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resultater, som viser, at dansk skak går nogle spændende år i møde. Først
blev Jonas Bjerre stormester som bare 15-årig. Det er vildt imponerende
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En af Bent Larsens store triumfer
Turneringen i Palma de Mallorca var i 1969 årets stærkeste, og Bent Larsen var
blandt de 18 deltagere. Den danske stormester havde umiddelbart før Palmaturneringen spillet elendigt på Puerto Rico, hvor han endte på en delt 6. plads. Var
den danske skakviking ved at være færdig? Starten bekræftede mistanken.
Larsen tabte tre ud af de første fem partier. Men så kan det nok være, at den
danske fighter tog fat. I de resterende 12 runder vandt han otte partier og spillede
fire remiser. Det tempo kunne den russiske stjernetrio Spasskij, Petrosjan og
Kortjnoj ikke holde.
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EM i Georgien

Formanden for den europæiske
skakunion Zurab Azmaiparashvili
åbner EM ved at spille
Dmitry Andreikins 1. træk mod
Mads Andersen.
Foto: European Chess Union.
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Danmark stillede med et stærkt landshold til Europamesterskaberne i Batumi:
Mads Andersen, Sune Berg Hansen, Jesper Thybo, Jonas Bjerre og Lars Schandorff.
En god blanding af rutinerede kræfter og unge fremadstormende spillere.
Optimismen var stor trods en seedning som blot nr. 21 ud af 40 deltagende
lande. Potentialet er stort, hvilket man så allerede i åbningsmatchen imod
Rusland, men de følgende kampe viste også virkeligheden i moderne international topskak: det er et benhårdt game, hvor forskellen på succes og fiasko ofte er
hårfin. Skakbladet havde Lars Schandorff med, og han beretter om turen.

Matchen
mod
Rusland
E

n kamp imod Rusland er nok det
største, man kan få som landsholdsspiller. Sovjetunionen dominerede totalt skakken efter 2. Verdenskrig, og selv om tingene er blevet
mere mudrede efter murens fald, er
Rusland stadig den største og stærkeste skaknation. De stillede da også
op som favoritter i Batumi, omend
med et ret ungt og i landsholdssammenhæng noget uprøvet mandskab.
Alle russerne på nær Andreikin kom
direkte fra Isle of Man, og det gjorde
deres coaches også.
Man måtte også gå ud fra, at de
havde haft en drøj tur til Batumi. Det
havde vi i hvert fald. Batumi er ikke
let at komme til – og skulle det vise
sig, ikke let at komme fra heller. Alt i
alt var det nok ikke den værste dag
at møde dem på. Optimismen og
glæden var stor i den danske lejr inden opgøret. Vi ville forsøge at give
dem kamp til stregen.
Jeg blev på hotellet, da drengene
tog bussen til spillestedet. Den bedste måde at følge skak på nutildags
er foran computeren. Der er ikke
særlig gode tilskuerforhold under
disse slutrunder, og reserverne har
ingen adgang til spillesalen.
Vores match blev intensivt dækket. Det var selvfølgelig fordi, det var
Rusland, vi mødte. Der var live tvbilleder, analyser af partierne undervejs og flere interviews med spillerne
umiddelbart efter partierne. Men det
var også, fordi partierne hurtigt blev
utroligt spændende, og folk fornemmede måske, at sensationen lurede.

Velkommen i GM-klubben
Det startede over stok og sten. Jonas
Bjerre kom som den eneste dansker
direkte fra Isle of Man. Her havde
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Daniil Dubov har en særdeles aggressiv spillestil.

Koncentrationen lyser ud af Jonas Bjerre og Jesper Thybo før møder med de
russiske storfavoritter.
Foto. European Chess Union.

han lavet sin sidste stormesternorm,
men han fik ikke mulighed for at
fejre det. Tværtimod blev han budt
velkommen i GM-klubben af den
iderige og farlige russer Daniil Dubov. Den 22-årige åbningsspecialist
var den hemmelige ingrediens i
Carlsens team under VM-matchen
mod Caruana og specifikt manden
bag Carlsens succes med Siciliansk.
Dubov overraskede Jonas og hele
skakverdenen med et spekulativt
bondeoffer i en kendt stilling. Og
hvad værre var: han blev ved med at
spille à tempo.
Lars Schandorff
kommenterer
Jonas Bjerre (2506)
Daniil Dubov (2699)
Spansk / C88
1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5 a6 4. La4
Sf6 5. 0-0 Le7 6. Te1 b5 7. Lb3 0-0
8. a4

Hvid har i årevis haft svært ved at
påvise noget reelt mod Marshall-varianten efter 8. c3 d5! Derfor vælger
Jonas en af de mest etablerede antiMarshall opstillinger.
8... d5!?
Alligevel. Hvis det duer, er det et
vildt koncept.
9.exd5
9. axb5 skal selvfølgelig tjekkes.
9... Sa5 10. Sxe5 Sxb3 11. cxb3
11. Sc6 strander på 11... Lg4!
11... Lb7 12. Sc6 Lxc6 13. dxc6 Lc5

14. d3?
Hvid burde trække i nødbremsen
med 14. d4! hvorefter stillingen efter
14... Lxd4 stadig er i balance, for eksempel 15. axb5 Se4! 16. Le3! men
nogen gendrivelse af sorts åbning er
det ikke just.
14... Lxf2+! 15. Kxf2 Dd4+
Flere kongetræk er lige ifølge
computeren. Lad os se
16. Le3?
16. Kg3 Tfe8 17. Tf1! og sort har
ikke bedre end at forcere evig skak
17... Te3+!? (17... De5+ 18. Kf2
Dd4+) 18. Lxe3 Dxe3+ 19. Df3
Dg5+ 20. Kf2 Dc5+ 21. Kg3.
16... Sg4+ 17. Kf3 Sxe3! 18. Txe3
Tae8!

Hvids brikker kan slet ikke nå
med i forsvaret, og hans åbne konge
kommer hurtigt i skudlinjen. Heromkring var der ikke længere tvivl
om udfaldet, men kun om Dubovs
ur ville stå på mere end 1.30, når
partiet var slut.
19. Te2
19. Txe8 Txe8 20. Dd2 er også
håbløst. Sort kan vinde på flere måder: 20... Dg1 eller 20... Te6.
19... Df6+! 20. Kg3 g5!
Præcist til det sidste. Kongen slipper ikke hjem i sikkerhed igen.
21. Tf2 Dd6+ 22. Kh3 Dh6+ 23.
Kg4 Dh4+
Dubovs ur stod på mere end 1.30.
0-1.
En frygtelig omgang. Dubov kom i
studiet og fortalte, at han havde forberedt d5-ideen i sidste runde af Isle
of Man, men da havde modstanderen spillet Italiensk.
Partiet blev startskuddet til en fornem turnering af Dubov, der med
ekstremt aggressivt spil og mange
gevinster var en af nøglefigurerne på
guldholdet.
Stilling: Rusland-Danmark 1-0

Foto: European Chess Union.

Hurtig udligning
På andetbræt var den nye landstræner og spillende holdkaptajn Sune
Berg Hansen oppe imod den helt
unge komet Kirill Alekseenko, der få
dage inden på Isle of Man havde været lige ved at kvalificere sig til Kandidatturneringen. Her fortæller han
om oplevelsen:
Sune Berg Hansen
kommenterer
Sune Berg Hansen (2573)
Kirill Alekseenko (2674)
Katalansk / E07
Ca. tre uger før EM stod det klart, at
vi sandsynligvis ville møde Rusland i
1. runde. Skræmmende men også
spændende! På trods af 25 år på
landsholdet var det første gang, holdet (og jeg) skulle op mod verdens
ubetinget største skaknation. Historisk husker man nok især matchen
fra 1988, hvor Kasparov var lige ved
at tabe til Curt Hansen, mens Karpov vandt i suveræn stil mod Lars Bo
Hansen (vi tabte 1-3).
Nu var det altså det nye holds tur.
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Rusland har haft store problemer
med landsholdet i mange år (har
ikke vundet OL siden 2002!), så der
var skiftet kraftigt ud, og de stillede
med et ungt hold. Men Rusland er
altså Rusland! Holdoplægget var
klart: Vi kan ikke kontrollere noget
som helst så bare giv den gas og nyd
oplevelsen, for det her er noget, du
vil huske resten af livet.
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. g3
Den direkte vej til Katalansk. Sort
kan nu spille 3... c5, men det havde
han aldrig gjort før.
3...d5 4. Lg2 Lb4+ 5. Ld2 Le7 6.
Sf3 0–0 7. 0–0 Sbd7 8. Lf4 c6?!
8... dxc4 er nok bedre.
9. Sc3 dxc4 10. e4 b5?!
Det er risikabelt, men min modstander spillede det ret hurtigt.

11.d5!
Var en del af nogle fælles filer. Jeg
havde dog først lige fået dem 20 minutter før kampstart, så jeg vil ikke
sige, jeg kunne dem godt.
11... cxd5
Efter lang betænkningstid. Puha,
filens hovedvariant er 11... Db6 efterfulgt af 10 meget computeragtige
træk. Godt for hvid, men ikke sikkert, jeg havde husket det hele.
12. exd5 exd5 13. Sxd5 Sxd5 14.
Dxd5 Sb6
Tænketid (selvom vi stadig er i filen, er jeg det ikke). På det her tidspunkt var det klart, at noget mærkeligt var i gang på bræt 4. Dubov
havde spillet et ”uspilleligt” træk i
Spansk, og Jonas tænkte og tænkte.
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15. Dxb5 Vinder bonden igen.
Hvid har nu en bedre bondestilling
og nem udvikling, men udover c4
har sort ingen problemer.
15... Lb7 16. Tfe1 Lf6 17. Tad1 Dc8
18. Le5
Jeg var optimistisk her, hvid står
godt.
18... Lc6 19. Da5 Lxe5 20. Dxe5?!
Jeg var glad for, at den dækker b2
og er i centrum - vil gerne have den
til kongefløjen, hvor sort ikke har
mange forsvarsbrikker. Men både 20.
Txe5 og 20. Sxe5 er nok bedre.
20... Db7!
Irriterende.
21. Sh4 Lxg2 22. Sxg2
Den ville hellere til f5, men det
kan den jo komme senere.

22... Sa4
Sort spiller meget aktivt. Forståeligt nok, han har en svag bonde på
c4, og hvid dominerer de åbne linjer.
Hvid sidder og drømmer om at få
springeren fra g2 til f5, d5 eller h5,
men først skal bonden dækkes.
23. Td2 Db4
Igen aggressivt, men nok for meget.
24. Tee2!
Dækker tårnet og overdækker b2,
samtidig med begge centrumslinjer
stadig er besat. Heromkring var det
ved at gå helt galt for Jonas. På bræt
1 synes jeg det så fornuftigt ud for
Mads mod Andreikin.
Til gengæld var jeg lidt bekymret
for Thybo, der havde to flotte springere i centrum, men også brug for at
svække sig kraftigt (g5 og h5) for at

beholde dem der.
24... Tab8
Sort fortsætter med at spille så aktivt som muligt, men kongen er jo
vigtigere end bonden på b2, som i
øvrigt er dækket 3(!) gange. Bemærk
at 24... c3 25. Td4! slet ikke duer.
25. Sf4
Nærmer sig action.
25... Tb5??
Taber forceret. Sort skulle prøve
25... c3! Hvid står bedst efter både
26. Td4 og 26. Sh5 (havde ikke besluttet mig), men sort kan stadig
kæmpe.
26. Sd5!
Så er springeren med, og nu er
sort faktisk helt færdig. Jonas havde
tabt på det her tidspunkt.
26... Da5
26... Dc5 27. Se7+ Kh8 28. Td5! så
han nok for sent.

27. Dd6!
Computeren kan faktisk bedre
lide 27. Td4, men teksttrækket vinder en ren kvalitet. Truslen er Se7+
fulgt af Sg6+ (eller Sc6) og det er der
intet forsvar mod. Jeg følte mig ret
sikker på sejren her og begyndte at
følge mere med hos de andre.
27... Tb7
Der er ikke bedre.
28. Se7+ Txe7 29. Txe7 c3 30.
bxc3 Sxc3 31. Te5 Sb5 32. Dd7 a6
33. Te8(!)
Bare byt tårnet, så kan det ikke
gøre noget.
33... g6 34. Dd8(!)
Og også gerne konebyt, uden han

får kongen til damefløjen (giv ingen
chancer).
34... Da3 35. Txf8+ Dxf8 36. Df6!
Med 37. Td8 på vej:
1–0
Her var Mads nu i store problemer mod en fri c-bonde, mens Thybos så uklart ud.
Så var det pludselig Sune, som
kunne ses i studiet. Fantastisk PR for
dansk skak, men det var først ved at
starte, skulle det vise sig.
Stilling: Rusland-Danmark 1-1

elle forsøg på fordel, men brikkerne
spiller sammen, og det hele udvikler
sig.
9... Tc8 10. Sce2 b5 11. Lb2 Le7 12.
Te1 0-0 13. Sxc6 Lxc6 14. Sd4 La8
15. De2 Db6 16. c3
Sort står fint og slår til med et tematisk break.
16... d5! 17. exd5
17. e5 Se4.
17... Lxd5 18. Lxd5 Sxd5 19. c4!
bxc4 20. bxc4 Sf6
Er c-bonden stærk eller svag? Nok
ingen af delene. Stillingen er helt i
balance.
21. Tab1 Dc7 22. Tbc1 Sd7 23. Sb3

Bagud igen
Mange danskere kan sikkert huske
Dmitry Andreikin efter hans fine spil
i Xtracon-turneringen sidste år.
Han er især en god praktiker, der
spiller alle mulige forskellige opstillinger og derfor er svær at forberede
sig på. Det påhvilede Mads Andersen
at forsøge at holde det svære førstebræt i Batumi. Mod Andreikin lignede det nem udligning efter åbningen, men problemet mod disse
+2700 folk er, at det ikke er nok at få
lige spil.
Man skal udligne igen efter deres
næste træk, og efter det næste… De
spiller uhyggeligt præcist og straffer
det mindste slip.
Lars Schandorff
kommenterer
Dmitry Andreikin (2741)
Mads Andersen (2601)
Siciliansk / B80
1. e4 c5 2. Sc3 d6 3. Sge2 Sf6 4. d4
cxd4 5. Sxd4 a6 6. g3 Ld7!?
Mads er altid velforberedt i åbningen og har sine helt egne opstillinger
i Najdorf, ofte baseret på e6 fremfor
det mere standard e5.
7. Lg2 Sc6 8. 0-0 e6 9. b3!?
Andreikins force er derimod primært at spille skak ved brættet. I det
følgende kan man næppe tale om re-

40. De5!
Nu er det slut.
40... Ke7
40... Dxb5 41. Dh8+ Ke7 42. Dxc8
Dxc6 43. Dd8 mat!
41. Sa7 Db1+ 42. Kh2 Txc7 43.
Txc7+ Sxc7 44. Dxc7+ Kf8 45. Sc6
Dc2 46. Dd8+ Kg7 47. Dd4+ Kg8 48.
Se5 Dc7 49. Sd7 Dc2 50. Dc5, opgivet.
1-0.
Så bagud igen. Heldigvis så det lovende ud for Thybo på det her tidspunkt.
Stilling: Rusland-Danmark 2-1

23... a5?
Rettet mod c5.
24. c5!
Alligevel.
24... a4 25. Dg4
Den simple gendrivelse af 23... a5.
25... Lf6 26. Lxf6 Sxf6 27. Dxa4
Ta8 28. Dc4 Txa2 29. Sd4
Nu er c-bonden i hvert fald stærk.
Men det er vel stadig indenfor det
holdbare.
Mads er dog blevet rystet af sin
overseelse.
29... Tb2 30. Te2 Txe2 31. Sxe2
Sd5 32. Sd4 Tc8
32... Tb8 33. c6 Db6 34. c7 Tc8 35.
Sb5 g6 var bedre end partiet.
Det er svært for hvid at komme
videre.
33. Sb5 De7 34. c6 Db4 35. Dd3
g6 36. c7 Kg7 37. De2 Kg8 38. h4 h5
39. Tc6 Kf8?!

Sensationelt uafgjort
Jesper Thybo ankom med en masse
gode resultater i bagagen: 4½/5 i den
islandske holdturnering og igen
4½/5 i Odensemesterskabet. Med
andre ord et hav af gevinster. Troen
på, at man kan vinde, er vigtig. Og
den har Jesper.
Han er nu den højest ratede IM i
verden. Her fortæller han om det
utrolig vigtige parti.
Jesper Thybo
kommenterer
Maxim Matlakov (2716)
Jesper Thybo (2550)
Engelsk / A19
Jeg har set meget frem til at spille på
landsholdet igen, og især med det
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hold som vi havde fået samlet til Batumi.
Det er fedt at spille på et hold, hvor
vi støtter hinanden både med forberedelse og positivitet! Runde 1 blev
lagt og... Rusland it is!
Det er et af de mest spændende
hold at møde, og en god chance for
at vise, hvad Danmark kan på den
internationale scene.
Selv skulle jeg møde Matlakov
som stod med 2716, så ingen nem
modstander, men det er altid spændende at spille mod ekstremt gode
spillere.
1. c4
Matlakov spiller alle 4 seriøse 1.
træk (e4, d4, c4, Sf3) – så det er meget svært at forudsige hans valg. Heldigvis havde jeg tjekket op på 1. c4
inden kampen!
1... Sf6 2. Sc3 e6 3. e4 c5 4. e5
Sg8
Sort taber tid med udviklingen,
men på den anden side er hvids ebonde kommet ret langt frem, og
den kan hurtigt blive svag.
5. Sf3 Sc6 6. d4 cxd4 7. Sxd4
Sxe5 8. Sdb5 a6 9. Sd6+ Lxd6 10.
Dxd6 f6
Sort har fået en bonde, men hvid
fører i udvikling og har løberne.
Derfor har varianten gået for at være
fordelagtig for hvid, men det er ikke
så klart, og det er dette parti med til
at indikere.
11. Le3 Se7 12. Lb6
Nu sker en sjov dans, hvor begge
parter truer hinandens dronninger!
12... Sf5 13. Db4 Sc6 14. Dc5 d6
15. Lxd8 dxc5 16. Lb6
Sort kan ikke dække c5-bonden.
Det skal siges, at jeg stadig var i min
forberedelse her.
16... Se5 17. Lxc5 g5!
Min novelty (nyt træk i stillingen),
og grunden til at jeg turde gå ind i
varianten.
17... Ld7 er blevet spillet i andre
partier, men sort har haft problemer
med at holde balancen.
18. Le2 h5
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Hertil varede min forberedelse, og
det gjorde også, at jeg førte med en
halv time på klokken.
19. 0-0-0
19. 0-0 med planen f2-f4 vurderede jeg som en bedre plan under
kampen.
19... Ld7 20. The1 Lc6 21. Lf1 Kf7
Hvid har stillet sig logisk op med
tårne i centrum og vil nu forsøge at
udnytte sin majoritet på dronningfløjen.
Det er dog ikke så nemt, da løberen på c5 står i vejen, samt at mine
centrale springere på f5 og e5 er forstyrrende for ham.
22. b4 Thc8 23. Kb2 a5 24. a3
Le8!?
Et tilbagetog med flere ideer, både
b7-b6 eller først Tc6 fulgt af b6.
25. h3 Tc6!
b6 kommer, og det er ikke så nemt
at se, hvad hvid skal gøre ved det!
26. g4 hxg4 27. Txe5!?
Hvid ofrer en kvalitet, men får en
masse kompens i form af gode brikker og en dårlig bondestruktur for
sort.
27. hxg4 Sxg4 28. Lg2 er ret uklart.
27... fxe5 28. hxg4 axb4 29. axb4
Sd4!
Giver materiale tilbage, men det er
nødvendigt.
29... Sh4 – et forsøg på at holde
materialet vil være livsfarligt.
30. Lxd4 exd4 31. Txd4 Ke7
Sort har en kvalitet for en bonde,
så det er mig der kan forsøge at
presse.
32. Lg2 Tc7

33. Se4?
Det er en stor fejl at tillade bindingen med Lc6, sådan at jeg kan
give min løber for hvids stærke
springer på e4. Dermed bliver det
nemmere for mine tårne at rykke
rundt.
33... Lc6 34. Kb3 Tf8 35. b5 Lxe4
36. Lxe4 Txf2 37. b6 Tc8
Her fører jeg med en ren kvalitet,
men der skal stadig udvises god teknik for at konvertere mod en 2700spiller.
Det var selvfølgelig lidt nervepirrende, for jeg vidste, at jeg blev nødt
til at vinde for holdet.
38. Td3
Matchen stod 2-1, og her valgte
han ret chokerende at tilbyde remis.
Jeg kiggede lidt underligt på ham, for
jeg står jo ret klart til gevinst!
38...Tf4 39. Te3
Her skal jeg stadig passe på, da
hvid har forskellige tricks med Ld5
eller Lf5.
39... Kd6 40. Kb4 Txg4 41. Kb5
Tc5+ 42. Kb4 Tc8 43. Kb5

43... Tg1! 44. Tb3 Tc1 45. Td3+ Ke5
46. Lxb7 Tb1+ 47. Ka6 Txc4
Og så smed han håndklædet i ringen, og Danmark spillede lige op
med Rusland!
Han gad i hvert fald ikke stille
brikkerne op. Efter kampen blev jeg
interviewet af en meget uvidende
journalist, der troede jeg var Maxim
Matlakov! Men udover det, var det
en fantastisk dag, og stemningen til
maden var ikke mindre end legendarisk!
0-1.
Uafgjort med Rusland! En vild start
på turneringen. Jesper blev også hevet op til interview, men det endte jo
lettere komisk. Synd Jesper ikke her
fik den hyldest, han fortjente.
Screenshot fra EM.

Slutstilling: Rusland-Danmark 2-2

1R

Rusland

1. GM Dmitry Andreikin 2741
2. GM Kirill Alekseenko 2674
3. GM Maxim Matlakov 2716
4. GM Daniil Dubov 2699

Resultatet gav genlyd i hele skakverdenen og landsholdet kom på de
store danske nyhedssites som DR og
Ekstra Bladet. En ting var det uafgjorte 2-2-resultat. Det var selvfølgelig overraskende. Men måden det
skete på med fire gevinstpartier, gør
opgøret til noget helt særligt.

Danmark 2-2
GM Mads Andersen 2601
GM Sune Berg Hansen 2573
IM Jesper Thybo 2550
IM Jonas Bjerre 2506

1-0
0-1
0-1
1-0

rundt i bunden og møde nationer
som Skotland og kompagni. Det
undgik vi også, men det lykkedes aldrig at komme helt frem igen og
møde de allerstørste.
Men opgørene midt i feltet er hårde
nok, og flere gange følte man, at det
var stolpe ud. De fleste kampe var

utrolig tætte på både papiret og i
praksis på brættet. Mega-ærgerligt at
vi ikke vinder over Norge for eksempel.
Efter åbningsfasen havde vi to helt
lige stillinger og to med kæmpe fordel.
Det endte sågar med, at vi tabte
matchen. Og sådan kan man nævne
mange ting undervejs, men kolde
facts har selvfølgelig også ret. Eneste
rigtige flop var mod Finland. Dem
må man altså ikke tabe til, men det
skete ikke desto mindre. Generelt fik
Danmark hele tiden god og på papiret jævnbyrdig modstand trods en
placering lige under midten. EM er
en tough turnering.
De dårlige hold kan tælles på en
hånd.

Op og ned
Det danske hold kom dog hurtigt
ned på jorden igen, da det blev til et
ret klart nederlag til anden seedede
England i runde 2, men bare det at
have mødt de på papiret to bedste
hold i de to første runder lagde niveauet: det her skulle være et EM,
hvor Danmark ikke skulle rode

2R

England

1. GM Michael Adams 2694
2. GM Luke McShane 2682
3. GM David Howell 2694
4. GM Nicholas Pert 2557

Danmark 3-1
GM Mads Andersen 2601
GM Sune Berg Hansen 2573
IM Jesper Thybo 2550
GM Lars Schandorff 2496

½-½
1-0
1-0
½-½
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Der blev spillet masser af lynskak på pensionatet.

5R

I forgrunden Lars Schandorff mod englænderen Nicholas Pert.

3R

Danmark

1. GM Mads Andersen 2601
2. GM Sune Berg Hansen 2573
3. IM Jesper Thybo 2550
4. IM Jonas Bjerre 2506

4R

Norge

1. GM Aryan Tari 2630
2. GM Johan-S. Christiansen 2558
3. GM Johan Salomon 2507
4. GM Benjamin A. Notkevich 2494
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Foto: European Chess Union.

Danmark

1. GM Mads Andersen 2601–
2. GM Sune Berg Hansen 2573
3. IM Jonas Bjerre 2506
4. GM Lars Schandorff 2496

Foto: Sune Berg Hansen.

Hviderusland 2-2
GM Vladislav Kovalev 2661
GM Sergei Zhigalko 2574
GM Kirill Stupak 2551
IM Viachaslau Zarubitski 2435

½-½
½-½
1-0
0-1

Litauen 2½-1½
GM Paulius Pultinevicius 2503
IM Tomas Laurusas 2501
Andrius Brazdzionis 2355
Rokas Klabis 2321

½-½
½-½
1-0
½-½

Jonas Bjerre spillede sig hurtigt op
igen efter den stormfulde start. I partiet mod Hviderusland viste stortalentet, at det ikke er tilfældigt, at han
har lavet tre stormesternormer indenfor kort tid.
Hans niveau er simpelthen hævet
til GM-styrke. Her gennemgår han
den fine sejr.

Danmark 2½-1½
GM Mads Andersen 2601
IM Jesper Thybo 2550
IM Jonas Bjerre 2506
GM Lars Schandorff 2496

½-½
1-0
½-½
½-½

Jonas Bjerre
kommenterer
Jonas Bjerre (2506)
Kirill Stupak (2551)
Katalansk / E11

1. d4
Så ud til at Stupak allerede nu var
ude af sin forberedelse!
1... Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 Lb4+ 4.
Ld2 De7 5. g3 Sc6 6. Lg2 Lxd2+ 7.
Dxd2!? Se4 8. Dc2 Db4+ 9. Kf1
En fed idé fra Nikos! Tidligere gik
det vist for at være skidt for hvid,
men man får en del kompens for at
have mistet rokaden.
9... d5 10. e3! Dxc4+ 11. Dxc4
dxc4 12. Sbd2 Sd6
Det er også fordel for hvid, hvis
han forsøger at holde bonden.
12... Sxd2+ 13. Sxd2 Sa5 14. b4!
cxb3 15. axb3 Sc6 16. Lxc6+
Og hvids stilling er super behage-

lig, sorts løber er helt domineret, når
der lander en springer på c5!
13. Se5 Se7
13... Sxe5!? 14. dxe5 c3! Han blokerer c-linjen, hvilket gør det nemmere for ham at stå imod på dronningfløjen med b6. (Derimod er 14...
Sf5?! 15. Sxc4 Tb8 16. Ke2 enormt
ubehageligt for sort. Ligegyldigt
hvordan han flytter sine bønder på
dronningfløjen, bliver der svækkelser.) 15. bxc3 Sf5 med minimal hvid
fordel.
14. Tc1 Ld7 15. Sdxc4 Sxc4 16.
Sxc4 Lc6 17. Sa5! Lxg2+ 18. Kxg2
Det er lykkedes for sort at bytte
sin dårlige løber, men det løser ikke
EM i Georgien • 13
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Jonas Bjerre (yderst tv.) overraskede formentlig sin hviderussiske modstander Kirill Stupak med at spille dronningbonden to
felter frem. I forgrunden Lars Schandorff og Viachaslau Zarubitski.
Foto: European Chess Union.

alle hans problemer, jeg har stadig et
stort pres på dronningefløjen.
18... 0-0-0 19. b4
Jeg var meget optimistisk heromkring, det er svært for sort at finde
modspil.
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19... Td5 20. Tc2 b6!?
Jeg tror, det var en god beslutning
af ham ikke at stille sig op med c6 i
stedet, så får jeg for frit spil. Min
springer på a5 er rigtig stærk, og jeg
kan langsomt bygge op til at spille
b5.
21. Sc4
21. Thc1 virker desværre ikke helt:
21... bxa5 22. Txc7+ Kd8 23. Txa7
Te8! med lige spil.
21... f6 22. Thc1 Kb8
Ikke 22... Kb7 og 23.Sd6+! vinder.
23. a4 Thd8 24. b5
Jeg prøver at låse hans bønder fast
på dronningfløjen.
24... Tc8
Han skulle nok være gået derhen
første gang.
25. Sb2 a5?!

Giver god mening at han vil forhindre Sd3-b4, men han havde en
smartere måde: 25... c6! 26. bxc6 Td6
27. c7+ Kb7 er kun lille fordel, han
truer ...Tc6! som vinder bonden tilbage.
26. bxa6 Ta5 27. Tc4 Txa6 28. Sd3
g5!?
Forhindrer Sf4.
28... Ta5 29. Sf4 e5 30. Se6 med
klar hvid fordel.
29. h4
Jeg besluttede at gå lidt til ham i
tidnøden.
Jeg kunne godt tænke mig at åbne
en linje til mit tårn på kongefløjen og
kunne ikke rigtig se en vej igennem
på dronningfløjen.
29... gxh4 30. gxh4 Ta5 31. Kf3
Sf5 32. Sb4 Kb7 33. Sc6 Taa8

34. a5!? Sxh4+!
Køligt nok bare at tage bonden på
3 sekunder! Samtidig det eneste gode
træk, han har ikke rigtig andet at
tage sig til.
35. Ke2 Sf5
35... Sg6! Springeren kan ikke
blive truet væk af e4 herfra, så den
kontrollerer e7 mere sikkert.
36. T4c2!
Lægger meget pres på ham, nu har
han ikke Sd6 med tempo, så nogle
gange kan jeg spille e4 fulgt af Se7.
36... Te8?!
Men svært at spille for sort, han er
nødt til bare at vente med f.eks. 36...
h5!
37. Sb4! Te7?
Endelig knækkede han helt i tidnøden!
37... Tac8 38. a6+ Kb8 giver
mange muligheder for fordel: 39.
Tc6. Det ser ikke rart ud for sort.
38. a6+ Kc8 39. Tc6 Kd8

40. d5! Sg7 41. d6 cxd6 42. Txb6
Ke8 43. Sc6 Td7

Danmark

Finland 1½-2½

1. GM Mads Andersen 2601
2. GM Sune Berg Hansen 2573
3. IM Jesper Thybo 2550
4. IM Jonas Bjerre 2506

GM Tomi Nybäck 2565
IM Toivo Keinanen 2428
IM Vilka Siplilä 2405
Sampsa Nyysti 2335

7R

Danmark 2-2

Moldova

1. GM Viorel Iordacheschu 2602
2. IM Andrei Macovei 2426
3. GM Svetushkin 2534
4. GM Vladimir Hamitevivi 2472

8R

Danmark

1. GM Mads Andersen 2601
2. IM Jesper Thybo 2550
3. IM Jonas Bjerre 2506
4. GM Lars Schandorff 2496

43... Tc7 44. Tb7! Td7 45. Sb8!
med afgørende fordel (ikke
45.Tcb1?? som jeg først havde tænkt,
heldigvis opdagede jeg 45... Txa6 46.
Txd7 Ta2+! med lille sort fordel).
44. Tcb1, opgivet.
1-0.
Der var mange tætte matcher, og de
endte ikke altid, som vi havde håbet
på, men nogle gange så lykkes nærmest alt.
Opgøret mod Slovakiet i næstsidste runde var et godt eksempel. En
knusende sejr på 3½-½ over en
jævnbyrdig modstander, og så var vi
nærmest tættere på 4-0 end de var på
3-1.
Eneste lille anke: Jesper kunne
have lavet GM-norm med en sejr, så

GM Mads Andersen 2601
GM Sune Berg Hansen
IM Jesper Thybo 2550
IM Jonas Bjerre 2506

½-½
0-1
1-0
0-1

½-½
½-½
½-½
½-½

Slovakiet 3½-½
GM Jergus Pechac 2491
GM Lubomir Ftacnik 2520
GM Marian Jurcik 2486
IM Martin Nayhebaver 2481

1-0
½-½
1-0
1-0

lidt ironisk, at det præcis var ham,
der kun fik remis. Det var en vigtig
match for mig. Jeg spillede formentlig mit sidste parti på landsholdet.
Okay, man skal aldrig sige aldrig. Jeg
troede jo, at jeg spillede det, da sidste
runde i OL i Baku for tre år siden gik
i gang!
Det er altid noget særligt at træde
ind i spillesalen i disse stævner. Det
hele nærmest sitrer, og der er en atmosfære, som man aldrig oplever i
en normal open. Alle spiller for deres
land.
Det kan mærkes. Mange af mine
bedste oplevelser som skakspiller har
været på landsholdet, så jeg tøvede
da heller ikke ret længe med at sige
ja, da jeg pludselig fik tilbudt en
plads.
EM i Georgien • 15

Lars Schandorff
kommenterer

Det danske landshold med Sortehavet I
baggrunden og fremtiden i forgrunden:
Mads Andersen, Sune Berg Hansen,
Lars Schandorff, Jesper Thybo og
Jonas Bjerre.
Foto: Sune Berg Hansen.

Txd7+ Kxd7 24. Sc5+ Kc7 25. Sb3
Hvid må forenkle.
25... Td5 26. Sxa5 Txa5 27. Te1
Td5

Martin Nayhebaver (2481)
Lars Schandorff (2496)
Caro-Kann / B12
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Sf3
e6 5. Le2 c5 6. 0-0
Det mest kritiske er 6. Le3.
6... Sc6 7. c3 cxd4 8. Sxd4!?
8. cxd4 minder om Fransk, hvor
sort har fået løberen ud og står fint.
8... Lg6!?
Det mest komplekse. Sort har dog
andre solide muligheder: 8... Sxd4 9.
cxd4 Se7; 8... Sge7.
9. c4
Skarpt. Et kendt træk i Short-varianten, men her har hvid jo spildt et
træk ved først at spille c3
9. Sxc6 bxc6 10. Sd2 med lige spil.
9... dxc4
Jeg vælger at simplificere.
10. Sxc6 Dxd1 11. Txd1 bxc6 12.
Lxc4 Lc5!

Løberen står fint her. Den forhindrer
Le3.
13. Sc3 Se7 14. Lg5
14. Sa4 Lc2 duede ikke, men 14. b3
kom på tale.
14... h6 15. Lxe7 Kxe7
Sort står allerede i overkanten.
16. Sa4 Lb4 17. Ld3 Lxd3 18. Txd3
Thd8 19. Tb3
19. Tad1 Td5.
19... Td4 20. a3 Tad8!
Vinder et tempo ved at true mat.
21. g3 La5 22. Tb7+ T8d7 23.
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Tårnslutspillet er chancerigt for sort.
Jeg har et stærkt tårn, og kongen kan
blive aktiv på dronningefløjen. Der
skal ikke meget fantasi til at forestille
sig, at den pludselig står på b3. Derudover er hvids e5-bonde selvfølgelig svag.
28. Te4 c5 29. Ta4 Kb6 30. Tf4
Td7
30... Txe5 31. Txf7 Te2 var også interessant. Jeg ville dog gerne holde
lidt kontrol i håb om at kunne aktivere kongen.
31. h4
Hvid har modspil mod sorts kongefløj. h5 fulgt af Tg4 lurer.
31... g6
31... Kc6 32. h5 Kd5 33. Tg4 c4!
34. Txg7 Tb7 35. g4 Txb2 36. Txf7 er
svært at vurdere med relativt begrænset tid tilbage; 31... h5 32. g4
hxg4 33. h5! var ingenting. Det så jeg.
32. h5 gxh5

9R

Østrig –

1. GM Markus Ragger 2670
2. GM Valentin Dragnev 2550
3. GM David Shengelia 2531
4. GM Peter Schreiner 2464

33. Kg2?
33. b4! gav gode remischancer; 33.
Tf6? c4 34. Txh6 Kc5 35. Txh5 Tb7
har hvid ikke tid til.
33... a5 34. Kh3 Kc6
Nu er sort klar til Tb7.
35. Kh4 Tb7 36. Kxh5 Kd5
36... Txb2 37. Txf7 c4.
37. Kxh6 Kxe5 38. Ta4?!
38. Tc4 Kd5 39. Tc2 var sidste
chance, selv om 39... Tb3 40. Kg7 Tf3
stadig er ubehageligt.
38... Txb2 39. f4+
39. Txa5 Kd4.
39... Kd5 40. Txa5 Tg2 41. Ta7
Txg3 42. Txf7
42. a4 f5.
42... Txa3 43. Kg5 Te3!

Danmark 2½-1½
GM Mads Andersen 2601
GM Sune Berg Hansen 2573
IM Jesper Thybo 2550
IM Jonas Bjerre 2506

1-0
1-0
½-½
0-1

Dækker e6 og gør klar til at gå med
c-bonden. Det er slut.

44. Tf8 c4 45. Td8+ Kc5 46. Te8
Kd4 47. Td8+
47.f5 exf5; 47. Kf6 Te4.

47... Kc3 48. Opgivet.
0-1.
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Danske scoringer
1. GM Mads Andersen

2601

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pts

Elo

0

½

½

½

½

½

½

1

0

4

-2,8

2. GM Sune Berg Hansen 2573

1

0

½

-

½

0

½

-

0

2½-

-12,3

3. IM Jesper Thybo 2550

1

0

1

0

–

1

½

½

½

4½

+3,9

4. IM Jonas Bjerre 2506

0

-

½

½

1

0

½

1

1

4½+

+2,0

5. GM Lars Schandorff 2496

-

½

-

½

0

-

-

1

-

2

-0,2

Sidste runde afgør altid slutplaceringerne, og i en open er der stor forskel på sejr og tab. Men der er også
stor forskel på, hvem man møder. Vi
blev parret mod Østrig, som har
stærke Markus Ragger på førstebræt.
Det blev en tæt kamp, der endte med
et knebent nederlag og dermed en
lidt anonym placering som nr. 32.
Det er dog bare tal. Det, man skal
kigge på, er, hvem man har mødt, og
hvordan kampene har formet sig.
Personligt synes jeg, placeringer er
temmelig uinteressante med mindre
man er oppe i top-10!
Og så er turneringen slut, og man
skal hjem…
Det begyndte skidt, men endte
godt. Da vi kom ud i lufthavnen, var
vores fly ikke på afgangstavlen. Det
fandtes overhovedet ikke, viste det
sig. En hjemtur via Kiev var lidt suspekt i sig selv, det havde jeg hele tiden syntes, men nu var det katastrofalt. Øjeblikkeligt var man klar over,
at man i hvert fald ikke kom hjem
den dag.
En uventet løsning viste sig dog.
Der gik et direkte morgenfly til København næste dag fra en lufthavn
ca. 2½ time fra Batumi. Vi fik booket og begav os af sted i en minibus.
Der fik man set noget af det rigtige
Georgien i modsætning til Batumi,
der er en ferieby med masser af hoteller og charterturister. Vi endte på
et lille lokalt pensionat tæt ved lufthavnen og blev trakteret med en
række hjemmelavede småretter. Der
var god tid til lynskak og få vendt
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Landstræner Sune Berg Hansens status
“The road to succes is always under construction”.
Lily Tomlin
2-2 mod Rusland og to succesfulde juniorspillere som en vigtig del af
holdet taler sit tydelige sprog om, at der er et slagkraftigt landshold på
vej! Jeg er generelt meget resultatorienteret, og den afsluttende placering som nummer 32 er simpelthen ikke god nok (og det var til dels min
skyld). Men EM er en stærk turnering, og denne gang spillede vi kun
mod gode hold, og det vil jeg egentlig hellere end at ’redde æren’ ved at
lammetæve Skotland og Kosovo i de sidste runder.
Efter nogle lidt uvisse år for landsholdet var det vigtigt at starte bygningen af et nyt hold og få en ny gejst omkring landsholdet. Det skal
være DSUs flagskib, som man gerne vil være med til, og ikke noget man
føler man bare kan vælge til eller fra – landsholdet er noget særligt! Det
tror jeg lykkedes rigtig fint, og jeg er optimistisk på fremtiden. EM-holdet havde en god kombination af erfaring (og det er vigtigere end man
tror, så jeg var taknemmelig da Schandorff sagde ja) og ungdommeligt
talent. Et nyt hold som er mere farligt end tidligere og som er sjovt at
følge var (udover resultater som jo altid er vigtige) det vigtigste. Det fik
vi, og jeg er meget fortrøstningsfuld på fremtiden, hvor der ser ud til at
være gode muligheder for at mikse rutinerede kræfter med unge stjerner.
Det er mit klare indtryk, at der er stor opbakning til holdet fra de tre
unge som var med, og de er alle så gode, at der kan bygges et kanonhold
op omkring dem. Jeg ser frem til næste OL, hvor jeg tror, vi kommer til
at gøre det rigtig godt – og der bliver temmelig sikkert hård kamp om
pladserne på holdet!

hele turen med hinanden. Vi skulle
være i lufthavnen allerede kl. 5 om
morgenen, så det var en flok trætte
spillere, der tjekkede ind. Flyet fløj

planmæssigt kl. 7 og pga. tidsforskellen landede vi i Kastrup kl. 8. Alt
var fint.

Rusland levede op til favoritværdigheden. Men der skulle en smule held
til. Ukraine førte inden sidste runde,
men måtte nøjes med uafgjort mod
Kroatien. Russerne vandt 2½-1½
over Polen og sneg sig dermed et enkelt matchpoint foran ukrainerne.
Dermed blev Ukraine snydt for sit
første europamesterskab. Ukraine
har tidligere vundet sølv en enkelt
gang og bronze to gange.
Triumfen i Batumi var Ruslands
femte. Rusland har også vundet i
1992, 2003, 2007 og 2015.
Turneringen i Georgien var den
22. udgave af hold-EM, Sovjetunionen vandt de første ni titler fra 19571989. De følgende 13 mesterskaber
har altså givet fem titler til Rusland,
Aserbajdsjan tre (2009, 2013 og
2017), Holland to (2001 og 2005)
samt en enkelt titel til England
(1997), Armenien (1999) og Tyskland (2011).
Ruslands europamestre:
1. Dmitry Andreikin 5½/8.
2. Nikita Vitiugov 4½/7.
3. Kirill Alekseenko 4½/8.
4. Maxim Matlakov 2½/6.
5. Daniil Dubov 5½/7.
Ukraines sølvvindere:
1. Vassaly Ivanchuk 5½/9.
2. Yuriy Kuzubov 4/6.
3. Andrei Voltkin 4½/7.
4. Alexander Moiseenko 2½/6.
5. Vladimir Onischuk 6/8.
Englands bronzevindere:
1. Michael Adams 5½/9.
2. Luke McShane 5/8.
3. David Howell 5/9.
4. Gawain Jones 5½/8.
5. Nicholas Pert 1½/2.
Individuelt klarede ungareren Ferenc Berkes sig bedst med en ratingpræstation på 2844 for sine seks
point af syv på andetbræt. De to øvrige med en præstation over 2800
var russerne Dmitry Andreikin og
Daniil Dubov med hhv. 2817 og
2805.

Blandt de nordiske spillere var Johan-Sebastian Christiansen med
sine 4½/6 bedst med en præstation
på 2727. Tomi Nybäck fra Finland
scorede 5/9 og 2672. Aryan Tari fra

Norge leverede 2653 for 4½/8 på førstebrættet, mens Nils Grandelius fik
2645 for 4/8. Bedste dansker var Jesper Thybo med 2582.

Slutstilling efter 9 runder
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Rusland
Ukraine
England
Armenien
Kroatien
Azerbajdzjan
Spanien
Tyskland
Frankrig
Tjekkiet
Georgien
Polen
Israel
Grækenland
Slovenien
Tyrkiet
Holland
Schweiz
Østrig
Rumænien
Sverige
Norge
Serbien
Hviderusland
Italien
Ungarn
Estland
Georgien
Moldova
Montenegro
Island
Danmark
Nordmakedonien
Finland
Litauen
Belgien
Slovakiet
Kosovo
Albanien
Skotland

Matchpoint, Korrektion

Brætpoint

15
14
14
13
12
11
11
11
11
11
10
10
10
10
10
10
9
9
9
9
9
9
9
9
9
8
8
2
8
8
8
7
7
7
7
6
6
4
2
2

22½
22½
22½
22½
19
20½
22
8½
20½
19½
21
19½
19½
19½
19½
17½
17½
19
17
18
18½
17½
16½
18
18
17½
16
16
18½
18½
16
17½
15
14½
18½
16
16½
12½
12½
8

224½
236½
219
222½
187
197½
184½
180 1
169
166
171
170
158½
157
156
139
155
148
139½
135½
130½
130
126½
126
92
141½
122½
119½
116½
98½
90
133
122½
107½
101
112
81½
66½
68½
53½
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Jonas på
Isle of Man
I løbet af blot et halvt år scorede Jonas Bjerre fra Skanderborg tre stormesternormer. Den
første blev opnået ved DM i påsken, den anden i Budapest i sommerferien, mens den tredje
og sidste norm blev opnået i den nærmest vanvittigt stærke åbne turnering på den britiske
kronkoloni Isle of Man i Det Irske Hav. Her er beretningen om, hvordan Jonas Bjerre blev
stormester.
Af Tavs Bjerre

V

erdens stærkeste open nogensinde! Med deltagelse af verdensmesteren, hans seneste udfordrer og en stjernerække af andre
topspillere. 21 af de 154 spillere
havde over 2700 i rating, 110 havde
over 2600. Jonas har med ganske få
undtagelser, Bologan (2670) ved europacuppen i 2013(!), Ivanchuk
(2726) i Gibraltar 2018 og et par
stykker til, aldrig mødt spillere med
over 2600 i rating, og da slet ikke
runde efter runde. På forhånd havde
vi snakket en del om, at det selvfølgelig ville blive en stor og lærerig oplevelse, men at han måtte være
forberedt på, at det ville blive hårdt,
og at han ikke måtte gå helt ned, selv
om han skulle løbe ind i en stribe nederlag.
Da jeg først skrev til Alan Ormsby
for at få Jonas med, var han venligt
afvisende, men senere blev der plads,
selvfølgelig helt uden betingelser,
dvs. at vi, i modsætning til de inviterede spillere, selv skulle dække alle
udgifter. Derfor en tak til DSU for
delvis støtte til rejsen, for det er dyrt
at spille skak – træning, flyrejser, hotelophold, fri fra arbejde etc. Men i
Danmark kan man kun drømme om
forhold som Jonas’ konkurrenter
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andre steder i verden nyder i form af
statsstøtte og private sponsorer.
Spillestedet var et golfhotel ca. 10
km fra hovedbyen Douglas. De fleste inviterede spillere boede på spillestedet, fint hotel omgivet af
golfbaner – og intet andet, ret kedeligt! Næste år flytter turneringen tilbage til Douglas, det tror jeg, alle er
glade for. Der gik to dobbeltdækkerbusser til spillestedet, Nakamura
med sekundant og So med sin plejemor i hånden var med hver dag.
Isle of Man fik vi ellers ikke set det
store til. Den hestetrukne sporvogn
langs strandpromenaden var ude af
drift på grund af et omfattende vejarbejde. Et besøg på museet i Douglas gav lyst til at få set noget mere,
men der blev ikke tid og lejlighed til
det. Sådan går det desværre tit.

Fandt en rutine
Vi fandt hurtigt ind i en rutine. Morgenmad, forberedelse, frisk gåtur,
mere forberedelse, frokost, lidt afslapning, bus til spillestedet, lille
gåtur inden runden startede kl. 15.
Der var bus tilbage til Douglas kl. 20
og 22, og hvis det ikke passede,
kunne vi gå op til landevejen og tage
en offentlig bus. Så spiste vi aftensmad og så hjem og vente på runden.

1. runde: Sort mod Ray Robson,
USA (2670). Jonas blev udsat for en
lidt ubehagelig nyhed. Nogle dage
senere fortalte Lékó i bussen på vej
ind til byen, at han også havde haft
den på lager, men aldrig fået den
spillet. Jonas kom under pres, men
stod godt imod og holdt remis i slutspillet. En dejlig start, der gav mod
på mere. Hvem ved, hvad der var
sket, hvis Jonas havde tabt? Derefter
fulgte to ret korte, ubesværede remiser, den ene endda i overkanten undervejs, og så i 4. runde hvid mod
Moiseenko, Ukraine (2635):

Danmarks nyeste stormester Jonas Bjerre er med sine blot 15 år vores suverænt yngste stormester gennem tiderne.
Foto: Maria Emilienova.

bedre, så forsøger han at holde lidt
fast i bonden med La6.
10. axb5 cxb5 11. Sfd2!

Jonas Bjerre
kommenterer
Jonas Bjerre (2506)
Alexander Moiseenko (2635)
Katalansk / E01
1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3 d5 4. g3
Lb4+ 5. Ld2 Ld6 6. Lg2 0-0 7. 0-0 c6
8. Lc3!
Næsten ikke spillet og en forberedelse jeg var meget glad for!
8... dxc4 9. a4 b5?
Han kendte helt sikkert ikke varianten, jeg fik lidt en følelse af, at han
forsøgte at gendrive det, Lc3 ser jo
lidt mærkeligt ud. 9... b6 havde været

11... Sd5 12. e4 Sb6!?
12... Sxc3 vurderede han til at være
for trist, han ender med bare at

mangle en ren bonde. 13. Sxc3 Lb7
14. Sxb5 Lb4 15. Sxc4 med klar hvid
fordel.
13. e5 Lc7
13... Le7? håbede jeg lidt på, det
ser langt mere naturligt ud end Lc7,
men der er et problem: 14. La5! Tårnet er fanget! (14. Lxa8? Sxa8 15.
Txa7 Sb6 med løberen på e7 har sort
pludselig enorm kompens og har
fordel. Han truer b4 og fange løberen samtidig med, at a8-h1 bliver
meget svag.) 14... Dxd4 15. Lxb6
Dxb2 16. Ta5 axb6 17. Txa8 med afgørende fordel.
14. Lxa8 Sxa8 15. Txa7 Sb6 16.
Lb4!
Det er vigtigt, jeg ikke spiller for
passivt, selvom jeg har vundet en
kvalitet. Hvis hans brikker bliver udviklet, kan han hurtigt komme til at

stå godt.
16... Te8 17. Df3
17. Sc3! var nok endnu stærkere,
med ideen: 17... Sc6 18. Txc7! Dxc7
19. Sxb5 med afgørende fordel.
17... Ld7

18. Se4!
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Igen vigtigt at spille aggressivt.
18... Sc6 19. Txc7 Sxb4!
19... Dxc7? 20. Sd6 Tf8 21. Sxb5 og
tårnet på f8 hænger.
20. Ta7?
Nu sker det, jeg hele tiden var lidt
nervøs for – hans brikker bliver aktive!
20. Sd6! Te7 21. Db7 overvejede
jeg her, men var lidt nervøs for om
mine brikker ville komme i problemer.
Pointen er, at jeg tit kan ofre kvaliteten tilbage og så vinde b5/c4 til
gengæld: 21... S4d5 (21... S6d5 22.
Txd7 Txd7 23. Dxb5 og hvid vinder)
22. Tc5 Sa4 23. Txb5 er afgørende.
20... Sc6 21. Ta1?
21. Ta3 var stadig ret godt, men
han er ikke helt uden kompens. 21...
Sxd4? er ikke det samme her: 22.
Dg4 Lc6? 23. Td1 med afgærende
fordel. Det er rart at tårnet dækker
f3.
21... Sxd4 22. Dg4 Lc6 23. Sbd2!?
Holder bedre liv i stillingen.
23. Td1 h5 er ret irriterende, jeg
var slet ikke tilfreds med den afsluttende stilling: 24. Sf6+ Dxf6 25. exf6
Sf3+ 26. Dxf3 Lxf3 er helt lige.
23... Tf8
23... Lxe4! Det er dog en meget
svær beslutning at opgive den løber.
24. Dxe4 Sa4 med lige spil.
24. Tfd1 Sd7

25. Sxc4!
Jeg troede, jeg stod til gevinst igen
nu, men han har faktisk stadig et forsvar.
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25... Sb3??
Taber direkte.
25... bxc4 26. Txd4 Ld5 27. Df4
Db8! havde jeg ikke set. Giver nærmest lige spil!
26. Ta7! bxc4 27. Taxd7
Er den lette og bedste måde at
vinde.
27... Lxd7 28. Sf6+ Kh8 29. Sxd7
Tg8 30. Sf6 Dxd1+ 31. Dxd1 gxf6 32.
exf6 Sc5 33. Dd4 Sd3 34. Dxc4 Sxb2
35. Db3, opgivet.
1-0.
2½ af 4 mod et snit på ca. 2650, det
havde vi ikke regnet med!
I 5. runde viste Wesley So, USA,
(2767) sig at være for stor en mundfuld.
Efter en udmærket åbning gik det
hurtigt helt galt. Nu er det jo ingen
skam at tabe til So, men det er aldrig
sjovt at tabe, og humøret var ikke
højt den aften.
Men næste dag kørte det igen,
remis ved trækgentagelse efter 25
træk.
Efter hviledagen holdt Jonas igen
remis med sort i et lidt vanskeligt
slutspil.
Hidtil havde vi faktisk ikke snakket om det, men nu kunne det ikke
skjules længere: GM-normen var
snublende tæt på.
Det så ud til at bare ½ point i de
næste to runder ville være nok. Og

den kom allerede i 8. runde. Partiet
blev ret kompliceret, men Jonas
holdt hovedet koldt i et par tilspidsede situationer og kunne derefter
ubesværet holde remis. Den var
hjemme!
Men turneringen var jo ikke slut. I
9. runde holdt Jonas igen et slutspil
remis, og i 10. runde vandt han med
hvid i fin stil over Adly, Egypten,
(2636).
I sidste runde var kræfterne sluppet op.
Med sort mod Dreev, Rusland,
(2662) fik Jonas lynhurtigt en rigtig
god stilling, men den smuldrede, og
Jonas endte med at tabe. Ærgerlig afslutning, men den skal selvfølgelig
ikke have lov at overskygge en ellers
fantastisk turnering!
Næste eftermiddag landede vi i
Billund, hvor Poul Jacobsen og Thomas Vestergård tog imod med blomster.
Så satte vi Jonas på et tog i Vejle. I
København blev han mødt af Arild
Rimestad og søstrene Anna og Katrine, så ud til Sune Berg Hansen og
få nogle timers søvn, inden turen gik
videre med landsholdet til Hold-EM
i Georgien …

1. runde

GM Robson, USA (2670) – IM Jonas (2506)

½-½

2. runde

Jonas – GM Sasikiran, Indien (2675)

½-½

3. runde

GM Berkes, Ungarn (2667) – Jonas

½-½

4. runde

Jonas – GM Moiseenko, Ukraine (2635)

1-0

5. runde

GM So, USA (2767) – Jonas

1-0

6. runde

Jonas – GM Zvjaginsev, Rusland (2644)

½-½

7. runde

GM Rianzantsev, Rusland (2645) – Jonas

½-½

8. runde

Jonas – GM Demchenko, Rusland (2655)

½-½

9. runde

GM Alekseev, Rusland (2629) – Jonas

½-½

10. runde

Jonas – GM Adly, Egypten (2636)

1-0

11. runde

GM Dreev, Rusland (2662) – Jonas

1-0

Juniorerne Jonas Bjerre, Raunak Sadhwani, Indien, og Vincent Keymer, Tyskland, opnåede alle deres tredje og sidste stormesternorm. Dinara Sadukassova fra Kazakshstan opnåede sin første GM-norm og delte førstepræmien blandt turneringens
kvinder.
Foto: Maria Emilienova.

Verdensrekord på Man
Af Jan Løfberg

J

onas Bjerre lå gennem hele turneringen placeret lige omkring midten af det store felt. Ja, oven i købet i
den bedste halvdel inden sidste
runde.

Verdensmesteren Magnus Carlsen
stillede op med lutter sejre i de klassiske turneringer i 2019, om end
han tabte omkampen til Ding Liren
i St. Louis.
På Man lykkedes det ikke for verdensmesteren at distancere feltet.

Generelt var Carlsen meget utilfreds
med sit spil.
I 4. runde var han meget heldig
mod hviderusseren Kovaljev, der
næsten havde verdensmesteren helt
nede i sækken, men i denne stilling
glemte at snøre sækken:
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Vladislav Kovaljev (2661)
Magnus Carlsen (2876)

30. Sxc5?
Med h2-h4-h5 og indtrængen
via 7. række, så var Carlsen ikke
sluppet helskindet fra partiet.
30… Lxc5 31. Dxc5 Kh7 32. Dd5
Dg5!

Og så reddede Carlsen senere en
halv.
Hvis Kovaljev havde vundet, ville
det have spoleret Carlsens lange
række af partier uden nederlag i
klassisk skak.
Nordmanden gik ubesejret igennem på Man, hvilket betyder, at han
nu har spillet 101 partier i træk uden
at tabe. Det er ny verdensrekord. Det
var en forbedring af kineseren Ding
Lirens rekord på 100 partier fra sidste år (det skal med, at hollænderen
Sergey Tiviakov spillede 110 partier i
træk uden nedelag fra 2004-05, men
mod langt svagere modstand, red.).
Der var også kinesisk sejr i denne
turnering. Wang Hao vandt på korrektion foran viceverdensmesteren
Fabiano Caruana. Begge scorede 8
point af 11 og fik 65.000 dollar i
præmie. Hao kvalificerede sig der-

med til kandidatturneringen, hvortil Caruana allerede er klar som tabende VM-finalist.
Ud over de to nævnte er i skrivende stund er følgende klar til kandidatturneringen, der spilles den 15.
marts til 5. april i Jekaterinburg i
Rusland: Anish Giri, Holland (udtaget efter rating), Teimour Radjabov,
Azerbajdzjan og Ding Liren, Kina. Af
de sidste tre kandidater findes to
gennem FIDE Grand Prix 2019 samt
en enkelt friplads til de russiske arrangører.
Med sine 5½ kom Jonas Bjerre ind
på en delt 65.-104. plads, efter korrektion blev det til en fornem 76.
plads med en ratingpræstation på
2662.
Før turneringen stod Jonas opført
på ratinglisten som nr. 120.
Wang Hao kan ikke holde glæden tilbage efter gevinsten over Luke McShane.

Foto: Maria Emilienova.

FIDE Chess.com Grand Swiss 2019 på Isle of Man
1. GM Wang Hao, Kina (2726) 8 point af 11
(ratingpræstation 2735).
2. GM Fabiano Caruana, USA (2812) 8 (2720).
3. GM Kirill Alekseenko, Rusland (2674) 7½ (2716).
4. GM Levon Aronian, Armenien (2758) 7½ (2708).
5. GM David Anton, Spanien (2674) 7½ (2702).
6. GM Magnus Carlsen, Norge (2876) 7½ (2698).
7. GM Hikaru Nakamura, USA (2745) 7½ (2674).
8. GM Nikita Vitigov, Rusland (2732) 7½ (2663).
9. GM Alexander Grischuk, Rusland (2759) 7 (2682).
10. GM David Paravyan, Rusland (2602) 7 (2675).
11. GM David Howell, England (2694) 7 (2657).
12. GM Santos G. Vidit, Indien (2718) 7 (2644).
13. GM Quang Liem Le, Vietnam (2708) 7 (2631).
14. GM Parham Maghsoodloo, Iran (2664) 6½ (2703).
15. GM Nijat Abasov, Aserbajdsjan (2632) 6½ (2703).
16. GM Vladislav Kovalev, Hviderusland (2661) 6½
(2699).
17. GM Vladimir Fedoseev, Rusland (2664) 6½ (2691).
18. GM Aleksandr Rakhmanov (2621) 6½ (2689).
19. GM Yuriy Kryvoruchko, Ukraine (2669) 6½ (2680).
20. GM Constantin Lupulescu, Rumænien (2643) 6½
(2676).
21. GM Hrant Melkumyan, Armenien (2650) 6½ (2675).
22. GM Maxim Matlakov, Rusland (2716) 6½ (2667).
Wang Hao udmattet og skuffet efter tab i et remisslutspil mod Aronian.
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23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
76.

GM Sergey Karjakin, Rusland (2760) 6½ (2659).
GM Yu Yangyi, Kina (2763) 6½ (2658).
GM Yuriy Kuzubov, Ukraine (2636) 6½ (2657).
GM Viswanathan Anand, Indien (2765) 6½ /2654).
GM Wesley So, USA (2767) 6½ (2654).
GM Radoslaw Wojtaszek, Polen (2748) 6½ (2652).
GM Peter Svidler, Rusland (2729) 6½ (2648).
GM Ngoc Truong Son Nguyen, Vietnam (2638) 6½
(2642).
GM Samuel Sevian, USA (2654) 6½ (2641).
GM Jeffery Xiong, USA (2708) 6½ (2640).
GM Pentala Harikrishna, Indien (2748) 6½ (2640).
GM Ray Robson, USA (2670) 6½ (2636).
GM Grigoriy Oparin, Rusland (2654) 6½ (2635).
GM S.P. Sethuraman, Indien (2624) 6½ (2634).
GM Robert Hovhannisyan, Armenien (2639) 6½
(2633).
GM Francisco Vallejo Pons, Spanien (2694) 6½
(2628).
GM Nils Grandelius, Sverige (2691) 6½ (2615).
GM Aleksey Dreev, Rusland (2662) 6½ (2615).
GM Krishnan Sasikiran, Indien (2675) 6½ (2604).
GM Peter Léko, Ungarn (2670) 6½ (2601).
IM Jonas Bjerre, Danmark (2506) 5½ (2662).

Foto: Maria Emilienova.
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To nye VM-kandidater
Teimour Radjabov fra Aserbajdsjan og Ding Liren fra Kina kvalificerede sig til næste års
kandidatturnering i den russiske by Jekaterinburg ved at spille sig til finalen i den 8. udgave af FIDEs World Cup, der blev spillet i det russiske skakmekka Khanty-Mansiysk.
Af Jan Løfberg

128

spillere var med. Alle deltagere var sikret 6.000 dollar for at stille op. Det var turneringens lavestratede spiller Shaun Press
fra Papua New Guinea med 1954 i

Elo sikkert glad for. Det danske rigsfællesskab var repræsenteret af Helgi
Dam Ziska fra Færøerne. Ziska tabte
i 1. runde til Radjabov med ½-1½
(pudsigt nok tabte Ziska med
samme cifre til netop Radjabov i 1.
runde i World Cup 2017!), mens

Press tabte til Ding Liren med 0-2.
Radjabov fik 110.000 dollar for sejren, Ding Liren fik 80.000 i 2. præmie, mens franskmanden Maxime
Vachier-Lagrave fik 60.000 for tredjepladsen.

Intet er så ringe, at det
ikke er godt for noget
Ellen Fredericia Nilssen har sat sig for at spille skak i et år. I starten af efteråret kom hun på
hårde opgaver i Indien, hvor hun repræsenterede de danske farver i først Ungdoms-VM og
derefter Junior-VM. Her fortæller hun om processen med at få tanket selvtilliden op igen.

Teimour Radjabov er klar til
kandidatturneringen for
tredje gang. Han vandt 6-4
over Ding Liren World Cupfinalen.
Foto: Maria Emilienova.

Selv om Ding Liren tabte
World Cup-finalen, er han for
anden gang i træk klar til
kandidatturneringen.
Foto: Maria Emilienova

Ellen Fredericia Nielsen spillede 22 partier på 25 dage i Indien til først Ungdoms-VM og derefter Junior-VM.

Af Ellen Fredericia Nilssen

N

ogle gange går ting ikke, som
man havde planlagt eller håbet.
Det var i hvert fald tilfældet for mig
i oktober, hvor jeg brugte min tid på
at spille Ungdoms-VM og JuniorVM i Indien. 25 dage, 22 partier og
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en rating, der bevæger sig til grænsen af de 2000 for første gang i to år.
Selvfølgelig er sådanne juniorstævner aldrig nemme, og tingene
kan hurtigt gå galt, men det hjælper
ikke særlig meget på humøret, når
det først går nedad. Men: Hvad der
er sket, er sket, og det kan der ikke

Foto: FIDE.

ændres på!
Så for nu handler det bare om at
få det bedste ud af det, selvom det
kan være svært at finde lys i mørket.
Jeg får altid at vide, at dårlige resultater bare er en del af “processen”, så
det er, hvad jeg vil vælge at tro på nu.
Efter der er blevet trampet godt og

Intet er så ringe, at det ikke er godt for noget • 27

grundigt på ens selvtillid, må man
rejse sig og prøve at stå endnu stærkere end før.
Min måneds rejse i Indien startede i Mumbai – tidligere kendt som
Bombay – hvor jeg skulle spille mit
første og sidste Ungdoms-VM, da jeg
nu er blevet for gammel til at spille
det næste år. I starten gik det bedre
end planen. Jeg spillede godt og var
med på de øverste brætter, men efter
runde 5 begyndte det lige så stille at
gå galt. Det gik så meget nedad
bakke, at jeg i den sidste, vigtige
runde 11 satte et rent tårn i slag.
Ups…
For at kunne lære noget af sin oplevelse er det vigtigt at se på, hvor det
gik galt, så det er det, jeg tænker, vi
skal gøre nu. Det følgende parti er
fra runde 5, der var vendepunktet
for mit resultat. Jeg tabte partiet,
men i stedet for at kigge på en masse
varianter tror jeg, at det her er vigtigere at kigge på min forkerte tankegang.
Ellen Fredericia Nilssen
kommenterer
Alicja Sliwicka (2307)
Ellen Fredericia Nilssen (2137)
Fransk / C01
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. exd5
Et træk, der fik mig til at gå en
smule i panik, da min modstander
uden tvivl havde fundet et af mine
partier fra Ungdoms-EM i august
frem, hvor jeg blev udspillet i denne
variant.
Samtidig var det et parti, som jeg
endnu ikke havde fået kigget på,
hvilket selvfølgelig var en kæmpe fejl
fra min side.
Jeg havde forberedt de følgende
fire træk, som min modstander alle
sammen havde spillet før 4. Dd3; 4.
Ld3; 4. e5 og 4. a3.
4… exd5 5. Ld3 Se7
Jeg bevægede mig her ud på
ukendt territorium.
Til Ungdoms-EM havde jeg prø-

vet 5... c5. Det mest spillede træk er
5... Sc6.
6. Dh5
Min modstander spillede dette
træk rigtig hurtigt, men jeg prøvede
så godt jeg kunne at holde hovedet
koldt.
6… Sbc6 7. a3 Lxc3+
7... Ld6 og hvid har fået ét tempo
mere end i afbytningsvarianten (1.
e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5), hvilket
jeg meget gerne ville undgå.
8. bxc3
Sort har opgivet løberparret, men
har til gengæld ødelagt Hvids bondestruktur og fået nogle felter til sine
springere.
8… Le6 9. Tb1 Sa5?
Jeg tænkte, at springeren alligevel
skulle fra a5-c4 på et tidspunkt, men
dette er en fejl.
Springeren bevæger sig væk fra
der, hvor det hele sker. Den er udsat,
og der går lang tid, før den kan bevæge sig væk fra a5-feltet på grund
af bonden på b7.
9... b6 var den anden mulighed og
er spillet mere end 100 gange.
10. Sf3
Indtil videre havde min modstander spillet hurtigt, men her stoppede
hun op og tænkte, hvilket både
gjorde mig lettet og bange.
Jeg huskede nemlig på et citat fra
Daniil Dubov, efter at han havde
spillet et hurtigskakparti mod Caruana.
Han sagde noget i stil med:
“Efter det her træk kan der ske to
ting.
1) Han (Caruana) spiller fortsat
hurtigt, og jeg ved derfor, at jeg stadig er inde i hans forberedelse, og
mit træk er altså ikke dårligt.
2) Han stopper op og tænker, men
så bruger han i det mindste noget tid
på uret.”
Det her passer nok mere til hurtigskak end klassisk, hvor man har
mindre tid til at tænke, men jeg
kunne alligevel ikke lade være med
at være en smule lettet – selvom det
senere viste sig, at jeg havde lavet et
dårligt træk.
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spille 17... Txf5! med en fantastisk
stilling, hvis det ikke havde været for
18. Dxh8+!!
17… Sc4 18. Lxc4 dxc4 19. Tc5
Db6 20. Lf4 c6 21. De6+ Kd8 22. g4
Se7 23. Dd6+ Kc8 24. Dxe7 Txf4 25.
De6+ Kb8 26. De5+ Dc7 27. Dxh8+,
opgivet. 1-0.

Flere fejl i rækkefølge

10… Dd6 11. Sg5 0-0-0
Med dette træk prøver jeg at give
en bonde for at få min konge i sikkerhed og forhåbentlig mere aktive
brikker, men sort er allerede i problemer.
En bedre mulighed var nok: 11...
g6 12. De2 h6 (eller 12...0–0–0).
12. Sxf7 Lxf7 13. Dxf7 Tdf8 14.
Dh5 g6 15. De5 Dc6 16. 0-0 Sf5?
Jeg spillede dette træk meget hurtigt. Det var nok en blanding af at
være lettet for at have fået udviklet
mine brikker og få forbedret min
springers placering. Dog så jeg ingenting, da jeg spillede trækket.

Så hvad gik rent faktisk galt i partiet?
Min første fejl var selvfølgelig ikke
have analyseret åbningen i mit tidligere parti fra EM for at undgå at løbe
ind i samme problemer. Min næste
fejl var, at jeg gik i panik.
Det var ikke noget, der som sådan
kunne ses på mine træk, da jeg faktisk langt hen ad vejen fandt naturlige udviklingstræk, men i mit hoved
var der kæmpe panik, hvilket påvirkede min mentale tilstand under
partiet. Min sidste fejl var, at jeg spillede ét vigtigt træk for hurtigt. Jeg

BRÆTTET
RUNDT
Bymester for 14. gang
Nørresundbys Per Andreasen, tidligere kommentator ved de store danske skakbegivenheder, sikrede sig

17. Tb5!
Et træk jeg indså 15 sekunder efter
at have spillet Sf5 og herfra er det
bare teknik fra min modstander.
17. Lxf5+ er et træk min modstander selvfølgelig aldrig ville spille,
da det opgiver de hvide felter for
evigt. Det er bare for at illustrere,
hvor lidt jeg havde set. Efter dette
træk troede jeg nemlig, at jeg kunne

Per Andreasen er skakkonge i Aalborg
og omegn. Foto: Thomas Vestergård.

skulle have taget en dyb indånding
og kigget efter, om jeg ikke kunne
skabe nogle problemer for min
modstander, selvom det med min
stilling var svært.
Med 5½/11 og altså en 50 % score
i Ungdoms-VM i Mumbai gik turen
videre til New Delhi til Junior-VM.
Her gik det dårlig fra start til slut, og
jeg endte med 5/11.
Jeg kan roligt sige, at det ikke er
første gang, at jeg har haft resultater
ligesom disse. Faktisk er dette noget,
der sker omkring én gang om året
for mig – dog indrømmet er dette
desværre anden gang i år. På en eller
anden måde formår jeg dog hver
gang – altid til min egen forbløffelse
– at komme stærkt tilbage.

Læringen
Så hvad gør man, når resultaterne
ikke går, som man gerne vil have
dem til?

Aalborgmesterskabet for 6. år i træk.
Han har nu vundet mesterskabet 14
gange. I år vandt Per Andreasen på
bedre korrektion end Sune Kovshøj
fra Aalborg Skakforening. Begge gik
ubesejret igennem turneringens syv
runder med 5½ point.
6. bedst i NATO
Ved årets NATO Chess Championship i Berlin blev Danmark nr. 6.
Det blev til en hjemmebanesejr,
idet Tyskland fik 21½ point. Polen
vandt sølv (21 point), og Grækenland fik bronze (19). Danmark opnåede 18 point. Bedst var Finn
Pedersen med 5 point, hvilket rakte
til en 18. plads.
I holdlynturneringen blev Danmark nr. 4.
Silkeborg bedst i Midtjylland
Den traditionelle midtjyske dyst
mellem Skanderborg, Silkeborg,
Herning og Viborg blev i år vundet
overbevisende af Silkeborg. Førstepladsen blev afgjort i sidste runde, da

Først skal man huske på, at intet
er så ringe, at det ikke er godt for
noget.
Et dårligt resultat giver virkelig én
muligheden for at se, hvor man laver
fejl, som man så kan arbejde med.
Dernæst er rating altså ikke alt, hvilket jeg måske ikke er den bedste person at høre fra, fordi jeg nok selv går
lidt for meget op i det. Men det er
altså noget, der nok skal komme, når
niveauet er til det.
Endelig skal man spille, fordi man
kan lide spillet, og fordi det bringer
glæde.
Det er selvfølgelig ikke sjovt, når
det ikke går godt, men dårlige resultater er ikke noget, der gør spillet
mindre interessant. Måske gør det
faktisk spillet mere interessant, fordi
man dermed arbejder mere med
spillets finesser og detaljer. Men det
er jo noget, enhver kan tage op til
overvejelse. Om man synes det passer.

Silkeborg besejrede Skanderborg
med ikke mindre end 12-4. Det
betød, at Skanderborg faldt helt ned
på 3. pladsen i denne slutstilling:
1. Silkeborg 29.
2. Herning 24½.
3. Skanderborg 24.
4. Viborg 18½.
Pal Benkö død
Den amerikansk-ungarske stormester Pal Benkö er død i en alder af 91
år. Vi tegner et portræt af opfinderen
af Benko Gambit i næste nummer.
Suveræn Wesley So
Amerikaneren Wesley So blev i Oslo
den første officielle FIDE-verdensmester i Fischer Random.
I finalen bankede han Magnus
Carlsen med 13½-2½. Dermed
vandt So både VM-trofæ og en
præmie på 125.000 dollar. I bronzekampen besejrede russeren Ian Nepomniachtchi amerikaneren Fabiano
Caruana.

Harmoni er
afgørende i topskak
Via nogle tilfældigheder og da Martin Knudsen (medlem af Skakklubben af 1968) holdt en
del af sin ferie tæt på Odessa i Ukraine, hvor den ukrainske stormester Vladimir Tukmakov
bor, fik han mulighed for at lave et interview med Tukmakov i hans hjem i Odessa. Som
spiller var Tukmakov i næsten 20 år i top-50, og siden har han haft en lang karriere som
træner – blandt andet for Anish Giri og Wesley So og det ukrainske landshold. Han er også
aktuel med en ny bog. Her følger eksklusivt for Skakbladet et uddrag af Martin Knudsens
interview.
MK: Startende fra et dansk perspektiv så fandt jeg fire partier i databasen, hvor du spillede mod Bent Larsen. Det var i Hastings i 1972, i 1973
i Leningrad i interzoneturneringen,
i 1978 i Las Palmas-turneringen, og
så til sidst i 1982 i interzoneturneringen også i Las Palmas.
Tukmakov: Jeg mener, at jeg har
+1 mod Larsen uden tab.
MK: Ja, 3 remiser, og så vandt du
med hvid i et interessant parti i Las
Palmas i 1978. Hvad var dit indtryk
af Larsen og hans spillestil?
Tukmakov: Larsen var en fremragende spiller, en meget interessant og
kreativ spiller. Han var en af de bedste i verden. Men set ud fra en sovjetisk stormesters synspunkt, og jeg var
en sovjetisk stormester på det tidspunkt, var Larsen en slags amatør.
Han spillede ikke altid for resultatet i
turneringen, men mere for fornøjelsens og spændingens skyld. De sovjetiske stormestre var meget mere
pragmatiske og gik kun efter resultatet. Det var meget interessant at spille
mod Larsen, men det var ikke så
svært. Larsen var ikke åbningsteoretiker, så man spillede skak fra træk 1,
og så ville man få et interessant og
kreativt parti. Det var en fornøjelse at
spille mod Larsen og han var en meget flink og venlig person.
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MK: Spillede Larsen for optimistisk?
Tukmakov: Ja, han var for optimistisk. Jeg ved ikke om han var optimistisk i livet, men i skak var han
meget optimistisk. Måske for optimistisk. Men i Vesten på det tidspunkt var det et plus at være optimistisk som skakspiller. Det generelle
skakniveau var lavere end i Sovjet, og
hvis du ville vinde mange partier,
skulle du være optimist. Men mod
hårde modstandere er der også en
negativ side ved at være optimist.
MK: Du har skrevet en bog med
titlen “Risk and Bluff in Chess”, hvor
du har nogle partier med Larsen og
en hel del partier med Mikhail Tal
med i bogen. Var partierne fra Larsen godt materiale til din bog?
Tukmakov: Ja, fordi Larsen var en
bluffer.
Jeg analyserede mange af Tals partier til denne bog, og jeg var meget
overrasket. Fra min barndom kan
jeg huske følelserne fra Tals partier –
jeg var 13 og allerede skakspiller − da
han vandt kandidatturneringen i
1959. På den tid var indtrykket, at
Tal bluffede næsten hele tiden. Men
når man nu analyserer Tals partier
med computeren, så er der næsten
intet bluff. I et parti kunne han f.eks.
ofre et tårn for næsten ingenting,

men computeren viser, at han efter
dette offer altid har mindst en remis.
Så det er ikke bluff. Han kunne have
spillet en stille positionel variant
med en lille fordel, men i stedet for
gik Tal efter komplikationer. Ja, der
var en risiko ved det, men det var
ikke bluff. I denne forstand af ordet,
så var Larsen en meget større bluffer.
Han tog mange flere positionelle risici. For det første var det fordi, at
det var hans stil og hans tilgang til
skak. For det andet, så vandt Larsen
de fleste af de partier, hvori han tog
en risiko. Nogle gange tabte han selvfølgelig, men han vandt meget oftere
end han tabte. Tal havde også et ry
for at være en bluffer. Men det var
han ikke. Hvis du sammenligner Tal
og Larsen, så var en Larsen en rigtig
bluffer.

Træner for stjernerne
MK: Din bog “Coaching the Chess
Stars” blev udgivet i maj 2019 i en
engelsk udgave. Hvad var din motivation for at skrive den?
Tukmakov: Jeg ville gerne skrive
om mine erfaringer. Bogen er en
slags fortsættelse af bogen “Profession: Chessplayer – Grandmaster at
work”, som jeg skrev for 10 år siden
i 2009 og som var min første bog. På

Vladimir Tukmakov slog Bent Larsen i næstsidste runde af Las Palmas-turneringen 1978. Dermed bragte Tukmakov sig alene i
spidsen for turneringen med 10½ point. Islændingen Fridrik Olafsson havde 10, og ungareren Gyula Sax 9½. I sidste runde vandt
Sax over Tukmakov, mens Larsen snød Olafsson for en turneringssejr ved at besejre ham. Larsen endte på en delt sjetteplads med
9 point.

det tidspunkt var min karriere som
spiller ovre, men jeg troede også, at
min karriere som træner var slut på
det tidspunkt. I 2004 begyndte jeg at
være kaptajn for det ukrainske
landshold, og vi vandt sensationelt
guld ved Skak-OL i 2004 med et
hold med mange unge spillere som
Ponomariov, Eljanov, Karjakin, men
vi havde også Ivanchuk på holdet.
Efter dette troede jeg, at jeg var en
god træner, en god holdkaptajn og at

vi også ville vinde næste gang og næste gang.
Men i de følgende fem år skete der
ingenting, og vi vandt hverken OL i
2006 eller 2008. Skaksituationen i
Ukraine var ikke så god, og intet ændrede sig. Jeg var heller ikke ung
længere, og jeg troede at min trænerkarriere ville slutte. Så derfor
skrev jeg i 2009 den bog for at opsummere min erfaring som skakspiller og træner. Jeg troede, at det

ville blive min første og sidste skakbog.
Men et år efter at jeg skrev bogen,
vandt Ukraine guld ved olympiaden
i 2010. Det var denne gang endnu
mere sensationelt, fordi vi i mellemtiden havde vi mistet Karjakin, som
nu spillede for Rusland (note: Rusland – Ukraine spillede 2-2 i dette
OL og Karjakin vandt på sit bræt for
Rusland mod Ukraine).
Efter denne succes blev jeg inviteHarmoni er afgørende i topskak • 31

Vladimir Tukomakov er en af tidens mest succesfulde trænere. Her sidder han ved sit arbejdsbræt i hjemmet i Odessa.
Foto: Martin Knudsen.

ret til at være holdkaptajn for SOCAR – et klubhold fra Aserbajdsjan.
Det var et meget stærkt hold medet
par stærke lokale spillere som Radjabov og Mamedyarov samt udenlandske stjerner som Caruana, Topalov, Vachier-Lagrave og Grischuk.
Efter mit arbejde med SOCAR-holdet, så blev jeg inviteret af den hollandske skakunion til at være træner
for Anish Giri, og han forbedrede sig
meget. Derefter blev jeg inviteret til
at arbejde med Wesley So. Både Giri
og So kvalificerede sig en efter en til
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kandidatturneringen. Jeg mener, at
mit arbejde til dels har hjulpet dem
til at opnå dette.
Så i år var det 10 år siden, jeg
havde skrevet min første bog, og jeg
mente at det var på tide at skrive om
mine trænererfaringer som opfølger
til den første bog. Mit helbred er fint
nu, men man hvad jo aldrig, hvad
der kan ske, så det var et godt tidspunkt at skrive en ny opsummering
af mine erfaringer som træner.
MK: I bogen skriver du, at det er
vigtigt at identificere en spillers ka-

raktertræk og personlighed, og at
hans skakstil skal være harmonisk
således, at essensen af personen matcher de skakmæssige talenter. Hvad
mener du med det?
Tukmakov: Min bog handler om
at træne stjernerne, ikke den gennemsnitlige stormester. Jeg har arbejdet med mange stormestre, men
i bogen er mit fokus kun på stjernerne. På det højeste niveau i skak er
spørgsmålet om harmoni meget vigtigt, fordi det er en af de vigtigste reserver til at udvikle sig. Lad os tage

en spiller på 2600 i rating, han ved
alt om skak, alt om åbninger, og
hvordan næsten enhver position skal
spilles. Men hvad er forskellen på en
spiller på 2600 og en spiller på 2800?
Det er meget svært at formulere den
forskel, når vi kun kigger på det
skakmæssige. Derimod er forskellen
på en 2000 og en 2500-spiller meget
nem at formulere ud fra det rent
skakmæssige. Harmoni eller balance
er i mine øjne en af de allervigtigste
faktorer. Du er nødt til at være meget
harmonisk i skak, og din stil skal
være i balance med din personlighed, når vi snakker om det højeste
niveau i skak.
MK: Der har altid været en diskussion af talent versus hårdt arbejde – og ikke kun i skak. Med din
erfaring som en succesfuld træner,
hvad er dit syn på dette?
Tukmakov: I mine bøger skriver
jeg om succesfaktorer. For at nå det
højeste niveau er du nødt til at have
talent. Men det er ikke nok. Der er
også andre vigtigere succesfaktorer.
Du er nødt til at have stærke nerver
og en stærk karakter. Det er meget
vigtigt at have kærlighed til skak,
kun talent er vigtigere end kærlighed. Når jeg træner en spiller, kan jeg
med det samme føle, om vedkommende har kærlighed til skakken.
Uden en oprigtig kærlighed til skak
er det umuligt at nå det højeste niveau. Kærlighed til skak er en konstant inspiration, som hele tiden
skubber dig frem, og det betyder
ikke noget, om du vinder eller taber.
Når man taber, er det altid en form
for depression, men kærligheden til
skak skubber dig forbi det. Du har
lyst til at spille igen, og du har lyst til
at arbejde igen.
Der er mange spillere som kan
lide at spille, men de kan ikke lide at
arbejde. Men at arbejde med skakken er meget vigtigt.
MK: I bogen “Coaching the Chess
Stars” handler ca. halvdelen af bogen
om dit arbejde med hold og den anden halvdel af bogen om dit arbejde
med individuelle spillere som Giri,

So, Karpov og andre. Er det to forskellige verdener at arbejde med
hold og at arbejde med individuelle
spillere som træner?
Tukmakov: Ja, det er virkelig meget forskelligt. Når du arbejder med
en individuel spiller så er du en rigtig træner, og det er meget interessant. Hvis jeg er træner for en ung,
talentfuld og stærk spiller med en
god motivation og kærlighed til
skak, så er det et drømmejob at være
skaktræner.
Når du arbejder med et hold og er
kaptajn, så handler det ikke så meget
om at arbejde med individuelle spillere. Det vigtigste job for en holdkaptajn er at skabe en god atmosfære
på holdet. Jo stærkere et hold og dets
individuelle spillere er, jo mere komplicerede bliver relationerne mellem
spillerne. Dette er forståeligt, men
under en holdkonkurrence, skal holdet helst arbejde som en enhed, næsten som en familie. Når man er
holdkaptajn, handler det mere om at
arbejde med de menneskelige og de
psykologiske sider, end med de rent
skaklige.

Træner i skiftende tider
MK: Mange ting har ændret sig i
skak med fremkomsten af computeren og internettet. Når du træner
unge talenter, mener du så stadig, at
de skal kende de klassiske gamle partier med f.eks. Capablanca eller Aljechin, eller er det anderledes i dag?
Tukmakov: Det er et meget godt
spørgsmål. Jeg har ikke noget klart
svar. Nu har vi et dilemma, hvor
computeren spiller meget bedre end
mennesket og er en universel ekspert. Computeren viser den bedste
trækfølge, så opskriften på succes er
meget klar i dag. Du skal bare spille
som en computer, og så vil du altid
vinde! Men dette er umuligt. Du bliver nødt til at forstå, at det ikke kan
lade sig gøre, fordi du ikke er en
computer. Så du bliver nødt til at
have en menneskelig tilgang til spillet.

Før computeren virkede de klassiske “tommelfingerregler” godt. De
handlede om stærke og svage felter,
om centrum, om at to løbere er
bedre end to springere etc. Jeg vil
kalde dem for de klassiske aksiomer
i skak. Men hvis du bruger en computer til at analysere, så virker disse
aksiomer ikke så godt, fordi næsten i
ethvert tilfælde, så er der en undtagelse fra reglen. Der er klassiske “regler”, og så er der undtagelser. Hvis du
kender de klassiske regler, så kan du
nå et vist niveau i skak, men det er
ikke nok til at nå det højeste niveau.
For at vinde et parti på det højeste
niveau, skal du kende og bruge undtagelserne. Fordi alle kender de klassiske regler på det niveau, så skal du
kunne bruge undtagelserne for at
vinde.
Men hvis vi snakker om begyndere eller svagere spillere, så er du
nødt til at forstå de klassiske aksiomer først. Det er nemmere at lære
disse klassiske regler fra de klassiske
partier. Ofte er den ene spiller meget
stærk og den anden en svagere spiller i disse partier, og den stærke side
demonstrerer, hvordan man skal
vinde en bestemt type stillinger. Det
er meget instruktivt og meget nemt
at forstå disse principper ud fra de
klassiske partier.
MK: Du har været træner i lang tid
nu – 15 år i hvert fald. Har rollen
som trænet ændret sig meget igennem den tid?
Tukmakov: Ja, det har virkelig
ændret sig meget. I dag har alle illusionen af, at de har en træner – computeren. Men det er ikke en træner,
det en slags ideel instruktør, som vil
give et svar på dine spørgsmål. Men
det er ikke en træner, fordi du er heller ikke er en ideel spiller. For at opnå
en balance i dit spil er du nødt til at
have en rådgiver, som forstår din
skakkarakter og din menneskelige
karakter for at skabe den harmoni,
jeg snakkede om tidligere.
Før computeren var rollen som
træner mere en slags hjælper. Der
var hængepartier og nogle skulle jo
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VLADIMIR BORISOVICH
TUKMAKOV
Født i 1946 i Odessa, Ukraine.
Vandt det ukrainske mesterskab i 1970.
Blev stormester i 1972 (titlen
var ikke så almindelig dengang).
Var med til at vinde guld ved
skak-OL i 1984 for Sovjet.
I 1973, 1983 og 1989 spillede
han for Sovjet ved EM, hvor
han vandt fem guldmedaljer
(tre hold og to individuelle
medaljer for bedste bræt).
I 2004 fik han titlen FIDE
Senior Trainer.
Har vundet guld to gange
som træner for det ukrainske
landshold ved skak-OL og har
som individuel træner arbejdet
med Anatolij Karpov, Anish
Giri, Wesley So og flere andre.
Har skrevet fem bøger om
skak og bor i dag i Odessa.

Foto: Martin Knudsen.

analysere partiet, mens du sov. Nogle
skulle jo også indsamle partier og information omkring din næste modstander. Men i dag kan du klikke
med musen, og så har du al den information på et par sekunder.
Man kan sige, at du på sin vis ikke
har brug for en træner, fordi computeren kan give dig meget. Men fra
mit perspektiv er en træner i dag
meget vigtig, endda vigtigere end før,
hvis du vil nå det højeste niveau i
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skak.
MK: I din bog kalder du computeren for chefdirigenten af skakorkesteret. Synes du, at folk i dag er for
afhængige og stoler for meget på
computeren i skak?
Tukmakov: Ja, helt sikkert.
MK: Du kommer også snart med
en helt ny bog, som også omhandler
computere. Den er kun udgivet på
russisk, men skulle komme på engelsk i slutningen af 2019 med den

foreløbige engelske titel “To play or
not to play like a computer”. Kan du
fortælle lidt mere om hvad bogen
handler om?
Tukmakov: Udfordringen i skak i
dag er forbindelsen mellem skakspilleren, computeren og træneren,
og hvordan man skal spille skak i
disse computertider. Hvordan man
skal træffe beslutninger på brættet,
hvordan man opnår succes med
computeren som hjælper. Det er hovedtemaet i min nye bog.
MK: Hvem kan få glæde af at læse
bogen?
Tukmakov: Jeg håber, at den vil
være interessant for trænere. Jeg mener også, at den vil være interessant
for skakspillere, men måske mest for
stærke eller professionelle spillere eller spillere som overvejer en professionel skakkarriere. Den er ikke for
begyndere, men den kan alligevel læses af skakelskere som gerne vil vide
mere omkring moderne skak.

Da Larsen naglede russerne
på Mallorca
Endnu et søm til den sovjetiske ligkiste
For 50 år siden vandt Bent Larsen sin måske allerflotteste turneringssejr i karrieren, da han
i en spændingsmættet strid på Mallorca viste sig at være i besiddelse af en kampgejst, som
ingen af de bedste sovjetiske spillere kunne matche.
Af Jan Løfberg

D

a Allan Stig Rasmussen vandt
den åbne turnering på Mallorca
tidligere i år, var det naturligt at
tænke tilbage på 1969. Dengang for
50 år siden vandt Bent Larsen en af
karrierens bedste sejre. I det larsenske forfatterskab har turneringen
pudsigt nok ikke fået den opmærksomhed, som den fortjente. Undervejs kunne man følge hans skriverier
i både Ekstra Bladet og Frederiksborg Amts Avis, og efterfølgende
fulgte en fyldig rapport i Skakbladet.
Men Larsen fik aldrig indrammet
turneringen. Sejren i Palma står så
underligt alene, fordi det historiske
perspektiv mangler. Det er der en
forklaring på. I netop 1969 havde
Bent Larsen skrevet “50 udvalgte
partier”. Bogen stopper efter første
halvår af 1969. Det var planen, at
den skulle komme en “opfølger”,
men den kom aldrig. Mallorca-turneringen, der blev spillet fra den 21.
november til 14. december er derfor
ikke med.
I denne artikel prøver jeg at spole
tiden 50 år tilbage. Vi er ved udgangen af 60erne. Det ikoniske årti, hvor
man blandt andet oplever “Den første mand i rummet”, “Berlinmuren”,
“Mordet på Kennedy”, “The Beatles”,
“Indførelsen af momsen”, “Vietnamkrigen”, “The Summer of Love”,
“LSD”, “Henrettelsen af Che Gue-

vara”, “Warszawapagtens invasion af
Czekoslovakiet”, “Ophævelsen af billedpornografien” og “Månelandingen”. På skakbrættet sker der også
store ting. Den sovjetiske dominans,
som har været så overvældende siden afslutningen på 2. Verdenskrig,
er aftagende. Bobby Fischer og Bent
Larsen bliver stærkere og stærkere op
gennem 60erne. Vi skal lige kort genopfriske tiden op til 1969:

Herredømmet vakler
Verdensmesterskabet i skak er Sovjetunionens ejendom. Sådan er
holdningen fra Mikhail Botvinnik
vinder VM i 1948. Reglerne om revanchematch gør, at Botvinnik sidder på tronen i 13 ud af de følgende
15 år. Botvinnik når aldrig at vinde
en VM-match som verdensmester,
men to gange genvinder han titlen. I
1958 året efter at han har tabt til Vasilij Smyslov, i 1961 besejrer han
Mikhail Tal.
I slutningen af 1950erne havde
forskellige unge mestre fra Vesten
stukket snuden frem: islændingen
Fridrik Olafsson (23 år) og Bobby
Fischer (15 år) er med i kandidatturneringen 1958, men de er chanceløse mod den sovjetiske overmagt.
Som den hidtil yngste i skakhistorien bliver Tal i en alder af 23 år
verdensmester i 1960. Han vinder
den sovjetiske zoneturnering, inter-

zoneturneringen og kandidatturneringen og besejrer Botvinnik overbevisende i VM-matchen. Botvinnik
får revanche året efter. Samme år
undlader Dansk Skak Union at udtage Bent Larsen til zoneturneringen, så han må gemme sine VMdrømme til næste gang. Bobby Fischer vinder interzoneturneringen i
1962, men i kandidatturneringen
samme år er den nu 19-årige Fischer
endnu ikke i stand til at bryde den
sovjetiske dominans. Tigran Petros-

Mikhail Botvinnik var en stopklods for
skakudviklingen i Sovjetunionen.
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jan vinder foran Jefim Geller og Paul
Keres. Fischer påpeger meget rigtigt,
at “russerne” sparer kræfter ved at
spille korte remiser mod hinanden.
I Sovjetunionen vokser kritikken af
Botvinnik år for år. Han sidder på
titlen, men spiller næsten ikke turneringsskak. De stærkeste spillere
lægger et voldsomt pres på det sovjetiske skakforbund, som til sidst
indvilger i at sørge for, at FIDE afskaffer revanchematchen. Dermed er
vejen banet for Petrosjan. Han vinder forholdsvist ubesværet og bliver
ny verdensmester. Botvinnik-æraen
er endegyldigt forbi.
1964 ender med en firedelt sejr i
interzoneturneringen. Tre “russere”
og en fra Vesten deler sejren efter 23
hårde runder i Amsterdam. Eksverdensmestrene Smyslov og Tal og Boris Spasskij deler ikke med Fischer.,
men derimod en dansker. Amerikaneren bliver væk i protest mod russernes aftaleremiser. Men til gengæld
vælger FIDE at følge Fischers forslag
om at afvikle kandidatturneringen i
matchspil. Når nu Fischer ikke er i
Holland, så banker Larsen døren ind
og kvalificerer sig til kandidatmatcherne ved at dele sejren med de tre
ovennævnte sovjetiske spillere. I
kandidatkvartfinalen i 1965 vinder
Larsen over jugoslaven Ivkov. Herefter er han ene om at udfordre sovjetmagten. Spasskij vinder semifinalen over Geller, mens Larsen i en
nervepirrende dyst taber det 10. og
afgørende parti til Tal. Spasskij slår
Tal i finalen, men taber VM-matchen i 1966 til Petrosjan.
Frem til 1967 har Fischer og Larsen kun en enkelt gang hver distanceret de sovjetiske mestre i turneringer. Fischer har gjort det i interzoneturneringen 1962 i Stockholm og
Larsen i Le Havre 1966. Begge har
dog også delt en turneringssejr med
henholdsvis Spasskij i Mar del Plata
1960 (Fischer) og Petrosjan i Beverwijk 1960 (Larsen).
Men det kan nok være, at der sker
ting og sager i 1967. Larsen og Fis-

cher er temporytterne, men også
flere andre af Vestens mestre sætter
de sovjetiske mestre på plads. Således vinder hollænderen Jan-Hein
Donner en turnering i Venedig foran
verdensmesteren Petrosjan, og vesttyskeren Unzicker vinder i Østrig
foran David Bronstein. I Monaco
vinder Fischer foran Smyslov og
Geller, og i Skopje vinder han foran
Geller og Ratmir Kholmov.
Larsen sætter de sovjetiske mestre
til vægs fire gange i løbet af de sidste
fire måneder af 1967. Først bliver
Smyslov, Mark Tajmanov og Lev Polugajevskij ovetrumfet i Havana, derefter er det Boris Spasskij og Paul Keres i Winnipeg, i interzoneturneringen i Sousse må Jefim Geller, Viktor
Kortjnoj, Leonid Stein og Ajvar
Gipslis kigge langt efter danskeren.
Larsen slutter året af med at vinde
Palma de Mallorca foran eksverdensmestrene Botvinnik og Smyslov.
Netop i den tunesiske by Sousse
returnerer Fischer i kampen om verdensmesterskabet. Men efter ti runder forlader han Afrika i førertrøjen
med 8½ af 10. Derefter er der ingen
spænding om førstepladsen. Larsen
vinder næsten for nemt.
Uden Fischer i kandidatturneringen 1968 ligger det i kortene, at den
næste VM-udfordrer vil hedde Boris
Spasskij eller Bent Larsen. Desværre
mager det sig således, at de skal mødes i semifinalen.
Ved indgangen til 1969 tilhører
begge vesterlændinge top-5 – de tre
andre er verdensmesteren Petrosjan,
vinderen af kandidatturneringen
Spasskij og kandidatfinalisten
Kortjnoj.

Optakten
Den store begivenhed i 1969 er VMmatchen mellem Tigran Petrosjan
og Boris Spasskij. I 1968 har Spasskij
udraderet al modstand i kandidatturneringen i 1968. Først besejrer
han Jefim Geller 5½-2½ i kvartfinalen, derefter Larsen med de samme
cifre i semifinalen og derefter 6½-3½
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over Kortjnoj i finalen.
For Larsen starter 1969 ved skrivemaskinens tastetur. Han er ved at
færdiggøre “50 udvalgte partier”. Så
han melder afbud til den traditionelle Wijk aan Zee-turnering i januar – Botvinnik og Geller deler turneringssejren. I februar spiller han
en trænings- og propaganda match
mod Heikki Westerinen i Helsinki.
Larsen vinder 6-2 – ingen remiser.
Westerinen er udpræget taktiker, så
derfor kan matchen ses som en slags
træning før den næste match mod
Mikhail Tal: kampen om tredjepladsen i kandidatturneringen. Vinderen
kvalificerer sig direkte til interzoneturneringen i 1970. I den hollandske
by Eersel nær Eindhoven vinder Larsen med 5½-2½. Han slipper dermed for at skulle spille en af de europæiske maraton-zoneturneringer
senere i 1969.
Senere i marts et nyt Larsen-afbud
til Monaco-turneringen, som han
vandt året før. Smyslov og Portisch
deler sejren.
Den 14. april starter VM-matchen
i Moskva. Små 10 dage senere indløber et afbud til den 2. Adolph Anderssen Gedenk-Turnier i Büsum.
Larsen sidder stadig og klaprer på
skrivemaskinen, bogen skal jo være
færdig. Larsen lader sig overtale til at
spille med. Sovjetunionen sender to
gode folk: Lev Polugajevskij og Aleksandr Zajtsev – de delte sejren i Sovjetmesterskabet, så det må siges at
være stormestre fra øverste hylde.
Larsen slår Polu i det indbyrdes parti
og ender med et halvt points forspring: 1. Larsen 11/15, 2. Polugajevskij 10½.
I Moskva bliver Boris Spasskij
kronet som verdensmester den 17.
juni. Han slår den forsvarende mester Petrosjan med 12½-10½.
Den svenske avis Dagens Nyheter
inviterer den nyudnævnte verdensmester Spasskij og Larsen til
Stockholm for blandt andet at kaste
glans over juniorverdensmesterskabet. Anatolij Karpov vinder og bliver
den første sovjetiske juniorverdens-

mester siden Spasskij i 1955! Foran
3.000 tilskuere i Stadsmuseets gård
spiller Spasskij og Larsen et opvisningsparti med store brikker. Verdensmesteren vinder. Et TV-parti
mellem dem med almindelig betænkningstid ender remis.
I løbet af eftersommeren bliver
Larsen færdig med bogen, men ikke
med at skrive. Han har solgt rettighederne til et engelsk forlag. Han
står selv for oversættelsen.
I oktober spiller Larsen med en
turnering i San Juan på Puerto Rico,
hvor FIDE-kongressen holdes. Den
ny verdensmester Spasskij kombinerer sin deltagelse i turneringen med
at blive hædret af FIDEs delegerede.
Larsen skriver og skriver på engelsk
og spiller en elendig turnering. Spasskij vinder sikkert med 11½/15. Larsen taber fire partier og ender på en
delt 6. plads med 9 point.

Hvad med Bobby Fischer? Bortset
fra et enkelt holdparti i Metropolitan League i New York, hvor han besejrer Anthony Saidy, er han inaktiv.
Efter sin exit i utide under interzoneturneringen i Sousse 1967, vinder
han overbevisende to turneringer i
1968. I slutningen af 1969 melder
han afbud til amerikanske zoneturnering med den begrundelse, at han
ikke vil spille en turnering med blot
11 runder.

Palma de Mallorca
1969 slutter med årets stærkeste turnering i Palma de Mallorca. Det er
femte gang mallorcanerne inviterer
til stormesterturnering.
Bobby Fischer er ikke med, men
ellers er besætningen af ypperste karat. Verdensmester Spasskij, eksverdensmester Petrosjan og kandidatfi-

Fra åbningsceremonien på rådhuset i Palma.

nalist Kortjnoj repræsenterer Sovjetunionen. Larsen er Vestens stærkeste
kort, og nu synes russerne altså, at
danskeren skal sættes på plads. Der
mangler en del spillere fra den europæiske top – for eksempel navne Lajos Portisch (Ungarn), Svetozar Gligoric og Borislav Ivkov (begge Jugoslavien) samt Wolfgang Uhlmann
(DDR), men de spillede alle med i de
europæiske zoneturneringer.
13 stormestre og fem internationale
mestre er til stede ved åbningsceremoni og lodtrækning, der finder sted
på rådhuset i Palma den 21. november. Spillerne hører på taler, mens de
sidder i kunstfærdige og håndudskårne træstole fra 1500-tallet. Larsen trækker nummer seks og skal i 1.
runde møde den 17-årige brasilianer
Henrique Mecking.
Spillerne i lodtrækningsorden. I

parentes spillernes uofficielle ratingtal, som var blevet offentliggjort i det
amerikanske skakblad Chess et par
måneder tidligere:
1. GM Laszlo Szabo,
Ungarn (2490)
2. GM Viktor Kortjnoj,
Sovjet (2680)
3. GM Wolfgang Unzicker,
Vesttyskland ( 2560)
4. GM Oscar Panno,
Argentina (2530)
5. IM Jesus Diez del Corral,
Spanien (2420)
6. GM Bent Larsen,
Danmark (2630)
7. GM Miguel Najdorf,
Argentina ( 2590)
8. GM Arturo Pomar,
Spanien (2490)
9. IM Roman Torán,
Spanien (2390)
10. GM Tigran Petrosjan,
Sovjet (2650)
11. GM Milko Bobotsov,
Bulgarien (2500)
12. IM Antonio Medina,
Spanien (2380)
13. IM Henrique Mecking,
Brasilien (2500)
14. GM Boris Spasskij,
Sovjet (2690)
15. IM Jonathan Penrose,
England (2500)
16. GM Mato Damjanovic,
Jugoslavien (2440)
17. GM Vlastimil Hort,
Czekoslovakiet (2590)
18. Bruno Parma,
Jugoslavien (2530)
Et stærkt felt med i snit på 2537 (det
var meget dengang, hvor stormesterstyrke blev sat til 2500) sætter sig til
brætterne på Hotel Jaime I i Palma
den 22. november.
Larsen har de hvide brikker mod
den unge Mecking. Danskeren spiller slapt, og brasilianeren plukker
taknemmeligt pointet. Uha for en
start for den danske skakviking. Han
skal med sort møde verdensmesteren i 2. runde. Hvordan mon det vil
gå?

Alt for mange erindrer kandidatsemifinalen i 1968, hvor Larsen to
gange tabte i lukkede sicilianere. Ikke
nødvendigvis åbningens skyld. Det
starter faktisk fornuftigt. Larsen
undlader at spille Siciliansk, sådan
som Spasskij har lagt op til ved at
spille 1. e4. Nej, vi skal ikke spille “en
lukket sici”. Larsen svarer e5! Sådan.
Kongegambit? Nej, det spiller Spasskij ikke længere: Spansk!
Den Åbne, som Larsen har skrevet
en bog om? Nej, den har Spasskij
nok noget på, tænker Larsen: så Sge7
på Lb5! Cozios Forsvar, som det tveæggede springertræk bliver benævnt
efter italieneren Carlo Cozio (ca.
1715-80). Cozio skriver blandt andet
en stor skakbog.
Verdensmesteren tager handsken
op, ofrer en bonde, tilraner sig initiativet, men Larsen forsvarer sig
godt. Spasskij fejler kort før spisepausen, efter genoptagelsen udbygger Larsen sin fordel, da partiet afbrydes for anden gang. Klokken er 1
om natten, da Larsen propper sit
hemmelige træk i kuverten og tager
op på hotelværelset for at analysere.
Næste morgen kl. 10 genoptages
hængepartiet. Larsen er ved at vinde,
men er stadig træt efter nattens analyser. Larsen skyder en kæmpe buk.
Spasskij tager flovt imod pointet:

Spasskij har netop spillet Dd2-c3,
Larsen ser ikke fælden. I Skakbladet
skriver han:
65... h4??
Den kan vi vel skrive på søvnighe-
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dens konto. Samme aften blev alle
enige om at afskaffe morgenhængepartierne.
Stillingen burde stadig vinde.
66. Dc8+ Kh7 67. Dxe6, opgivet.

med to gevinster.
Hort er en fantastisk spiller, men
indimellem lidt for lad. Men han kan

»Hvordan kunne De komme Dem
efter det chok?« spurgte Szabó senere
– meget senere, da jeg allerede lå på
førstepladsen.
»Hvorfor spiller Spasskij så afventende?« spurgte en journalist omtrent samtidig.
»Han venter på flere foræringer
som den, han fik af mig,« svarede
jeg, og Spasskij, der kom til i det
samme, nikkede:
»Jeg havde scoret flere point i
denne turnering, hvis jeg ikke havde
vundet det parti!«.
Senere amme eftermiddag den 23.
november venter den internationale
mester Jonathan Penrose. Den nervøse englænder, som Larsen har
krydset klinger med siden juniorårene, er ikke blevet stormester, men
han hører til blandt de bedste internationale mestre i verden. Englænderen er på ingen måde barnemad,
det ved Larsen. I øvrigt har han også
revanche til gode for nederlaget i
Dundee 1967.
Larsen vinder over englænderen
og får dermed standset styrtblødningen. Næste dag kan Larsen som
de øvrige nyde fridagen i den dejlige
by, inden han den følgende eftermiddag uden større problemer ordner den jugoslaviske stormester
Mato Damjanovic, sådan som han
plejer.
Herefter er der en opsamlingsdag
til hængepartier – hvor Larsens hængeparti mod Spasskij sagtens kunne
have været afviklet.
På fridagen kan Larsen tænke
over, at han ikke er sat af trods den
dårlige start.
De førende er kun et enkelt point
foran, og Larsen ligger solidt i midterfeltet sammen med czeken Vlastimil Hort, der også er startet med to
nuller og har fået rettet skuden op

banker del Corral og fører turneringen med 4½, to flere end Larsen, der
ligger under midten og lige over
bunden på en delt 12.-16. plads med
blot 2½.

En vanvittig påstand
En af de spanske deltagere udtaler, at
partiet i 7. runde mellem Larsen og
Kortjnoj ville afgøre turneringen.
Den vanvittige påstand kommer til
at holde.
Da Larsen og Kortjnoj går ind i
spillesalen på Hotel Jaime I om eftermiddagen den 29. november er
det med den viden, at de blot har
mødt hinanden tre gange.
I Beograd i 1964, Sousse 1967 og
Palma de Mallorca 1968. Kortjnoj
har vundet alle tre partier.
Denne gang er der byttet om på
rollerne. Larsen udnytter, at Kortjnoj
kan være tilfreds med remis.

Bent Larsen
kommenterer

Vlastimil Hort var længe med i
topstriden på Mallorca i 1969.

Bent Larsen
Viktor Kortjnoj
Benoni i forhånden / A 11

i den grad spille godt skak, særligt
når han bliver provokeret. Larsen og
Hort skal mødes i 5. runde. Larsen
kan tage remis i 20. træk med en
trækgentagelse, men han fortsætter
og lige før tidskontrollen, strammer
han for voldsomt. Kortjnoj og Petrosjan fører med 3½, Larsen er
halvandet efter.
Det er ikke umuligt at nå op, men
man kan i den vurdering ikke undgå
at lægge mærke til, at Larsen allerede
har tabt tre partier. Flere nederlag vil
vel komme til, når han skal ud og
satse i bestræbelserne på hente de
sovjetiske stjerner?
I 6. runde en skuffende remis for
danskeren, der normalt har krammet på Ungarns store skakhelt siden
midten af 30erne, Szabó. Kortjnoj

1. g3 d5 2. Lg2 c6 3. c4 g6 4. Da4!?
Sorts sidste træk syntes at antyde
en fredelig indstilling. En normal
fortsættelse ville f.eks. være 4. cxd5
cxd5 5. d4 Lg7 osv.
Den slags stillinger har jeg ganske
vist vundet med hvid mange gange,
men gevinstchancerne er utvivlsomt
mindre end i begyndelsesstillingen!
Det fornuftigste svar på teksttrækket var ifølge Najdorf 4… e6. Men
d4 kan vel ikke være en fejl.
Der opstår en Benoni-lignende
stilling, og da man altid skriver åbningens navn oven over partier i
Skakbladet, er et vanskeligt problem
dermed løst!
4… d4 5. Sf3 Lg7 6. 0-0 e5 7. d3
Se7 8. Sbd2 0-0 9. b4 Sd7 10. Tb1 a5
11. b5 c5 12. e3

12… dxe3
Det bedste. Efter 12… Ta7 13.
exd4 exd4 14. Te1 står Hvid noget
bedre, og 13. –, cxd4? 14. La3 er meget dårligt for Sort.
13. fxe3 Ta7 14. Dc2 b6 15. Se4
Sf6
Hvid er i gang med sin springermanøvre, nu giver 16. Sc3 Sh5 17. e4
f5 Sort passende modspil.
16. Sxf6+ Lxf6 17. Lb2 Sf5 18.
Tbe1 Te8 19. e4 Sg7
Et bemærkelsesværdigt træk, ikke
mindst fordi det blev ledsaget af et
remistilbud. Spille på remis ville de
fleste vel gøre med 19… Sd4 20.
Sxd4 exd4, selv om Hvid står en
smule bedre.

20. Sd2 h5!
Hvid er i gang med sin springermanøvre, og Sort må hurtigt skaffe
sig modspil. Meget dårligt ville det
nærliggende 20… Td7 være, f.eks.
21. Sb1 Txd3? 22. Txf6 eller 21…
Lg5 22. Lh3 med en gunstig løberafbytning.
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næsten. Han er ved at finde formen.
Den vesttyske stormester Wolfgang
Unzicker bliver udspillet. Larsen har
nu 4½ på en delt 6. plads. Hort er
nået op til Petro. De har begge 5½ og
skal mødes i 9. runde.

Petrosjan i førertrøjen

Partiet mellem Larsen og Kortjnoj fra 7. runde blev afgørende for turneringen. Larsen har netop spillet 17. Lb2.

21. Sb1 h4 22. Sc3 hxg3 23. hxg3
Sh5 24. Sd5 Lg5 25. Df2 f6 26. Lc1
Lxc1 27. Txc1 f5
Kortjnoj er allerede i tidnød, men
spiller alligevel aktivt. Et mere passivt forsvar som 27… Tf7 giver Hvid
gode chancer i forbindelse med en
indtrængen på h-linjen efter 28. Lf3
Sg7 29. Kg2.
28. De3 Th7 29. Tce1 Kh8 30. exf5
I hvert fald chancerigt, og Kortjnoj
har altså meget lidt tid. Men om
trækket er stærkere end f.eks. Tf2,
ved jeg ikke.
30… gxf5

31. g4! Sf6?

31… fxg4? gik åbenbart ikke pga.
32. Le4. Teksttrækket er forbundet
håbet 32. gxf5? Sg4! med store angrebschancer og bekvem dækning af
e5.
Men det rigtige var 31… Sg7, der
vist bedst besvares med 32. Tf2, bl.a.
for at skaffe kongen feltet f1.
Truslerne mod e5 volder Sort en del
besvær, men det er ikke let for Hvid
at komme videre.
32. Sxf6 Dxf6 33. gxf5 Lxf5
Jeg ventede 33… Th5, der vel også
er noget bedre, men efter 34. Tf3 er
den sorte stilling meget vanskelig.
34. Df3 Tf7(?)
34… Tf8 35. Tf2 er heller ikke
godt, hvordan kommer Sort ud af
vanskelighederne på f-linjen? Men
efter teksttrækket er gevinsten temmelig let.
35. Dh5+ Kg7 36. Ld5 Tff8

Et flot gennemført parti. En smuk og
vigtig sejr, men alligevel har Larsen
kun 50 % efter syv partier. Han er
stadig halvandet point efter Petrosjan. Verdensmesteren Spasskij har
+1 – seks remiser samt den heldige
gevinst mod Larsen.
37. Tf2!
Efter 37. Te2? Lg6 redder Sort sig.
Nu har han derimod ingen gode
træk.
37… Lg6 38. Txf6 Lxh5 39. Txb6
Lf3 40. Td6 Tf4 41. Lxf3 Txf3 42.
Td5 Kf6 43. Kg2 Tf5 44. Te3 Tc8 45.
Tf3

Den svenske skakskribent Zandor Nilsson
om verdensmesteren:
Der er sket noget med ham,
efter at han er blevet verdensmester.
Den glade og spøgefulde Spasskij er blevet en alvorsmand.
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Nu vinder tårnslutspillet på mange
måder.
45… a4 46. Txf5+ Kxf5 47. Kf3 a3
48. Ke3 Th8 49. Txc5
En fremragende metode var også
49. b6, for at give b-bonden for a3 og
e5.
49… Th2 50. b6 Txa2 51. d4 Ke6
52. Txe5+ Kd7 53. Ta5 Kc6 54. c5
Th2 55. Ke4
Ke4 var mit hemmelige træk, som
jeg viste Kortjnoj. Kort efter opgav
han. Der kan følge 55… Th4+ 56.
Kd3 Kd5 57. b7 eller 55… Te2+ 56.
Kd3 Th2 57. Kc4 Tc2+ 58. Kb3 Td2
59. Kc3 Ta2 60. Ta7.
1-0.

Verdensmesteransvaret tyngede Boris
Spasskij på Mallorca.

en forsigtighed i opbygningen, som
sladrer om det ansvar, han har i sit
nye job som verdensmester.”
Videre fortæller svenskeren, at nu
er det Petrosjan som ler afslappet,
gestikulerer og laver fagter, som får
grinet frem hos alle andre …
Det ansvar, det ansvar. Det er også
et ansvarsfuldt hverv at føre årets
stærkeste skakturnering, men indtil
videre kan Petro grine.
Larsen kan endnu ikke grine, men

Hort har det ikke let mod armenieren. Det lykkes ham aldrig i karrieren at vinde et parti mod Petro (fire
nederlag og 11 remiser). Også her på
Mallorca tager Petrosjan teten og
vinder i sin velkendte, positionelle
stil. Larsen er vågnet og scorer sin
tredje gevinst i træk. Igen lykkes det
ham at levere en storslået præstation.
Denne gang går det ud over hans
gamle konkurrent fra juniorårene,
den argentinske stormester Oscar
Panno, der i 1969 stadig er en meget,
meget stærk spiller, men som i modsætning til Larsen vælger at blive ingeniør. Efter diktator Perón har kørt
sit land helt i sænk økonomisk og
bliver afsat ved et militærkup i 1955,
bliver tilværelsen for en professionel
skakmester år for år mere økonomisk usikker i Argentina.
Panno er blevet juniorverdensmester i København, og tre år senere i
1956 deltager han i kandidatturne-

Stakkels verdensmester
I Tidskrift för Schack gør den svenske skakskribent Zandor Nilsson, der
er til stede på Mallorca, en interessant iagttagelse. Spasskij har både i
1968 og 1969 været i Sverige, så der
er noget at sammenligne med for
Zandor: “Der er sket noget med
ham, efter at han er blevet verdensmester. Den glade og spøgefulde
Spasskij er blevet en alvorsmand.
Det glade grin fra før, lyser sjældent
op. Han følger anspændt sine konkurrenters spil, og hans eget udviser

Tigran Petrosjan mod spanieren Roman Torán. Et parti som den sovjetiske eksverdensmester førte til gevinst.
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ringen i Amsterdam. I 1962 bliver
han færdig som ingeniør, og hans
optrædender i internationale turneringer bliver sjældnere.
Da de to spillere fra årgang 1935
mødes på brættet den 2. december i
9. runde, har Larsen blot opnået en
enkelt remis i deres tre første opgør:

20. Sg5+! var jo tillokkende. Men
17… Sxd4 18. e5 dxe5 19. fxe5 Sxf3
20. exf6 Sxd2 21. fxg7 Tfd8 er gunstigt for Sort.
17… Df7 18. c4 Tae8 19. Df2 a6(?)
Tidnøden nærmer sig, og Panno
vil ikke hele tiden holde øje med
denne bonde, hvilket er forståeligt.
Men 19… Sd8 var bedre.

Bent Larsen
kommenterer
Bent Larsen
Oscar Panno
Kongefianchetto / A 00

helt klar gendrivelse af 29… Lxb4
har jeg ikke på lager, men efter 30.
Db2 Le1 31. Tg1 kommer den sorte
løber på afveje. 30… Lc5? går ikke
pga. 31. d4 La7 32. d5 Lxe3 33. dxe6
Txe6 34. Lxf5+.
29… Df6 30. a3 Te7 31. Tg1 Sg7
Panno indtager en afventende
holdning.
Muligvis var 31… Ld4 det fornuftigste, selv om slutspillet efter 32.
Lxf5+ Dxf5 33. Lxd4 Dxf4 34. Te1
Dxf2 35. Lxf2 Kg7 36. Lg3 er gunstigt
for Hvid.
Teksttrækket rummer muligheden Txe3, derfor:
32. Lb6 De6 33. Dc2 Lf6 34. Dg2
Df7

1. g3 g6 2. Lg2 Lg7 3. Sc3 e5 4. d3
Sc6 5. f4 d6 6. Sf3 Sge7 7. 0-0 0-0
8. e4 h6 9. Le3 Sd4 10. Dd2 Kh7 11.
Tae1 Le6 12. Sh4 exf4 13. gxf4 Sec6
14. Sf3 Sxf3+ 15. Txf3 f5
20.b3 Sb8 21. Lc1 c6 22. Se3 Sd7 23.
exf5 Lxf5 24. Sxf5 gxf5 25. Txe8
Txe8

Åbningen er forløbet stille og roligt.
Den ligner visse varianter af
Siciliansk (lukket) eller Engelsk –
men c-bønderne står stadig på deres
pladser.
Stillingen passer mig udmærket;
om Panno kan sige det samme, ved
jeg ikke, han brugte i hvert fald en
masse tid.
I stedet for teksttrækket forekommer 15… Sd4 mig nøjagtigere, for
straks at spørge tårnet, hvor det vil
hen.
16. Kh1 Df6 17. Sd5
Jeg så lidt på 17. d4?!, varianten
17… fxe4 18. Sxe4 Df7 19. d5! Lxd5

26. Lh3!
Forhindrer Sf6, hvilket er vigtigt.
Men at løberen bliver stående på
denne korte diagonal resten af partiet, er mærkeligt.
26… Sc5 27. b4 Se6 28. Le3 Lc3
29. Tg3!?
Det er ikke så let at bevise, at dette
er stærkere end 29. a3, men rent
praktisk kan det anføres, at Panno
nu tænkte fem minutter og derefter
kun havde ti minutter tilbage. En
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35. a4!
På dronningfløjen ønsker Hvid
dels at åbne en tårnlinje, dels at
skaffe nye muligheder for sin hvidfeltede løber.
35… Te8 36. Df3 Ld8 37. Lf2
Sh5??
Nu får Hvid diagonalen a1-h8.
Men den sorte stilling var i alle tilfælde meget vanskelig.
38. Ld4 Tg8 39. Tb1 Lh4 40. b5
axb5 41. axb5 c5 42. Lc3 Te8
Det spiller ingen større rolle, hvad
Sort spiller.
Hvid kan bl.a. vinde ved at trænge
ind med sit tårn via a-linjen. Manøvren Lh3-g2-d5 kan også blive aktuel.
43. Tg1

43… Tg8(?)
Der truede Dxh5. Mod 43… Te7
er der en morsom variant: 44. b6(!)
Td7 45. Dg2 Td8 46. De2 Td7 47.
De8!
44. Lxf5+, opgivet.
1-0.
Solidt stormesterarbejde af Larsen,
der under partiet leverer flere psykologiske finter, som får Panno i tænkeboksen. Partiet vinder en af specialpræmierne i turneringen.
Efter ni af de 17 runder fører Petrosjan med 6½, mens Hort, Larsen,
Kortjnoj og Spasskij deler andenpladsen et helt point efter eksverdensmesteren.
I 10. runde vinder Larsen over
Diez del Corral, en stærk international mester fra Spanien, der ellers får
sit gennembrud i denne turnering.
Larsen bruger kun lidt over halvanden time til de 55 træk. Han spiller
både hurtigt og sikkert. Han har ikke
behov for at tage unødvendige risici.
Med denne sejr bringer Larsen sig op
på andenpladsen. Petrosjan, der i løbet af en halv time spiller en hurtig
remis med Szabó, fører nu kun med
en håndsbredde. Kortjnoj taber til
spanieren Torán, og reelt er Kortjnoj
nu uden chance for gentage turneringstriumfen fra 1968.

En farlig remiskonge
11. runde er meget farlig for danskeren. Han skal nemlig møde den tidligere juniorverdensmester Bruno
Parma, der er kendt for at være me-

Bruno Parma var en stærk skakspiller
med en udpræget remistilfredshed.

get fredeligt indstillet. Hvorfor er det
farligt? Jo, er der noget Larsen hele
karrieren igennem har meget svært
ved at tackle, så er det en modstanders remistilfredshed. Når denne
indstilling samtidig er parret med
stor skakkunnen, er cocktailen giftig
for danskeren. Parma tilhører ligesom sin jugoslaviske landsmand
Peter Trifunovic en lille eksklusiv
gruppe.
Deres remistilfredshed irriterer eller opildner i særlig grad danskeren,
der gang efter gang træder forkert,
når det tegner til, at de får deres ønske opfyldt. Parma bliver ikke uventet remiskonge – det kan man ikke
have fået store odds på inden turneringen. Han spiller 15 remiser. Også
her i partiet mod Larsen, der forsøger at presse saft ud af en soltørret
tomat. Parma er tæt på at straffe
ham, men danskeren slipper for at
blive hængt i rebet.
Hvorfor skynder Larsen sig dog
ikke at tilbyde jugoslaven en hurtig
remis? Han har aldrig vundet over
Parma og ved, at sloveneren vil rive
hånden af ham. Herefter kan han betragte partiet som en halv fridag, for
alle hans konkurrenter vil alligevel
senere spille remis med Parma, hvis
de ikke allerede har gjort det. Men
Larsen spiller netop ikke “remis

med” Parma, han spiller “remis
mod” Parma. Det er ikke Larsens stil
at spille hurtige remiser. Danskeren
er tro mod sin stil. Tro mod sit ry.
Netop dette med hvad der er ens stil,
skal få afgørende betydning for, hvor
sejrstrofæet havner! Men det kommer vi til.
11. rundes interne sovjetiske opgør mellem Petrosjan og Kortjnoj
slutter hurtigt remis. Uvenskabet
mellem de to er ikke brudt ud
endnu, faktisk er de at betragte som
venner. Kortjnoj har ved flere lejligheder trænet med Petrosjan forud
for vigtige begivenheder. Kortjnoj
besøger ofte Petrosjan i dennes datja
i udkanten af Moskva. Ved at spille
hurtigt remis overgiver Kortjnoj
med blot 6 point af 11 hermed at
vinde turneringen. Hort (slår Medina) og Spasskij når på omgangshøjde med Larsen. Gevinsten over
Penrose er verdensmesterens tredje
og sidste i turneringen. Petro har 7½,
Larsen, Hort og Spasskij 7.

Don Miguel
I 12. runde den 6. december skal Larsen endnu en gang møde en modstander, som han aldrig har slået før
eller har revanche til gode imod.
Over for sidder “Don Miguel” – den
argentinske verdensmand, der har
opfundet Najdorf-varianten i Siciliansk.
Da Larsen sidst har set Najdorf i
Lugano til skakolympiaden 1968, er
det en mand i strålende humør. Argentineren har lige sat Larsen rygende mat – og han har fået lov til at
udføre partiets definitivt sidste træk
på brættet.
Najdorf nærmer sig 60 år, men er
stadig en mand, der kan gøre livet
besværligt for selv de allerbedste i
verden. Kortjnoj har han helt nede i
sækken, da han undlader at snøre til.
Larsen får lynhurtigt Najdorf ind i
en stilling, som ikke passer den temperamentsfulde sydamerikaner, der
er chanceløs. Sejren bringer Larsen
op på siden Petrosjan, der spiller re-
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mis mod Unzicker. De har begge 8
point, Spasskij og Hort 7½.

Hvem tør vinde?
Turneringen er nu inde i en meget
nervepirrende fase. Hvem har de
bedste nerver? Hvem tør gå efter sejren, når det indebærer risiko for fiasko? Hvem har den fornødne ro?
Koldblodighed? Tålmodighed?
Set med danske øjne kan man
frygte, at det er Petrosjan, der lever
op til de fleste af disse dyder. Allerede
i 13. runde er det ved at gå galt for
danskeren. Den spanske stormester
Arturo Pomar kan skam spille.
Og godt. Men han indfrier aldrig
det talent, som han lover omverdenen, at han er i besiddelse af, da han
som 13-årig spiller remis mod verdensmesteren Alexander Aljechin.
Pomar er “søn af Palma” – født i
byen 38 år tidligere. Nu stormester,
men indimellem blottet for ærgerrighed. Men som Steinitz tillægges at
have sagt: “Putter De fingeren ind i
munden på mig, bider jeg til!” Han
har vist sagt det, da han er gammel.
Pomar er ikke gammel, men han bider til. Pomars venlighed og fredsommelighed pirrer Larsen: “Han
skal ned”. Men det er meget tæt på,
at det er Larsen selv, der kommer
ned. En heldig remis. Forholdsvis
korte remiser mellem Petrosjan og
Panno samt Spasskij og Hort holder
danskeren inde i kampen.
I 14. runde venter Roman Torán.
En stærk spansk IMer, der ikke er
langt fra stormesterniveau. Men Larsen har krammet på ham. Også i
dette parti hvor Larsen sætter hele
sin energi ind for at sikre ettallet.
Partiet hænger to gange, men hjem
kommer sejren. Petrosjan holder trit
ved at besejre del Corral med sit
kendte “først den ene vej, så den anden vej”. Kongen bringes i sikkerhed,
og så mosler han løs på dronningfløjen. En ubesværet opvisning for
Petrosjan, men for alle andre er det
som et cirkusnummer.

Bent Larsen spillede en fantastisk turnering på Mallorca for 50 år siden. Efter tre
nederlag i de første fem runder sluttede Larsen af med at score 10 point i de sidste
12 runder.

Rigtigt valg mod Petrosjan
Petrosjan og Larsen har begge 9½, da
de sætter sig til topopgøret i 15.
runde den 10. december. De har spillet ni partier mod hinanden, fra de
møder hinanden første gang i interzoneturneringen i 1958 i Portorož,
hvor Larsen vinder med Birds Åbning. Ikke en eneste remis har de
spillet! Men Petrosjan har taget første sæt med 6-3! Alle erindrer Larsens fremragende gevinster i Santa
Monica, men de seks nederlag er
ikke opsigtsvækkende på samme
måde.
Larsen spiller mærkelige åbninger
og får elendige stillinger og efterfølgende stryg på rygstykkerne. I flere
af partierne kommer Larsen buldrende som en anden George Foreman, mens Petrosjan stiller sig som
Ali i ringhjørnet med paraderne
oppe. Når Larsen har slået sig flad,
sætter Petro knockoutstødet ind
med millimeterskarp præcision.
De har en enkelt gang stået i en
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lignende situation. I 1960 fører Larsen Beverwijk-turneringen ét point
foran Petrosjan. Sidste runde i Beverwijk spilles altid meget tidligt…
Behøver vi at sige mere?
Hvad så denne gang? En eftermiddagsrunde. En dansker i medvind.
En eksverdensmester, der vil vise, at
matchnederlaget mod Spasskij blot
er et enkeltstående tilfælde.
Petrosjan har de hvide brikker:
1.d4. Hvad så Larsen? Du har fået
frygtelige klø et par gange i Oldindisk. Petrosjan har tilsyneladende
meget nemmere ved at spille uden
om bøgerne, end du selv har. Sf6 – et
udmærket valg.
Partiet fortsætter med c4 e6 Sf3
b6. Dronningindisk som sidste år i
Palma, hvor Petro spiller 4. a3. Nu
spiller eksverdensmesteren 4. Sc3,
Larsen svarer Lb4! En trækomstilling til Nimzoindisk. En af Bents
yndlingsåbninger siden drengeårene.
Petrosjan har et vist pres, men
Larsen afværger. Remis efter fire timers kamp. Det er Larsen, der tilby-

der! Petrosjan er i syv sind, men vælger at modtage.
I deres baghjul spiller Kortjnoj og
Spasskij en hurtig remis, Hort er lidt
længere tid om at indstille gevinstforsøgene mod Damjanovi . Larsen
og Petro har 10, Spasskij, Hort og
Kortjnoj 9. Der resterer to runder.
I næstsidste runde den 11. december forbliver spændingen intakt.
Larsen vinder et godt slutspil mod
den bulgarske stormester Milko Bobotsov, der sikkert har 15 træks-katastrofen i Büsum hængende i hjernevindingerne. Remisen er snublende nær, men Larsen driver fordelen helt hen over målstregen.
”Don Miguel” har godt fat i Petrosjan. Najdorf er i færd med at
rulle eksverdensmester helt sammen.
Men så ser han ser ikke det vindende
offer, og Petrosjan slipper ud af ringhjørnet. Jab, jab, jab. Jab, jab, jab. Sejr
til armenieren på point.
Stillingen inden sidste runde: Petro og Larsen 11, Kortjnoj og Hort
10.
En hængepartidag kan bruges til
at samle kræfter for både Larsen og
Petrosjan.

Sidste runde
13. december. Sidste runde. Spillelokalet på Hotel Jaime I dirrer af spænding. To spaniere er indblandet i de
afgørende partier. Antonio Medina
har hvid mod Larsen, Petrosjan har
hvid mod Pomar – det er nogenlunde lige let eller svært, alt efter,
hvordan man ser det.
Medina er en farlig angrebsspiller.
I Palma-turneringen 1967 glemmer
Larsen at tage sig i agt i en klart vundet stilling og går ind i en pladdermat i næstsidste runde og skal vinde
turneringen en gang til – Botvinnik
og Smyslov har ellers været sat af. I
Palma 68 får Larsen sin revanche
mod Medina. Men intet er givet. Slet
ikke, når der er nerver på.
Petrosjan skal møde Pomar. Petro
har slået spanieren to gange; deres to
andre partier er endt remis. Efter

bare 14 træk tilbyder Petrosjan remis! Stillingen passer ham ikke, men
alligevel. Nu er bolden på danskerens
banehalvdel. Han har allerede godt
fat i Medina, der har spillet for dristigt.
Danskeren er ved at lægge an til
det helt store, da Petrosjans remistilbud udløser en epidemi blandt de
øvrige deltagere: remis, remis, remis.
Undtagen Panno der arbejder energisk på at tilføre verdensmesteren sit
eneste nederlag. Spasskij slipper,
men det gør Medina ikke.
Larsen ofrer en officer og sætter
Medina mat. Bifaldet fra det talstærke publikum ruller hen mod
danskeren. En flot afslutning. Bravo!
Da Zandor Nilsson efter runden
drister sig til at spørge Petrosjan,
hvorfor han ikke forsøger at vinde i
stedet for at spille en hurtig remis,
svarer Petrosjan: - Ja sjakhmatyj tak
nje igrajo.
- Sådan spiller jeg ikke skak!
Det giver anledning til at fortælle
følgende anekdote om Petrosjan.
Anekdoten siges at være sand. Hans
kone Rona har bukserne på i deres
ægteskab. Hun bestemmer, Petro slår
bare ud med armene og gør sit bedste. Da han spiller en kort remis, bebrejder Rona ham: - Kære Rona, det
var ikke min idé, at jeg skulle være
verdensmester! Det er med andre
ord et spørgsmål om stil. Det er ikke
Petrosjans stil at løbe en risiko. Det
er derimod Larsens – og denne gang
bliver naturens muntre søn belønnet
af guderne.
Under Palma-turneringen taler
man mere og mere om en match
mellem Resten af Verden og Sovjetunionen. Tidligere var en sådan dyst
uden interesse, nu er den pludselig
interessant. Det jugoslaviske skakforbund arbejder med ideen. Det er
meget vigtigt for dem, at Bobby Fischer er med på holdet, hvis Resten af
Verden skal have en chance. Heldigvis er Bobby meget begejstret for at
spille i Jugoslavien, hvor han altid føler sig godt tilpas.
Larsen præsenteres for ideen på

Mallorca: - Det lyder da interessant.
- Ja, og så kan Resten af Verden
stille op med et drømmehold i
denne orden: 1) Fischer. 2) Larsen.
3) Hort. 4) Portisch. 5) Gligoric og
så videre.
- Nej, det er sandelig ikke interessant. Jeg skal spille 1. bræt!
Kan man bebrejde Larsen?
Måske.
Manden har lige vundet den stærkeste skakturnering foran verdensmesteren, eksverdensmesteren og finalisten fra kandidatturneringen.
Med andre ord: Men god nok til at
spille nummer 1 er du ikke …
Lad os lige se den afsluttende gevinst:
Bent Larsen
kommenterer
Antonio Medina
Bent Larsen
Robatsch’ Forsvar / B 06
1. e4 g6 2. Sc3 Lg7 3. g3
Medina håber på en lukket sicilianer, men min c-bonde har udgangsforbud.
3… e5 4. Lg2 d6 5. d3 Le6 6. h4?!
Sf6 7. Sh3?? Sc6 8. Sd5 Lxd5 9.
exd5 Se7 10. c3 h6 11. Db3 Dc8 12.
Le3 0-0 13. 0-0-0
Tvivlsomt, men pga. deplaceringen af den hvide springer står Sort
bedst i alle tilfælde.

13… a5 14. a4 c6 15. dxc6 bxc6 16.
Da3 Sf5 17. Ld2 Tb8
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Øvelser

Løsninger side 56-57

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!

På dette tidspunkt havde Petrosjan
givet remis, og jeg følte, at jeg havde
turneringen i min hule hånd. Najdorf sagde, at han aldrig ville tale
med mig mere, hvis jeg tabte, men
jeg anså risikoen for minimal. Sort
står allerede til gevinst.
18. h5 g5 19. Sg1 c5 20. Da2 Da6
21. Kc2 Tfc8 22. Se2 e4 23. Lc1
23. dxe4 Dxe2 24. exf5 Dxf2 er
meget dårligt for Hvid.
23… d5 24. The1

24… Sd4+! 25. cxd4 exd3+! 26.
Txd3
Efter 26. Kb1 dxe2 27. Td2 c4 afgør det sorte angreb også hurtigt.
26… cxd4+ 27. Kd2 Se4+ 28.
Lxe4 dxe4 29. Ta3
Eller 29. Tb3 Dc4.
29… Dc6 30. Db1 d3 31. Sg1
Eller 31. Sc3 Lxc3+ 32. Txc3
Dxc3+ med kvalitet mere og let vundet slutspil.

31… Dc5! 32. Ta1 Dxf2+ 33. Kd1 Lc3
34. bxc3 Txb1 35. Txb1 Dc2 mat!
Vi kaster et blik tilbage og konstaterer, at Corral var en kolossal overraskelse. At Mecking kørte træt mod
slutningen. At Najdorf kan endnu
trods sine 59 år, men undertiden bliver nervøs, når han står til gevinst
(han havde stillinger til tre points
mod russerne!). At de to jugoslaver
spillede for mange remiser! Og frem
for alt at det kan nytte at kæmpe efter en dårlig start.
0-1.

E. Tomashevsky – J. Nepomniachtchi
Khanty-Mansiysk 2019

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!

Jan-Krzysztof Duda – Jeffery Xiong
Khanty-Mansiysk 2019

3. sort trækker!

M. Vachier-Lagrave – Levon Aronian
Khanty-Mansiysk 2019

4. hvid trækker!

5. hvid trækker!

6. hvid trækker!

Stockfish - AllieStein
TCEC 16 (parti 26/100) 2019

Polina Shuvalova – Anna Afonasieva
Mumbai 2019

S. Mamedyarov – T. Radjabov
Khanty-Mansiysk 2019

7. hvid trækker!

8. hvid trækker!

9. hvid trækker!

M. Vachier-Lagrave – D. Jakovenko
Khanty-Mansiysk 2019

Anish Giri – Jeffery Xiong
Khanty-Mansiysk 2019

S. Del Rio de Angeli – M. Nayhebaver
Spansk Liga Linares 2019

Palma de Mallorca 1969
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Bent Larsen
Tigran Petrosjan
Viktor Kortjnoj
Vlastimil Hort
Boris Spasskij
Jesus Diez del Corral
Henrique Mecking
Oscar Panno
Bruno Parma
Miguel Najdorf
Laszlo Szabó
Wolfgang Unzicker
Arturo Pomar
Milko Bobotsov
Mato Damjanovic
Jonathan Penrose
Roman Toràn
Antonio Medina

*
½
0
1
1
0
1
0
½
0
½
0
½
0
0
0
0
0

½
*
½
0
½
0
0
½
½
0
½
½
½
½
½
0
0
½

1
½
*
0
½
0
0
½
½
½
½
0
½
½
½
0
1
0

0
1
1
*
½
0
½
0
½
½
½
1
0
½
½
0
0
0

0
½
½
½
*
½
½
½
½
½
½
½
½
½
½
0
½
0
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1
1
1
1
½
*
½
0
½
1
0
½
0
0
0
½
0
0

0
1
1
½
½
½
*
1
½
0
0
½
½
½
0
1
½
0

1
½
½
1
½
1
0
*
0
½
½
0
½
½
½
1
0
0

½
½
½
½
½
½
½
1
*
½
½
½
½
½
½
½
½
0

1
1
½
½
½
0
1
½
½
*
½
0
½
½
½
0
½
½

½
½
½
½
½
1
1
½
½
½
*
½
½
0
½
0
½
1

1
½
1
0
½
½
½
1
½
1
½
*
0
½
½
½
½
0

½
½
½
1
½
1
½
½
½
½
½
1
*
½
0
½
½
½

1 1
½ ½
½½
½ ½
½ ½
1 1
½ 1
½ ½
½ ½
½ ½
1 ½
½ ½
½ 1
* ½
½ *
1 ½
0 ½
1 ½

1
1
1
1
1
½
0
0
½
1
1
½
½
0
½
*
½
½

1
1
0
1
½
1
½
1
½
½
½
½
½
1
½
½
*
½

1
½
1
1
1
1
1
1
1
½
0
1
½
0
½
½
½
*

12
11½
10½
10½
10
9½
9
9
8½
8½
8
8
7½
6½
6½
6½
6
5
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Carlsen styrede ikke
Saint Louis august 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Ding Liren
Magnus Carlsen
Viswanathan Anand
Sergej Karjakin
Shakhriyar Mamedyarov
Anish Giri
Fabiano Caruana
Jan Nepomniachtchi
Hikaru Nakamura
MaximeVachier-Lagrave
Levon Aronian
Wesley So

CHN
NOR
IND
RUS
AZE
NED
USA
RUS
USA
FRA
ARM
USA

Af Jan Løfberg

D

en norske verdensmester Magnus Carlsen har haft en forrygende indledning på 2019. Han har
vundet alt, hvad han er kommet i
nærheden af. Men i St. Louis Rapid
& Blitz gik det, som vi kort omtalte i
nr. 3 af Skakbladet, galt for Carlsen.
Han tabte helt usædvanligt fire hurtigpartier og seks lynpartier og endte
på en 6. plads.
Umiddelbart efter hurtig- og lynskakken spilledes den 7. udgave af
Sinquefield Cup – også i Saint Louis,
som er blevet det amerikanske skakmekka.
Fra den 17. til 30. august spillede
12 af verdens bedste spillere klassiske partier mod hinanden. Turneringen havde et ratinggennemsnit på
2783. Turneringen var præget af
mange remiser, nemlig 55 styks ud af
66 partier.
Carlsen har ikke tabt et klassisk
parti siden sommeren 2018, hvor
han tabte til Mamedyarov. Indimellem har Carlsen haft lange remisse-
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rier, og det var da også sådan en, der
så ud til at snyde ham denne gang i
USA. Efter ni remiser i de første ni
runder lignede det en umulig opgave
for nordmanden at kæmpe med om
turneringssejren, men han sluttede
med to flotte gevinster, som hans
træner Peter Heine Nielsen har kommenteret for os.
Verdensmesteren nåede akkurat at
indhente Ding Liren. De skulle ud i
omkamp om turneringssejren. Og
Carlsen har ikke tabt en omkamp siden 2007, hvor Levon Aronian besejrede ham. Men denne gang gik
det ikke for styrmand Carlsen. Efter
to remiser i hurtigskakken vandt kineseren begge lynpartier og således
omkampen med 3-1.

Peter Heine Nielsen
kommenterer
Magnus Carlsen (2882)
Wesley So (2776)
Italiensk / C54
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1. e4!?
Efter ni indledende remiser var situationen meget simpel for verdensmesteren. Der skulle to gevinster til
for bare at have en chance for at dele
førstepladsen. Dette var Magnus’
sjette hvide parti, men det første
hvor han åbnede med kongebonden.
På det seneste havde han foretrukket
1. d4 ud fra en mere velfunderet approach. Men i denne situation, var
det tid til noget som føltes som en
lille overraskelse.
1... e5 2. Sf3 Sc6
Wesley er loyal overfor sin solide
indstilling og inviterer til et Berlinerforsvar.
3. Lc4
Dette anses for at være en smule
dårligere end 3. Lb5 og Spansk, men
3. Lc4 blev spillet 10(!) gange i Sinquefield Cup, hvilket indikerer, at
topspillerne har det som deres foretrukne våben i øjeblikket. I forhold
til Spansk har det den fordel, at det
ikke fører til nær så forcerede varianter.
3... Lc5 4. 0-0 Sf6 5. d3 0-0 6. c3

Team Carlsen på vej til spillestedet. Verdensmesteren i skarpt trav forfulgt af Peter Heine Nielsen og far Henrik Carlsen.
Foto: Lennart Ootes.

d6 7. h3 h6!?
Tidligere i turneringen havde
Wesley forsøgt med det mere ekstravagante 7... a6 8. a4 La7 9. Te1 Kh8!?,
som ambitiøst sigter efter ... Sg8 og
... f5, men af frygt for en Magnusforberedelse, vælger han fornuftigt
en af hovedvarianterne.
8. Te1 a6 9. a4 a5!?

Naturligvis ser det mærkeligt ud at

rykke a-bonden to gange. Men der er
en logisk forklaring bag trækket. Efter det umiddelbare 9... Le6, følger
10. Lxe6 fxe6 11. b4 La7 12. Sbd2
som førte til problemer i f.eks.
Anand-Carlsen, Stavanger 2017, da
den hvide ekspansion på dronningfløjen gør en stor forskel i ... fxe6strukturerne. Terrænet er åbenlyst,
men det er også muligt for et tårn på
a2 at dække f2, hvis det bliver nødvendigt.
Sort brugte nu muligheden for at
fiksere strukturen på dronningfløjen. En og anden kunne måske finde
på at argumentere for 8... a5. Det er
et rimeligt træk, som Ding har spillet, men hvid har så muligheden for
a3+b4, hvorimod b4 nu definitivt er
under sorts kontrol.
10. Sbd2 Le6
Som forklaret før, har sort den
fordel efter … a5, at han kan spille
Le6 uden at frygte fxe6-strukturen,

og det udnytter So naturligvis:
11. Lb5!? Sa7 12. d4 Sxb5 13.
dxc5!?
Tidligere i år i Wijk aan Zee slog
Giri tilbage på b5 mod Anand, et
parti som endte i en hurtig remis.
13... Sa7 14. b3 Te8
Spillerne træder stadig på de normale stier. Hvids koncept går på, at
14... Sc6 bliver besvaret med 15. cxd6
cxd6 (15... Dxd6? 16. La3! vinder en
kvalitet, hvilket er pointen med 14.
b3) 16. La3 Te8 17. c4! som resulterer
i en klart bedre bondestruktur for
hvid.
Det forklarer, hvorfor So sætter sit
tårn på e8 for at kunne slå tilbage på
d6 med dronningen.
15. cxd6 Dxd6 16. La3 c5
Grischuk spillede 16... Da6 mod
Maxime Vachier-Lagrave i World
Cup 2017, men skønt han fik en god
stilling i partiet, så foretrak computerne heftigt 16... c5:
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17. Sc4!?
En pludselig indskydelse ved
brættet, hvilket inkluderer b3 med
en positiv effekt. MVL havde senere
et parti mod Karjakin i 2018, hvor
han fortsatte med 17. De2, men
Magnus’ træk er trods dronningafbytning en smule mere aggressivt.
17... Dxd1 18. Taxd1 Lxc4
Et oplagt træk for et menneske,
men computerne insisterer faktisk
på 18… Sd7 er et udmærket træk.
19. Se3 synes at give hvid kontrol
over d5-feltet, men efter 19... Ted8
20. Sd5 Tb8 er det svært for hvid at
gøre fornuftige fremskridt. Men So
valgte som menneske at slå springeren.
19. bxc4
Magnus forklarede partiet for
kommentatorerne, og han sagde, at
trækket var et udbytte af hjemmearbejdet, hvor Mikhail Botvinnik i adskillige partier viste det dynamiske
potentiale i netop denne struktur,
hvor dobbeltbonden kan ende som
en svækkelse, og eftersom stillingen
er meget skarpere, end den umiddelbart ser ud ved første øjekast: så bliver sort nødt til at skynde sig, og som
partiet viser, så er de hvide muligheder enorme, hvis stillingen stabiliseres. Computerne anbefaler 19…
Tac8, hvor ideen er at beskytte b7bonden fra c7, og derefter omgruppere med … Sc8-d6, som straks angriber den skrøbelige c4-bonde. Til
at starte med mener computerne, at
sort står bedst, men de finder efterhånden frem til 20. Sh2 (20. Sh4 g6
21. f3 fulgt af g4; Sg2-e3 fører til lig-
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nende stillinger) 20... Tc7 21. Sf1 Sc8
22. Se3 Sb6 23. Tb1 Sxa4 24. f3, hvor
hvid har ofret en bonde og ofrer en
ny på c3, men kompensationen er et
voldsomt initiativ kombineret med
trusler via b-linjen, når en springer
lander på d5. Hvid står ikke bedst,
men heller ikke dårligst.
Stillingen er særdeles interessant
med mangfoldige muligheder for
begge parter for at udspille modstanderen. So vælger en solid fortsættelse, men han afgiver initiativet
permanent til hvid.
19... b6?! 20. Sh4 Tad8 21. f3 g6
22. g3
22. g4, hvor intensionen er at omgruppere den samme springer som i
partiet og samtidig stoppe sorts …
Sh5 har nogle pointer, men Magnus
ville have sin kongestilling til at være
så fleksibel som muligt.
22... Sh5 23. Kf2 Sc6?!
Igen vælger Wesley soliditet på bekostning af det bedste; 23... Sc8!?
ville bringe springeren til d6, hvor
den angriber c-bonden, og efter 24.
Sg2 Sd6 25. Se3 f5 skabes et vist
modspil. Men So stoler på sin solide
stilling.
24. Lc1 Kg7 25. Le3 Txd1
Endnu en gang, det var tid til 25...
Se7 26. Sg2 f5! for at få noget modspil, men det er en gentagelse af den
tidligere kommentar. Sorts spil er
bundet op på den forkerte opfattelse:
at han har en uindtagelig fæstning:
26. Txd1 Td8

27. Tb1!
Det er nødvendigt at fastholde

tårnparret.
27... Tb8 28. Sg2 Sf6 29. Ke2 Se8
30. Lf2 Sd6 31. Se3 Se7?
Sorts stilling var dårlig, og meget
værre end den ser ud, men efter
teksttrækket er stillingen bare tabt.
Igen: sort tror, han har en fæstning.
32. Sd5! Sxd5 33. cxd5 Tb7 34.
Kd3

Carlsen har lige spillet 39. Ke2?!

Man kan argumentere for en vis
unøjagtighed her, computeren foretrækker 34. c4!?, men efter nu 34...
c4+ 35. Kd2 Sc8 36. Lc5!? fulgt af
bruddet med f4, kollapser sorts stilling alligevel hurtigt.
34... f5
For at skabe en svaghed på e5,
men eftersom hvid alligevel kan forcere det med f4xe4 efter … f6, gør
det ingen forskel.
35.c4 fxe4+!?
På grund af de barske realiteter
forsøger So at komplicere. Problemet er, som Magnus gladeligt fortalte efter partiet, at ”fortet” har ét
problem efter 35... Kf6 36. g4 f4 37.
Le1 g5 38. Lc3

Alt er rigtig nok solidt dækket, og
hvid kan ikke gøre skade på sorts
fæstning. Men i skak kan man ikke
melde pas, træktvangen har en dødelig konsekvens for sort. Hans stilling kollapser øjeblikkeligt, når han
trækker. Tårnet skal dække b-bonden, men går det til b8, så tillades
Lxa5. Springeren på d6 skal dække
tårnet på b7, ellers er Lxa5 igen muligt, og kongen er fastlåst til dækningen af e5, og da sort er løbet ud for
bondetræk, er det en smuk, ren illustration af træktvang. Sorts stilling
falder som et korthus, så snart en
brik flyttes.
36. fxe4 Tf7
Et godt forsøg med pointen 37.
Le3? Tf3 38. Txb6?? Txe3+!
37. Txb6 Txf2 38. Txd6 Tf3+ 39.
Ke2?!
Sløset teknik. 39. Kd2 Tf2+ 40.
Ke3 Tc2 41. Kd3 Ta2 42. Tc6 var den
trivielle gevinst, hvor hvid har forbundne fribønder samtidig med, at
sorts modspil er begrænset til et minimum.
39... Tc3 40. Te6 Txc4 41. Txe5
Txa4 42. Te7+

Foto: Lennart Ootes.

42… Kf6?
Gør den trivielle gevinst mulig på
ny. Efter 42… Kf8! ville overraskende tvinge hvid til en høj grad af
præcision i gevinstføringen. 43. Te6!
er det eneste gevinsttræk. Efter 43.
d6? Td4 44. e5 a4 45. Ke3 a3 46. Ta7
Td5! kan hvid ikke succesrigt rykke
sine forbundne fribønder frem, da
kongen efter 47. Ke4 (eller 47. Kf4)
tvinges tilbage af 47... Td4+!, mens
sorts tårn returnerer til d5 og angriber e5 og fremtvinger en trækgentagelse. 43... Tb4 kræver igen præcision af hvid: 44. Kf3! Forskellen er, at
efter 44... a4 45. Txg6 a3 46. Ta6

Tb3+ er 47. Kg4! nu muligt. Pointen
er, at efter 47... c4 48. d6 c3 49. Ta8+
Kf7 50. d7 c2 spiller hvid simpelt hen
51. d8D, som hurtigt sætter den sorte
konge mat. Men havde den hvide
konge stået på f4, var 51... c1D med
skak som den helt store forskel.
Verdensmesteren ville formentlig
have været i stand til at beregne
denne variant, men det var en unødvendig chance at tage.
43. d6
Næste træk er 44. e5+, og bønderne går i mål.
1-0.

Maxime Vachier-Lagrave (2778)
Magnus Carlsen (2882)
Spansk / B31
I næstsidste runde vandt Magnus det
ovenstående parti mod So og samtidig flaskede det sig, så Magnus nu
havde en reel chance for at vinde
turneringen. Men stadig måtte Ding
ikke vinde sit parti, mens Magnus
skulle slå MVL med sort. Ingen nem
opgave, men på den anden side
Carlsen styrede ikke • 51

kompleksitet. Stockfish foretrækker
hvid og foreslår træk som 15. Sh4!,
der forbereder 16. f4, mens sort skal
svare med enten med ... e6, der planlægger ... f5, eller bringe springeren
til d4 via e5-c6. Det er en spændende
stilling, og Maxime tilføjer noget for
sin egen smag og spiller et af de nu så
populære randbondetræk.

Ikke alt kan forklares lige let, men den karismatiske verdensmester forsøger dog!

havde franskmanden også brug for
en gevinst, eftersom det var hans
eneste mulighed for at være i top-4
af Grand Chess Tour-stillingen. Det
betød, at vi ville få et parti, hvor
begge spillere ville være villige til at
kæmpe og tage chancer!
1. e4 c5 2. Sf3 Sc6 3. Lb5
Maxime var i mange år en stor fan
af 3. Sc3, men for nylig synes at være
skiftet til Rossolimo – det populære
valg blandt eliten. Magnus blev udsat
for det ikke færre end fire(!) gange i
Sinquefield Cup!
3... g6 4. Lxc6 bxc6!?
I VM-matchen og også i de foregående turneringer spillede Magnus
det mere solide 4… dxc6, men tidligere i denne turnering eksperimenterede han med at slå ind mod centrum mod Anand, så dette mere ambitiøse træk kom næppe som en
overraskelse for Vachier.

52 • Carlsen styrede ikke

5. d4!?
Hovedvarianten, i hvert fald hvis
du kigger efter antallet af partier, er
5. 0-0, men Anand spillede også med
samme direkte approach mod Magnus. Vishy stod bedre efter 5... Lg7 6.
dxc5 Da5+ 7. Sbd2 Dxc5 8. 0-0 d6 9.
Te1 f6 10. a3 Sh6 11. b4 Dh5 12. c4,
selv om partiet sluttede solidt remis,
så har Magnus ikke mistet troen på
den sorte stillings potentiale, men
han ændrer trækfølgen i bestræbelsen på at få en lignende struktur.
5... cxd4 6. Dxd4 f6 7. 0-0 d6 8.
c4 c5
Det
indiske
vidunderbarn
Praggnanandhaa spillede dette tidligere i år i B-gruppen i Wijk aan Zee
og opnåede en remis mod den højere ratede Kovalev. Det er let at se
det attraktive: Sort har et bredt og
stabilt centrum og løberparret, og
det lægger på mange måder et pres

Foto: Lennart Ootes.

på hvid, der skal bevise, at hans initiativ ikke blot er midlertidigt.
9. Dd3 Lg7 10. b3
Det er svært at se, hvorfor MVL
ikke først spillede 10. Sc3. Måske ønskede han, at sort lod sig friste til at
spille 10... f5, hvorefter 11. e5 Lb7 12.
Lb2 Sh6 13. Sg5!? er et interessant
bondeoffer, som går efter feltet e6,
før sort er i stand til at stabilisere
med … Sf7. Men Magnus tager ikke
handsken op – endnu!
10... Sh6 11. Sc3 Tb8 12. Ld2
Ser umiddelbart mærkeligt ud,
men der må forventes megen aktivitet på den lange diagonal, som sort
vil forsøge at holde lukket, mens
MVL i stedet har ambitioner på kongefløjen.
12... 0-0 13. Tae1 Sf7
En fascinerende stilling. Moderne
skak lider under symmetri og for
meget balance, men her er der liv og

14. h4?! Tb7!?
Da hvid ikke bringer løberen ind
på diagonalen, undlader sort at fianchettere sin løber, men derimod sit
tårn! Men der er logik bag. Eftersom
sort beholder sin løber på c8 for at
have kig på kongefløjen og et muligt
… f5, hvorfor så ikke lige forbedre
tårnets fremtidsudsigter.
Det er dog alligevel et ekstraordinært træk – i hvert fald for mig. Det
er ”mystisk” i flere sammenhænge,
det illustrerer måske, at i standardpositioner har vi alle en god forståelse baseret på erfaringer af, hvor officererne skal stå, mens vi i mere ualmindelige stillinger som denne, har
et mere polariseret syn på forskellen
mellem en gennemsnitsstormester
og en verdensmester. Jeg ville aldrig
have skænket … Tb7 en tanke, men
partiet viser, at det giver mening –
masser af mening!
15. h5 g5
15... f5 er også logisk, men Magnus holder stillingen lukket for en
stund. Og bonden på h5 kan blive et
angrebsmål, som tvinger hvid til at
reagere.
16. Sh2?!

Formentlig ligesom 14. h4?! et
skridt i den forkerte retning, computeren synes at kunne lide 16. Se2
for at bringe springeren til kongefløjen, især f5-feltet.
Stillingen er stadig så kompliceret
og usædvanlig, at den både for spillerne og kommentatorerne er svær
at vurdere. Sort kunne herefter fortsætte med … e6, der dækker f5, …
Le6 med planen … Dd7 og … a5,
men bedst er måske, ligesom med
14… Tb7!?, at forbedre positionen,
hvor fleksibilitet er nøglen – altså
16… Kh8!
16... Se5 17. Dg3 Kh8 18. f4

I bakspejlet er det let at kritisere, når
man kender resultatet, men MVL
følger bare sit planlagte koncept
konsekvent.
18... gxf4 19. Lxf4 Tg8 20. Te3
Sc6
Forlader diagonalen som forberedelse til … f5, mens e5 og d4 ikke
blot er relevant for den sorte springer, men sandelig også løberen.
Computeren foretrækker imidlertid
20... Df8!? med gode muligheder efter 21. Dh4 Lh6 22. Tg3 Lxf4 23.
Txg8+ Kxg8 24. Dxf4 Sf7!? med
...Dh6 eller ... Dg7-g5 som opfølgning.
21. Df2 f5
Straks efter partiet talte jeg med
MVL. Franskmanden sagde, at han
allerede følte, at han stod meget skidt
her.
Det er let at forstå, hvorfor man
tænker sådan, sorts stilling besidder

et enormt potentiale, fordi officererne er ved at blive vakt til live.
Computeren er ikke underlagt en sådan generalisering, og fastslår bare,
at efter 22. exf5! Lxf5 23. Tg3 er der
ikke rigtig noget på færde. 23... Ld4
besvares nu med 24. Le3, og sort skal
herefter tænke på, om 22… Ld4 var
det rigtige, men efter 23. Se2! Lxe3
24. Lxe3 har hvid tilfredsstillende
kompensation for kvaliteten. Efter
23. Tg3 De8 kan hvid spille 24. h6,
men efter 24... Lxc3 25. Txc3 e5 fulgt
af 26... Tf7 viser, hvorfor tårnet så
strålende blev sat på b7, så bedst for
hvid er 24. Se2! Dxh5 25. Tg5 Df7 26.
Le3 med tilstrækkelig kompensation
for bonden og en lige stilling.
For endnu en gang at understrege
det:
Denne stilling er så usædvanlig,
hvilket betyder, at det at spille dem
ikke kan sammenlignes med standardstillinger, hvor man kan trække
på sin rutine og erfaring.
22. Sf3?

22… Lxc3!
Kan man bytte en stærk løber for
en springer, som er ude af spil? Måske, og det viser bare, hvordan man
nemt kan skabe falske fortællinger i
skak.
I virkeligheden sætter sort ekstra
fart på sit angreb ved at flytte en løber, der er A) står i vejen, når sort vil
angribe i g-linjen og B) ville blive
lukket inde bag egne bønder, når
sort som i det følgende spiller … e5
og … f4.
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23. Txc3 e5 24. Td3!?
Maxime indser alvoren i sine problemer og forsøger at komplicere. 24.
Lh2 f4 ville være en positionel tragedie, når sort dobler i g-linjen og sætter en springer på d4 osv. Computeren vurderer den øjeblikkelige stilling til -4, hvilket svarer til, at stillingen er håbløs.

24...exf4!
At tvinge verdensmesteren til at
tage officer er måske i overkanten,
men varianten indeholder dog et
moment, hvor sort går ind i en selvbinding med et tårn, som kan tages
af en hvid bonde. Magnus brugte tid
på at sikre sig, at selv om det ser farligt ud, så er den sorte konge sikker:
25. Db2+ Tbg7 26. h6 fxe4 27.
Td2
Der er ingen brugbare taktiske
vendinger, den sjoveste variant er 27.
hxg7+ Txg7 28. Se5!?, men 28... Sxe5
29. Dxe5 exd3! vinder let, og det er
ikke den eneste gevinstmetode.
27... exf3 28. hxg7+ Txg7 29. Txf3
Dg5
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Magnus Carlsen regner på 24… exf4.

Partiet er i realiteten ovre. Magnus
har to lette for en tyk og omdirigerer klogeligt sin løber til g8, som garderer kongen i det følgende:
30. Tdf2 Sd4 31. Txf4 Lf5 32. b4
Le6! 33. Tf8+ Lg8 34. bxc5 dxc5 35.
Db8 De3 36. Dd6
Truer 37. Txg8+ Txg8 38. Df6
med evig skak.
36... Dc1+ 37. Kh2 Dg5 38. Dd5
Dh4+ 39. Kg1 De7
Kontrollerer e5, så der er ingen
evig skak, ligesom sort selv kan skabe
trusler.
40. Dh5 De3 41. Dh4 Se2+ 42.
Kh1
42. Kh2 De5+ taber også øjeblikkeligt.
42... Dc1+ 43. Tf1 Sg3+ 44. Kg1
Hvis 44. Dxg3, så kan sort indskyde 44... Dxf1+!
44... De3+

Foto: Lennart Ootes.

Da 45. T1f2 De1+ 46. Tf1 Se2+!
vinder dronningen og sætter mat på
samme tid, så opgav Maxime. Dette
sikrede Magnus en omkamp, som
blot to dage tidligere så meget
usandsynligt ud. En disciplin han
har domineret i den grad, så det er
blevet næsten mytisk – han kan aldrig tabe. Hans seneste tab daterer
sig mere end 10 år tilbage til hans
teenageår.
Men det lykkedes for Ding at
vinde på en overbevisende måde.
Selv om resultatet var dårlig på dagen, så sætter det i perspektiv, hvilken præstation Magnus’ lange række
af sejre i omkampe har været. Du
skal hver eneste gang yde dit absolut
bedste, selv når der står et verdensmesterskab på spil.
0-1.

Aktuel taktik
Løsninger til taktikøvelser side 47
1. Tomashevsky –
Nepomniachtchi
I et parti fyldt med fejl begik Tomashevsky den berømte sidste fejl.
28... Dg4! 29. Tf8+
Desperation. 29. Lxg4 Sxg4 mat,
var selvfølgelig pointen!
29... Txf8 30. Txf8+ Kg7 31. Tf7+
Kxf7 32. Df1+
Hvid opgav, inden Nepomniachtchi nåede at spille 32... Sf3+.
0-1

2. Duda –
Xiong
35. e5!!
Et stærkt gennembrud. Jeffery var
forberedt på 35. Da7 Dh6 med uklar
stilling.
35... dxe5
35... fxe5 36. Dxg5+ Kf7 37. Dg7+
Ke8 38. Df8+ Kd7 39. Df7 mat.
36. Da7 Dh6 37. d6
Den store forskel, d-bonden afgør
partiet.
37... Tc1 38. Txc1 Txc1+ 39. Kg2 g4
Et sidste forsøg på modspil. Det
var nødvendigt at have styr på denne
detalje, selv om jeg tror, der var en
stor sandsynlighed for, at Duda var
heldig.
40. h4 gxh3+ 41. Kh2 Dg6 42.
Da8+
1-0.

3. Vachier-Lagrave –
Aronian
Aronian var godt på vej til at gentage
succesen fra 2005 og 2017, indtil han
ødelagde det hele i dette parti.
32... Sxd3? 33. bxa6 bxa6 34.
Db3 De3+ 35. Kh2 Dd2+ 36. Kg1
De3+ 37. Kh2 h5 38. Dd1
Indtil her var stillingen stadig OK
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for Aronian, der nu spillede
38... h4??
og fuldkommen overså:
39. Tf3!
Så er det slut:
39... Sb2 40. Txe3 Sxd1 41. Td3
Sb2 42. Txd4 c5 43. Td5 Sxa4 44.
Kg2 Kf8 45. Kf3 Ke7 46. Kg4 Sb6
47. Txc5 Kd6 48. Ta5 Sxc4 49.
Txa6+ Ke7 50. Kxh4 Sd6 51. Txd6!
Kxd6 52. Kg5 Ke7 53. f6+
1-0.
I stedet skulle Aronian have spillet:
32... De3+! 33. Kh2
Det ville faktisk have været trækgentagelse, men det ville have givet
Aronian en chance for at se 33... Se4!,
der ville give et afgørende angreb på
grund af bindingen fra e3 til a3.

4. Stockfish AllieStein
Dette parti er fra TCEC-finalen mellem to computerprogrammer. Det er
ikke normalt noget, der er værd at
følge, men enkelte partier kan være
meget interessante. Dette sluttede
med en flot kombination, som begge
“spillere” selvfølgelig havde set lang
tid i forvejen.
28. Th6!!
Partiet sluttede ret grimt:
28... g6
Et computertræk.
29. Txh5 Tec8 30. Th8+ Kg7 31.
Txc8 Txc8 32. Dxc8 Lg5 33. Dg8+
Kh6 34. Dh8 mat!
1-0.
Det kritiske er selvfølgelig:
28… gxh6
28... Dxh6 29. Df5+ vinder også
omgående.
Efter

29. Df5+!! Dxf5 30. Lxh6
har vi en flot mat.
1-0.

5. Shuvalova –
Afonasieva
Hvid vandt med en ”brute forcekombination” i dette parti for verdensmesterskabet for piger U18.
31. Txg7! Lxg7 32. Dxh7+! Kxh7
33. f6+ Kh6
33... Kh8 34. fxg7 er også en flot
mat.
34. Le3+ Kh5 35. Lf3+ Kh4 36.
Lf2+
Sort gav op. 36... Kh3 37. Lg4 er
mat.
1-0.

6. Mamedyarov –
Radjabov
Radjabov vandt overraskende World
Cuppen. Blandt andet fordi han slap
med skrækken imod sin evige rival i
hjemlandet Azerbajdsjan.
38. gxh7?
I tidnød misser Mamedyarov sin
chance.
38... Dg3
Nu betyder den ekstra officer en
hel del. Hvid er færdig.
39. Tf3
39. h6+ Kh8 og sort vinder.
39... Dh4+ 40. Th3 Txe4 41. Tf1
Tb3 42. Txh4 Txh4+ 43. Kg1 Lxd4+
44. Tf2 Tb2
0-1.
Mamedyarov kunne i diagramstillingen have vundet med:
38. h6+! Kxh6
38... Kh8 taber for eksempel til 39.
Txf6 Dxf6 40. g7+ Kg8 41. Ld5+
med snarlig mat.

39. gxh7
giver hvid et vindende angreb.
Forskellen er, at nu taber
39... Dg3
direkte til
40.Txf6+.

7. Vachier-Lagrave –
Jakovenko
MVL vandt dette parti, men var vist
lidt heldig.
På dette tidspunkt missede han en
flot afslutning.
32.b3? Df6
Sort er fuldt med igen.
33. De8+ Df8 34. De1 Tb4 35. g3
Df6 36. De8+ Df8 37. De5 Df6 38.
De8+ Df8 39. Dg6 Df6 40. Dd3 Kf7?
40... De7 og sort ville stå fint.
41. Sc2 Tb6 42. Se3!
Nu er sort i problemer.
42... De6
42... Sxe3 43. Dxe3 Tb4 44. Td7+
Kg8 45. Dd3 ville være meget farligt
for sort, men er ikke 100 % væk
endnu.
43. Sxd5 Dxd5 44. De2 Df5?
Det bedste forsvar ville have været
44... De6 45. Df3+ Kg6 46. Dd3+ Df5
47. De3! c5 48. g4 De6 49. Dxc5 Kh7,
hvor computeren påstår, at sort stadig har nogle minimale chancer for
at redde partiet.
45. Td8
Hvid vinder i angreb.
45... Kg6 46. De8+ Kg5 47. f4+
1-0.
I diagramstillingen kunne hvid have
vundet med
32. Se6! De7
32... Df6 er ikke anderledes; 32...
Df7 33. Db8+ Kh7 34. Sf8+ Kg8 35.
Sd7+ og hvid vinder.
33. Db8+ Kf7 34. Te1!
og det er umuligt for sort at finde
et fornuftigt træk.

8. Giri –
Xioing
Jeffery Xiong, den amerikanske sensation, kvalificerede sig som den
yngste spiller til kvartfinalen. På vej
til Grand Swiss turneringen på Isle
of Man stoppede han op i Glasgow
og viste blandt andet dette parti
imod den andenseedede Anish Giri
fra omkampen, som Jeffery vandt.
Giri kvalificerede sig dog alligevel til
kandidatturneringen, på rating, efter
at Ding Liren nåede til finalen for
anden gang i træk og derfor ikke har
brug for at kvalificere sig igennem
rating.
26. Lb2?
Giri brugte over 12 minutter på
dette træk, men spillede stadig det
træk, han kunne have spillet med det
samme. I de 12 minutter indså Jeffery, at hans stilling var tabt. Men
Giri så det ikke ...
26... Lf4?
26... Ke8! var bedre. Nu fik Giri
endnu en chance, men da hans tid
var brugt op, hjalp det ikke meget.
27. b5 Dc7 28. Dg7+?
28. Td5!! er ikke et intuitivt tiltrækkende træk, så uden at have ekstra tid på klokken er det umuligt at
finde. 28... Lxd5 (28... Lxc1 29.
Txf5+ exf5 30. Dg7+ Ke8 31. Dg8+
Ke7 32. Lxc1 er helt færdigt. For eksempel: 32... Txg2+ 33. Kxg2 Lxe4+
34. f3 og sort har intet forsvar imod
35. Lg5+) 29. cxd5 Lxc1 30. dxe6+!
Dette er trækket, der får alt til at fungere. Mekanikken er ret fantastisk:
30... Kxe6 (30... dxe6 31. Dg7+) 31.
exf5+ og sort bliver sat mat på de
sorte felter.
28... Ke8
Partiet blev remis i træk 66.
½-½.
I diagramstillingen var der direkte
gevinst med
26. Lh6!!
Der er ikke mange komplicerede

varianter. Den eneste grund til at
Giri ikke kunne få det til at virke –
som jeg kan tænke på – er, at han slet
ikke så muligheden.
26... Ke8
var, hvad Jeffery havde tænkt sig at
spille, men det er også håbløst, for
hvid vinder en kvalitet efter 26...
Txh6 27. exf5.
27. Txd6
Der er mange andre gevinster. De
er alle lidt komplicerede, men til at
finde ud af.
27... Dxd6 28. Dg8+ Ke7 29. Lg5+
Txg5 30. Dxg5+ Kf7 31. Lf3!
og sort har ikke noget forsvar
imod 32. Lh5+.

9. de Angeli –
Nayhebaver
25. T6e3? Sf7?
Sort kunne have reddet sig med
25... Dxf5!, hvor hvid godt nok vinder en bonde efter 26. Dxf5 Txf5 27.
Te8+ Tf8 28. Txf8+ Kxf8 29. Sxh7+,
men sort har modspil med ... a5,
hvorefter alle hans brikker kommer
til live, og det er svært at se, hvor vigtig den ekstra bonde er.
26. Se6 Sh6 27. Sxf8
Hvid vandt i 47 træk.
1-0.
Hvid kunne i diagramstillingen have
vundet med det overraskende
25. Tg6!!
Hvid kan følge op med Dh5 og
imod ... h6, Dxh6. Dette træk er
svært at se. Derefter er det meste ikke
så svært:
25... Dxf5
25... h6 26. Se6, og sort kollapser;
25... Kh8 26. Dh5 h6 27. f6 med
snarlig mat; 25... Txf5 26. Dh3! h6
27. Dxh6, og hvid vinder.
26. Txg7+! Kxg7 27. Se6+ Kh6 28.
Lc1+
og sort er mat.
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Gammel kending
gentog sejr fra 1977
Jens Kristiansen brød for alvor igennem i 1977, da han sejrede overbevisende i den anden
udgave af den legendariske Vesterhavsturnering i Esbjerg. Sejren og resultatet var så spektakulær, at stormester Bent Larsen skrev en artikel om turneringen under overskriften ”Jens
Kristiansens gennembrud”. Meget er sket i løbet af de 42 år. Vesterhavsturneringen eksisterer ikke længere, Jens Kristiansen har vundet både senior-VM og senior-EM og er
blevet stormester, og en ny turnering i Esbjerg i efterårsferien er så småt ved at blive en
tradition. Turneringsarrangøren og turneringsvinderen skriver her om efterårsskakken i
den vestjyske havneby.
Af Lars Wilton

2.

Esbjerg Efterår blev afholdt
som et åbent Esbjerg Mesterskab og ikke som en lukket IM-turnering i den første udgave sidste år.
Rammerne på Rybners Tekniske
Gymnasium var fine for de 36 deltagere, som rent geografisk dækkede
bredt – Fyn, Jylland, Sjælland, Bornholm og Hamburg; schweizerturnering med tre runder hurtigskak fredag og derefter 2 x 2 partier med
normal betænkningstid lørdag og
søndag. Et hårdt program vil nogle
påstå, fordelene ved turneringsmønsteret er jo, at deltagerne kan nøjes
med to overnatninger – men altså
også kun fire ratede partier. Som optakt havde den bornholmske stormester og tidligere seniorverdensmester og nuværende europamester
Jens Kristiansen tilbudt sin assistance ved dagen før at gennemgå
partier fra Isle of Mans 7. runde - og
naturligvis med Jonas Bjerres parti i
fokus!
I fredagens hurtigskak skete den
første overraskelse, idet tyske IM
Jonathan Carlstedt måtte afgive remis mod lokale Michael Rosenfeld

Tranbjerg , som ret beset skulle have
vundet. Ellers forløb partierne nogenlunde efter forventet. GM Jens
K., IM Jens Ove Fries, IM Nicolai V.
Petersen, IM Klaus Berg og FM
Mads Boe var alle med fremme, så
intet var afgjort inden langpartierne.
Søndagens 6. runde fik en afgørende indflydelse, da Jonathan Carlstedt heldigt (igen) vandt over Lars
Wilton, ESF, og således fik adgang til
bord 2 mod Nicolai V., der havde
haft “uheld” med at møde stærke
spillere runde for runde – i forvejen
sad på topbordet Jens K. mod Mads
Boe – førstnævnte vandt med de
hvide og fik således matchbold i sidste runde mod overraskelsen Per
Smidt Sørensen fra Sydøstfyn, der
netop havde besejret Lars Hansen SK
1968. Flere kandidater lå lige efter
heriblandt Jens Ove Fries, Jacob
Abildlund, Boe og Berg samt flere
som havde spillet sig op bagfra.
Topbordene i 7 og sidste runde
hed således Per Smidt Sørensen –
Jens Kristiansen samt Jonathan Carlstedt – Nicolai V. Petersen. Favoritsejre blev det til i begge tilfælde. Den
bornholmske stormester kunne således løfte pokalen med scoren 6 af
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7 – og efter 42 års mellemrum atter
en sejr i Esbjerg – han vandt jo i 1977
den sagnomspundne Vesterhavsturnering!
Der var også kamp om de sekundære placeringer. Den tidligere Esbjerg-spiller Jens Ove Fries delte
tredjepladsen med Jacob Abildlund
Brorson, BMS, begge fik 5 point.
Den tyske ratingfavorit Carlstedt tog
andenpladsen med 5½ point efter
sejr over Nicolai V. Petersen. Danskeropgøret Boe – Berg endte hurtigt
remis.
Østjydsk Turistbusser og Hoffmann Fonden var sponsorer for turneringen.

Af Jens Kristiansen

T

renden i moderne skak, og i allerhøjeste grad i dansk skak, er
turneringer hurtigt afviklet, gerne
over en weekend med en del af runderne spillet som hurtigskak.
Konceptet er med en stribe hurtigpartier fredag aften, og så nogle rimeligt ”seriøse” partier med den absolut af FIDE laveste betænkningstid
for at partierne kan rates. Og det gi-

Fra 6. rundes topopgør i Esbjerg Efterår. Forrest Jens Ove Fries Nielsen (tv.), Nicolai V. Petersen. I baggrunden Jens Kristiansen
(tv.) og Mads Boe.
Foto: Esbjerg Skakforening.

ver så to partier både lørdag og søndag. Og ret tidligt skal man også op.
I Esbjerg skulle man henholdsvis
møde klokken 10 om lørdagen, klokken 9 om søndagen.
Nu har jeg en del år spillet med i
Lunds Cellavision Cup, der spilles efter cirka samme koncept. Det gør jeg
først og fremmest, fordi arrangørerne inviterer mig med full board
and lodging, og fordi Lund ikke er så
langt fra Bornholm og – selvfølgelig!
– fordi jeg møder en masse gode,
gamle skakvenner der.
Jeg klarer mig som regel meget
godt, vinder endda noget rating. Og
så har jeg i de sidste tre år vundet

præmien for bedste +65, et elektronisk skakur! Et par år til, så kan jeg
starte min egen skakklub … Nå,

urene er for længst fordelt til nogle
der har mere brug for dem, om end
det sidste endnu ikke er pakket ud.

“Når jeg gennemspiller mine partier fra turneringen,
overvåget af ubarmhjertige Stockfish, erkender jeg,
at jeg i grunden ikke spillede særlig godt.
Men de andre spillede værre.
Sådan som vi spillede i Esbjerg er grundlæggende
ikke rigtig, seriøs skak.
Men sjovt er det da.”
Jens Kristiansen
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Og så ville Esbjerg, især ved Lars
Wilton, lave noget tilsvarende i oktober. Og man skal ikke have meget
kendskab til forholdsvis nyere dansk
skakhistorie for at kende til mine
forbindelser til Esbjerg. Jeg ville så
gerne spille lidt i oktober, i mangel
af bedre blev det så Esbjerg, Og det
var sgu fint nok med god indkvartering og i det hele taget god behandling.
Og jeg vandt så, om end ikke over
et styrkemæssigt dybt imponerende
felt. Men hvad kan man forlange af
spillemæssig kvalitet med to runder
om dagen, startende henholdsvis kl.
10 og 9? Nå, måske er jeg i virkeligheden meget god til at tackle sådanne situationer, hvad ved jeg. Prøver i hvert fald at klare den i gennem
delvist på intuitionen.
Når jeg gennemspiller mine partier fra turneringen, overvåget af
ubarmhjertige Stockfish, erkender
jeg, at jeg i grunden ikke spillede
særlig godt. Men de andre spillede
værre. Sådan som vi spillede i Esbjerg er grundlæggende ikke rigtig,
seriøs skak. Men sjovt er det da.
I lørdagens første runde under
forhold der næsten ligner seriøs
skak, var jeg hvid mod den i Danmark (og så mange andre steder)
kendte Jonathan Carlstedt, i øvrigt
turneringens højest ratede. Har spillet i turneringer med ham før og ved,
at han er ret giftig og alternativ i åbningen med mange forberedte specialvarianter.
Mod en sådan modstander skal
man bare spille fornuftige udviklingstræk, på et tidspunkt gider han
ikke spille ”normalt”, og så får man
chancen!

Jens Kristiansen
kommenterer
Hvid: Jens Kristiansen (2411)
Sort: Jonathan Carlstedt (2442)
Robatsch’ Forsvar / B 07

1. Sf3 d6 2. e4 g6 3. d4 Lg7 4. c3 Sc6
5. Lc4 Sf6 6. Sbd2 0–0 7. 0–0 a6!?
Der ser man det allerede. Carlstedt
vil slås og have en kompliceret stilling. Det principielle og formentlig
bedste var 7... e5, hvid kan så vælge
mellem 8. h3 (8... exd4 9. cxd4 d5 10.
exd5 Sxd5 11. Se4 med en ganske interessant stilling med en isoleret
bonde for frit officersspil) eller det
mere rolige 8. dxe5 (8... Sxe5 9. Sxe5
dxe5 10. Dc2, hvor hvid kan hævde
en minimal fordel, da min kongeløber står bedre end modparten på
g7).
Man kan nu selvfølgelig godt fortsætte roligt med Te1 eller h3, hvorefter sorts a6 ikke giver meget mening.
Men man skal naturligvis heller ikke
helt overhøre ens naturs kalden – og
min skaknatur er nu engang skarpt
spil!
8. e5!? dxe5 9. dxe5 Sg4 10. e6 f5
11. De2

17. axb5!?
Jeg var stadig godt tilfreds med
mit spil og min stilling. Men den
ubønhørlige Stockfish mener at 17.
Se5! her var bedre, og så er det jo nok
rigtigt.
Jeg havde dog set frem til den senere stilling med en svag sort bonde
på c4. Senere, efter partiet, viste det
sig dog, at jeg havde overset noget
væsentligt.
17... axb5 18. b4 Sc4 19. Txa8
Dxa8 20. Sxc4?

stilling er ganske chancerig med de
svækkede sorte felter omkring sorts
konge.
23. f3 Lf6?
Og lige så her efter 23... Lxd4+ 24.
Txd4 Tf6 med samme problemstilling som nævnt i forrige kommentar.
Det havde dog nok været bedre.
Nu tager hvid over igen. Det er især
sorts svækkede kongefløj, der er problemet.
24. Lh6 Td8 25. De3 c6 26. Lg5
Tf8 27. h4
Sådan. Hvid åbner sorts kongefløj
og -stilling. Uanset hvad Stockfish siger, er sådan en stilling meget svær
at forsvare for sort.
27... Da7 28. h5 Lxg5 29. Dxg5
Tf6 30. Kh1!
Med alle mulige trusler: Sxc6, b5

32. Sxe7+! Dxe7 33. Txd6 h6 34. Df4
gxh5 35. De5 Tg6 36. Tb6
Man skal lige passe på tricks som
36. Lxf5 Dh4+, men selv her vinder

Spillested: Allerød Kulturhus (biblioteket), Skovensvej 4, 3450
Allerød (få minutters gang fra Allerød Station).
Kantine med kaffe, te, øl, vand, ostemadder, slik m.m. findes på spillestedet. Lørdag og søndag er der mulighed for at
købe en let frokost.
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1–0.

DANSK SKAK UNIONS 8. HOVEDKREDS

Allerød Skakklub og 8. Hovedkreds indbyder til 5 runders koordineret EMT i weekenden 3.-5. januar 2020. Turneringen er
efterfølgeren til den traditionsrige NSU-turnering og byder på
optimale spilleforhold i alle klasser. Der live-streames fra topbrætterne.

20… bxc4?
Og her åbenbarer Stockfish for
mig, at 20... Lxc4! er meget bedre
med pointen 21. Ld3 Se4!, og hvid er
pludselig i vanskeligheder.
Det havde jeg slet ikke set under
partiet.
Men havde Carlstedt åbenbart
heller ikke, og hvad så?
21. Sd4 Se4 22. De1 Sd6
Sort kan her vinde bonde-e6 med
22... c5 23. bxc5 Sxc5 24. f3 Lxd4+
25. Txd4 Sxe6 26. Td1, men hvids

Og sort opgav, forståeligt nok.
Bedømt efter korrektheden ikke
noget særligt godt parti, men jeg
spillede altså ikke nogen bedre partier i Esbjerg.
Kan tænkes, at der var publikum
på livesendingen, der hyggede sig
med at følge med i det drama, partiet dog var.
Men for eftertiden, der starter nu,
er der ikke meget skaklig kvalitet at
hente fra partiet. Og det må man så
leve med, hvis man vil spille skakturneringer på den måde i Danmark.

Invitation: Nordsjælland Weekend EMT 2020
ALLERØD SKAKKLUB

Jeg var ganske godt tilfreds med min
stilling.
Bonden på e6 indsnævrer sorts
spil, og der er snart noget grimt noget på vej i d-linjen.
Men sort er nu også med og kan
på sigt omringe og vinde den langt
fremskudte bonde.
11... b5 12. Lb3 Lb7 13. Td1 De8
14. h3 Sf6
Ret godt for hvid er 14... Sge5. For
eksempel kan der følge 15. a4 b4 16.
Ld5 bxc3 17. bxc3 Sxf3+ 18. Sxf3, og
sort kan ikke rigtigt befri sig.
15. a4 Sa5 16. Lc2 Ld5

37. Lh3 også.
36... Kf7 37. Lxf5 Dh4+ 38. Kg1
Txg2+ 39. Kxg2 Dg5+ 40. Kf1

og sågar hxg6 fulgt af Sxf5.
30... Lxe6 31. Sxc6 Dc7

Spilledage og tider:
Fredag den 3. januar 2020 kl. 19-24
Lørdag den 4. januar 2020 kl. 10-15 og kl. 15-20
Søndag den 5. januar 2020 kl. 10-15 og kl. 15-20
Betænkningstid: 90 minutter pr. spiller til hele partiet med tillæg af 30 sekunder pr. træk.
Turneringsform:
Der inddeles efter dansk rating. Øverste mesterklasse spilles
som schweizergruppe med 16 deltagere. I øverste gruppe spilles med Sofia-reglen (dvs. remistilbud er ikke tilladt de første
30 træk).
Øvrige grupper spilles alle-mod-alle med seks deltagere i
hver gruppe, dog evt. schweizer i nederste gruppe. Grupperne
ELO-rates, hvis det er muligt.

Det et tilladt at komme op til 30 minutter for sent til et
parti. Partiet er tabt ved senere fremmøde. Spillernes mobiltelefoner skal være slukket under hele partiet. Tændt mobiltelefon = tabt parti.

Indskud og tilmelding:
Indskud 250 kroner; juniorer indtil 20 år 125 kr.; GM, IM,
WGM og WIM gratis.
Indskud betales i forbindelse med tilmelding på
https://skak.nemtilmeld.dk
Titelholdere bedes kontakte turneringslederne direkte
vedrørende tilmelding.

Bemærk tilmeldingsfrist: 29. december 2019 kl. 20.00
Garanterede præmier:
Øverste mesterklasse: 4.000 kr. – 1.500 kr. – 1.000 kr. –
ratingpræmie 700 kr.
Øvrige grupper: 800 kr. – 300 kr.
Præmierne deles ved ligestilling i point.
Turneringsledere og yderligere oplysninger:
Jesper Fris, E: jesperfris@hotmail.com; T: 28 89 09 97
Lars Johansen, E: Spurvevang@youmail.dk,
T: 25 16 07 77
Anders Rossen-Jørgensen, E: androssen@hotmail.com
T: 52 17 49 72

GM, IM, WGM OG WIM SPILLER GRATIS.
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Ungdommelig
kampgejst i Odense
Odensemesterskabet trækker både deltagere fra udlandet og begge sider af bælterne.
Turneringen har fundet en perfekt plads i skakkalenderen. Af mange betragtes
turneringen som en god opvarmning til den forestående divisionsturnering.
Af Kristoffer Dyrgaard

G

iersings Realskole i Odense
midtby var for ottende gang
samlingsstedet for såvel danske og
enkelte udenlandske skakspillere, da
Frem Skakklub bød velkommen til

de åbne Odensemesterskaber i oktober.
Som arrangør er det en fornøjelse
at se spillesalen danne ramme for de
mange gensyn og opdateringer om
stort og småt mellem de 110 deltagere fredag aften inden rundestart.

Den gode stemning deltagerne imellem prægede hele den første weekend af skolernes efterårsferie; både i
spillesalen, ved de mange analyser og
lynpartier samt i den sociale aktivitet
på og uden for spillestedet.
Blandt de mange deltagere er der
I år deltog ikke færre end 110 spillere i Odensemesterskabet.

en god blanding af gengangere og
nye deltagere, hvilket lover godt for
både turneringens og dansk skaks
fremtid.

Lærelyst og fortælleglæde
Men hvorfor vælger så mange skakspillere turen til Odense? Stemningen og den geografiske hensigtsmæssige placering midt i landet er
dele af svaret; stemningen kommer
særligt til udtryk i kantinen, hvor
analyser, den skaklige entusiasme,
hyggen og de sjove anekdoter deles
vidt og bredt på tværs af skakmæssig styrke, geografisk bopæl og generationer – en ren fornøjelse som turneringsleder og juniortræner at
følge, når de unges lærelyst og de erfarnes fortælleglæde går op i en højere enhed!

Gensyn med vennerne. Til højre ses blandt andre Ellen Fredericia Nilssen, Jesper Thybo og Mads Hansen.
Foto: Kristoffer Dyrgaard.
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Odensemesterskabets deltagermæssige succes kan desuden tilskrives
den kalendermæssige placering, der
tillader opvarmning til den nært forestående holdskak, samt et beundringsværdigt sammenhold mellem

Foto: Kristoffer Dyrgaard.

juniorspillerne på tværs af landet; at
juniorsammenholdet har betydning
for både turneringen og juniorerne
selv bekræftes blandt andet ved tidligere juniorernes fortsatte sammenkomster ved turneringer såsom
Odensemesterskabet.

En ny milepæl
Efter de ovenstående refleksioner er
det på tide at se nærmere på de skaklige udfoldelser weekenden igennem:
I IM-gruppe 1 blev der spillet om
selve titlen som Odensemester, hvor
fire af de seks kandidater til titlen
tidligere havde prøvet at løfte vandrepokalen tidligere; IM Jonathan
Carlstedt vandt i 2014 efterfulgt af
først IM Mikkel Antonsen i 2015 og
dernæst IM Jesper Thybo i 2016.
Den lokale IM Mads Hansen havde
fornøjelsen af at stille op som forsvarende mester efter sin triumf sidste år.
Med Jesper Thybos deltagelse
nåede Odensemesterskabet endnu
en milepæl, da det var første gang, at

deltagerne og live-publikummet
havde muligheden for at følge en
deltager med over 2500 i dansk rating. Den tidligere ratingrekord stod
GM Allan Stig Rasmussen for ved sin
deltagelse i 2013.
Allerede fredag aften leverede
begge IM-grupper en fantastisk omgang kampskak, der bibragte fem af
seks mulige gevinster og samtidig
gjorde historisk tilbagevendende
overvejelser omkring Sofia-regler til
skamme.
1. runde var generelt præget af en
progressiv og aggressiv tilgang til
skak med meget få remiser til følge,
hvor den lokale Michael Agermoses
gevinst i kongegambit nedenfor er et
godt eksempel herpå – måske det var
det voldsomme regnvejr fredag aften, der holdt folk indendørs og ved
skakbrætterne?

Mester 6, runde 1
Michael Agermose Jensen, Frem
Henning Nielsen, Maribo
Kongegambit / C36
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IM-gruppe 1

og Aref også medlemskab af FM Nicolai Brondt (Mester 1), Michael
Agermose (Mester 6) og Christoffer
Vinter (Basis 6).

1. e4 e5 2. f4 d5 3. exd5 exf4 4. Sf3
Sf6 5. Lc4 Sxd5 6. 0-0 Le6 7. Lb3
Le7 8. c4 Sb6 9. d4 Sxc4 10. Sc3 Se3
11. Lxe3 fxe3 12. Lxe6 fxe6 13. Se5

1. IM Jesper Thybo, Jetsmark
(2550) 4½/5.
2. IM Jonathan Carlstedt, Tyskland
(2442) 3½.
3. IM Mads Hansen, Skanderborg
(2405) 2½.
4. IM Mikkel Antonsen, Køge
(2388) 2.
5. FM Tobias Valentin Rostgaard,
Skanderborg (2365).
6. IM Uffe Vinther-Schou, Århus
Skakklub/Skolerne, 1.

Lørdag aften vandt Kim Skaanning
Odensemesterskabet i lynskak ved at
gå ubesejret igennem de 9 runder,
mens Philip Uhre Knudsen fejrede
en oversidder-runde søndag formiddag med triumf i ratinggruppen.

13…. e2 14. Dxe2 Dxd4+ 15. Kh1 Ld6
16. Sf7 Sc6 17. Dxe6+ Se7 18. Sxh8
Dh4 19. Tf8+, opgivet. 1-0.
Lørdag formiddag skulle Jesper
Thybo, Jonathan Carlstedt og Mads
Hansen forsøge at følge op på gevinsterne i 1. runde, hvormed specielt
partiet mellem Jonathan og Mads fik
publikums opmærksomhed.
En spændende lang forceret variant bibragte i midtspillet en indirekte dronningafbytning samt to
lette officerer mod tårn og bonde,
hvilket trods forsat kamp om det
hele point endte i pointdeling. Med
en samtidig gevinst mod Tobias
Rostgaard lagde Jesper Thybo sig
alene i front af turneringen.
Ligesom Jesper lykkedes det i IMgruppe 2 FM Aref Vasli at gentage
fredagens gevinst ved i 2. runde at
vinde topopgøret mod FM Hilmir
Heimisson.
En af formiddagens flotte detaljer
fandt vi ligeledes i IM gruppe 2, da
FM Mikkel Manosri leverede følgende kombination mod FM Rasmus Thøgersen:

22… e2+ 23. Tf2 Dxc2 24. Txe2
Ld4+ 25. Kf1 Db1+ 26. Opgivet. 0-1.
Lørdag eftermiddag lykkedes det
igen med flot og sikkert spil for Jesper, Jonathan og Mads at vinde deres
respektive partier, hvorfor spændingen om turneringssejren var intakt
inden søndagens to afsluttende runder. Samtidig bevirkede en påbegyndende remis-stagnation i IM-gruppe
2 kombineret med Arefs fortsatte
evne til at vride gevinster ud af hvert
eneste parti, at spændingen om
gruppesejren reelt var forsvundet inden sidstedagen.
Efter 3. runde havde den eksklusive klub af maksister foruden Jesper

Søndag fortsatte dominansen i IMgrupperne, da Jesper Thybo vandt sit
første topopgør mod Mads og efterfølgende med en tidlig remis mod
Jonathan sikrede sig førstepræmien
og vandrepokalen. Sideløbende viste
Aref efter gevinst i 4. runde, at et
parti ikke er afgjort før posen er snøret, da Mikkel Manosri mistede andenpladsen i IM-gruppe 2 efter
dette:

IM-gruppe 2, runde 5

20. Kf1 Sxe4 21. fxe4 Txe4 22. a4
Td1+ 23. Kg2 Dxe2 24. Thxd1 g6 og
sort vandt.
Sidste runde bragte traditionelle
hurtige remiser for at gøre hjemturen og den efterfølgende arbejdsdag
nemmere, men samtidig viste en stor
del af deltagere en lyst til at slutte
turneringen med manér; uafhængigt
om der var gruppesejr eller præmie
på højkant. Dette medførte blandt
andet følgende to afslutninger i Mester 3:

Mikkel Manosri, BMS
Aref Vasli, Brønshøj

Mester 3, runde 5

30… Se3 31. Db4 Ta1+ 32. Se1 De2
33. Opgivet. 0-1.

IM-gruppe 2

Afslutningsvis vil undertegnede på
vegne af Frem Skakklub takke deltagerne for endnu en skakweekend
præget af den gode stemning, ligesom jeg personligt vil takke Frem
Skakklub for titlen som æresmedlem; en overraskende udnævnelse og
rørende anerkendelse, som fandt
sted inden starten på sidste runde
søndag eftermiddag.

1. FM Aref Vasli, Brønshøj (2348),
5/5.
2. FM Hilmir Freyr Heimisson,
Jetsmark (2203) 2½.
3-5. IM Steffen Pedersen, Hillerød
(2324), FM Jens Albert Ramsdal,
SK 1968 (2309) og FM Mikkel
Manosri Jacobsen, BMS (2342)
alle 2.
6. Rasmus Thøgersen, Jetsmark
(2262) 1½.

Michael Madsen
Jens Olaf Fogh

38… Txe7 39. Txd7 Txe1 mat!

IM gruppe 2, runde 2
FM Rasmus Thøgersen, Jetsmark
FM Mikkel Manosri, BMS

Mester 3, runde 5
Jesper Thybo på vej til at vinde vandrepokalen ved at besejre Uffe Vinther-Schou.
Foto: Kristoffer Dyrgaard.
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Janus Christensen
Mogens Thuesen

Kristoffer Dyrgaard (th) blev udnævnt til æresmedlem. Her står han sammen med
vinderen af lynturnneringen Kim Skaanning.
Foto: Arrangørerne.
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Fast hånd i
eksklusionssager
På et ekstraordinært delegeretmøde besluttede Dansk Skak Union at ekskludere to
medlemmer. Det var en trist dag for dansk skak, men på den anden side var der
overvejende enighed om, at man traf nogle nødvendige beslutninger. I fremtiden bliver
det ikke påkrævet at indkalde til et delegeretmøde, hvis der opstår lignende
eksklusionssager.
Af Jan Løfberg

D

et hører til sjældenhederne, at
der indkaldes til ekstraordinært
delegeretmøde i Dansk Skak Union.
Men den 12. oktober 2019 indkaldte
Dansk Skak Union til et på Giersings
Realskole i Odense – og meget passende i forbindelse med Odensemesterskabet, hvor der i forvejen var
mange skakspillere forsamlet.
I timerne op til det ekstraordinære
møde mærkedes det tydeligt på realskolens gange, at det her var en alvorsstund for dansk skak. Den triste,
sørgmodige stemning holdt sig også
igennem hele det fire timer lange
møde.
Alene længden af delegeretmødet
viser, at det var en sag, som forsamlingen diskuterede indgående og seriøst.

Tre punkter
Der var tre væsentlige punkter på
mødet. Først og fremmest eksklusionsforslagene:
”Forslag om eksklusion af Sven
Erik Højstrup Christensen, Enkeltmedlem.
Sven Erik Højstrup Christensen
har med sine handlinger i forbindelse med den ulovlige opløsning af
foreningen Chess House i Aarhus, og
de deraf følgende skadevirkninger,
modarbejdet Dansk Skak Unions in-
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teresser.”
”Forslag om eksklusion af Dick
Sørensen, Amager Skakforening.
Dick Sørensen har med sin omfattende mailchikane overfor tillidsfolk,
i såvel flere klubber som Dansk Skak
Union, og de deraf følgende skadevirkninger, modarbejdet Dansk Skak
Unions interesser.”
Og endvidere følgende forslag, så
man i eventuelle lignende sager i
fremtiden undgår at skulle besvære
skakorganisationsfolk over det ganske land at skulle samles til et ekstraordinært delegeretmøde. Hovedbestyrelsen fremsatte et forslag til ændringer i Love for Dansk Skak Union,
så bestemmelsen om eksklusion i de
nuværende love – efter samråd med
et juridisk ekspertpanel – ændredes
til:
“Hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem af unionen eller
nægte en person medlemskab af
unionen, hvis den pågældende har
overtrådt unionens love eller i
forbindelse med eller i anledning af
unionens aktiviteter har begået strafbare handlinger, har optrådt vedvarende chikanøst eller i øvrigt i betydelig grad har optrådt på en måde,
der er egnet til at være til skade for
dansk skaks omdømme. Hovedbestyrelsens afgørelse kan uden
opsættende virkning indbringes for
det første delegeretmøde, der
afholdes mindst 3 uger efter hov-

edbestyrelsens afgørelse.”
Det juridiske ekspertpanel, der bestod af tre erfarne skakspillere – byretsdommer Martin Koch Clausen,
landsretsdommer Olav Dalsgaard
Larsen og landsretsdommer Morten
Fabrin – foreslog en tilføjelse til den
nuværende eksklusionsbestemmelse
om delegeretmødets virke som appelinstans for en afgørelse om eksklusion truffet af HB:
“Delegeretmødet har ret til at ekskludere en klub eller en person, som
efter dets skøn modarbejder unionens interesser. En eksklusion, der
foretages af en hovedkreds i henhold
til dens love, har først gyldighed, når
den godkendes af førstkommende
delegeretmøde, der afholdes mindst
3 uger efter hovedkredsens afgørelse.
Delegeretmødet træffer endvidere
afgørelse om eksklusioner og nægtelser af medlemskab, der indbringes
for delegeretmødet i medfør af § 7,
stk. 15 (det ovenstående forslag,
red.). Delegeretmødet kan fastholde
afgørelsen, hvis personen efter
delegeretmødets skøn modarbejder
unionens interesser.”

Sober tone
Dansk Skak Unions formand Poul
Jacobsen understregede, at det var en
trist dag, men på den anden side var
han glad for at se så mange fremmødte delegerede.

Sven Løntoft var på talerstolen og forklarede Amager Skakforenings holdning til eksklusionssagen mod Dick Sørensen.
Foto: Thomas Vestergård.

Steen Juul Mortensen blev valgt til
dirigent. Han kunne konstatere, at
mødet var beslutningsdygtigt, og at
delegerede repræsenterede 2240
medlemmer. Dirigenten opfordrede
til – da det drejede sig om personsager – at holde en sober og saglig
tone.
Delegeretmødet holdt en afdæmpet og mådeholden tone mødet
igennem. Sven Erik Højstrup Christensen var til stede på mødet og gav
sit syn på, hvad der efter hans opfattelse var sket Chess House i Aarhus.
Det ændrede dog ikke ved, at han
blev ekskluderet med 1905 stemmer
for, 207 imod og 132 blanke.
Dick Sørensen var ikke til stede på
mødet, og hans egen klub Amager
Skakforening forholdt sig neutral.
Flere indtog talerstolen og argumenterede for en længevarende karan-

tæne fremfor eksklusion. Denne indstilling vandt ikke gehør. Forsamlingen mente at mailchikanen havde
nået et niveau som krævede eksklusion. Forslaget blev vedtaget med
1821 for, 236 imod og 107 blanke.
Ændringerne af vedtægterne fik
en række talere til at bede Dansk
Skak Unions ledelse og delegeretmødet til at tænke sig om endnu en
gang og så fremlægge et mere gennemtænkt forslag på delegeretmødet
i påsken 2020.
Efter en detaljerig debat valgte
1775 at sige ja til forslaget, 350
stemte nej og 15 stemmer var hverken for eller imod. Dirigenten kunne
konstatere, at begge vedtægtsændringer blev vedtaget, eftersom der
kræves to-tredjedel flertal.
Dansk Skak Unions formand Poul
Jacobsen takkede forsamlingen for et

grundigt møde, ligesom han takkede
Frem for at lægge lokaler til mødet.
Formanden bekendtgjorde overfor
forsamlingen, at DSUs ledelse vil arbejde videre med oprettelsen af et
disciplinærudvalg, selv om man har
skaknævnet.
Steen Juul Mortensen afsluttede mødet med at konstatere, at det var blevet afviklet værdigt: “selv om der var
ubehagelige punkter på dagsordenen. Tak for det.”
Et næsten fire timer langt møde
var slut. Et nyt kapitel i Dansk Skak
Unions 116 år lange historie blev
skrevet, men det var ikke det fedeste
af slagsen. Et fyldestgørende referat
af det usædvanlige møde vil kunne
læses på skak.dk.
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Dansk Skaksalg

Juletilbud i Dansk Skaksalg
Dansk Skaksalg er også din leverandør af julegaver til dine kære – fra den 1. december til
og med den 17. december har vi følgende tilbud til dig.
I anledning af julen, ligger vi selvfølgelig også en lille gave i alle pakker, som vi sender i
denne periode
Et rigtig flot skakbræt i mahogni og
ahorn med notation,
Brætstørrelse 50 x 50 cm,
feltstørrelse 55 x 55 mm

Julepris kr. 469,00

Julepris kr. 99,00 for begge bind

SK
AK

Dansk Skaksalg

Den gode gamle Bent Larsen var ikke
alene en stor skakspiller, men også en
fremragende pædagog. Det kan enhver
forvisse sig om i disse 2 bøger, der samler
hans “Find Kombinationen“, “
Find Planen“, “Praktiske Slutspil”,
“Find Mestertrækkene” og “Flere
Mestertræk“, samt en række artikler fra
Skakbladet. Ialt 88 partier hvor læseren
før hvert træk skal finde det bedste træk
og i så fald tildeles point af læremesteren Larsen. Underholdende og lærerigt.

Vores populære sammenfoldelige bræt i
svær karton leveres sammen med Staunton brikker, kongehøjde 97 mm og kongefod 33 mm i trææske.
Brikkerne fås i 3 forskellige farver lys
brun, mørkere brun og sort.

Julepris kr. 359,00

Julepris kr. 179,00
Eksklusiv luksus Staunton skakbrikker i buksbom/rosentræ
Kongehøjde 95 mm, kongefod diameter 43 mm, vægt 63 gram
Leveres i kartonæske

Julepris kr. 659,00
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internet www.skaksalg.dk • email sales@skaksalg.dk

Til skakspilleren, der holder af daglige udfordringer, er der kommet denne fine kalender, der udover at være
kalender også indeholder 1 daglig udfordring. Kalenderen kan stå på bordet eller tages med som en bog.
Kalenderen er lavet af International Master (IM) Silas Esben Lund, som også er forfatter til 7 andre skakbøger.

www.skaksalg.dk • sales@skaksalg.dk • 61 13 64 60 • Hedemarksvej 11, 8340 Malling
Mail og telefon besvares løbende, skulle du mod forventning ringe forgæves,
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så send os en mail på sales@skaksalg.dk

Nyt fra DSU

Nordisk dronningeseminar

D

et har længe været en kendt sag, at vi i øjeblikket har nogle ekstraordinært stærke unge talenter. På det seneste demonstreret
meget tydeligt. IM Jonas Bjerre hamrede sin GM-titel fast med en fantastisk indsats på Isle of Man med 50 % score mod udelukkende 2600+
modstandere. Med sine kun 15 år slår han rekorden, som den hidtil
yngste danske stormester, med fire år. IM Jesper Søndergaard Thybo
er i skrivende stund verdens højst ratede IM, med 2574, og en GMnorm var inden for rækkevidde ved hold-EM, hvor han spillede en
hovedrolle med sin sensationelle sejr over GM Maxim Matlakov
(2716) og var stærkt medvirkende til Danmarks overraskende 2-2resultat mod Rusland, som senere vandt turneringen.
HB godkendte på novembermødet også næste års budget, hvor DSU
for første gang er vært både for NM for ungdom individuelt og for
hold. Med et budgetteret underskud på 394.000 kr. kommer det i høj
grad til at tære på egenkapitalen. Men det er prisen for det aktive nordiske samarbejde vi er en del af. Heldigvis går de populære stævner på
omgang i Norden, så der går seks år, inden vi atter er værter.

Det Europæiske Skakforbunds uddannelseskomite, ECU Education, og Svensk Schackförbund arrangerede det første såkaldte nordiske dronningeseminar, Nordic Queen Seminar,
lørdag den 9. november hos Cederquist Advokatbyrå i det centrale Stockholm. Fem af de
nordiske lande var repræsenteret – fra Danmark deltog Dansk Skak Unions FU-medlem Arild
Rimestad og finansdirektør Cristina Sima, mor til to skakspillende børn.

Poul Jacobsen, formand for
Dansk Skak Union

I tider med medlemskrise er det paradoksalt at blive tvunget til at holde ekstraordinært delegeretmøde for
at ekskludere medlemmer. Men vore love levnede desværre ikke andre muligheder, hvis vi skulle skille os
af med en person som konstant forfulgte og chikanerede udvalgte skakspillere på uacceptabel måde. Lovene er nu ændret, så hovedbestyrelsen kan ekskludere et medlem, men forhåbentlig bliver det aldrig nødvendigt.
2. november holdt HB en seminardag med fokus på medlemshvervning og medlemsfastholdelse. To særdeles veloplagte indlægsholdere gav os noget at tænke over. Hillerøds formand Hans Endrup Jacobsen gav
os et grundigt indblik i, hvordan den meget aktive klub blev ledet og forklarede indgående, hvorfor klubben efter hans opfattelse er en medlemsmæssig succeshistorie. Læseforeningens Skakklub i Odense har i
2018 iværksat en kæmpe ungdomssatsning kaldet BOCA Juniors, hvor den primære drivkraft og inspirator er Jesper Knudsen. Jesper gav os en levende beskrivelse af måden, de arbejder på, og hvilke resultater
de har opnået ved bl.a. at involvere skoleskakafdelinger og forældre aktivt i arbejdet. Begge oplæg blev efterfølgende debatteret grundigt af HB. Der vil helt sikkert – med hjælp fra vore oplægsholdere – komme
nogle konkrete forsøg på medlemsfremmende initiativer ud af seminaret.
På denne tid er det på sin plads at takke alle frivillige ledere og ansatte i DSU – uanset deres funktion –
for den indsats, de yder året rundt, så vi andre kan nyde skakspillet i klubber, til turneringer og events
rundt omkring i landet. Tak også til de mange som yder en indsats med at formidle spillet, uanset om det
er i form af livetransmissioner eller skriftlige reportager til aviser, hjemmesider, klubblade eller Skakbladet.

Deltagerne ved det nordiske dronningeseminar. Arild Rimsted står yderst til højre i herrerækken.
Cristina Sima er nr. 2 fra venstre i kvinderækken.

Af Arild Rimestad

P

rogrammet var fornuftigt sat op,
hvor de enkelte nordiske lande
først præsenterede nogle af deres
egne gennemførte projekter eller tiltag til fremme for pige- og kvindeskak.
Dernæst fulgte en fremlæggelse af
Alice Ogormans ECUs ligestillingsundersøgelse omkring piger og kvinder i de forskellige europæiske lande.
Efter frokosten var der workshops,
hvor de inddelte grupper arbejdede
på de problemstillinger og udfordringer piger og kvinder står overfor
i den mandsdominerede skakverden.
Disse blev efterfølgende præsenteret
gruppevis og lagt under ”struktur”,

”penge”, ”kultur”, ”udefra” og ”forskelligt”, og i forlængelse deraf, sammen med mulige løsningsforslag.
Afslutningsvis fremlagde grupperne
også forslag til hvordan de nordiske
lande kunne samarbejde omkring
specifikke tiltag og også hvordan de
kunne blive bedre til det.
Der blev foreslået at man fulgte op
med et tilsvarende seminar og jeg foreslog at man meget passende kunne
gøre det samtidig med Pige-NM,
den sidste weekend i april.
Seminaret blev på fornemt vis afsluttet med en middag, hvor man så
kunne fordøje de mange ting, der
havde været oppe og vende i løbet af
dagen.

Foto: Jesper Hall.

”Hvorfor skal jeg læse om dette?”
tænker du måske, som klubmedlem,
klubformand, HB- eller FU-medlem! ”Hvordan er dette relevant for
mig?” tænker du måske også.
Det er netop relevant i den forstand, uden at denne artikel går i detaljer, men der er brug for en holdningsændring, så vi hver især kan
være mere imødekommende, hjælpsomme og støtte op om, de pigespillere der har valgt skakken som deres
hobby og sport. De skal mødes med
respekt, undervises på lige fod som
drengene og på ingen måde tales ned
om/til. Vi skal kunne støtte pigerne
og kvinderne socialt og økonomisk
på en udviklende måde.

Alle ønskes hermed en glædelig jul og et godt nytår.
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Ungdoms-DM i Køge

U8:
1. Elin Wu,
Nørrebro Skk., 7 af 7.
2. Anker Müller,
Skak for sjov, 6.
3. August Jalving,
Skak for sjov, 5.

Ungdoms-DM 2019 blev spillet på Asgård Skole i Køge den 4.-6. oktober, og der var 111 deltagere med, hvoraf hele 23 var piger! Dette var rigtig positivt, og pigerne har fået deres eget
Pige-DM, der afholdes den næstsidste weekend i januar hvert år.

U10:
1. Andreas Philip Cort
Maleeva Hansen,
BMS, 6½/7
(bedst korrektion).
2. Vitus Bondo Medhus,
Evans, 6½.
3. Tunav Chand Penki,
BMS, 5.

Af Arild Rimestad
Kvinde- og Ungdomsansvarlig

T

urneringen havde desværre for
mange børnesygdomme på
grund af mangelfuld kommunikation, livedækning og ikke mindst, resultatformidling. Der herskede hårrejsende tilstande om fredagen og
lørdagen for mig som hoveddommer, alle forældrene og alle dem som
prøvede at følge bare en lille smule
med via ”turneringssiden”, mens alle
deltagerne spillede i ro og mag, uden
påvirkning af hurlumhejet der foregik rundt omkring dem og det i sig
selv var gudskelov det vigtigste.
Om søndagen var alt vel og det var
nærmest en bibelsk hviledag, da der
fra min side blev tid til at tage imod
TV2 Lorry, der kiggede forbi og fik
lavet et meget fint indslag med netop
pigerne i fokus. Som Pigedanmarksmester P-13, Clara Heiberg meget
rammende pointerede, da hun blev
spurgt om skak ikke mest var en
drengesport: ”Jeg synes det er lige så
meget en pigesport, som en drengesport,” hvorefter hun satte intervieweren skakmat!
Dansk Ungdomsskak under Dansk
Skak Union kommer til at følge dette
til dørs og prøve at få endnu flere
piger til at tage kampen op mod
drengene og samtidig skabe bedre
rammer, så de også socialt kommer
til at føle sig som en del af fællesskabet.
Der undersøges bl.a. muligheden for
at afholde en årlig pigeskaklejr og
den kan sagtens ende med at ligge i
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U12:
1. Jeppe Hald Falkesgaard,
Brønshøj SF, 7/7.
2. Noah Krug Wahlgreen,
BMS, 5½.
3. Phillip Uhre Knudsen,
Silkeborg Skk., 5.
U10: Tunav Chand Penki (nr. 3), Andreas Philip Cort Maleeva Hansen
(danmarksmester), Vitus Bondo Medhus (nr. 2).
Foto: Arild Rimestad.

U14:
1. Casper Liu,
BMS, 5/5.
2. Oscar Veiergang,
Skak for sjov, 4.
3. Hannibal Valeur Jaques,
Nørrebro Skk., 3½.

U16:
1. Sander Stage Steffensen,
BMS, 5/5.
2. Adesh Easwaralingam,
Fredericia SF, 4.
3. Martin Sandor,
Køge, 3½.

U19:

U8: August Jalving (nr. 3), Elin Wu (danmarksmester) og Anker Müller (nr. 2).
Foto: Arild Rimestad.

uge 7, hvis det lykkes.
Ungdomsdanmarksmestre anno
2019 samt alle 2erne kvalificerede sig
til Ungdoms-NM 2020, der afholdes
i Danmark, nærmere bestemt i Fredericia fra den 13.-17. februar på

Best Western Plus Hotel Fredericia.
Se nærmere på skak.dk/nycc2020.
U-DM 2020 afholdes den 2.-4.
okt. på Sct. Albani Skole i Odense
under ledelse af Læseforeningen.
Godt skakår allesammen!

1. Bjarke Hautop Kristensen,
Evans, 5/5.
2. Nicolai Kistrup,
BMS, 4.
3. Filip Martin Kierulf Hou Holm,
Nordre, 3 (bedst korrektion).

U12: Philip Uhre Knudsen (nr. 3),
Jeppe Hald Falkesgaard
(danmarksmester) og Noah Krug
Wahlgreen (nr. 2).
Foto: Arild Rimestad.
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BRÆTTET
RUNDT

Mestre i seniorskak
Skakklubben af 1968 fra Aarhus arrangerede årets danmarksmesterskab i hurtigskak for seniorer på N.J.
Fjordsgades Skole.

Klaus Berg ny danmarksmester.
Foto: Thomas Vestergård.

I 50+ gruppen kom mesterskabet til
at stå mellem årets kommentatorpar
ved DM i Svendborg: Klaus Berg og
Mads Boe. I sidste ende fik Klaus
Berg skrabet flest point sammen.
Han scorede 7 af 8 uden nederlag.

Mads Boe måtte afgive en remis
mere. Jan Christensen blev nr. 3. Der
deltog 22 spillere i denne gruppe.
Den tidligere landsholdsspiller
Svend Pedersen fra Nørresundby
blev danmarksmester i 65+-gruppen. Han scorede 6 af 8, ligesom Per
Holst fra Nordre, der dog havde dårligere korrektion end Pedersen. I
denne gruppe overraskede Knud
Poulsen fra Syddjurs.
Han var seedet som nr. 20 med et
ratingtal på 1697, men endte på 3.
pladsen med 5½ point, men han
valgte at tage ratingpræmien i klassen under 1700 i rating, da den var
højere end 3. præmien, som derfor i
stedet gik til Søren Rix, Fredericia.
Faktisk var Knud Poulsen alene i
spidsen inden sidste runde, hvor han
tabte til Per Holst.
Delt sejr i Tyskland
IM Jens Ove Fries Nielsen fra Fredericia Skakforening vinder regelmæssigt turneringer i Tyskland. Således
også i Christoph-Engelbert-Gedenkturnier IM-Turnier 2019 i Hamburg.
Før sidste runde førte JOFN alene
med 5½ af 8, men han tabte i sidste
runde til den lettiske stormester Zigurds Lanka og måtte dele turneringssejren med fire andre spillere.
Percivaldi nr. 38
IM Martin Percivaldi endte med 6
point i de 11 runder ved JuniorVM i Indien. Det gav en slutplacering som nummer 38.
Bronze ved NM
Frederiksbergskolen ”Skolen på Nyelandsvej” blev nr. 3 ved Nordisk Mesterskab i skoleskak for 4-mandshold, der blev spillet i Stockholm.
Slutstillingen i A-gruppen: 1. Hörduvallaskoli, Island, 19 brætpoint. 2.
Engelbrektsskolan, Sverige, 14. 3.
Nyelandsvejens Skole 10.

Svend Pedersen ny danmarksmester.
Foto: Thomas Vestergård.
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I B-gruppen opnåede Giersings Realskole fra Odense en 4. plads. Den
fynske skole scorede 8½ point.

Sejr til Jonny Hector
Amager Skakforenings Go Audit
Open blev vundet af stormester
Jonny Hector fra Nordkalottten med
6½ af 8. Det udløste en førstepræmie
på 5.000 kr. Herefter fulgte IM Jens
Ove Fries Nielsen, Fredericia, FM
Tobias Valentin Rostgaard og IM Nicolai V. Petersen, begge Skanderborg,
alle 6 point. Der deltog 52 spillere.
Øbro renoverer

Skakforeningen Øbro på Rosenvængets Allé på Østerbro i København
har foretaget en gennemgribende renovering af klubbens lokaler. Det falder meget passende sammen med, at
klubben nu er Danmarks største:
1. Skakforeningen ØBRO, 119
medlemmer
2. Skakklubben af 1968, 89
medlemmer
3. BMS Skak, 84 medlemmer
4. Aalborg Skakforening af 1889
82 medlemmer
5. Hillerød Skakklub, 81
medlemmer
6. Køge Skakklub, 79 medlemmer
7. Allerød Skakklub, 74
medlemmer
8. Læseforeningens Skakklub,
70 medlemmer
9. Silkeborg Skakklub Af 1930,
69 medlemmer
10. Nørrebro Skakklub, 65
medlemmer
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Boe, Mads 2/7, 4/57
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Petrosjan, Tigran 4/41
Polgar, Judit 1/33
Postny, Evgeny 3/24
Poulsen, Peter Risgaard 2/24
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Skakklubben Springeren 2/44
Skakspillets vandring 3/34
Skive Skakklub 2/45
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Vocaturo, Daniele 3/17
Williams, Simon 2/81
Zheng, Harry 3/11
Aagaard, Jacob 1/75
Dansk Skak Union
Dansk Skaksalg klar igen 3/29
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Sådan skaffer vi nye børn og unge (Skak for
sjov) 3/41
Team Xtracon Køge hav alle baghjul 2/32
Tidnød! (Haderslev Skakklub) 2/85
Tilbage i ligaen 2/39
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Emanuel Lasker volume 1 (Struggle and
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Antonsen, Mikkel 2/70(2)
Anand, Viswanathan 1/54
Aronian, Levon 4/47
Batista, L. Bruzon 1/54
Bernadskiy, Vitaliy 3/58, 3/59
Bilguun, Sumiya 1/54
Bjerre, Jonas Buhl 2/11, 2/18, 2/70
Bredeli, Harvard Iversen 1/63
Carlsen, Magnus 1/54
Chatalbashev, Boris 2/70(2)
Christensen, Janus 4/65
Christensen, Lars 2/70
Christiansen, Johan-Sebastian 3/28
Del Rio de Angeli 4/47
Duda, Jan-Krzysztof 4/47
Engel, Luis 2/62
Epishin, Vladimir 2/54
Firouzja, Alireza 2/61
Fogh, Jens Olaf 4/65
Forsberg, André 1/66
Giri, Anish 4/47
Golubka, Petr 3/58
Gong, D. H. 1/54
Gukesh, D. 1/54
Hansen, Sune Berg 3/28
Haubro, Martin 1/54, 3/28
Hauge, Lars Oskar 3/28
Horvath, Gabor 2/70
Hviid, Hans Henrik 1/64
Jepsen, Thomas S. 2/70
Jacobsen, Mikkel Manosri 3/7, 4/64(2)
Jakovenko, D. 4/45
Jannik, Morten Emil 3/12
Kantane, Anna 3/58
Karthikeyan, Murali 1/54, 3/28
Kempinski, Robert 2/54
Kollars, Dmitrij 3/28
Korley, Kassa 3/9, 3/28
Kramnik, Vladimir 1/54
Larsen, Bent 4/38
Le Besq, Alexander 2/70
Liang, Awonder 1/54
Machlik, Monika 3/28
Madsen, Michael 4/65
Mamedyarov, S. 4/47
Miedema, David 3/28
Miller, Edoard 1/67
Moe, Mogens 2/70
Moiseenko, Alexander 3/28
Nabaty, Tamir 1/54
Naumkin, Igor 3/58
Nayhebaver, Martin 4/47
Nielsen, Viktor Haarmark 1/54
Nilssen, Ellen Fredericia 2/70, 4/26
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Det flotte spillested for årets
World Cup i Khanty-Mansiysk.
Foto: Cathy Rogers.
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Vi rapporterer fra nogle af de store turneringer. Flere af de bedste danske IMere forsøger at score stormesternormer, og på en af de største og
traditionsrigeste scener – Wijk aan Zee i Holland – har verdensmesteren Magnus Carlsen, Fabiano Caruana og hollændernes egen Anish Giri
meldt deres deltagelse.
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Ochsner, Bjørn Møller 1/67, 2/12
Olsen, Filip Boe 2/15
Overmark, Ole 3/12
Percivaldi, Martin 3/28
Persson, Tiger Hillarp 1/54
Petrov, Nikita 3/59
Popov, Ivan 1/54
Praggnanandhaa, Rameshbabu 3/14
Radjabov, T. 4/47
Rasmussen, Allan Stig 2/11, 2/18, 3/12, 3/28
Sargissian, Gabriel 3/6, 3/28
Schjølin, John 1/64
Sevian, Samuel 3/14
Sharma, Dinesh K. 1/54
Shuvalova, Polina 4/47
Skaanning, Kim 2/35
Sliwicka, Alkicja 4/28
Smith, Axel 2/35
Spasskij, Boris 4/38
Stockfish 2/70, 4/47
Stupkopin, Andrej 1/54
Svane, Rasmus 3/28(2)
Tari, Aryan 3/28
Teplyi, Igor 2/70(3)
Thuesen, Mogens 3/28, 4/65
Thybo, Jan 1/63
Thybo, Jesper 2/12, 2/15
Thøgersen, Rasmus 4/64
Tomashevsky, Evgeny 4/45
Vachier-Lagrave, Maxieme 4/47(2)
van Wely, Loek 2/62
Vasli, Aref 4/64
Vasova, Maria 2/70
Vestby-Ellingsen, Mads 3/28
Wadtland, Flemming 1/66
Xiong, Jeffery 4/47(2)
Yoo, C. Woojin 1/54
Ziegenfuss, Antonia 2/61
Aabling-Thomsen, Jakob 2/70(2)
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Problemskak
3/36, 3/49
Problemskak, opgaver
al-Adli 3/36
Didukh, Sergey 3/51
Minski, Martin 3/50
Nielsen, Steffen Slumstrup 3/51
Pervakov, Oleg 3/49
Rusz, Arpad 3/52
Skakbladets leder
1/3, 2/3, 3/3, 4/3
Turneringer og matcher
Andorra Open 3/67
Böblinger Open 1/67
Ceske Budejovice 3/65
Chess House GM-turnering 2019 1/85
Christoph-Engelbert IM-turnering 4/74
Copenhagen Chess Challenge 2/74
DanPumps Kolding Bymesterskab 2/83
Divisionsturneringen 2018/19 2/32
DM for piger, Brønderslev, 1/58
DM i hurtigskak for seniorer 4/74
DM i skak, Svendborg, 1/73, 2/4
EM for hold i Batumi 3/40, 4/4
EM for ungdom i Bratislava 3/86
Energi Danmark Champions Battle 2/75
Esbjerg Efterår 4/56
Europa Cup for hold 4/80
Festival le Terrazze, Vendig, 1/58
First Saturday Budapest 3/63
Fredericia Chess 2019 3/45
Friday Night Delight 2/82
Gashimov Memorial i Shamkir 2/46
Gibraltar Open 1/58
Go Audit Open 4/74
Grand Chess Tour Abidjan 2/84
Grenke Open 2019 2/59
Grenke Chess Classic 2/66

Isle of Man 4/20
Junior-VM for drenge i Indien 4/74
Junior-VM for piger i Indien 4/29
Jyske Bank Open i Hvidovre 2/86
Kandidatturneringen for kvinder 3/86
Kronborg Chess Open 3/86
Københavnsmesterskabet 1/84
LASK Schackstudion IM 2019 i Lund 3/86
Pokalfinalen i Svendborg 3/86
NATO-mesterskab 4/29
NM for piger, Køge, 2/30
NM i Sarpsborg 3/40
NM i skoleskak for hold 4/74
Nordsjællands Weekend EMT 1/77
Norway Chess 3/71
Odensemesterskab 4/62
Open Llucmajor, Mallorca 2/73, 3/54
Palma de Mallorca 1969 4/35
Rilton Cup, Stockholm, 1/85
RTU Open Riga 3/67
Senior-EM på Rhodos 2/55
Sinquefield Cup i St. Louis 4/48
Skakk1 på DOKK1 2/82
Skak og Skotland 1/75
Stavanger 3/71
St. Louis Rapid & Blitz 3/88
Tata Steel 1/84
Ungdoms-DM i Køge 4/72
Ungdoms-VM for piger i Indien 4/27
VM for kvinder 1/85
VM i Fischer Random 4/29
VM i hurtigskak 2018, St. Petersborg 1/46
VM i lynskak 2018, St. Petersborg 1/46
VM i problemskak 3/53
VM-match, London 2018 1/4
Wijk aan Zee 1/84
World Cup 4/26
Xtracon Chess Open 3/4
Zagreb 3/76
Øbro Nytår 2018 1/58
Aalborgmesterskab 4/29

Peter Heine skriver om
randbonden.
Foto: Cathy Rogers.
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Stormester Peter Heine Nielsen skriver i næste nummer om den nye
tendens i topskak, hvor randbønderne pludselig har fået ny bevågenhed, efter at Alphazero har vist stor interesse for randbonde-angreb.
Heine trækker en rød tråd fra arven efter Bent Larsen og til verdensmesteren Magnus Carlsen, som også har ladet sig inspirere til at sende
bønderne på brætkanten fremad.
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Køge i Top-10
Dansk skak er ikke forvænt med at have holdmæssig succes i Europa
Cuppen. Indimellem har mesterskaberne dog budt på flotte individuelle præstationer. I år i den montenegrinske by Ulcinj blev der vendt
rundt på dette.
Team Xtracon Køge var seedet som nr. 10 blandt de 66 mandskaber.
Efter de syv runder endte det østsjællandske hold på en 9. plads i den
samlede stilling. Køge vandt fem matcher og fik 28 brætpoint. På 1.
brættet opnåede Jon Ludvig Hammer 4½.
Topscorer for Køge blev Deep Sengupta med 5 af 7.
Brønshøj blev nr. 53 med 5 point, Århus/Skolerne sluttede på 56.
pladsen med 4 point, og Hillerød endte som nr. 61 med 3 point.
Obiettivo Risarcimento Padova fra Italien vandt med 14 matchpoint.
AVE Novy Bor fra Tjekkiet vandt sølv med 12 point. Mednyi Vsadnik fik
11 point på 3. pladsen.

Team Xtracon Køge
opnåede en 9. plads i
den europæiske
klubcup.
Foto: European Chess
Union.

