelserne på at få flere nye ansigter ind i klubberne
– hvis vi også selv gør noget.
I bladet du sidder med, er der jo en lang række gode historier – bl.a. en fremragende artikel fra
den nye danmarksmester som veloplagt beskriver tendenser i moderne topskak. Ud over Allans
to fortjente danmarksmesterskaber, hylder bladet andre store danske resultater i form af normer
og færdiggørelser af IM-titler, så det er svært ikke at være voldsomt fornøjet over de skaklige hændelser. Og mest fornøjeligt er det jo at læse på de sidste sider, hvordan man i Haderslev har fundet en opskrift på at fastholde nye som virker. Det er en opskrift, som jeg er sikker på andre kan
kopiere og måske krydre en smule efter egen smag. Så studer den nøje!
Organisatorisk venter der en periode, hvor vi først og fremmest skal have gjort arbejdet færdigt
på en række områder, som har lidt under det seneste års underbemandede FU. Vi skal især være
klar på at hjælpe de klubber som forhåbentlig har fået blod på tanden og vil forsøge at øge medlemstallet.
Det var en mavepuster af de større da Skaksalgets direktør valgte at opsige sin stilling med fratrædelse 14 dage før DM begyndte. Forretningen er nu flyttet til nye lokaler i Malling syd for Aarhus, og vi genoptager så småt driften fra 1. juni, som vi hele tiden har håbet ville være muligt. I
første omgang varetages den daglige drift af bestyrelsen, indtil nyt personale er kommet på plads.
Alle ønskes en god skaksommer, uanset om man deltager som spiller,
arrangør eller engageret tilskuer.

1-0.
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Øvelser

Løsninger side 72-73

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. sort trækker!

Gabor Horvath – Stockfish
Dublin

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

2. hvid trækker!

Igor Teplyi - Jakob Aabling-Thomsen
DM 2019, landsholdsklassen

3. hvid trækker!

Chatalbashev - Aabling-Thomsen
DM 2019, landsholdsklassen

4. sort trækker (remis)!

5. hvid trækker!

6. hvid trækker!

Boris Chatalbashev – Igor Teplyi
DM 2019, landsholdsklassen

Mogens Moe – Lars Christensen
DM 2019, kandidatklassen

Jonas Buhl Bjerre – Mikkel Antonsen
DM 2019, landsholdsklassen

7. sort trækker (remis)!

8. hvid trækker!

9. hvid trækker!

Maria Vasova – Thomas S. Jepsen
DM 2019, kandidatklassen

Alexander Le Besq – Ellen F. Nilssen
DM 2019, kandidatklassen

Igor Teplyi – Mikkel Antonsen
DM 2019, landsholdsklassen
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Aktuel taktik
Løsninger til taktikøvelser side 64

1. Gabor Horvath – Stockfish
Sort blev sidenhen fanget i at snyde,
men inden da lykkedes det ham at
vinde over en ungarsk GM med et
fint lille trick. Men heldigvis betalte
forbrydelse sig ikke denne gang.
18... Dxd1!
Dette vinder et tempo.
19. Txd1 Lh2+ 20. Kxh2 Txc6
Horvath forklarede, at han havde
set truslen med... Lh2+, men ønskede at vinde et tempo, før han flyttede dronningen.
Han så ikke, at sort kunne sælge
dronningen dyrt.
Men da resultatet sidenhen blev
omvendt, kan vi med sikkerhed sige,
at hvid vandt senere...
1-0.

2. Igor Teplyi Jakob Aabling-Thomsen
Og så går vi i gang med DM-opgaverne.
Jeg fandt 18 stillinger og udvalgte
otte af forskellig sværhedsgrad.
Den første er fra træk 40, hvor
Teplyi lige har undsluppet nogle
problemer og derfor ikke var klar til
den tilfældige chance, han fik.
40. Tf3!
Denne binding er afgørende.
Teplyi spillede 40. Le6? Lxe6 41.
Txe6 Txg3 42. hxg3 Td4, og partiet
blev remis i træk 59. Sort taber en officer eller går mat lige meget hvad:
40... Tg7
40... Kg7 41. Te7 Kf6 42. Txf7+! og
40... Tc1 41. Le6 Tgg1 42. Txf7+ Ke8
43. b4 er to sådanne varianter.
41. Le6
Alt vinder, bindingen er for stærk.
En anden sjov variant er 41. Ld7!?
Kg8 42. Le6! Lxe6 43. dxe6! Te7 44.
Tg2+ Tg7 45. e7 Te4 46. Tf8 mat.
41... Kg8 42. Tef2!? Lxe6 43. Tf8
mat.
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3. Boris Chatalbashev Jakob Aabling-Thomsen
Hvid har stærkt angreb, men først
skal dronningen på b2 afledes.
19. Ld1!
19. Ld3 Df6 er ok for sort.
19... Da3 20. Lxa4 Dxa4
Med dronningen ude af billedet,
kan hvid gøre, hvad han har lyst til.
Boris valgte den direkte vej:
21. f4!
Der er mange andre muligheder
her.
21... Sf6 22. Sf5! gxf5 23. Dg5+
Kh7 24. Tf3
Mat er nær.
1-0.

4. Boris Chatalbashev –
Igor Teplyi
Sort trækker og holder remis:
45...Th2! 46. Kxe4
Efter passivt spil som 46. Kg3 Th1
47. Txc6 Kf7, står sort fint.
46... Txf2 47. Txc6 g5
Giver sort masser af modspil. Der
er ingen grund til, at g-bonden
skulle være mindre værd end d-bonden.
I stedet spillede sort:
45... Th4+?
Efter 45... g6 46. Txc6 Kf7 47. Kxe4
vinder hvid langsomt, men sikkert:
Det var vigtigt for sort at finde aktivt modspil.
46. Kf5! Th2 47. Txc6 Txf2+ 48.
Ke6!
Det er nu umuligt at kontrollere
den hvide fribonde.
48... Ta2 49. Tc8+ Kh7 50. d5 Kg6
51. d6 Ta6 52. Kd5 Kf5 53. d7 Ta3
54. d8Q Td3+ 55. Kc4 Txd8 56. Txd8
Kg4 57. Kd4 f5 58. Tf8 g6 59. Tf6 g5
60. Tf8
1-0.

5. Mogens Moe – Lars Christensen
Jeg kender ikke Mogens Moe
personligt, men har tit fulgt hans
partier, da de ofte er meget interessante og kan give nogle spændende
opgaver. Kandidatklassen ved DM
var ingen undtagelse. Jeg fandt et par
meget svære opgaver at pine mine
elever med, og en lidt lettere en til
mine venner i Danmark.
Hvid kunne have vundet med:
50. f7! d2
50... Kc3 51. Tc5+ og 50... Tf8 51.
Td5+ er på igen måde bedre.
51. Td5+!
En lille taktisk pointe, som hvid
muligvis så. Men det er ikke sikkert,
han følte sig tryk ved stillingen efter:
51... Txd5 52. f8D d1D
Men den hvide dronning kan give
et par skakker og undslippe bindingen med tempo. F.eks.:
53. Df4+ Kc5 54. Dc7+ Kd4 55.
Lxd1 Txd1 56. g4
Og hvid vinder.
I stedet spillede hvid:
50. Ta2? Ke5??
Den forkerte vej. Efter 50... Kc3!
kan kongen hjælpe d-bonden, mens
tårnet på d8 tager sig af den hvide
fribonde.
51. f7! Tc1 52. Ta5+ Ke6 53. Lg4+
Kd6 54. Ta3 Ke7 55. Kg7 d2 56. Te3+
1-0.
6. Jonas Buhl Bjerre –
Mikkel Antonsen
Der var flere gange, hvor Jonas
Bjerre kunne have vundet DM. Dette
var en stor chance:
23. Dg3!
Hvid ofrer en officer. Til gengæld
er den sorte konge aldrig siden
sikker.
Partiet fortsatte 23. Dxe2? Txe2 24.
Tb8+ Ld8 25. Lb5+ Dxb5 26. Txb5
Txe4 og blev remis ved træk 39.
23... Txb1
23... Lxa6 24. Txb2 Lxf1 taber på
mange måder. 25. Tb8+ Ld8 26.
Dxe5+ Kd7 27. Sf6+ Kc6 28. Tc8+ er
blot en af dem; 23... Lxf1 24. Txb2
Lxa6 25. Tb8+ leder til trækomstil-

ling.
24. Txb1 Lxa6 25. Dxg7
25. Tb8+ vinder også, men ikke
nær så direkte.
25... Tf8 26. Dxe5 Dd6
26... Lc8 27. Sf6+ Kd8 28. Td1+!
er en vigtig forskel ved at beholde
tårnet på første række.
27. Dd4
Angrebet har sænket farten, men
sort er på ingen måde uden for fare.
Hvids angreb vil kun stoppe, når den
sorte konge har gemt sig.
Men hvor den skulle kunne gøre
det, er ikke klart. Hvid vinder i
mange varianter, f.eks. 27... Lc8 28.
Dxa4+ Dd7 29. Sc7+ Kd8 30. Sb5
Db7 31. Td1+ Ld7 32. Da5+ Kc8 33.
Sa7+ Kb8 34. De5+ Kxa7 35. Dxe7
La4 36. Dc5+ Db6 37. Da3 Db3 38.
Ta1 og tårnslutspillet vinder let.
7. Maria Vasova – Thomas S. Jepsen
Sort trækker og holder remis.
30... Lxf4+
Ikke det sværeste træk. I partiet
tabte sort hurtigt med 30... Sa5? 31.
Df3 Lxf4+ 32. Kb1 Dc4 33. Se7 mat.
31. Kb1 Sxb2!!
Men dette er langt fra oplagt.
32. Sxc7 Sxd1 33. Sd5
33. Sxa6 Sc3+ 34. Kb2 Sd1+ med
evig skak var en anden variant, hvis

sort ikke kan finde på en måde at
spille på gevinst på.
33... Le5
Sort står fint. Partiet kunne slutte
med
34. Dd3 Sc3+ 35. Sxc3 bxc3
36. Dxa6 Te8
Hvid har ingen chance for at gøre
fremskridt.

sammen for sort, men lad jer ikke
narre!
17. exf7
17. Se5!? er også stærkt. 17... Sxe5
18. exf7! er en vigtig pointe.
17... Dxf7 18. Se5 Dc7 19. Sxc6+
Dxc6 20. Te7 Ta7 21. Txg7
og hvid har vundet en bonde med
overvældende strategisk overmagt.

8. Alexander Le Besq –
Ellen Fredericia Nilssen
Hvid spillede 14. Dg5? h6 og havde
ingenting. Han vandt sidenhed i
træk 49. Inden da havde han misset
hele to måder at vinde denne stilling
på:
14. Sxd5!!
Den direkte vej. 14. Sg5!? Lg7 15.
Sxd5!! virker også. Efter 15... exd5
16. Lxd5 Lb7 17. Sxf7 Tf8 18. Sd6
står hvid helt overlegent.
14... exd5 15. e6 Nf6
Sort mister d5-bonden i begge
disse varianter: 15... Lg7 16. exd7
Lxb2+ 17. Kxb2 Dxd7 18. Dxd7
Lxd7 19. Se5 Sxe5 20. Txe5 og 15...
Tg8 16. exd7 Dxd7 17. Dxd7 Lxd7
18. Se5! hvor d5-bonden falder snarrest.
16. Dg5 Lg7
Det ser ud til at stillingen holder

9. Igor Teplyi – Mikkel Antonsen
Igor havde et par chancer til at vinde
dette parti. Den flotteste var på dette
tidspunkt:
35. Ld1!
Partiet fortsatte med 35. De7?! Tf8
36. Dc5 og hvid har klar fordel.
Senere blev det remis ved træk 51.
35. g4 giver en rimelig stor fordel,
men er ikke direkte nok.
35. Le2 Tc8 er ikke fremskridt.
35... Dd2
Den eneste reelle chance.
35... Td3 taber på flere måder.
Både 36. Le2 (og 36. Db8+!? er gode
træk.)
36. Lb3+ Kh8
36... Kg7 37. De7+ er slut.
37. Te8+!!
Dette træk kan være meget svært
at se tre træk i forvejen. Men nu er
der mat eller dronningegevinst.

BRÆTTET
RUNDT
Foto:
Thomas Vestergård

Triumf for Allan Stig
på Mallorca
I 1969 vandt Bent Larsen en af karrierens største sejre på Mallorca. 50
år efter var det så danmarksmesteren
Allan Stig Rasmussens tur til at
vinde en flot sejr på den spanske
feriø.
Allan Stig havde ellers vundet retten til at møde Magnus Carlsen i
Cirkusbygningen, men valgte at

Stigs tal nu er oppe på rekordniveau
2569.
Turneringen var også en stor succes for FM Jacob Sylvan fra Nordkalotten, der scorede sin tredje og
sidste IM-norm og derfor modtager
titlen, da han tidligere har været over
2400.

Slutstilling
spille Open Internacional Llucmajor,
som han allerede havde tilmeldt sig.
Jetsmarkspilleren var i forrygende
form og blev en sikker vinder med 8
point af 9 uden remiser. Han var et
helt point foran de nærmeste forfølgere og hentede 17 Elopoint, så Allan

1. GM Allan Stig Rasmussen, (2552)
8/9.
2. GM Vitaliy Bernadskiy, Ukraine
(2572) 7.
3. GM Alexandr Fier, Brasilien (2555) 7.
4. IM Koushik A. Girish, Indien (2444)
7.
5. GM Laime Latasa Santos,
Spanien (2587)
7. 17. Jacob Sylvan (2313) 6.
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Stormester vandt CCC
15. udgave af Copenhagen Chess Challenge blev vundet af landsholdsspiller og stormester
Boris Chatalbashev.
Af Tom Skovgaard

S

elv om ingen af stormestrene var
med i spidsen efter tre runder af
den 15. Copenhagen Chess Challenge, som blev spillet hos BMS Skak
i Bededagsugen i maj, så endte det
med, at stormester Boris Chatalbashev vandt turneringen med 7½ af 9.
Dermed gentog han sin sejr fra 2017.
Blandt de fire spillere med 3 af 3
var den unge norske IM Benjamin
Haldorsen, som imponerede med
godt spil og som endte på 2. pladsen
med 7 af 9 – og kun millimeter fra

en GM-norm, som havde krævet at
modstanderne tilsammen havde 34
ratingpoint mere!
Også den godt spillende svensk/
tyrkiske FM Can Ertan havde 3 af 3.
Han udnævnes senere i år til IM,
men havde med blot remis i sidste
runde mod turneringsvinderen scoret sin 4. IM-norm.
Den tidligere danske topspiller
FM Mogens Moe, nu 75 år, havde 3
af 3.
Moe brillerede i flere partier med
glimrende angrebsspil som i sin ungdom, bl.a. blev den unge norske IM

Den tidligere topspiller Mogens Moe
imponerede med sin angrebskak.
Foto: Jacob Pallesen.

Tor Fredrik Kaasen besejret med et
flot offer på e6 i 3. runde. I sidste
runde vandt Moe med endnu et
stærkt offer på e6!
Topseedede GM Vladimir Burmakin endte på 3. pladsen med 7 point,
men lavere korrektion end IM Haldorsen.
Desværre var deltagerantallet faldet i år til kun 60 spillere, heraf 30
fra Danmark, men 14 fra Norge! Og
12 deltagende nationer i alt!
Samtlige partier fra CCC blev
sendt live på nettet, og alle partier
samt fotos og resultater m.m. kan ses
på turneringens hjemmeside: www
copenhagenchesschallenge.dk.

Top-5:

Unge danske Jens Ramsdal havde udsigt til IM-norm, men skulle vinde over topseedede GM Burmakin i sidste runde for at opnå normen – det lykkedes ikke.
Foto: Jacob Pallesen.
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1. GM Boris Chatalbashev (2514),
Danmark, 7½.
2. IM Benjamin Haldorsen (2437),
Norge, 7.
3. GM Vladimir Burmakin (2519),
Rusland, 7.
4. FM Can Ertan (2391), Tyrkiet, 6.
5. GM Stellan Brynell (2406),
Sverige, 6.

Foto: Claus Qvist Jessen.

Cirkus Carlsen
kom til byen
Af Lars Schandorff

D

en røde løber var rullet ud.
Kæmpe posters udenfor Cirkusbygningen fortalte, hvad det var,
der skulle ske: EnergiDanmark
Champions Battle. Og så et stort foto
af den absolutte superstar, verdensmesteren.
Allerede i foyeren emmede det af
klasse. Velklædte mennesker stod
rundt omkring, afslappet og forventningsfuld stemning. Og medierne var på plads med tv-hold, fotografer og journalister. Der var noget
ekstraordinært på færde. Videre op
ad trappen og ind i selve den fornemme, runde sal med opdækkede
borde overalt og en central scene
flankeret af to gigantiske skærme.

Det var eksklusivt. Jeg fandt min
plads og kiggede rundt. Der så ud til
at være helt fyldt. Imponerende.
Aftenens host, tv-journalisten Ulla
Essendrup, bød velkommen. Og så
kom han. Magnus Carlsen. Det norske fantom. Smilende og veloplagt
på sin egen lidt tilbagelænede måde.
Han blev straks spurgt, om han
havde fået set noget af København.
Ja, svarede han, jeg kom i går og
gjorde det som enhver 28-årig ville
have gjort. Og så holdt han en kunstpause. Jeg nåede lige at tænke: åh nej
Magnus, det gjorde du forhåbentlig
ikke! Men så kom svaret: Jeg var i
ZOO. Typisk for hans underspillede
humor. Så var salen i hvert fald med,
hvis de ikke havde været det i forvejen. Showet kunne begynde.
Første punkt en simultan mod 24

spillere. Sponsorerne rådede over
pladserne, og de havde fordelt dem
på forskellig vis, men der sad faktisk
en række gode mesterspillere på scenen. Og også en række mere eller
mindre begyndere. Jeg var oppe i
presselogen. Som min sidemand
sagde: Det ser ret arrogant ud. En
god betragtning. Men sådan er simultan. Det er uundgåeligt. Carlsen
satte hurtigt deltagerne under pres.
Som en af de to, der havde vundet en
simultanbillet ved stævnet i Absalon
kirken, Martin Lee Lauritsen bemærkede: Det var helt vildt. Han angreb på alle brætter. Der var ingen
nåde!
Der var ingen nåde. Verdensmesteren vandt alle partierne. 24-0. Selv
var han beskeden, da han efterfølgende sagde, at han var overrasket
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Familien Bjerre: Fra venstre Emilie, Jonas, mor Anne, far Tavs, Katrine og Anna.
Foto: Claus Qvist Jessen.

over at have vundet alt. Carlsen
fremhævede, at det havde været en
særlig ære at spille imod Svend Hamann, den nu 78-årige, tidligere toer
i Danmark efter Larsen. Carlsen
vandt i flot offerstil. Tæt på Hamann
sad den 8-årige Sarah Sima. Det illu-

strerede smukt spændvidden i skak.
I midten af programmet en samtale med hjerneforsker Peter Lund
Madsen. Det var nok højdepunktet
for mange af de ikke-skakkyndige
som var i salen. Men måske også for
nogle af de skakkyndige. Endnu en-

gang fik man et sympatisk indtryk af
den norske stjerne, der er meget beskeden og helt nede på jorden. Som
Magnus selv sagde: Jeg er bare en
helt almindelig fyr som har et særligt
talent for en ting. Og det er jo skak.
Heldigvis. Carlsen har jo mere eller
mindre ene mand populariseret det
gamle spil og løftet det til nye højder,
både på og udenfor brættet.
Verdensmesterens evner på brættet kom i fokus i sidste del af showet.
Aftenens sportslige højdepunkt var
dysten imod det kun 14-årige danske stortalent Jonas Bjerre. Det viste
sig dog at blive en ulige kamp. Carlsen har vundet alt, hvad han har spillet her i 2019, og han kom med en
kæmpe selvtillid. Jonas havde hvid i
første parti og via Spansk kom de ud
i en slags Kongeindisk.
Planerne for begge var ret klare,
men pludselig stod Jonas officerer
klodset og nærmest i vejen for hinanden, mens Carlsens spillede perfekt sammen og lavede en krydsbeskydning af hvids ømme punkt på f2.

Foto:Claus Qvist Jessen.

Foto: Christian Ove Carlsson.

Derudover brugte nordmanden
nærmest ingen tid.
Man spillede med 15 minutter til
hver plus 5 sekunder ekstra pr. træk,
men de forsvinder hurtigt, når der
ikke er noget godt. Jonas kæmpede,
men det var håbløst, og til sidst
måtte han kapitulere.
Andet parti blev meget mere interessant, og publikum fik en lille
indsigt i, hvad det er, der har gjort
Carlsen så suveræn. Som en cadeau
til Bent Larsen spillede verdensmesteren en lidt uskyldig åbning med
Lb5+ mod Siciliansk fulgt af a4. Han
lokkede sort til at spille a6 og fik dermed en lidt bedre struktur og en superspringer på c4. Objektivt set stod
sort ok, men igen blev Jonas presset
på klokken. I den kritiske stilling tog
det danske håb en forkert beslutning
og havnede i et frygteligt slutspil. Det
er ikke godt imod Carlsen, der nærmest har gjort det til sit varemærke
at udmanøvrere sine modstandere i
bare marginalt bedre slutspil. Og her
var det nærmest vundet fra starten.
Med præcist spil og gode beregninger i forbindelse med en afvikling til

Magnus Carlsen tog sig en ordentlig tænkepause, inden han satte det afgørende
angreb ind imod veteranen Svend Hamann.
Foto: Christian Ove Carlsson.
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nen. Jeg har vundet 26 partier. Det
har været en god dag!
Og det må man sige, det var det
også for publikum.
På vej ud af Cirkusbygningen blev
jeg passeret af nogle yngre folk, som
ikke var fra det organiserede skakmiljø.
Det var utrolig godt, sagde den
ene. Ja, svarede en anden, og så gik
vi ud i den kølige københavnske natteluft lidt stoltere af vores fantastiske
spil, end man plejer.

Martin Lee Lauritsen opgiver som den sidste.

et vundet bondeslutspil blev det seværdigt til det sidste og et flot skakligt punktum. Så sikker sejr og sam-

Foto: Christian Ove Carlsson.

let 2-0.
Afslutningsvis blev Carlsen spurgt
om, hvad han syntes om hele afte-

13. 0-0-0 Dc7 14. f4 Lb7 15. a3 Tac8
16. Tg1 Sb6 17. f5 Tfd8 18. g6 e5
19. gxf7+ Kxf7 20. Dh5+ Kg8
21. Dh6 Lf8 22. Lxb6 Dxb6 23. f6

1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. Lb5+ Ld7
4. a4 Sf6 5. d3 g6 6. 0-0 Lg7
7. Te1 Sc6 8. Sbd2 0-0 9. Sc4 a6
10. Lxc6 Lxc6 11. e5 dxe5 12. Sfxe5
Tc8 13. Sxc6 Txc6 14. a5 Sd5 15. Ld2
Te8 16. Df3 e5 17. Te2 Tce6
18. Tae1 Dd7 19. g3 Dc6 20. Dg2 h6
21. h3 Kh7 22. Kh2 Dd7 23. Kg1 Dc6
24. Lc3 Sxc3 25. bxc3 Dxg2+
26. Kxg2 e4 27. Txe4 Txe4 28. dxe4
Lxc3 29. Te3 Ld4 30. Te2 Kg7
31. f4 Lc3 32. Kf3 Td8 33. Te3 Lf6
34. e5 Le7 35. Tb3 Td4 36. Se3 Td7
37. c3 Ld8 38. Sc4

Magnus Carlsen
Svend Hamann
Simultan. 22. maj 2019
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4
4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 a6 6. h3 Sc6
7. g4 e6 8. g5 Sd7 9. Le3 Le7
10. h4 0-0 11. De2 Sxd4 12. Lxd4 b5

Magnus Carlsen
Jonas Buhl Bjerre
2. matchparti. 22. maj 2019

38... Kf8 39. Ke4 Ke7 40. g4 f6
41. Sb6 Lxb6 42. Txb6 fxe5
43. Txg6 exf4 44. Tg7+ Ke6
45. Txd7 Kxd7 46. h4 b5 47. axb6
a5 48. b7 Kc7 49. b8D+ Kxb8
50. g5 hxg5 51. hxg5 a4 52. g6 a3
53. g7 a2 54. g8D+ 1-0.

23... Dxg1 24. Lc4+ Txc4 25. Txg1
Txc3 26. Txg7+ 1-0.
Jonas Buhl Bjerre
Magnus Carlsen
1. matchparti. 22. maj 2019
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
g6 5. 0-0 Lg7 6. c3 d6 7. d4 Ld7
8. Te1 Sge7 9. d5 Sb8 10. Lxd7+
Sxd7 11. c4 h6 12. Sc3 0-0 13. Tb1 f5
14. b4 Sf6 15. Sd2 c6 16. Lb2 Tc8
17. Db3 cxd5 18. cxd5 b5 19. a4 Db6
20. axb5 axb5 21. Ta1
fxe4
22. Sdxe4 Sxe4 23. Sxe4 Tc4
24. Dg3 Tf4

Hjernesnak.
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Foto: Christian Ove Carlsson.

25. Dd3 Tcxe4 26. Txe4 Dxf2+
27. Kh1 Dxb2 28. Txf4 exf4
29. Te1 Sf5 30. Dxb5 Se3 31. De2
Dxb4 32. Tc1 De4 33. Df3 Dxf3
34. gxf3 Le5 35. Tc8+ Kf7 0-1.

Foto: Christian Ove Carlsson.

Høj koncentration og determination i topkampen.

Foto: Christian Ove Carlsson.
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Brønshøj Skak Forening
i uvejr
I løbet af sæsonen er kritikken haglet ned over den københavnske storklub.
Det er klubbens anvendelse af reserver, som er faldet modstandere i både
divisionsturneringen og holdturneringen i 1. hovedkreds for brystet.
Det er i høj grad et spørgsmål om fairness og/eller tomme brætter.
Af Jan Løfberg

S

Den kompetente vært Ulla Essendrop bandt hele det professionelle show sammen.

Foto: Christian Ove Carlsson.

Verdensmesteren havde også lokket
nogle kendisser ind i Cirkusbygningen.
Manus Carlsen er passioneret fodboldfan, og Peter Schmeichel er en af hans
store helte.
Casper Christensen er begyndt at spille
skak med Frank Hvam i Klovn, og han
har lavet optagelser med Magnus i
Norge til en slags norsk udgave af
Klovn, der hedder “Undskyld Norge”.
Fotos: Christian Ove Carlsson.

kakbladet har i indeværende
sæson modtaget to sobre, men
også meget lange indlæg om Brønshøj Skak Forenings brug af reserver.
På Skakbladets redaktion er vi glade
for, når vi får indlæg fra læserne.
Men Skakbladet er ikke det rette
forum for debat, når bladet kun udkommer fire gange om året. Det
kræver i hvert fald, at den angrebne
part kan svare i samme nummer, da
tre måneder vil være urimelig lang
ventetid – og de fleste læsere vil allerede have glemt sagen.
Dog synes vi i denne situation, at
både Tom Juul Andersen fra Holbæk
Skakklub og Karsten Jensen fra Ishøj
Skakklub skal have lov til at berette
om deres oplevelser. Brønshøj Skak
Forening får naturligvis lov at svare.
Både Tom Juul Andersen og Karsten Jensen er kommet med forslag
til nye holdregler. Dem kan vi af
pladsmæssige hensyn ikke bringe
her. Begge opfordres til at gå videre
til de kompetente organer i DSU og
KSU.

Brønshøj (1 og 2)
udraderer
Holbæk 6½-1½
Af Tom Juul Andersen
Holbæk Skakklub
Bagmændene. Søn og far. Mads H. Frederiksen og Ole Frederiksen fra f-reklame. Allerede i 1990 stod Ole Frederiksen bag det
eksklusive arrangement med daværende verdensmester Kasparov og Curt Hansen på Valdemar Slot. I årevis har de forsøgt at
få Carlsen til Danmark. Og nu lykkedes det!
Foto: Christian Ove Carlsson.
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Fra tid til anden diskuteres det i
Skakbladet, hvordan man kan vende
udviklingen og få flere medlemmer

af DSU. På trods af mange energiske
tiltag og en masse dygtige ledere er
der tilsyneladende noget fundamentalt galt med interessen for klubspillet.
Jeg kunne i den forbindelse godt
gennemgå en lang række forslag som
ville styrke medlemstallet markant.
Fordoble det over en periode på fem
år. Men den historiske erfaring viser,
at sådanne forslag ikke bliver taget
alvorligt, hvis de kommer fra en
vandbærer.
Jeg skal derfor nøjes at fokusere på
en enkelt detalje, som på overfladen
ligner en ligegyldig detalje. Men som
illustrerer kernen i hele årsagen til
den stigende medlemsflugt.
Medlemsflugten har meget lidt at
gøre med manglende interesse for
skak, kontingentets størrelse eller
tidsmæssige problemer. Det har heller ikke meget at gøre med det stigende antal muligheder i tilværelsen
for at dyrke nye sportsgrene.
Det har derimod næsten alt at
gøre med begrebet etik.
Når forældrene sender deres lille
purk til skak er det ofte med forventningen om at det styrker barnets
kreativitet og evnen til at tænke logisk. Samt ikke mindst levere varen i
form af en sport, der styrker deres
barns mentale udvikling i sund konkurrence med andre.
Dette er ofte tilfældet i begyndelsen. Takket været vores mange dygtige ledere i DSU. Men efterhånden
som barnet får succes, og det kryber
op gennem rækkerne, dukker virke-

ligheden i moderne topskak op. En
virkelighed som ikke på nogen måde
kræver evnen til at klare sig i sund
konkurrence. Tværtimod. Alt for
ofte oplever den unge spiller nederlag som skyldes, at reglerne tillader
kvalificeret fusk.
Man kan mene hvad man vil om
det konkrete eksempel jeg nævner i
det følgende. Men at det har en negativ mental påvirkning på unge
spillere er der overhovedet ingen
tvivl om. De synes det er uretfærdigt
at de taber. De synes ikke det giver
nogen mening af reglerne er forskellige for Per og Poul. Derfor fokuserer de på en anden sportsgren, hvor
de måske heller ikke når toppen.
Men når de taber, så ved de at de
tabte på lige vilkår til en bedre modstander, så de bliver hængende og
støtter denne sport.
Det konkrete eksempel her er:
Brugen af topspillere på lavere rangerende hold. Det er ikke nogen som
helst kritik af ledere som sætter holdene. De udnytter bare reglerne. Kritikken går overordnet på at reglerne
bør laves om, fordi de er uetiske.

Ishøj Skakklub
Af Karsten Jensen
Afledt af en pudsig hændelse i forbindelse med afviklingen af en holdkamp i 2. række: Ishøj 1 – Brønshøj
4, er jeg kommet til tasterne. Brønshøj stillede op med to reserver, da
Emil Koldill (1716) og Aksel Mortensgaard (1425) var forhindret i at
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spille.
Disse to spillere bliver erstattet af
IM Jacob Carstensen (2351) og Niels
Erik Andersen (1912), som glider direkte ind på bræt 1 og 2. Brønshøj
råder over i alt 36 reserver, men
mange har åbenbart ikke fundet det
ulejligheden værd at begive sig vej til
Ishøj denne aften!?
Er der regler for, hvor disse to reserver skal placeres? Skal de placeres
på de manglende brætter, eller skal
de placeres på bræt 7 og 8. Her bliver de plantet på bræt 1 og 2, som
markant forstærker det “svækkede”
afbudsramte hold – samtlige af det
resterende hold rykker jo to brætter
nedad!
Det er vel kun i skak, at man forstærker holdet ved brug af reserver.
Det er i mine øjne helt grotesk og

BRÆTTET
RUNDT
SKAKK1 på DOKK1
Af Rune Friborg
SKAKK1 på DOKK1 løb af stablen
d. 23. marts, hvor de 2 hold DREAM
TEAM (GM Jakob Vang Glud og
WFM Ellen Fredericia Nilssen) og

bør ændres øjeblikkeligt. Det er kun
klubber af en vis størrelse der har
gavn af denne form for “teknik”.
Mange klubber råder måske kun
over ét eller to hold.
Da jeg gjorde Jacob Carstensen
(som også fungerer som turneringsleder for 1. HK) opmærksom på
dette misforhold, blev det nærmest
slået hen til en mindre betydelig detalje, og at de i øvrigt fulgte reglerne.
Nogle hold kæmper en indædt kamp
for at forblive i 2. række! Men det
kan Jacob selvfølgelig være lige glad
med eller hur … Jeg mener, hvis
Brønshøj har behov for at gøre brug
af en mand, som er IMer og spiller
på øverste hylde om DM i 2. række,
så bør Brønshøj nøjes med at have
tre hold tilmeldt.
Skal skak udbredes og gøres inter-

essant skal regelsættet være i orden –
også for hobby-spillere i 2. række.
Reglerne er vel klare og utvetydige,
når det gælder divisionskampe med
låste spillere etc.- det bør de også
være i de mindre betydende rækker.
Skakbladet har spurgt Brønshøj Skak
Forenings formand Carsten Petersen: - Jeg forstår faktisk ikke problematikken. Det gælder vel om at spille
skak i dansk skak?! Folk vil åbenbart
hellere vinde uden kamp. I Brønshøj
har vi mange medlemmer, som ikke
kan spille i weekenden eller hverdagsaftner eller ønsker at have mulighed for begge dele. Vi bestræber os
altid for at stille op med otte mand.
I en af sæsonens kampe måtte vi
nøjes med at stille med syv mand, og
det har vi det ikke godt med.

Jonas sejrede i DanPumps
For andet år i træk vandt Jonas Buhl Bjerre Kolding Bymesterskab, der nu har fornavnet
DanPumps. Mesterskabet har stille og roligt udviklet sig til en af landets allerstørste
weekendturneringer. 100 spillere var fordelt i 16 grupper, heraf var de syv mestergrupper,
mens de øvrige ni var basisgrupper.

J

onas Buhl Bjerre kom godt fra
start og kunne i sidste runde sejle
i land med remis mod klubkammeraten Filip Boe Olsen. Afgørende for
udfaldet i mester 1 var opgøret i 3.
runde mellem Jonas og den anden
klubkammerat Bjørn Møller Ochsner.

Slutstillingen i mester
1: IM Jonas Buhl Bjerre,
Skanderborg, 4/5.
2. IM Bjørn Møller Ochsner,
Skanderborg, 3½.
3. IM Mikkel Antonsen,
Køge, 2½.
4. FM Filip Boe Olsen, 2.
5.-6. IM Rasmus Skytte,
Århus/Skolerne, 1½, og
IM Jens Ove Fries-Nielsen,
Fredericia, 1½.

STREAM TEAM (GM Simon Williams og WIM Fiona Steil-Antoni)
dystede i demokratisk skak. Publikum stillede spørgsmål, kom med
forslag og stemte på deres favorittræk. Det blev et spændende parti
der bliver analyseret af WFM Ellen
Fredericia Nilssen i en video på
altomskak.dk

Friday Night Delight m. Ginger
GM og Anna Rudolf i Absalon

åbningsrepertoire!
1... Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 b6
Ikke hvad jeg havde forventet i
mine forberedelser.
4. g3 La6 5. Da4 Le7
5... Lb7 er det mest spillede, med
ideen at spille c5 og slå igen med løberen i ét træk.
6. Lg2 Lb7 7. 0-0 0-0 8. Td1!?
Undgår Se4 i første omgang.
8. Sc3 er hovedvarianten, men jeg
kendte ikke det her og var irriteret
over 8... Se4. Måske også med god
grund.
8... Dc8
Et nyttigt ventetræk ligesom Td1.
Nu har jeg ikke så meget andet end
Sc3.
9. Sc3 Se4 10. Dc2 Sxc3 11. Dxc3
d6 12. Dc2

FM Peter Jakobsen, Nordkalotten,
og FM Mikkel Manosri Jacobsen,
BMS, delte sejren i mester 2 med
3½.

GM Simon Williams og IM Anna
Rudolf streamede foran et yderst vel-

Jonas Buhl Bjerre
kommenterer
Anna Rudolf og Simon Rudolf i
Folkehuset Absalon på Vesterbro i
København.
Foto: Rune Friborg.

Jakob Vang Glud og Ellen Fredericia på DOKK1.
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Foto: Gert Medom.

oplagt publikum på over 130 mennesker d. 22. marts. Høje klapsalver
ved ofringer og mat-angreb, publikums-deltagelse i skakvarianter
såsom “Hjerne & Hånd” og udfordringer fra salen. Hele streamen
samt en stemningsvideo kan findes
på altomskak.dk

Jonas Buhl Bjerre (2494)
Bjørn Møller Ochsner (2478)
Dronningindisk / E15
1. d4!
Det er første gang jeg spiller 1. d4.
Og det virkede også som en god
overraskelse, Bjørn tænkte i hvert
fald en del tid allerede i træk 1! Udover at det var godt i det enkelte
parti, er det også vigtigt at udvide sit

Jeg har mistet et par tempi, men det
er vigtigere, at jeg kan spille e4 næste
gang og tage noget terræn.
12... Sd7
12... f5?! et typisk træk, der undgår e4, men her tillader det 13. d5! e5
14. c5! som er pointen, der åbner
stillingen totalt – til hvids fordel:

14... bxc5 15. Sxe5! dxe5 16. d6 (med
dobbelttrussel mod løberen på e7, og
Db3+ til løberen på b7) 16... Lxg2
17. dxe7 med klar fordel til hvid.
13. e4 Lf6 14. h4
Tager lidt terræn på kongefløjen,
der er ikke det helt store på færde
lige nu.
14... c5 15. d5 Se5 16. Lf4 exd5

17. Lxe5!?
Måske ikke det allerbedste objektivt, men det forcerer de følgende
træk hen til en meget spændende
stilling.
17. exd5 Sxf3+ 18. Lxf3 havde
været en smule bedre for hvid, men
jeg kunne bedre lide det andet.
17... dxe4! 18. Lxf6 exf3 19. Lf1
gxf6 20. Txd6
Under partiet følte jeg, at jeg stod
ret godt her, men det ser ud til at f3bonden giver nok modspil.
20... Td8?!
Bonden på f6 er vigtig fordi den
beskytter kongen.
20... Kg7! 21. Tad1 Dg4
Hvid har fuld kontrol over d-linjen, men det er svært at bruge det til
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noget. 22. b4!? =.
21. Txf6 Kg7?
21... Td4 22. Te1 Dd7 23. Dc1!
med lille hvid fordel. Uden bonden
på f6 er det ret farligt.
22. Dc1
22. Dc3! er simplere, men jeg
havde ikke lige spottet, at efter 22...
Td4 har jeg: 23. Td6 +- (23. Tf4?
Dd7).
22... Dg4!
22... Kxf6? 23. Dg5+ Ke6 24. Lh3+
+-.

23. Tf4!
23. Dh6+?! Ser farligt ud men
dronningen er langt bedre på c3.

23... Dg6 24. Dc3+ Kg8 25. Lh3
Td4 26. Txd4 cxd4 27. Dxd4 Te8 28.
Td1 Dc2 29. Kh2
Jeg vil gerne undgå en skak i bunden på et tidspunkt.
29... Lc6 30. Lf1
Truer Ld3! nu, da kongen er på h2.
30... Te4 31. Dd8+ Le8?
31... Te8 32. Dg5+ Dg6 33. Dc1+.
32. Dg5+ Kf8 33. Td2 Dc1 34. Dh6+
Kg8 35. Ld3 Te1 36. Lxh7+ Kh8 37.
Le4+ Kg8 38. Lxf3 Dxc4 39. Td5 Te6
40. Tg5+ Tg6 41. Dxg6+ 1-0.
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Verdensmesteren i Afrika
A

frika er kontinentet med færrest
store skakturneringer. Men i år
rundede en række af verdens bedste
spillere Afrika. Styrmand Carlsen og
besætning ankom til Abidjan i El-

fenbenskysten til den første udgave
af Grand Chess Tour på det afrikanske kontinent.
Der blev spillet ni runder hurtigskak og 18 runder lynskak. I lyn-

skakken lykkedes det franskmanden
Maxime Vachier-Lagrave at komme
foran med 12/18, Carlsen kom på
andenpladsen et halvt point efter.
Det mest bemærkelsesværdige var, at
MVL vandt begge lynpartier mod
Carlsen! På lyn-verdensratinglisten
holder Carlsen akkurat MVL bag sig
med et enkelt point.
Eftersom hurtigskakken talte dobbelt og at nordmanden her scorede
formidable 7½/9, så føjede Carlsen
endnu en overbevisende turneringssejr til sine i forvejen mange. Indtil
videre har han vundet alt, hvad han
har stillet op i 2019.

Slutstilling:

Foto: Maria Emilianova.
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1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Carlsen 26½/36.
Nakamura 23.
Vachier-Lagrave 23.
Wesley So 19½.
Ding Liren 18½.
Wei Yi 16½.
Nepomniachtchi 15½.
Karjakin 15½.
Topalov 11½.
Amin Bassem 10½

KLUB

LIV

Tidnød!
Per Hansen og Kai Bjørnskov fra Haderslev Skakklub giver her deres bud på,
hvordan klubberne kan få fat i nogle af de mange skoleskakspillere.
I Haderslev blev de unge spillere undervist en gang om eftermiddagen hver uge.
Nu er flere af dem blevet indsluset i den rigtige klub.

A

lle skakspillere kender begrebet
tidnød.
Usikkerheden breder sig, og man
mærker presset!
Mange skakklubber er i alvorlig
tidsnød forstået på den måde at gennemsnitsalderen blandt medlemmerne stiger og tilgangen af nye spillere falder, eller udebliver!
Mange klubber bør kigge indad og
spørge, hvor de er som klub om 5-10
år?
Der er 200.000 skolebørn, der spiller
skak, så det er vel ikke så svært at
finde nye spillere til klubben?
Jo det er det, for de spiller ikke
skak!
Tårnet er jo fem bønder værd, så
det er logisk, at første træk består af
1. h4!
Skoleskak er nu mange steder afløst af skolelærere, som bruger skak
i undervisningen i pædagogisk øjemed. Det er da bestemt positivt, men
det bringer ikke nye medlemmer ind
i klubberne.
Vi kan få nye medlemmer ind som
ved, hvordan de forskellige brikker
bevæger sig, hvordan reglerne er, og
det er så det.
Den egentlige skaktræning er op
til klubberne selv. Der kommer ikke
nye spillere ind udefra som styrkemæssigt kan klare sig i klubberne.
Da jeg kom til Haderslev Skakklub
mødte jeg Kai Bjørnskov med mangeårig erfaring på skoleskak-områ-

Generationerne mødes i Haderslev Skakklub.

det, og vi talte om det.
Som efterlønner havde jeg tiden,
Kai havde kontakterne og erfaringen!

Formålet var at skaffe nye
spillere til klubben.
Derfor satsede vi på 4-6 børn fra
start af. Mange i klubben mente, at
10-15 var det rigtige antal, men skak
er et svært spil, og de nye kunne kun
lige flytte brikkerne. De, som havde
kvalificeret sig til DM i skoleskak fik
en seddel med hjem med tilbud om

træning inden stævnet.
Haderslev Skakklub har klubaften
mandag, så Kai og jeg valgte torsdag
som ekstra klubdag om eftermiddagen, 2 timer.
Fra start bad vi dem om at spille
et parti mod hinanden. De spillede
1. h4 h5 …
Det stoppede vi straks og brugte
herefter en halv time på at forklare
begreberne udvikling, rokade, centrum m.m.
Herefter var det på sin plads at
vise, hvordan man sætter mat med
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dronning og konge mod konge! Det
var udgangspunktet. Skønt var tidpunktet tre måneder senere, da jeg
oplevede Kai udbryde:
”Hold da op, det ligner rigtig skak,
det de spiller!”
Af de seks vi startede med, er der
nu tre tilbage. To af dem har nu haft
deres debut på vores mesterrækkehold!
Man må sige, at kan man indsluse
tre ud af seks i klubben er det en succes!

Ser de ”store” over skuldrene
Om torsdagen starter vi med at vise
et parti, det må tage 15-20 minutter.
Vi ser de ”store” over skuldrene: Larsen, Fischer, Botvinnik, Lasker, Tal,
Karpov, Tarrasch. Vi holder os ikke
tilbage.
I partierne optræder de temaer,
som gør skak underholdende og lærerigt: udvikling, centrum, udækkede brikker, bindinger, afdækkerskakker, åbne linjer, dårlige løbere.
Vi gentager og gentager de grundlæggende ting, som et skakparti af
høj kvalitet består af.
Vi nyder samtidig en flødebolle eller en guldkaramel, for de har trods
alt været i skole hele dagen!
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Herefter løser vi 5-10 opgaver af
forskellig sværhedsgrad. Vi strammer skruen gradvist.

Det må godt være lidt for
svært, men absolut ikke lidt
for nemt. Det er med til at
udvikle dem.
Vi viser både taktiske og positionelle
opgaver. Til sidst spiller de mod hinanden i en time.
Her noterer vi nogle af partierne
og kikker på dem den følgende torsdag. Lige nu er vi så småt ved at sammensætte et åbningsvalg for hver enkelt.
Efter 6 måneder er de nu blevet
indsluset på klubaftenen og her er vi
så heldige, at vi har fire mangeårige
klubmedlemmer som helst vil spille
10 minutters partier.
De fire har været en guldgrube i
bestræbelserne på at få ungerne med
i klubben.
Det har skabt liv og glade dage generationerne imellem og i klubben
som helhed. Her har de 11-årige virkelig nogle at måle sig med og efter
hver runde, bliver der kigget dybt i
turneringstavlen for at se, om det er
de ”gamle” eller de ”unge” der har
vundet.
Hansen blandt andet: - Lige nu har
vi en stærk generation og en fantastisk spændende ung generation på
vej, så det er en ære at få lov at give
det jeg kan til, at de bliver så gode
som muligt.

Næste nummer

Opbakning fra forældre
I hele forløbet har Kai og jeg mærket
stor opbakning fra forældrene, og
den kontakt er særdeles vigtig.
De tre nye medlemmer af Haderslev
Skakklub skal nu deltage i næste
klubturnering til efteråret, og vi skal
have indrettet det således, at de er
færdige kl. 21.
Nu går vi så på ”jagt” efter fire-fem
nye, deler os op og underviser dem
hver for sig. Ingen skal tabe i skak
uden at vide, hvad det var der ramte
dem og ingen skal vinde for let.
Kai har prøvet det her i mange år,
mens det er nyt for mig. Jeg synes,
det er utroligt spændende og givtigt
på utallige måder.
Mens jeg tidligere ikke ville undvære
min ugentlige skakaften, vil jeg nu
ikke undvære mine to ugentlige
skakdage.
Vi kan kun opfordre spillere i andre klubber til at gå i gang med lignende tiltag.
På skolerne sidder de og venter, de
nye medlemmer!
Det er vigtigt at handle, mens I
stadig har en klub!
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Den 48-årige stormester Sune Berg
Hansen er pr. 1. maj blevet ansat
som landstræner af DSU. Sune Berg
Hansen har stor erfaring – ikke
mindst som deltager på det danske
landshold. Han har deltaget ved syv
skakolympiader og seks EM-slutrunder. Derudover er han blevet
danmarksmester syv gange.
Ved sin tiltræden sagde Sune Berg
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VM-match på 14 partier
Den kommende VM-match i 2020
bliver på 14 partier i stedet for de nuværende 12. Samtidig fordobles præmiesummen, så den nu vil være på 2
millioner euro. Betænkningstiden
ændres også. Der vil blive spillet med
120 minutter til de første 40 træk,
fulgt af 60 minutter til de næste 20
træk og 15 minutter til resten af par-

Brønshøj Skak Forenings Aref Vasli
vandt Jyske Bank Open i Hvidovre.
Han afgav kun en enkelt remis mod
IM Jens Ove Fries Nielsen og blev
dermed en sikker vinder af den flotte
førstepræmie på 5.000 kr.
Jens Ove Fries Nielsen blev nr. 2
med 5½, et helt point efter Vasli.
Tredje- og fjerdepladsen blev delt af
Mikkel Antonsen og Casper Yukun
Liu 5.

Der spilles som sædvanlig Børne Cup i Helsingør.

Foto: Jacob Pallesen

Hvis Skakbladet udebliver eller der er andre problemer med leveringen,
så skriv til kartotek@skak.dk

tiet. Der bliver først lagt 30 sekunders tillægstid på efter træk 60. Remistilbud er først tilladt efter 40
træk.

Dansk Skak Union

Jyske Bank Open
Ny landstræner

Vi retter fokus mod sommerens store skakbegivenhed Xtracon
Chess Open. I skrivende stund findes en række af Nordens bedste spillere på tilmeldingslisten. Man kan blandt andre glæde sig
til at følge den svenske stjerne Nils Grandelius, der nærmer sig
2700 i rating med hastige skridt. Sidste års vinder norske Jon
Ludvig Hammer forsvarer sin titel. Det norske stortalent Aryan
Tari, der har passeret 2600 i rating, er også tilmeldt. Også de bedste danske spillere: Mads Andersen, Sune Berg Hansen, Allan
Stig Rasmussen og Jonas Buhl Bjerre er på plads i Konventium i
Helsingør.

Formand: Poul Jacobsen, Præstbrovej 6, 8464 Galten
Tlf. 40 83 36 16. Email: formand@skak.dk

Dansk Skak Union

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

www.skak.dk

Kasserer: Poul Guldbæk Olesen, Akelejevej 11, 8240 Risskov
Tlf. 60 78 95 02. Email: kasserer@skak.dk
Udvikling: Arild Rimestad, Brøndbyvestervej 66C 1. -4, 2605 Brøndby.
Tlf. 42 26 04 66. Email: udvikling@skak.dk
Sekretær: Aage Dalstrup Olsen, Søndervangen 14, 1. tv., 8260 Viby J. Tlf. 20
62 33 01. Email: sekretaer@skak.dk
Organisation: Jesper Scherling Fris, Askevangen 68, 3450 Allerød.
Tlf. 28 89 09 97. Email: organisation@skak.dk
Ratingkartotek: Per Rasmussen, Stavdalvej 37, 3760 Gudhjem
Tlf. 56 49 51 13. Email: ratingkomite@skak.dk
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