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Peter Kornings
Mindefond
Bestyrelsen for Peter Kornings Mindefond, der
består af formand for Dansk Skak Union, Ole
Block, fhv. formand for Århus Skakklub, Aage
Olsen, og fhv. sekretær i Dansk Skak Union,
Hans Raahauge, har i overensstemmelse med
fundatsen uddelt legatportioner for år 2002 med
8.000 kr. til Dansk Skak Union, 8.000 kr. til
Århus Skakklub og 4.000 kr. til Dansk Skak
Unions korrespondanceskak.

På bestyrelsens vegne
Hans Raahauge

Vesterhavsturneringen
når kategori 14
Alt tyder på en ny kategori 14 i Esbjerg, den
tredje i følge.

Feltet ser ekstremt spændende ud med flere
talentfulde juniorer som Volokitin, der fylder
16 i ugerne før Vesterhavsturneringen, og Cu-
bas håb, 18-årige Leinier Dominguez. For før-
ste gang er en kvindelig spiller med i Esbjergs
topgruppe.

GM-gruppen i vesterhavsturneringen 2002:

• Alisa Galliamova
• Lazaro Bruzon
• Leinier Dominguez
• Sergey Tiviakov
• Hannes Stefansson
• Igor Glek
• Andrey Volokitin
• Peter Heine Nielsen
• Curt Hansen
• Sune Berg Hansen

Nu håber Esbjerg Skak Union så på en tilsva-
rende opbakning til den koordinerede del af
turneringen – se annoncen bagest i dette num-
mer.

Brian Isaksen

Divisionsturneringen
rates og får ny tid
Hovedbestyrelsen besluttede på sit møde lang-
fredrag, at divisionsturneringen fremover skal
rates, og at den samlede spilletid nedsættes til 6
timer. Også hovedkredsturneringerne vil kunne
rates, hvis der spilles mindst 4 timer.

Andenplads
i First Saturday
Kim Pilgaard sluttede på andenpladsen i ‘First
Saturday’ GM-gruppe B i Budapest. Den sam-
lede score blev så høj som 8½ point af 13 sva-
rende til en ratingpræstation på 2524, eller 1,74
point over forventet score. En hurtig og over-
bevisende revanche for det skuffende resultat
ved DM.

 IM Tomi Nyback, Finland, klarede som den
eneste GM-kravet på 10 point og blev en sikker
nr. 1.

Et halvt point fra norm
i Gausdal Classics
Lars Venø Jakobsen nåede lige akkurat ikke
IM-normen i den norske Gausdal Classics IM-
B-gruppe. I sidste runde skulle han vinde over
svenskeren Mats Unander på 2210 - men par-
tiet sluttede remis.

Ærgerligt, men alligevel en smuk andenplads
i 10-mands alle-mod-alle gruppen med 6 point
af 9 unden nederlag. Normunds Miezis, Let-
land, vandt med 8 af 9 (eneste nederlag var mod
Lars Venø Jakobsen!).

I GM-gruppen sluttede GM Kaido Kulaots,
Estland, Kjetil A. Lie, Norge, og GM Vasilios
Kotronias, Cypern, forrest med hver 6½ point.
IM-A-gruppen blev vundet af IM Jeroen Bosch,
Holland, med 7 point.

VM-møde ved FIDE
Grand Prix i Dubai
Den første af FIDE’s hurtigskak Grand Prix ‘er
blev afviklet 2. - 8. april i Dubai Chess & Culture
Club. Af de 32 spillere til start var der GP-point
til de 16, der overlevede første runde. I toppen
fik Peter Leko, Ungarn, 1176 GP-point, Ale-
xander Grischuk, 840, og Alexei Shirov, 644.
Blandt de 16, som røg ud i indledningsrunden,
var VM-Ponomariov, som tabte ½-1½ til sin
kvindelige kollega Zhu Chen, Kina.

UEA FIDE Grand Prix efterfølges af turne-
ringer i Rusland, Kroatien, Indien og Brasilien.

Stærkt felt i
Politiken Cup
KSU's årlige åbne turnering i
samarbejde med Politiken bliver
i 2002 i anledning af KSU‘s
75 års jubilæum ekstra stærkt og interessant:
Deltagerlisten tæller allerede nu følgende stor-
mestre:

GM Peter Heine Nielsen, Danmark (2642)
GM Sergei Tiviakov, Holland (2615)
GM Vladimir Epichin, Rusland (2599)
GM Leinier Dominguez, Cuba (2596)
GM Alexei Fedorov, Hviderusland (2589)
GM Andrey Volokitin, Ukraine (2577)
GM Lazaro Bruzon, Cuba (2573)
GM Maxim Turov, Rusland (2563)
GM Peter Kiriakov, Rusland (2555)
GM Lars Schandorff, Danmark (2545)
GM Jonny Hector, Sverige (2530)
GM Chris Ward, England (2500)
GM Carsten Høi, Danmark (2407)
IM Ole Jakobsen, Danmark (2406)

Information: KSU's hjemmeside: www.ksu.dk,
samt indbydelse i Skakbladet.IM Kim Pilgaard

– revancherede
sig i Budapest.

(Foto: tr)
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il trods for mange mangler, som jeg nok
skal komme nærmere ind på, var påskens

teresseret, men hans krav havde været i over-
kanten. Det er dog næppe sandsynligt, at han
vil kunne blande sig i topstriden mere.

Spillerforeningen (eksisterer den endnu?) var
påfaldende tavs, hvilket var yderst overras-
kende.

DSU’s økonomi er på grund af medlemstil-
bagegangen ikke i spendérhjørnet, hvilket er
forståeligt, men Horsens skal gøre det bedre,
og det kan de!

DM noget særligt
Påske-DM er noget særligt for alle; her møder
man skakvenner fra nær og fjern, får en øl og en
snak. Denne særlige påskeskakstemning er alle
påvirket af.

DM i Greve 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. GM Sune Berg Hansen .................. 2538 • ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 1 6½
2. IM Erling Mortensen ...................... 2444 ½ • ½ ½ 0 1 1 1 ½ 1 6
3. IM Jens Ove Fries Nielsen ............. 2449 ½ ½ • ½ ½ ½ ½ 1 1 1 6
4. GM Lars Schandorff ...................... 2543 ½ ½ ½ • ½ 1 ½ ½ ½ 1 5½
5. Nicolai V. Pedersen ........................ 2429 ½ 1 ½ ½ • ½ ½ ½ 1 0 5
6. IM Klaus Berg ................................ 2432 ½ 0 ½ 0 ½ • ½ ½ ½ ½ 3½
7. GM Carsten Høi, DK ..................... 2411 0 0 ½ ½ ½ ½ • ½ ½ ½ 3½
8. Jan Pedersen ................................... 2419 0 0 0 ½ ½ ½ ½ • ½ 1 3½
9. IM Ole Jakobsen ............................ 2407 0 ½ 0 ½ 0 ½ ½ ½ • ½ 3

10. IM Kim Pilgaard ............................ 2434 0 0 0 0 1 ½ ½ 0 ½ • 2½

DM 2002 i Greve

Jeg holder utrolig meget af skakfolket i Greve
og Solrød og har spillet mange turneringer i
området, men DM 2002 var ikke en af de mest
mindeværdige.

Forandring tiltrængt
Jeg mener at DM-klassen er klar til en grundig
forandring. Kunne man måske veksle mellem
en lukket og åben turnering, evt. en knock-out-
turnering? Det virker som om systemet lider
lidt af „metaltræthed“.

Dansk skak er lidt bagud – ved påskens ho-
vedbestyrelsesmøde besluttedes det endelig at
rate divisionsturneringen. Det har man allerede
gjort i årevis i hele verden, dog med 9 runder,
så FIDE-normer også kan blive aktuelle. Det
bliver spændende at se, hvor mange år der nu
skal bruges på at ændre 7 til 9... måske 15?

Chance for alle
Før turneringen skrev jeg om mandagen i min
avis Kristeligt Dagblad, at alle ti deltagere havde
en chance for at vinde. Lars Schandorff og Sune
Berg Hansen var selvfølgelig klare rating-
favoritter, men Lars er ikke nogen typisk
turneringsvinder, selv om det ofte bliver til top-
placeringer. Sune havde været væk længe fra
turneringsaktivitet og kun spillet klubkampe for
sine klubber i Helsingør, Hamburg og Lund.
Set i bakspejlet gjorde Sune alle mine spekula-
tioner til skamme og vandt overbevisende!

Her følger så beretningen fra de 64 felters
slagmark, som jeg så den...

AF CARSTEN HØI

DM i Greve en stor oplevelse for mig og sikkert
også for de fleste af de andre 350 deltagere. Det
var et slags jubilæum for mig, idet det var min
20. landsholdsklasse med en debut i 1976. Men
Erling Mortensen og Ole Jakobsen har været
med 21 gange; lad os nu se hvem der knækker
Jens Enevoldsens rekord på 23 gange! Jeg var
på hjemmebane i dobbelt betydning. Med bo-
pæl i nabokommunen Ishøj 6 km væk samt et
grundigt kendskab til skønne Greve følte jeg
mig som en lokal helt. Jeg har arbejdet som
underviser på flere forskellige slags skoler i
Greve, bl.a. var jeg for et år siden vikar på spille-
stedet Holmeagerskolen.

Skolens egne faciliteter, bl.a. kantine og toilet-
forhold, var langtfra ideelle til et DM, men mest
savnede man de skaklige initiativer, som alli-
gevel plejer at kunne skabe et godt stævne. DM-
bulletinen udkom vist kun i et par numre, og
der manglede et kommentatorrum og en kom-
mentator. Jeg ved, at Jens Kristiansen var
booket, og jeg så ham også flere gange på ste-
det – hvad gik galt? Det giver det rigtige „pift“,
når man har en ekspert på panelet i kampens
hede. Desuden kom resultater og partier alt for
sent ud på nettet.

Ikke stolte og glade
Som Ole Block helt rigtigt pointerede i af-
slutningstalen, så skal man ikke nedgøre frivil-
lig arbejdskraft. Jeg er enig, men hvorfor skulle
Block så nedgøre hele landsholdsklassen i åb-
ningstalen? „Hvis der skal laves skandale kan
det jo lige så godt komme fra landsholds-
klassen...“ Det forbedrede ikke stemningen.

Senere i turneringen bemærkede en af de jy-
ske deltagere: „Endnu en gang har sjællænderne
vist sig ude af stand til at afholde et DM.“ En
anden påpegede rigtigt: „Hvorfor er arran-
gørerne ikke stolte og glade...“

For landsholdsklassen var vilkårene klart rin-
gere end sædvanligt, og det var måske en med-
virkende årsag til, at Peter Heine Nielsen, Curt
Hansen, Lars Bo Hansen, Henrik Danielsen og
Steffen Petersen ikke kom. Bent Larsen var in-

T

Klar til sidste runde – fra venstreOle Jakobsen Carsten Høi og Jens Ove Fries Nielsen. (Foto: tr).
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Den sædvanlige forsigtighed rundt omkring i
1. runde, men Lars Schandorff spillede et parti
lige efter sit hoved mod Klaus Berg.

Lars Schandorff
Klaus Berg

Slavisk    D17

1. d4, d5, 2. c4, c6 3. Sf3, Sf6 4. Sc3, dxc4 5.
a4, Lf5 6. Se5, Sbd7 7. Sxc4, Sb6 8. Se3!?

En interessant åbningsdiskussion er i gang
mellem to af Danmarks dygtigste teoretikere.
Lars havde vist „opsnappet“ denne variant fra
en af kollegerne i Bundesligaen.

8. -, Le6 9. a5, Sbd5 10. Sexd5, Lxd5 11.
Dc2, Lc4 12. Ta4, Lb5!?

Lars foreslog ved post mortem 12. -, La6.
13. Sxb5, cxb5 14. Ta1, e6.
At slå på d4 ville være for risikabelt.
15. e3, a6 16. Db3, Dd5 17. Dxd5, Lb4† 18.

Ld2, Sxd5 19. Le2, Tc8 20. Ld3.
Det kunne hvid allerede have spillet i 19. træk.
20.-, Kd7 21. Ke2, Lxd2 22. Kxd2, Tc7 23.

Thc1, Thc8 24. Txc7†, Txc7 25. g4!
Hvid vinder nu terræn på kongefløjen. Sort

behøver ikke tabe denne stilling, hvilket man
også var enige om ved de senere analyser, men
Klaus var ikke heldig med sine slutspil ved dette
DM. Han tabte f.eks. en god stilling til Erling
senere i turneringen.

25. -, h6 26. h4, g6 27. g5, h5.
Efter afbytning på g5 kommer hvids tårn først

i h-linjen med fordel.
28. Le4, Sb4?!
Sort skulle have søgt mod et tårnslutspil i

stedet i det følgende. 28. -, Kd6 f.eks.
29. Ta3!, Kc8?! 30. Tc3, Kd7 31. Txc7†,

Kxc7 32. Kc3, Sd5† 33. Lxd5! exd5.
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 34. f3.
Bondeslutspillet er uholdbart for sort, hvil-

ket ikke umiddelbart er let at se.
34. -, b6 35. axb6† Kxb6 36. b4!
Det med bondestrukturer kan Lars! Sort kan

ikke holde stillingen i centrum nu, da han kom-
mer i træktvang.

36. -, a5 37. bxa5†, Kxa5 38. Kb3, Kb6 39.
Kb4, Ka6 40. e4, dxe4 41. fxe4, Kb6 42. d5,
Kc7 43. e5, Kb6 44. d6, Kc6 45. Ka5!, Kd7
46. Kxb5. 1-0.

Da Sune Berg Hansen slog Kim Pilgaard over-
raskende let med sort, lå de to ratingfavoritter
fremme fra start.

I 2. runde viste Nicolai V. Pedersen, at han
har fortjent sin IM-titel. Han spiller koncentre-
ret og målbevidst. I starten af partiet stod Ole
jakobsen dog godt nok.

Nicolai V. Pedersen
Ole Jakobsen

Pirc   B06

1. d4, d6 2. e4, g6 3. Sc3, c6 4. Lc4, e6 5.
Df3, Lg7 6. Sge2.

Hvids udvikling i denne variant er fin, men
sort står solidt og kommer hurtigt med.

6. -, Sd7 7. Lb3, Sgf6 8. 0-0, e5 9. Lg5, h6
10. Le3, 0-0 11. Tad1, De7 12. Tfe1, a6 13.
Dg3, Kh7 14. Dh4, Te8 15. Lg5, Df8 16. a4,
Sh5 17. Le3, exd4 18. Lxd4, Shf6 19. f3, b5
20. Dg3, Se5 21. Lb6, De7 22. Le3, Lb7 23.
Sf4, Tad8.

Hvid har haft initiativ, men nu må sort stå
solidt.

24. Df2, g5?
Svækker vigtige felter og giver atter hvid

angrebschancer.
25. Sd3, Sc4 26. Lc1, Sd7 27. Se2, c5 28. c3,

Sf6 29. Sg3, Lc8 30. Lc2, Kg8 31. h3, Se5 32.
f4!, gxf4 33. Sxf4.

Nu har hvid hele initiativet.
33. -, Le6 34. Tf1, Sh7 35. Sgh5, Df8 36.

Tfe1, Kh8 37. Te3!, De7 38. Sxg7, Kxg7 39.
Sh5†, Kh8 40. Tg3, Tg8 41. Lxh6.

Tidnøden overstået, og sorts stilling er tabt,
men Ole er ikke sådan lige at vælte, og han
kæmper videre.

41. -, Tg6 42. Lg7†, Kg8 43. Df4, Txg3 44.
Dxg3, Sg6 45. e5!, dxe5 46. Txd8†, Dxd8 47.
Lxe5, Lf5!

Med forsvarsideen 48. Lxf5, Dd1† 49. Kh2,
Dxh5 med håb.
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48. Sf6†!, Sxf6 49. Lxf5.
Bonde mere – kongeangreb og et frygtind-

gydende løberpar.
49. -, Sh5 50. Dg4, Sf6 51. Dg5, Dd1† 52.

Kh2, Sh7 53. Dh6!, Dd5 54. Dg7 mat!

Turneringen var præget af en del korte remiser,
hvilket efter min mening er endnu et argument
for, at man skal prøve en open eller knockout.
Spillerne kender hinanden for godt gen-

nem årenes løb. Remispartiet fra 3. runde
mellem mig og Schandorff kan dog ikke kate-
goriseres som andet end et kampparti.

Lars Schandorff
Carsten Høi

Modtaget dronninggambit   D20

1. d4, d5 2. c4, dxc4.
Jeg fik ram på Gausel i KSU’s Jubilæumstur-

nering med modtaget damegambit, så hvorfor
ikke? Efter at have tabt de sidste to sorte partier
til Lars med min elskede kongeinder var dette
forberedt hjemmefra. Inspirationskilder fra ba-
sen: Miles og Spasski!

03. e3, Sf6 4. Lxc4, Sc6(!)
Der skulle spilles lidt frækt i dette parti!
5. Sf3, a6 6. h3.
For at forhindre et Lg4.
6.-, Lf5 7. Sc3, e6 8. 0-0, Ld6 9. De2, Lg6

10. e4, Lh5(!)
Lars havde håbet på 10. -, e5 11. dxe5, Sxe5

12. Sxe5, Lxe5 13. f4!, Lxc3 14. bxc3, Lxe4
15. La3! og sort bliver „skåret over“.

11. g4?!
Meget risikabelt og overraskende for mig.

Sort får et kraftigt angreb for officeren.
11. -, Sxg4 12. hxg4, Lxg4 13. Le3, Df6 14.

Kg2, h5?!
Under partiet så både Lars og jeg „remis-

varianten“ 14. -, Sxd4! 15. Lxd4, Lxf3† 16.
Dxf3, Dg6† 17. Kh3, Dh6† 18. Kg4, Dg6† osv.
Men Lars havde om aftenen konsulteret com-
puteren og påviste gevinst med 18. -, f5† 19.
exf5, g6!! hvorefter sort får matangreb eller
vinder hvids dame efter 20. fxg6, Dxg6† med
fortsat angreb. En svær variant. Sort står dog
stadigvæk meget lovende efter 14. -, h5. En idé
er blandt andet at avancere med h-bonden til
h3.

15. Dd1!, e5.
På 15. -, Dg6 kunne følge 16. Kh1, Df6 17.

Kg2! men endelig ikke 16. Sh4?? Lf3†! Og
hvid bliver mat. Det var en anden god ting for
sort ved h5 – han får feltet g4! i disse kombi-
natoriske sammenhænge.

16. d5, Sd4 17. Lxd4!
Nødvendigt – efter 17. Le2, Sxe2 18. Dxe2,

h4! er bindingen kombineret med angrebet på
hvids konge dødelig.

17. -, exd4 18. e5, Lxe5 19. Te1.
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Erling
Mortensen
– tæt på
omkamp og
GM-titel.
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Nicolai V.
Pedersen
– god debut i
landsholds-
klassen



SKAKBLADET 2002, SIDE 109, NR. 5   .   5

��������
��
���
�
��������
��������
���
����
�������
��������
��������

19. -, 0-0-0.
Under partiet var jeg ikke sikker på 19. -,

dxc3 20. Txe5†, Dxe5 21. Sxe5, Lxd1 22. Txd1,
cxb2 23. d6, hvilket Klaus Berg og jeg senere
fandt ud af, var klart bedst for sort efter 23.-,
cxd6 24. Sxf7, Tf8 25. Sxd6†, Ke7 osv. Des-
uden har sort den spændende fortsættelse her
20. Txe5†, Kd7!? men senere fandt vi 19. -,
dxc3 20. Da4†!? med ret vilde komplikationer.
Nu får Lars konsolideret sig.

20. Se4, Df4 21. Dd3.
Her tilbød Lars remis, hvilket med henblik

på min dårlige tid havde været fornuftigt. Her-
omkring kom jeg tilbage fra toilettet, som jeg jo
benytter af og til med mit store kaffeforbrug.
En gruppe tilskuere omkring bordet gjorde det
nærmest umuligt at komme til brættet, men det
var alligevel at foretrække for senere i turnerin-
gen, hvor toiletterne var besat ustandseligt!

21. -, Ld6 22. Sxd6†, Txd6 23. Se5!, Tf6
24. Dg3, Dd2! 25. Tac1, Kb8 26. Tf1.

Med remistilbud, og da jeg havde knap et
minut og Lars ca. det dobbelte måtte jeg skuffe
tilskuerne for en „bulletafslutning“. En dejlig
kamp!

½-½.

I 4. runde lagde Sune og Lars sig klart i spidsen.
Lars trykkede en Pilgaard ned, der klart spil-
lede under standard i denne turnering for så
bagefter at tage grundig revanche i en lukket
turnering i Budapest.

Kim Pilgaard
Lars Schandorff

Caro-Kann

1. e4, c6 2. d4, d5 3. exd5, cxd5 4. c4, Sf6 5.
Sc3, e6 6. c5, Le7 7. Sf3, 0-0 8. b4, b6 9. Lf4,
Se4 10. Dc2, Sc6 11. Tb1, bxc5 12. Sxe4, dxe4
13. Dxe4.

��������

�����
�
��	�����
��
�����
��������
�������
��������
��������

13. -, Sxd4! 14. Ld3
Ikke 14. Dxa8, Sc2† 15. Ke2, La6† osv.
14.-, Sxf3† 15. Dxf3, Ld7 16. 0-0, cxb4 17.

Tfd1, De8.
Herfra er det oplagt, at hvid ikke har kom-

pensation nok for de to bønder. Han vinder
sidenhen en af bønderne tilbage og... taber slut-
spillet.

18. Le4, La4 19. Te1, Tc8 20. Dh3, f5 21.
Ld3, Dd7 22. De3, Tc6 23. Tbc1, Lf6 24. Txc6,
Lxc6 25. Dxe6†, Dxe6 26. Txe6, Td8 27. Lc2,
Le4 28. Lb3, Ld5 29. Te1, Lxb3 30. axb3,
Lc3 31. Tb1, Kf7 32. Kf1, a5 33. Ke2, Ke6
34. Lc7, Td2† 35. Ke3, Td5 36. Ke2, Td2†
37. Ke3, Td5 38. Ke2, Kd7 39. Lf4, Kc6 40.
Td1.

Taber klart, men stillingen var håbløs.
40. -, Txd1 41. Kxd1, Kb5 42. Kc2, a4 43. f3,

a3 44. Kb1, Kc5 45. Le3†, Kd5 46. h3, Ke5 47.
Lc5, Kf4 48. Lf2, g5 49. Ka2, h5 50. Kb1, g4 51.
fxg4, hxg4 52. hxg4, fxg4 53. Ka2, Ke4 54. Kb1,
Kd3 55. g3, Ld4 56. opgivet.

P.g.a 56. Le1, Lc5 samt Ke2. 0-1.

En god teknik. Mærkeligt nok gik Lars herefter
i stå og spillede resten remis, hvorefter han blev
overhalet af de mere gevinstsøgende og også
lidt heldige, hvad man må sige Jens Ove Fries
var i 5. runde mod „uheldige“ Pilgaard. Uhel-
det var igen ude for Kims vedkommende, da
han tabte til Jan Pedersen i 7. runde med en
sund merbonde og klar gevinststilling. Godt min
klubkammerat som sagt kom tilbage lige efter i
Budapest.

I det hele taget var 5. runde lidt underlig.
Først tabte Pilgaard denne gode stilling – deref-
ter bukkede Ole i en lige stilling mod Sune for
stadigvæk at stå tykt til remis. Sune vandt alli-
gevel på sin gode teknik. Også Klaus fumlede i
et slutspil mod Erling, som han aldrig burde
have tabt.

I 6. runde skulle jeg vinde for at kunne blande
mig i topstriden. Sune førte ganske vist klart
med 4 af 5, men alt bliver jo som bekendt af-
gjort i de sidste to runder. Jeg fik en kæmpe
stilling mod min trænings- og sparringpartner
Ole for derefter at spille sløvt. Der røg også min
sidste „luft“ i turneringen...

Jens Ove sluttede flot af – det gik bl.a. ud over
Jan Pedersen i følgende miniature fra 8. runde:

Jens Ove Fries Nielsen
Jan Pedersen

Dronningindisk

1. d4, e6 2. Sf3, Sf6 3. e3!
En epidemi! Jens Ove vælger dog en forgre-

ning.
3. -, b6 4. Ld3, Lb7 5. 0-0, c5 6. b3, Le7 7.

Lb2, cxd4 8. exd4, 0-0 9. Te1, Sc6 10. a3, a6
11. c4, d5 12. Sc3, Tc8 13. cxd5, Sxd5 14.
Sxd5, Dxd5.

Måske 14. -, exd5 med kun meget lille hvid
fordel.

15. Le4, Dd8? 16. b4, b5 17. De2, Lf6 18.
Tad1, De7.
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19. d5!, exd5 20. Lxh7†!, Kh8 21. Dd2,
Dd6 22. Lb1, Lxb2 23. Dxb2

Med kæmpe fordel.
23. -, Tcd8 24. Sg5, d4 25. Db3! 1-0.
Truslerne i h-linjen lader sig ikke parere.

I sidste runde havde flere spillere chancen for
DM, men Sune viste klasse og gode nerver, idet
han slog mig overbevisende. Erling kunne med
en gevinst over Schandorff have fået omkamp
og måske endnu vigtigere – må man sige – GM-
titlen! Men Schandorff forsvarede sig idérigt
og holdt remis. Slutstillingen var sågar fordel-
agtig for ham.

Et stort tillykke til Sune, der flere gange har
været tæt på, og nu lykkedes det endelig.
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vis folk udtaler sig om ens styrker og svag-
heder, skal man af flere grunde altid lytte

7. -, Se4 er en undervurderet fidusvariant.
8. Dxd8†, Kxd8 9. Sc3, h6 10. b3, Ld7.
‘Mesteren’ spillede 10. -, a5!? 11. Lb2?! Ke8

12. Tfe1? Lb4 13. h3, Se7 14. Te2, Lxc3 15.
Lxc3, Sd5 16. Lb2, Sf4 med sort fordel i et
opvisningsparti tidligere i år. D. Howell - V.
Kramnik, London 2002 (0-1, 40 træk).

11. Lb2, a5!?
Nok bedre 11. -, Kc8 12. Tad1, b6 13. h3,

Se7 14. Td2, c5 15. Tfd1, Le6 16. Se2, g5 17.
Td8†, Kb7 18. Txa8, Kxa8 19. h4, g4 20. Se1,
Sc6 21. Sf4, Lf5 22. Sd5, Lg7 23. Sxc7†. ½-½.
I. Smirin - Z. Almasi, Pula 2001.

12. Tad1.
Truer e5-e6.
12. -, Kc8 13. a4.
En nyhed og bedre end 13. h3(?) Lb4 14. a4,

Lxc3 15. Lxc3, c5 16. g4, Se7 17. e6, Lxe6 18.
Lxg7, Th7 19. Lf6, ½-½, V. Shtyrenkov - R.
Hasangatin, Karvina 2001. Følgende positio-
nelle betragtninger er efter min opfattelse es-
sentielle i denne stilling: Sorts hvidfeltede lø-
ber er den vigtigste brik på brættet, og hvid skal
på alle måder prøve at tæmme den. Til det skal
han bruge sine springere, så dem vil han gerne
beholde. Især vil han ikke bytte dem mod sorts
sortfeltede løber, da det vil gøre den hvidfelt-
ede til ‘konge’. På lang sigt vil hvid gerne rykke
frem med bønderne på kongefløjen. Men hvis
hvid spiller h3-g4 for hurtigt, får sort kraftigt
modspil med h7-h5, så hvid vil meget gerne
have en springer til h5 først, da det stopper sorts
spil på kongefløjen. Hvis sort spiller c6-c5, skal
hvid være klar til at hoppe ind på d5 med en
springer hurtigt. Stillingen er meget kompleks,
og den der kender den bedst, har stor fordel i
praktisk spil.

13. -, b6.
13. -, Lb4!? var et forsøg værd, efter 14. Se2,

(14. Se4, Le6 er lige) kan sort prøve det ute-
matiske 14. -, b5!? med modspil.

14. Td3.
En anden mulighed er 14. h3, som næsten

altid skal spilles på et tidspunkt.
14. -, Le7?!
Ser forkert ud, måske bedre 14. -, c5!? 15.

Tfd1, Lc6 16. Sd5, c4 17. bxc4, Lxa4 18. Se1
med interessant spil. Sort kunne også prøve
14. -, Se7.

15. h3, Sh4.
15. -, Le6(!)
16. Sd4!
Hvid er ved at have godt fat, og sorts brikker

koordinerer dårligt.
16. -, Sg6 17. f4, Lc5.
17. -, Td8 18. Se4, c5 19. Se2, Lc6 20. Txd8†,

Kxd8 21. S2g3 er ikke bedre. Nu får sort lov at
bytte den sortfeltede, men hvid har forbedret
sin stilling nok til at beholde stor fordel.

18. Se4, Lxd4† 19. Txd4, Se7 20. Td2, Tg8?
For passivt.
21. g4, c5 22. f5, Lc6
Her duer 22. -, c4 23.e6! fxe6 24. f6 slet ikke.

Hvid har stor stor fordel.

23. Sg3, g5?!
23. -, Sd5 24. c4, Sb4 25. e6 vinder for hvid
24. c4, Kb7 25. Kf2.
25. Tfd1, Lf3 er der ingen grund til.
25. -, Tad8 26. Tfd1, Kc8 27. Sh5!, Txd2†
27. -, Le4 28. Sf6, Lc2 29. Sxg8 vinder.
28. Txd2, Tf8 29. Sf6, Sg8 30. Sd5, Ld7.
Sidste chance var 30. -, Lxd5 31. cxd5, Td8,

selv om hvid har en kæmpestilling efter 32. f6.
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31. f6!
Sender sorts springer på ‘permanent vaca-

tion’.
31. -, Te8 32. Kg3, Le6 33. Se3, Td8 34.

Txd8†, Kxd8 35. Lc1, c6 36. Sf5.
Resten er teknik, hvid vinder med h4 på et

tidspunkt.
36. -, Kd7 37. Ld2, b5 38. Se3, bxa4.
38. -, b4 39. Sf5, Kc7 40. Le3, Lxf5 41. gxf5,

Kb6 42. h4 og slut.
39. bxa4, h5 40. Lxa5, hxg4 41. hxg4, Kc8

42. Lb6, Kb7 43. Lxc5, Ka6 44. Lb4, c5 45.
Ld2, Kb7 46. Sf5, Kc6 47. Lxg5, Lxc4 48.
Ld2. 1-0.

For kort at vende tilbage til spørgsmålet om
stil, så tror jeg, at alle betragtningerne er delvist
rigtige og ikke nødvendigvis i indbyrdes mod-
strid, selv om det er forholdsvis sjældent, jeg
spiller som en øksemorder! Hvis man har fået
diagnosticeret sin stil, er den i øvrigt af åben-
lyse grunde ikke noget, man bør tale højt om.
Så denne gang hybris kommer jeg sikkert til at
betale dyrt for i point fremover, men som en
glad vinder, er det svært at lade være!

Et spørgsmål om stil?
AF SUNE BERG HANSEN

Danmarksmesterens partier:

godt efter. For det første siger analysen noget
om den, der kommer med den (konkurrenter?),
og hvilke analyseværktøjer vedkommende har
‘til rådighed’. For det andet kan de måske se
noget, man ikke selv kan se – de fleste af os er
jo ‘langsynede’, når det gælder os selv.

Efter jeg havde spillet mod Klaus Berg i 7.
runde, sagde han, at jeg gerne vil angribe og
have initiativet, og han derfor havde ofret en
bonde for at bringe mig i defensiven. Partiet
blev i øvrigt remis, efter jeg havde været pres-
set hele vejen. Det var ikke særlig sjovt at for-
svare sig hele partiet, så umiddelbart synes jeg,
at det Klaus sagde, lød helt rigtigt. Men så læste
jeg en vurdering af mit spil af Hans Jørgen Las-
sen i Weekendavisen: ‘Hans spil er sjældent
prangende, men oftest solidt og effektivt’ (sic!)
Vel også rigtigt? I hvert fald hvis man kigger på
partierne fra DM.

Et par uger efter vandt jeg et taktisk tidnøds-
drama mod William Watson i bundesligaen.
Efterfølgende sagde min modstander, at min
stil kan sammenlignes med en øksemorders!
(‘your typical axekiller style’). I øvrigt sjovt, at
netop Watson mener, jeg spiller vildt, for ifølge
The Complete Najdorf af Gallagher og Nunn
sammenlignede Spassky engang Watsons spil-
lestil med ‘en fulderik med et maskingevær’.

Nu var jeg rigtig forvirret, så jeg spurgte min
rejsekammerat, Jesper Hall, om hans mening.
Han sagde: En principiel allround stil...

Sune Berg Hansen
Jan Pedersen

Spansk   C67    4. runde.

1. e4, e5.
En overraskelse, Jan plejer at spille nogle

småsuspekte franske varianter.
2. Sf3, Sc6 3. Lb5, Sf6.
Berliner-varianten. Efter jeg blev pelset af

Kasparovs sekundant Kharlov i denne åbning
ved VM i New Delhi, var der mange, der kriti-
serede mig for at indlade mig på hovedvarianten
imod én, som just havde arbejdet med varian-
ten i fjorten dage sammen med Kasparov. Kri-
tikerne mente, jeg burde have spillet 4. d3 eller
4. Sc3. Har de ret? Jeg tror det ikke. Jeg kvali-
ficerede mig til VM ved at spille principielt, og
det jeg tror på, så det ville være at bedrage mig
selv at ‘bøje af’. Problemet ved at bøje af er
også, at det har en tendens til at blive en perma-
nent tilstand. (I kender sikkert nogen, der altid
siger: arhhh, ikke lige mod ham, eller ikke lige
i dag osv.). Til sidst bøjer man – ‘af forskellige
grunde’ – af hver gang og ender med at spille
bløde uprincipielle åbninger som 2. c3 sicili-
ansk, afbytnings-fransk, firspringerspil osv. I
dette parti kom det selvfølgelig slet ikke på tale
at ‘bøje af’. Jeg havde hævn til gode i denne
variant og var okay forberedt.

4. 0-0, Sxe4 5. d4, Sd6 6. Lxc6, dxc6
7. dxe5, Sf5.
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Danmarksmester 2002, Sune Berg Hansen,
lykønskes med titlen af Dansk Skak Unions
formand, Ole Block. (Foto: tr)
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En arbejdssejr
Et tyrkisk ordsprog går noget i retning af: ‘Li-
gegyldigt hvor langt du er gået ad den forkerte
vej så vend om!’ Med DM-titlen blev den sid-
ste af mine skakambitioner opfyldt (blive stor-
mester, spille OL, spille VM og vinde DM), så
hvad nu? Det er jo nok for sent at få Billy Idol
hår og blive rockstjerne, og jeg holder meget af
at spille skak, så jeg må vel bare få nogle nye
ambitioner (OL-medaljer f.eks.).

Årets DM var hårdt ramt af ‘reminigitis’
(remisprocenten var hele 62%), og de fleste
fredspiber blev tændt meget hurtigt. Som skak-
journalist og generelt skakinteresseret ved jeg
godt, hvad jeg hellere ville se ved DM: Stormes-
tre som banker hinanden og kamp i hvert ene-
ste parti. Men det får man alt for lidt af under
det nuværende turneringssystem, fordi proble-
met simpelt hen er, at den slags skak er en for-
kert strategi, hvis man vil vinde turneringen.

En måde man kunne løse det på, er ved at
overgå til knockout-formatet. Ved det seneste
FIDE grandprix i Dubai blev der i hvert fald
gjort fremragende reklame for denne turnerings-
type, og det sikrer jo kamp i hvert eneste parti –
hvem ville f.eks. ikke gerne se en blodtørstig
finale imellem Danmarks stærkeste spillere,
Curt Hansen og Peter Heine Nielsen?

Det rolige tempo har ofte en afsmittende ef-
fekt på hele feltet, og jeg blev desværre også
fanget ind med tre relativt hurtige remiser i runde
6-8. Runden inden var jeg dog i kamphumør
mod feltets veteran.

Ole Jakobsen
Sune Berg Hansen

Dronningindisk   E15   5. runde

Inden partiet besluttede jeg at spille, til kun
kongerne var tilbage!

1. d4, Sf6 2. c4, e6 3. Sf3.
Dronningindisk, måske ikke det mest aggres-

sive, men dog en sund og aktiv åbning.
3. -, b6 4. g3, La6 5. Da4.
Sådan spillede Ole også imod Schandorff ved

KSU’s jubilæumsturnering tidligere på året –
megasolidt.

5. -, Lb7 6. Lg2, c5 7. dxc5, Lxc5 8. 0-0,
0-0 9. Sc3, Le7 10. Td1, a6!?

Hovedvarianten er 10. -, Sa6. Teksttrækket
har jeg tidligere benyttet til at få en hurtig remis
imod Hübner i den tyske Bundesliga. Partiet
mod Hübner har ikke været i TWIC, så jeg reg-
nede ikke med, Ole kendte det.

11. Lf4, d6.
Sort spiller en pindsvineopstilling. Som Suba

skriver i Dynamic chess strategy, er der noget
meget tilfredsstillende ved at spille pindsvine-
varianten: ‘det er som at forsvare sandhed, ret-
færdighed og de fattige på én gang.

12. Tac1, Dc7 13. Dc2?!
En nyhed, men lidt blødt. Hvid lader sort få

en meget bekvem opstilling uden sværdslag.
Da3, Db4 og b4 er de kritiske varianter. Jeg
mener dog ikke, sort har nogen problemer her
heller, f.eks. 13. Db4, Se8 14. Sa4, Sd7 15.
Dd2, e5 (15. -, Td8! og sort udligner) 16. Lg5,
Lxg5 17. Dxg5, Sef6 18. Sc3 med hvid fordel,
V. Burmakin - P. Petran, Zalakaros 1992 (1-0
37), 13. Db4, Se8 14. Lg5, Sf6?! 15. Lxf6, gxf6
16. Sd5, exd5 17. cxd5, Dd8 18. Sd4, Kh8 19.
Sc6, Dc7 20. Sd4, Dd8 21. Sc6, Dc7 22. Sd4,
½-½, V. Ivantjuk - J. Lautier, Moskva 2001,
eller 13. Td2, Td8 14. Dd1, Se8 15. b3, Sd7 16.

Sg5, Lxg2 17. Kxg2, h6 18. Sf3, Db7, og sort
står glimrende, B. Grachev - V. E. Tomashevskij
(1-0, 59 træk).

13. -, Td8!?
Ambitiøst. Efter det ‘naturlige’ 13. -, Sbd7

14.Dd2 Se8 opstår en stilling fra pindsvine-
varianten [A30]. Jeg har haft den stilling to
gange (1½ point), og sort har ingen problemer.

14. Dd2, Se8.
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Så er tårnet på den rigtige side. Selv om sorts
stilling ser lidt passiv ud, har hvid ingen måde
at forstærke sit tryk på. Da hvid samtidig altid
skal passe på d5 og b5, men ikke selv har lu-
rende breakmuligheder, står sort vel nærmest
bedst? I det følgende prøver Ole at lave ingen-
ting på en god måde.

15. Lg5, Lxg5 16. Dxg5, Sd7 17. b3, Tac8
18. De3.

Med remistilbud. Et lidt mærkeligt tilbud, jeg
kunne i hvert fald ikke drømme om at tilbyde
remis i en lige stilling mod en spiller med 130
ratingpoint mere end mig selv.

18. -, Sef6 19. h3.
Et luksustræk, hvid tager g4-feltet fra den

sorte springer, men svækker sin kongestilling.
Da sorts initiativ (efter f.eks. b6-b5!) ofte for-
planter sig – først til centrum og siden til konge-
fløjen – er man altid glad, når hvid svækker sin
kongestilling. h3 har faktisk kun mening, hvis
hvid vil spille g4 og angribe på kongefløjen.
Ifølge Korchnoi er h3 ofte det bedste sted til
kongen i denne stillingstype!

19. -, h6(!)
Sort giver sin springer feltet h7 og giver kon-

gen et lufthul.
20.Dd2 Sc5 21. De3.
21. b4, Sce4 22. Sxe4, Lxe4 23. a3, er ca.

lige, men jeg vil helst have sort!
21. -, Db8 22. Td4, Da8!? 23. Tcd1, Se8.
Matthias Wahls afslog engang remis imod

Vaganjan med trækket Sf6-e8! Der står den sik-
kert fint, og så dækker den jo d6, så sort kan få
doblet i c-linien.

24. Th4!?
24. Tg4, Sf6 25. Tgd4 kunne bruges som et

indirekte remistilbud.
24. -, Sd7 25. Thd4, Tc7 26. Se1, Lxg2 27.

Sxg2, Sdf6 28. a4, Tdc8 29. T4d3, Tc6?!
Sort spiller lidt for tematisk. Her havde 29. -,

Tc5! forhindret hvids springermanøvre: 30.
Se1?! Th5! med fordel.

30. Se1!, Db7 31. Sf3, Dc7.
Typisk for pindsvinet – hele c-linien er svag.
32. Se4, Sxe4 33. Dxe4, Sf6.
Sort kan ikke modstå at sætte en primitiv

fælde: 34. Dd4, e5! 33. -, d5! var interessant.
Hvid skal undgå det nærliggende 34. De3?!,
dxc4! 35. Td7, Db8 36. Se5, Td6!, men redder

sig med 34. cxd5!, Sf6 35. d6, Txd6 36. De3.
34. De3, d5 35. Se5, Tc5 36. Dd4!
Eneste træk og godt spillet med kun lidt tid

på klokken.
36. -, dxc4 37. Sxc4, b5.
37. -, Sd5 38. e4, b5 39. axb5, axb5 40. exd5,

Txd5 41. De4, bxc4 42. bxc4, Dxc4 43. Dxc4,
Txc4 44. Txd5, exd5 er remis

38. axb5, axb5 39. Se3.
39. Sd6!?
39. -, Db7 40. Df4, Kh7 41. Sg4, Sh5?!
Et smådesperat gevinstforsøg i en helt lige

stilling.
42. De3, T8c7 43. Kh2, b4 44. Td8, Tc3 45.

De5, T7c5 46. Dd4, f5 47. Td7, Tc7 48. Se5,
Sf6 49. Txc7, Dxc7 50. Sd3, Txb3 51. Sxb4!

Ole lader sig ikke bluffe.
51. -, Se4.
51. -, e5 52. Sd5!, exd4 53. Sxc7, Tb2 54.

Txd4, Txe2 med lige spil.
52. Sd3, Tc3.
52. -, Dc2 53. Tc1, og sort er nødt til 53. -,

Txd3 54. exd3 med remis.
53. Ta1, Tc4.
Et sidste lille trick og Ole, som nu var løbet

tør for chokolade (to plader!) og juice (1 liter –
til næste runde havde han 1,5 liter med!), hop-
pede lige i.

54. Ta7?!
54. De3 er helt lige.
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54. -, Dxg3†.
Naturligvis afleveret med et ordentlig smæld.

Når Kasparov kan slippe af sted med at lave
fagter og aflevere hånlige smil, kan man vel
godt tillade sig at banke brikkerne hårdt i bræt-
tet? Selv om de fleste tilskuere nok tænkte ‘sik-
ken en nar’.

55. fxg3.
Efter Ole havde sundet sig lidt.
55. -, Txd4 56. Te7, Td6 57. Sf4, Sc5 58.

Sh5??
58. h4! og hvid holder nemt remis.
58. -, Kg6 59. Sxg7, Td2!
Nu har sort fine gevinstchancer.
60. Se8, Txe2† 61. Kg1, h5.
For ikke at gå mat.
62. Tg7†, Kh6 63. g4! Se4?
Sort får hallucinationer, efter 63. -, hxg4 64.

hxg4 f4 bør det vinde.
64. Te7, Sg3!? 65. Sc7??
Ole kan ikke holde til presset. Efter  65.Sg7!!

f4 66. Sxe6! er det remis med det samme, nu
derimod vinder sort

65. -, e5 66. gxf5, Sxf5.
Ekstra fribonde og kongeangreb – nem ge-

vinst.
67. Tf7, Sd4 68. Sd5, Td2 69. Se7(?), e4 70.

Tf8(?), e3 0-1.
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Erling Mortensen kommenterer:

Jens Ove Fries Nielsen,J (2454)
Erling Mortensen (2441)

E77    1. runde

Første runde var en rigtig kamprunde – in-
gen partier sluttede remis før træk 20! Jeg hå-
bede at være i form efter weekenden inden at
have spillet to udmærkede partier ved divisions-
afslutningen i Århus.

1. d4, Sf6 2. c4, g6 3. Sc3, Lg7 4. e4, d6 5.
f4, c5 6. d5, 0û0 7. Le2, e6 8. dxe6, fxe6 9. Sf3,
Sc6 10. 0-0.

Alle disse træk kom meget hurtigt. Jeg var
lidt overrasket, da Jens Ove normalt ikke spil-
ler hovedvarianter mod mig.

10. -, a6.
En anden god plan er b6, Lb7, De7 og Tad8

som spillet af Nunn (mod Piket i Højovnstur-
neringen 1992). Jeg bestemte mig til at beholde

løberen på c8 som prævention mod mulighe-
den f4-f5.

11. Kh1, b6 12. Le3.
Efter partiet foreslog Jens Ove 12. Tb1 for at

gennemføre b2-b4. Under alle omstændighe-
der er der ikke tale om nogen gendrivelse af
Kongeindisk. Sort har for god kontrol med cen-
trum.

12. -, Ta7 13. Dd2, Sg4.
Indleder en forceret trækfølge, som løser sorts

åbningsproblemer.
14. Lg1, Lh6 15. Sg5, Lxg5 16. fxg5.
16. Lxg4, Taf7 er fint for sort.
16. -, Sge5.
Dette „evige“ springerfelt kompenserer fuldt

ud tabet af den sortfeltede løber.
17. Txf8† Dxf8 18. Td1, Td7 19. b3, Lb7

20. h3, Db8.
Hvordan spille på gevinst i denne stilling?

Planen er nu Sd8-f7 fulgt af Lc6 og b6-b5, men
hvis hvid forholder sig afventende og spiller a4
i det rigtige øjeblik, må stillingen være holdbar.

21. a3, Sd8 22. b4.
Dette svækker dronningfløjen. Spiller Jens

Ove også på gevinst?
22. -, Dc7 23. b5, axb5 24. Sxb5.
24. cxb5 var også muligt, f.eks. 24. -, d5 (24.

-, Sdf7 25. Lh2, Dd8 26. De3, og sort kan ikke
slå på g5) 25. exd5, exd5 26. Da2 med godt
modspil trods de sorte fribønder.

24. -, Db8 25. Lh2, Sdf7 26. Df4, Lc6 27.
h4.

Igen et risikabelt træk – sort får forbundne
fribønder. 27. Df6, Lxb5 28. cxb5, De8 29. Lf4,
Td8 er lige. Måske 27. a4.

27. -, Lxb5 28. cxb5, Dd8 29. De3.
Selvfølgelig skal d6-d5 forhindres.
29. -, h6.
Mere solidt var 29. -, Da8 fulgt af Da4. Jeg

ville udnytte Jens Oves begyndende tidnød.
Efter 29. -, De8 30. Lf4, d5 31. Dc3, d4 32.
Dg3, Db8 er det svært at slippe ud af bindin-
gen.

30. Dh3, hxg5 31. Dxe6, Kg7.
Bedre sikkert straks 31. -, De7!?
32. h5, De7.
Fælden 32. -, Df6?? 33. h6†, Sxh6 34. Lxe5

var for gennemskuelig.

ette års kandidatklasse var en åben affære
med et par knebne ratingfavoritter i Lars

33. Dh3.
Bondegevinsten efter 33. Lxe5†, Sxe5 34.

Dxe7†, Txe7 35. Txd6, giver sort stærkt mod-
spil med 35. -, c4.

33. -, Td8 34. hxg6, Sxg6 35. Df5.
Ikke 35. Lh5, Th8.
35. -, Sfe5 36. Df2, Th8.
Bedre var straks 36. -, Tf8 37. De3, Sf4.
37. Kg1, Tf8 38. De3, Sf4 39. Lf1.

��������
��������
�
�
����
��
���
�
��������
��������
��������
��������

39. -, Tf6.
Ikke den bedste opstilling af de tunge offi-

cerer. Dette felt skulle reserveres dronningen.
Varianten 39. -, Df6 40. Dc3?!, Th8 41. Dd2,
Sh3†! viser nogle af pointerne. Også 39. -, Sg4
40. Dc3† Df6 var fordelagtigt for sort.

40. Dc3, Sfg6?
40. -, Sg4 41. Dg3, Sxh2 42. Dxg5†, Sg6 43.

Kxh2, Dxe4 med nogen fordel.
41. a4, Sf4 42. a5.
Jens Ove udnytter sine to ekstra tempi til at

skabe modspil med b-bonden.
42. -, bxa5 43. b6.
43. Dxa5.
43. -, Sc6 44. Lxf4, gxf4 45. b7, Dxb7 46.

Txd6, Sd4 47. Txf6, Kxf6 48. Dxc5, Db4.
Også 48. -, Dxe4 49. Dxa5, De3† 50. Kh2

må være holdbart for hvid.
49. Dd5, a4 50. Lc4, De1† 51. Kh2, Dg3†

52. Kh1, Dh4† 53. Kg1, De1† 54. Kh2, remis.
Et vigtigt parti med slutstillingen in mente.

Jeg var skuffet over ikke at have udnyttet mine
chancer i tidnøden. ½-½.

Overnatning
i forbindelse med
DM-stævner
Det har været kutyme, at man har kunnet
overnatte billigt på diverse spillesteder i
forbindelse med påskestævnerne. Således
var det også tilfældet ved årets DM-stævne
i Greve.

De fleste år har der været problemer med
overnatningen, da der i mange tilfælde er
blevet afleveret lokaler, der i værste fald
har været udsat for hærværk og i bedste
fald kun er svinet til i et urimeligt omfang
efter en uges fest.

I år var vi blevet advaret mod at lave
overnatning på skolen, men vi mente, at
der skulle være en mulighed for at stude-
rende og andre med ondt i økonomien
kunne deltage i DM-stævnet uden at skulle
bo på hotel.

Det viste sig dog, at vi skulle have hørt
på de advarende røster: Lokalerne der var
benyttet til overnatning var i så dårlig stand
efter DM-stævnet, at de ikke kunne benyt-
tes af skolen til undervisning i to dage. Ud
over at gulvet var fyldt med øl-og vinsjatter
fandtes der også tydelige tegn på, at di-
verse efterladenskaber efter indtagelse af
øl/vin var afleveret i lokalerne i stedet for
på toiletterne. Herudover var lavet hærværk
i et ikke ubetydeligt omfang: graffiti på
vinduer, tavler mv. (ikke umiddelbart af-
vaskelige farver), dyre ordbøger anvendt
udendørs som fodboldmål, bordtennisbats
mv. og efterladt udendørs, elevers arbej-
der spredt rundt i lokaler, gange mv.

Selv om de overnattende gæster har be-
talt depositum, så dækker dette ikke om-
kostningerne. Et andet problem er, at DM-
arrangørerne har fået store problemer med
at låne lokaler i fremtiden.

Vi vil derfor opfordre alle fremtidige
DM-arrangører til meget kraftigt at over-
veje, om det kan betale sig at have over-
nattende gæster.

Verner Christensen

Kandidatklassen

mod Linus Olsson blev i øvrigt tildelt Politi-
kens skønhedspræmie som hele DM-turnerin-
gens flotteste parti.

Men det ene af topopgørene i 5. runde lev-
nede ikke den store tvivl om, hvorvidt det var
ungdommen eller alderdommen, som kandide-
rede til næste års landsholdsklasse:

Davor Palo kommenterer;

Jørgen Hvenekilde (2260)
Davor Palo (2337)

D47  5. runde

1. d4, Sf6 2. c4, e6 3. Sc3, d5 4. Sf3, c6 5. e3,
Sbd7 6. Ld3, dxc4 7. Lxc4, b5 8. Ld3, Lb7 9.
0-0, b4 10.Se2?!

Lidt slapt. Hovedvarianten er Se4.

AF CASPER RASMUSSEN

Borbjerggaard og Davor Palo og en del outsi-
dere, f.eks. Thorbjørn Bromann med sit kanon-
resultat fra Rilton Cup og Christian Kyndel,
der kort forinden havde vist stærkt spil i den
afsluttende dobbeltrunde i 1. division.

Og efter 4. runde var der da også fire spillere
side om side med 3 point: Davor Palo, Thor-
bjørn Bromann, Christian Kyndel og .... Jørgen
Hvenekilde! Med al respekt, så var der nok ikke
nogen, som før turneringen havde regnet med
at se kandidatklassens absolutte alderspræsident
blande sig i topstriden, selv ikke efter hans flotte
præstation i Linares Open. Men en elegant
angrebssejr over den svenske deltager Linus
Olsson kombineret med en lidt heldig sejr over
Esben Lund var ikke til at tage fejl af! Partiet
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Davor Palo – 16 år og
landsholdsspiller
Årets kandidatklasse fik en meget ung vin-
der, 16-årige Davor Palo fra Skolernes
Skakklub i Århus. Men samtidig en vinder
med stor erfaring og et enormt potentiale,
for sin unge alder til trods har Davor Palo
allerede deltaget tre gange tidligere i kan-
didatklassen og i disse fire turneringer kun
tabt et enkelt parti.

Davor Palo er født i Bosnien og kom i
1993 til Danmark sammen med sin fami-
lie. Faderen er ingeniør, skakreglerne
kunne de, og eftersom klubskak åbner mu-
lighed for nye venskabelige kontakter, kom
Davor tidligt i skakklub. Først blev det dog
kun til en enkelt aften i Allerød, men fra
april 1995 i Ry, hvor han snart blev bidt af
skak og rykkede op gennem rækkerne med
ekspresfart. Fra 1996 var han samtidig B-
medlem i Skanderborg, og markerede sig
også her som en af mest entusiastiske og
talentfulde unge spillere. I 1998 blev han
mesterspiller, kun 12 år gammel, og de
seneste tre sæsoner har han spillet for
1. divisionsklubben Skolerne.

Han har deltaget ved VM for ungdom
de seneste fem år og sidste år ligeledes ved
EM for ungdom. Hver gang med fine re-
sultater, der lægger op til et snarligt inter-
nationalt gennembrud.

Bedste enkeltresultat er sejren sidste år
ved EM over den senere europamester Er-
nesto Inarkiew fra Rusland.

Davor Palo er blevet trænet af bl.a. top-
spillerne Allan Holst og IM Klaus Berg,
og i øjeblikket trænes han af Casper Ras-
mussen og GM Peter Heine Nielsen. Elo-
tallet er nu oppe omkring 2400, og styrken
nærmer sig klart International Mester.

Når Davor Palo om 1½ måned afslutter
folkeskolens 10. klasse, har han familiens
accept til at holde et sabbatår. Ikke et tradi-
tionelt fjumreår, men en periode, hvor han
med god samvittighed kan gøre det, han
måske ville have gjort alligevel trods tru-
ende lektier og skoleopgaver: studere skak.
Om et år skal situationen så genvurderes,
for hvor fascinerende skak end er, giver
det kun yderst sjældent brød på bordet.

Thorbjørn Rosenlund

10. -, c5 11.Sg3 Le7!
Efter et dxc5 ville sort gerne slå igen med

springeren. På det mere naturlige 11. -, Ld6
kunne der følge 12.dxc5, Sxc5 og nu den irrite-
rende skak, 13. Lb5†.

12. dxc5, 0-0!
Sort venter med at slå på c5.
13. c6, Lxc6 14. Sd4, Lb7 15. Te1, Db6.
Sort står allerede bedst, på trods af den ret

symmetriske bondestilling. Hvid har problemer
med at gøre sin udvikling færdig.

16. Sh5?!
16. b3! giver større chancer for at neutrali-

sere sorts udviklingsforspring.
16. -, Tfd8.
Nu har hvid allerede problemer med d-lini-

en.
17. f4.
For at stoppe e6-e5, men trækket skaber

svækkelser i den hvide lejr.
17. -, Lc5 18. Sb3, Dc6 19. Lf1, Lb6 20.

Ld2, a5 21. a3, Sxh5 22. Dxh5, Sf6.
22. -, Dc2 var en anden mulighed. Det er dog

fristende at tvinge hvids løber tilbage til c1.
23. Db5, Se4!
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24. Dxc6.
Ja, for hvid taber efter 24. Tad1, Dxb5 25.

Lxb5, bxa3 26. bxa3, a4! 27.Sd4, Sxd2
28.Txd2, La5 med kvalitetsgevinst.

24. -, Lxc6 25. Lc1.
Ikke 25. Tad1, La4!
25. -, La4 26. Sd4.
Nu håbede hvid på 26. -, Lxd4 27. exd4,

Txd4, men sort har en forceret gevinst. 26. -,
Txd4! 27. exd4, Lxd4† 28. Le3, Lxb2 29. axb4,
Lxa1 30. Txa1, axb4 31. Lb5, Sc3 32. Lxa4,
Txa4. 0-1.

Det andet topopgør – Kyndel mod Bromann –
endte remis. At Bromanns sidste fem partier i
turneringen alle endte remis kan godt undre lidt
– man forventede ligesom, han ville mere efter
den gode start med 2 af 2, men der er selvfølge-
lig altid to om at bestemme ved brættet. Lars
Borbjerggaard vandt også i 5. runde, og der-
med var der lagt op til en finale i 6. og næstsid-
ste runde mellem de to højestratede. En ofte
brugt strategi i den situation er at tage en hurtig
remis og overlade afgørelsen til næste dag, men
Davor Palo ville mere med de hvide brikker:

Davor Palo kommenterer;

Davor Palo (2337)
Lars Borbjerggaard (2368)

E94   6. runde

1. d4, Sf6 2. c4, g6 3. Sc3, Lg7 4. Sf3, 0-0 5.

e4, d6 6. Le2, e5 7. 0-0, Sa6 8. Le3, c6 9. Tb1.
Mere normalt er 9. d5, men pludselig spil-

lede jeg dette...
9. -, De7 10. d5, c5?
10. -, Sg4! er klart bedre.
11. Sd2, Se8 12. a3, f5 13. f3, f4 14. Lf2, g5

15. b4, b6 16. bxc5, bxc5?!
16. -, dxc5 var vel bedre. I partiet får sort

overhovedet ikke tid til at dække alle indbruds-
felterne.

17. Da4, Sb8 18. Sb3.
På vej til c6. Hvid står klart bedst.
18. -, Ld7.
Sort forhindrer det, men hvid kan opstille en

ny trussel...
19. Da5, h5 20. Sxc5!, dxc5 21. Lxc5, Df6

22. Lxf8, Lxf8 23. c5.
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Simpelt. Hvid skal undgå at blive sat mat, så
afgør hvids fribønder. I dette tilfælde har sort
ikke angrebsressourcer nok.

23. -, g4 24. Tfc1, Dg5 25. Tc2, h4 26. Kh1,
h3 27. gxh3, g3 28. Lf1.

Nu giver manøvren Tc1-c2 god mening.
28. -, Dh5 29. Lg2, Lxh3 30. Lxh3, Dxh3

31. Dd8!, Dh5 32. Tg2, Dxf3 33. Dxe8, Dxc3
34. hxg3.

Åbner for sluserne...
34. -, f3 35. Th2, Dxc5 36. De6†, Kg7 37.

Tb7†. 1-0.

Ved siden af dette parti sad de to juniorer Allan
Stig Rasmussen og Christian Kyndel Pedersen
og spillede om at skulle møde Davor i sidste
runde juniorlandstræner Per Andreasen var ty-
deligt i sit es under hele turneringen! På et tids-
punkt overspillede Christian, der havde afslået
et hurtigt remistilbud, sin stilling og måtte sande,
at Allans ekstraofficer vejede tungere end hans
egne fribønder. Dette parti ville jeg gerne have
vist her, men af en eller anden grund findes
Kandidatklassens partier kun til og med 3. runde
på DM-stævnets hjemmeside.

Det betød, at før sidste runde havde Davor 5
p, mens Allan Stig lå som den nærmeste (og
eneste) forfølger på 4½ p. Men Allan Stig var
tilsyneladende ikke rigtig interesseret i at ud-
fordre Davor, bestemt heller ikke noget taknem-
meligt job med de sorte brikker. Så det endte
med en hurtig halv, lidt ratingpoint til Allan
Stig (de er jo bestemt heller ikke at kimse ad)
og en velfortjent sejr i Kandidatklassen til
Davor! Det bliver bestemt spændende at se ham
i Landsholdsklassen næste år.

Min egen rolle i turneringen? Joh, jeg boede
på værelse med Davor. Forrige år i Nyborg
boede jeg på værelse med Peter Heine, der som
bekendt blev DM. Hvem vil bo sammen med
mig til næste år? �
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Foto: Svend Svendsen.
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Skønhedspræmierne
Politikens skønhedspræmie blev vundet af Jør-
gen Hvenekilde for angrebssejren over den
svenske gæst i kandidatklassen, Linus Olsson.

Sune Berg Hansen kommenterer:

Jørgen Hvenekilde
Linus Olsson

Benoni   A65     2. runde

1. d4, Sf6 2. c4, c5 3. d5, e6 4. Sc3, exd5 5.
cxd5, d6 6. e4, g6 7. Ld3, Lg7 8. Sge2.

Sådan har Jørgen spillet i mange år. Varian-
ten blev populær, efter at Penrose sensationelt
slog selveste Tal ved OL i Leipzig 1960. Syste-
met er langsomt, men bestemt ikke uden gift, og
det passer taktikeren Hvenekilde vældig godt.

8. -, 0-0 9. 0-0, Te8 10. Sg3, Sa6?!
Virker ulogisk, bedre 10. -, Sbd7.
11. h3, Tb8 12. Lg5!?
Et drilletræk. Hvenekilde vil fremprovokere

svækkelser i sorts kongestilling.
12. -, h6 13. Le3, Sc7 14. Dd2, Kh7 15.

Tad1, b5 16. Tfe1, c4?
En positionel fejl, som giver hvid d4-feltet til

e2-springeren – den står ellers tit og visner på
g3 i denne variant.

DM-resultater
På DM-stævnets hjemmeside...
www.skakdm.dk (eller via www.skak.dk)
findes enkeltresultater i samtlige grupper.
Her følger slutstillinger og præmietagere:

Kandidatklassen:
1. Davor Palo, Skolernes Skakklub, 5½
2. Allan Stig Rasmussen , Jetsmark, 5
3. Lars Borbjerggaard, Sydøstfyn, 4½
4. Thorbjørn Bromann, Brønshøj, 4½
5. Jørgen Hvenekilde, Skakspilleren, 4
6. Christian Kyndel Pedersen, Nordre, 4
7. David Bekker-Jensen, Helsinge, 4
8. Esben Lund, Skakklubben K41, 4
9. Anders Helledie, Jetsmark, 4

10. Casper Rasmussen, Skolernes, 3½
11. Oksana Vovk, Næstved, 3½
12. Nicholas Roland Nielsen, Helsingør, 3
13. Anders Bodholt Nielsen, Viborg, 3
14. Jan Nordenbæk Pedersen, Sydøstfyn, 2½
15. Linus Olsson, Skakklubben Sydkysten, 2½
16. Jan T. Mortensen, Allerød, 2½
17. Dimon Poul Pedersen, Helsingør, 1½
18. Bo Rasmussen, Nordfalster, 1½

Junior-DM
(bedst u. 20 år i kandidatklassen):

1. Davor Palo, Skolernes Skakklub, 5½
2. Allan Stig Rasmussen, Jetsmark, 5
3. Christian Kyndel Pedersen, Nordre, 4
4. Anders Helledie, Jetsmark, 4

Veteranklassen (30 delt., 5 runder):
1. Bjørn Laursen, Evans, 4
2. Peter Ove Krogh, Sydkysten, 4
3. Claus Nørregaard, Skødstrup, 3½
4. Henning Møller, Skanderborg, 3½

Lyn-DM:
Tomas Hutters er DM i lyn 2002 efter finalesejr
2-1 over Allan Stig Rasmussen.

DM i Parlyn:
Premiereturneringen i denne ny disciplin blev
vundet af Allan Stig Rasmussen / Linus Olsson.

Mester A7-1:
1. Mikkel Strange, Sydkysten, 5½
2. Hans Dahl Pedersen, Sydkysten, 5

Mester A7-2:
1. Martin Lind Mortensen, Frem, 5½
2. Leif Jensen, Nykøbing Sjælland, 5

Mester A7-3:
1. Asger Paaske, Brønshøj, 5
2. Morten Kjær Poulsen, Viby, 4½

Mester A7-4:
1. Jacob G. Andersen, Roskilde, 5
2. Benny Grønhøj, Aars, 5

Mester M7 (30 delt.):
1. Filip Casper Reuter, K41, 6
2. Peter Bjørntoft, Helsinge, 5½
3. Eric Brøndum, K41, 4½
4. Christian Kongsted, KS, 4½

Mester 5-1 (14 delt.):
1. Kim Skaanning, Frem, 3½
2. Flemming Hundebøll, Silkeborg, 3½
3. Tom Petri Petersen, Nordre, 3

Mester 5-2 (12 delt.):
1. Per Auchenberg, AS 1904, 4
2. Heinrick Dalsgaard Almind, Kjellerup, 3½
3. Kim Nyvang Andersen, FHS, 3½

Basis 7-1 (32 delt.) :
1. Thomas K. Andersen, Viborg, 6½
2. Rune L. Pedersen, Rødovre, 5½
3. Henrik Mortensen, Helsingør, 5
4. Benjamin H. Jacobsen, Tjele, 5

Basis 7-2 (32 delt.):
1. Lars Jensen, AS 1904, 6½
2. Lars Wisler Pedersen, Grindsted, 6
3. Erol Taskiran, Sydkysten, 5
4. Ali Ghani, Sydkysten, 5

Basis 5-1 (16 delt.):
1. Jens Nielsen, Centrum, 4
2. Morten Lyck Hansen, Slagelse, 3½
3. Joachim Knudsen, Springeren Kolding, 3

Basis 5-2 (16 delt.):
1. Jesper Bruun, Frem, 3½
2. Benjamin Skjoldan, Skovlunde, 3½
3. Erik Sværke Hansen, AA 1904, 3½

Basis 5-3 (16 delt.):
1. Christian Korup Schmidt, Skolerne, 4
2. Claus B. Jørgensen, IBM-Klubben, 3½
3. Bjarke Næsby Andreasen, Nr.sundby, 3½

Basis 5-4 (16 delt.):
1. Morten Rasmussen, Skanderborg, 4½
2. Thomas Larsen Frederikssund, 4
3. Alexander Rosenkilde, Tåstrup, 3½

Basis 5-5 (16 delt.):
1. Søren Vedel Pedersen, Øbro, 4½
2. Brian E. Kristiansen, Læseforeningen, 3½
3. Casper Emeke Michael, Odysseus, 3½

Basis 5-6 (16 delt.):
1. Claus Maegaard Nielsen, Brøndby, 4½
2. Bjarne Eiholt, enkeltmedlem, 4
3. Orla Eilegaard Jørgensen, Odysseus, 3½

Basis 5-7 (16 delt.):
1. Steen Bjørn, Frederikssund, 4
2. Oliver Jakobcic, Kerteminde, 3½
3. Andreas D. Sørensen, Viby, 3½

Basis 5-8 (12 delt.):
1. Morten Toftegård Nielsen, Dragsholm, 4
2. Aage Sørensen, Aalborg, 3½
3. Simon Rise Madsen, Svogerslev, 3½

Basis 5-9 (12 delt.):
1. Leif Jørgensen, Sydkysten, 4½
2. Jesper Hoffmann, Køge, 4
3. Frederik Mikkelsen, Skovlunde, 4

17. Lb1, b4?
Svækker.
18. Sce2, a5 19. Sd4, Ld7 20. Tc1!
Vinder en bonde.
20. -, Lb5 21. Sxb5, Sxb5 22. Txc4, Sd7 23.

f4, Sb6 24. Tc6, Sa4 25. Dc2, Sxb2 26. e5!!
Her må hvid allerede havde besluttet sig for

det følgende offer.
26. -, dxe5
Andre træk var ikke bedre.

��������
��������
�������


	��
���
�
������
��������
��������
��������

Det følgende træk er nærliggende, men kræ-
ver alligevel et vist mod, da det er meget svært
at overskue stillingen efter træk 30.

27. Txg6!
Sparker døren ind til sorts kongestilling.
27. -, fxg6 28. Dxg6† Kg8 29. Sh5, Tb7 30.

fxe5!
Indtil videre har hvid kun en bonde for tår-

net, men sort kan selvfølgelig ikke modstå det
hvide angreb, som foregår med alle brikkerne.

30. -, Txe5 31. Dh7† Kf8 32. Tf1† Ke8 33.
Sxg7†

33. Dg6† var en anelse mere præcist.
33. -, Kd7 34. Se6† Kc8 35. Dc2† Tc7 36.

Dxb2.
Sort ender med en officer i underskud samt
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Jørgen
Hvenekilde
– modigt
angrebsspil.
(Foto: tr)
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er skal lidt fornyelse til, tænkte vi og slog
til, da vi fik skriftlig invitation til skak i

104 spillere var mesterspillere. Mogens har til
daglig 1826 i rating, men røg op på den rigtige
side af 2000.

Da dagens kamp på fin vis først startede kl.
16.00 var der god tid til at være turist i Prag.
Der er masser at se på, og turleder Carsten An-
dersen sørgede for, at det blev til meget mere
end en vandring på Karlsbroen. Carsten har
besøgt Prag omkring 40 gange, så vi var næ-
sten på hjemmebane.

Som afslutning på denne beretning skal vi se
ét af Mogens Gretes partier. Det er særligt inte-
ressant p.g.a. slutspillet som er af den type, der
bør vindes, men ikke altid kan vindes:

Mogens Grete (1826)
Colin Costello (2115)

Dronninggambit   D38

1. d4, d5 2. c4, e6 3. Sf3, Sf6 4. Sc3, Lb4 5.
e3, c5 6. a3, Lxc3† 7. bxc3, Sbd7 8. Dc2, 0-0
9. Ld3, b6 10. cxd5, exd5 11. 0-0, Lb7 12.
Se5, Dc7 13. f4, Se4 14. Sxd7, Dxd7 15. Lxe4,
dxe4 16. f5?!

Måske er Td1 bedre. Hvid har problemer med
løberen på c1.

16. -, f6 17. Lb2, Tac8 18. Tad1, De7 19.
Tf4.

19. d5 var et forsøg værd.
19. -, cxd4 20. Txd4, Tfd8 21. Db3† Kh8

22. Db4, Dxb4 23. cxb4, Txd4 24. Lxd4, Kg8.
Mogens er havnet i et slutspil, der lugter af

remis. Sort kan muligvis anbringe kongen på
d5.

25. g4, Kf7 26. h4, h6 27. g5, h5 28. Tf2,
Tc1† 29. Kh2, Lc8 30. Kg2, La6 31. Kg3,
Ld3 32. a4, Tb1 33. a5, Txb4 34. axb6, axb6
35. Ta2.
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Hvid er midlertidigt en bonde bagud, men
truer voldsomt med at spille g5-g6† og bryde
ind på 7. række med gevinst af g-bonden. I sin
desperation giver sort en kvalitet.

35. -, Txd4 36. exd4, fxg5 37. hxg5, e3 38.
Ta7†, Ke8?

38. -, Kf8 var bedre.
39. f6, gxf6 40. gxf6, e2 41. Te7† Kf8 42.

d5, e1D† 43. Txe1, Kf7 44. Te6, Lc4 45. Txb6,
Lxd5 46. Kf4, h4 47. Ke5, Lf3 48. Tb8, h3 49.
Th8, Lg4 50. Th7† Kf8 51. Kd6, Lf5 52. Th5,
Lg4 53. Th4, Lf5 54. Ke5, Ld7 55. Th8† Kf7
56. Th7† Ke8 57. Te7† Kd8 58. Kd6, Le8 59.
f7 og sort opgav. 1-0.

Prag Open 2002

en håbløs kongestilling og valgte at opgive.
Lækkert! 1-0.

Dansk Skak Journalistforenings præmie for det
bedste parti i basis-grupperne tilfaldt Erol
Taskiran, Sydkysten, for følgende fine angrebs-
parti spillet i Basis-7-2:

Thorbjørn Rosenlund kommenterer:

Ali Ghani, Sydkysten
Erol Taskiran, Sydkysten

Slavisk   D10

1. d4, d5 2. c4, c6 3. Sc3, Sf6 4. Lf4, e6 5.
Sf3, Le7 6. e3, 0û0 7. h3, Sbd7 8. c5, b6 9. b4,
bxc5 10. bxc5, Da5 11. Dd2, Ld8 12. Ld3.

Her kunne hvid bedre have bevaret terræn-
fordelen ved at indskyde 12. Ld6.

12. -, Lc7 13. Lxc7, Dxc7 14. 0-0, e5.
Selv om sort valgte at afbytte sin ‘gode’, sort-

feltede løber har han nu nogenlunde udligning.
15. Lf5, e4 16. Sh2, g6 17. Lxd7, Lxd7 18.

f4, Sh5 19. Se2, f5 20. Tab1, Tab8 21. Tfc1,
Lc8 22. Kf2.

Med dette træk tilbød hvid remis, men da
sorts løber er ved at forvandle sig fra ‘dårlig’ til
en magtfaktor, afslår han.

22. -, g4, fxg4 24. hxg4, Sg7 25. g5, Se6 26.

Kg2? Ld3?
Her havde løberen første gang mulighed for

at gribe afgørende ind: 26. -, Lxe2 27. Dxe2,
Txf4! og sort vinder en bonde med fortsat an-
greb.

27. Tb3, Lb5.
Og her var 27. -, Lxe2 igen stærkt, men sort

vil bevare løberens kontrol med felterne om-
kring den hvide konge.

28. Tcb1?
Hvid ser ikke faren. Efter 23. Sc3 stod han

ikke dårligt.
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28. -, Sxg5!!

En herlig matkombination med springer- og
magnettårnoffer.

29. fxg5, Tf2†! 30. Kxf2, Dxh2† 31. Ke1,
Dh1† 32. Kf2, Tf8† 33. Sf4, Dh2†.

Nu ser man, at Lb5 holder den hvide konge
væk fra felterne f1 og e2.

34. Ke1, Dg1 mat! 0-1.

AF FRANK PETERSEN

Tjekkiet. Vi drog af sted til Prag Open 2002
den 1. februar og vendte hjem igen den 10.,
masser af inspiration og oplevelser rigere. I alt
ni spillere fordelt på klubberne Aabenraa, Bov
og Alssund. Derudover havde Henry Jensen sin
kone Ulla med som sekundant.

Alt i alt en gruppe skakinteresserede amatø-
rer, der lige omtrent mestrede reglerne for en
schweizer rundelægning, og som skulle vænne
sig til at underskrive noteringslister på bedste
stormester manér. Oveni kom tilvænningen til
sorte løbere med hvid knop og omvendt. Det
gik såmænd alt sammen. Overnatning foregik
på spillestedet, der lå i den syd-vestlige del af
Prag, ca. 25 minutter fra centrum.

I alt 104 spillere fra 20 nationer deltog, Dan-
mark lå på 4. pladsen med ni deltagere. Men det
var også den højeste placering vi fik, når vi lige
ser bort fra den gode placering som bedst re-
præsenterede land ved besøget på det lokale
bryggeri.

Vinder blev den titelløse Jerzy Slaby fra Po-
len, der med 2244 ikke synede af så meget, men
dog hentede 7½ point af 9 hjem foran bl.a. FM
Maxim Chetverik, Rusland. 7 point og IM
Krzystof Zolnierowicz, Polen, 6 point.

Ligeledes 6 point, men med dårligere kor-
rektion og derfor på en 18. plads, kom vores
Mogens Grete, Aabenraa Skakklub. Mogens
tabte kun i 1. runde, og mødte otte Elo-ratede
spillere gennem turneringen. En rigtig flot
præstation set i lyset af, at 60 af turneringens
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Dos Hermanas
Fem danskere deltog i årets open i spanske Dos
Hermanas med en 34. plads blandt 114 spillere
som bedste resultat. GM Vallejo Pons, Spanien,
vandt med 7½ point af 9 foran fem spillere med
7 point, heriblandt vinderen af Morsø Invi-
tational, GM Alexander Rustemov.

Danskerne scorede som følger: Tim Jaksland
og Jesper Lauridsen 5½, Lars Kjøller Nilsson
4½, Jessper Fisher og Peter Svendsen 4.

Cappelle la Grande
Den franske open i Cappelle La Grande havde
to danske deltagere, Kim Pilgaard og Davor
Palo blandt de i alt 678(!) deltagere. Begge kla-
rede sig glimrende, IM Pilgard scorede 6½ point
af 9, og Davor Palos 5½ point blev opnået trods
hele fem modstandere over 2500 i rating.
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n skakklub med knap 20 medlemmer ar-
rangerer GM-turnering kategori 10. Det

færdiggøre en titel. Jeg selv skulle bruge turne-
ringen som opvarmning til årets ‘store’ begi-
venhed... tsk, tsk, DM I Greve. Min forventnin-
ger var derfor mere af social karakter, 10 dage
sammen med mine forældre, hvor Klaus i øv-
rigt også overnattede.

Turneringen startede med pomp og pragt,
reception og lodtrækning på rådhuset med kran-
sekage, champagne og tale af borgmesteren.
Turneringen blev spillet i et klasselokale på
Morsø Gymnasium, hvor der også foregik fæl-
les spisning før og efter runderne.

EDB’en/elektronikken var et kapitel for sig
selv – fremragende. Arrangørerne og turnerings-
lederen fik alt til at glide uden problemer af
nogen slags – godt gået. Den lokale avis dæk-
kede arrangementet med halvsides artikler dag-
ligt, TV Midt Vest var til stede, og landsdæk-
kende aviser var ej heller tilbageholdende.

Ovenstående er efter min mening nogle af

årsagerne til, at turneringen blev en kæmpe suc-
ces. I tabellen samt rammen nederst på siden er
de andre årsager tilsat mine uforbeholdne kom-
mentarer.

Og så til skakken...
Efter et fint parti af Klaus kommer vi ind efter
hvids 48. træk.
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Levin Aronian - Klaus Berg

Sort står til gevinst, men det er ikke så let
som det ser ud. Partiet fortsatte:

48. -, g5??
Ser ud til at vinde, men...
49. g4!
Fy for pokker.
49. -, fxg4 50. fxg5, g3 51. gxf6, gxh2 52.

f7, h1(D) 53. f8(D)
Og partiet blev remis. I stedet skulle sort have

tvunget den hvide konge ned på e1 før han spil-

Morsø Invitational 2002 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 pts.

1. GM Alexander Rustemov, Rusland 2607 • ½ ½ ½ ½ ½ ½ 1 1 1 6
2. IM David Navara, Tjekkiet ............ 2531 ½ • ½ ½ 1 0 ½ 1 1 1 6
3. IM Andrei Sokolov, Letland .......... 2512 ½ ½ • 1 1 ½ ½ ½ ½ ½ 5½
4. IM Klaus Berg, Danmark ............... 2418 ½ ½ 0 • ½ ½ ½ 1 ½ 1 5
5. IM Steffen Pedersen, Danmark ...... 2440 ½ 0 0 ½ • 1 ½ 1 1 ½ 5
6. GM Levon Aronian, Armenien ...... 2584 ½ 1 ½ ½ 0 • 0 ½ ½ 1 4½
7. Jan Pedersen, Danmark .................. 2413 ½ ½ ½ ½ ½ 1 • 0 0 ½ 4
8. GM Normunds Miezis, Letland ..... 2498 0 0 ½ 0 0 ½ 1 • 1 1 4
9. IM Michael Prusikhin, Tyskland ... 2519 0 0 ½ ½ 0 ½ 1 0 • ½ 3

10. IM Erik Pedersen, Danmark .......... 2400 0 0 ½ 0 ½ 0 ½ 0 ½ • 2

Kategori X Ratinggennemsnit 2492 GM-norm: 6 point IM-norm: 4 point

Morsø Invitational 2002

GM Alexander Rustemov, Rusland

Alexander er meget glad for at spille – og rejse
– i Danmark. Inden 1. runde havde Alexander
kun sovet to timer, hvilket nok var årsagen til,
at jeg slap med en remis. Han fandt nemlig ud
af, at der er tre Nykøbinger i Danmark – han
besøgte dem alle. Alexander er en herlig fyr,
der til trods for russisk skakskole og professio-
nalisme er med på lidt af hvert. Han var en af
de fremtrædende personer, da jeg aftenen før
sidste runde var kommet til at invitere på rød-
vin hos mine forældre.

I øvrigt vandt Alexander turneringen på de-
ling, han var aldrig I tabsfare og kunne sagtens
have vundet turneringen udelt. Især partiet mod
GM Miezis er en nydelse.

IM David Navara, Tjekkiet

En delt første plads og sidste GM-norm var
hvad den 16-årige fik med hjem. Fortjent eller
ej, han burde have tabt til både Klaus og mig.
David er rent skakmæssigt et kæmpe talent og
skal nok nå langt.

IM Andrei Sokolov, Letland

Andrei arbejder som hotelbestyrer i Rusland
og spiller sjældent skak. Alligevel mangler han
kun en norm for at færdiggøre GM-titlen.
Andrei spillede solidt og tog, hvad der faldt
ned i turbanen. Blandt andet forærede Klaus
og Steffen hele pointet væk i åbningen, og i
sidste runde var han på glat is mod Erik.

Andrei er en stille og rolig fyr, flink og rar
som dagen er lang.

IM Klaus Berg, Danmark

Slutstillingen lyver, Klaus kunne med største
lethed have lavet GM-norm. Partierne mod
David, Levon og Michael burde have givet
hale point. Trods alt er jeg sikker på at Klaus
før turneringen ville have solgt den for 5 point
og en delt 4-5 plads, men det er selvfølgelig
ærgerligt med de mange brændte straffespark.

Socialt falder Klaus ind overalt, specielt min
mor var glad for at udøve kogekunst for hans
store appetit. Klaus erfarede i øvrigt, at det vig-
tigste redskab til en skakturnering ikke er com-

puter og bøger. Ørepropper på grund af snor-
kende sovekammerater er langt vigtigere.

IM Steffen Pedersen, Danmark

Steffen spillede en meget ustabil turnering, da
røgen lettede var det blevet til 5 point og et på
papiret tilfredsstillende resultat. Dog tror jeg
ikke, at Steffen var helt tilfreds med spillet.
‘Heldige’ gevinster og unødvendige nederlag
var dagsordenen. Partiet i sidste runde mod
Levon er en undtagelse... en lille lækkerbisken.

Steffen er socialt en type som alle kan lide.

GM Levon Aronian, Armenien

Levon er bare 20 år og uden tvivl et kæmpe
talent, jeg tror han havde bestemt sig for, at
denne turnering skulle være bare afslapning
og hygge – det blev den.

Som nogle af vi andre garvede ‘mandfolk’
har Levon ikke lært at blæse med mel i mun-
den. Blandt andet fandt Levon ud af at rødvin
og rom ikke smager specielt godt sammen, man
skal jo lære – ellers sød dreng.

AF JAN PEDERSEN

lyder umiddelbart som en aprilsnar, men det
skulle vise sig at være ‘Jeppe I baronens seng’.
Da Claus Støvring (formand i Morsø Skakklub)
introducerede ideen for godt et år siden, var
man vel en smule skeptisk. Som året skred frem
kom der flere og flere praktiske ting på plads.
55.000 kr., en særdeles kompetent webmaster
(Carsten Hellegård), 10 hænder fra Morsø Skak-
klub og lidt familiær opbakning blev ‘skrabet’
sammen. Der skulle spilles stormesterskak på
Mors.

I bilen på vej til Mors talte Steffen, Klaus og
jeg om forventningerne. De var på det resultat-
mæssige plan ikke specielt høje. Feltet bestod
blandt andre af en tidligere vinder af Copen-
hagen Open, en drenge-verdensmester og en
bronzevinder ved junior-VM. Stort set alle ikke
stormestre manglede kun en enkelt norm for at
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ler g5. Altså i diagramstillingen: 48. -, Kc1! 49.
Ke1, g5, og sort slår på f4 og vinder, ærgerligt
for Klaus.

Jan Pedersen
Levon Aronian

Wienerparti    C25

1. e4, e5 2. Sc3, Sc6 3. g3, h5!?
Spillet a tempo – var han forberedt? Trækket

spilles i øvrigt også af GM Jonny Hector. Jeg
har kun spillet mod trækket i lynpartier.

4. h3(!)
4. Sf3, h4 5. Sxh4, Txh4 6. gxh4, Dxh4 er

noget rod.
4. -, Lc5?!
Jeg tror ikke på dette træk. Lynerfaringerne

siger mig at 4. -, h4 5. g4, Le7(!) med positionel-
le ideer som at bytte den sortfeltede løber med
Lg5 og senere sætte en springer på f4 er bedre.

5. d3, h4 6. g4, Sge7 7. Lg2, Sd4 8. Seg2,
Sxe2?

Ser forkert ud. 8. -, Sec6 må være bedre. Ef-
ter teksttrækket får hvid kontrol over både d4
og f4 med pæn fordel.

9. Sxe2, Lb6?!
Igen spiller Levon slapt. 9. -, Sg6 er trækket.

Ingen tvivl om, at Levon er en glimrende
skakspiller, men præstationerne mod Steffen,
Klaus og mig var ikke overbevisende. Han tog
for let på opgaverne, og det blev heldigvis straf-
fet.

I partiet mod David viste han sig fra sin bed-
ste side og vandt i stor stil.

GM Normunds Miezis, Letland

Normunds er en kompromisløs spiller, han spil-
ler benhårdt på gevinst mod alle. Denne turne-
ring blev for Normunds meget ujævn, da det
gik galt hver anden gang. For en spiller med
Normunds indstilling til skak, er det interes-
sant, at han har så svært ved at acceptere et
nederlag.

Når det er sagt, er Normunds i øvrigt en flink
fyr med stor interesse for sport. Normunds
havde siddet oppe det halve af natten for at se
OL-ishockeykampen Letland mod Tyskland.
Det viste sig imidlertidig, at de danske cur-
ling-kvinder kl. 03.00 overtog skærmen. Den
oplevelse kom han sig aldrig over.

Jan Pedersen, Danmark

For at sige det mildt, blev alle mine forvent-
ninger til fulde opfyldt. Ti dejlige dage på føde-
øen, færdiggørelse af IM-titlen og ikke mindst
en masse dejlige sociale oplevelser.

Skakmæssigt var jeg lidt heldig de første
par runder, senere kom der mere styr på tin-

gene. Partiet mod David burde have været vun-
det, men heldigvis fik jeg i runden efter skov-
len under en lidt arrogant spillende Levon.

IM Michael Prusikhin, Tyskland

En stille og rolig sympatisk fyr, der trods to
GM-normer kun spiller skak for sjov. Michael
kan ikke være tilfreds med resultatet, og parti-
erne mod Klaus og mig gav endda begge et
halvt point for meget.

IM Erik Pedersen, Danmark

Erik spiller ikke meget, han virkede en smule
rusten, når sækken skulle snøres. Faktisk lyver
slutstillingen også her. Erik havde mange reb i
hånden klar til at lægge om modstanderens hals,
men ofte fik modstanderen snoet sig løs og en
gang imellem viklet rebet om Eriks egen hals.
Partierne mod David, Andrei, Michael og mig
selv kunne sagtens have givet flere point.

Erik pendlede frem og tilbage fra Thisted og
var derfor ikke med i tredje halvleg.

Ideen er at få nogle aflastende afbytninger.
F.eks. efter 10. f4, Sxf4 11. Sxf4, exf4 12. d4,
Le7 13. Lxf4, Lg5 14. Dd2, Lxf4 15. Dxf4, d6
stadig med hvid fordel. Curt Hansen angav i
Mogenavisen Jyllands-Posten, at 9. -, d5 giver
lige spil. Jeg vil helst have hvid efter 10. Sc3,
c6 11. f4!

10. f4, d6 11. d4!
Hvid har hele banen for sig selv.
11. -, Le6 12. Dd3.
Forhindrer det irriterende Lc4.
12. -, exd4 13. Sxd4, Sc6.
Med ideen 14. Sxe6?, fxe6 15. Ld2, e5!, og

sort er med igen.
14. Sxc6, bxc6 15. Ld2, f6?
Den afgørende fejl. Efter 15. -, 0-0 spiller vi

stadig skak.
16. e5!
Sort er helt færdig, der truer f5-e6 og Lxc6†.
16. -, dxe5 17. Lxc6† Kf8 18. f5(!)
Et rart lille mellemtræk.
18. -, Lf7 19. Lxa8, Dxa8 20. 0-0-0, Kg8

21. g5.
Kvalitet mere, angreb og indespærret tårn,

kan det blive være.
21. -, e4 22. Dc3, Lh5.
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23. g6!
En sidste lille krølle.
23. -, Dd5 24. Lf4, Lxd1 25. Txd1, opgivet.

Til sidst vil jeg gerne takke arrangører, web-
master og deltagere for at gøre den første Morsø
Invitational til noget helt specielt. Alle partier
og rundeberetninger kan findes på Morsø Skak-
klubs hjemmeside:

http://home19.inet.tele.dk/morsskak/gm.html

Borgmester/byråd

GM Normunds Miezis, Letland
GM Alexander Rustemov, Rusland

Engelsk   C01

1. c4, e6 2. e4, d5 3. exd5, exd5 4. d4, Lb4†
5. Sc3, Sf6 6. Ld3, 0-0 7. Sf3, dxc4 8. Lxc4,
Sc6 9. 0-0, Ld6 10. h3, h6 11. Te1, Te8 12.
Txe8†, Dxe8 13. Sb5, Sa5 14. Ld3, Le6 15. b3,
Sc6 16. Sxd6, cxd6 17. Lb2, Dd7 18. Dd2, Sd5
19. Te1, Tc8 20. Sh4, Sce7 21. f4, f5 22. g3,
Tf8 23. a4, Tf6 24. Lb5, Dd8 25. Lc4, Lf7 26.
Kh2, a6 27. Dg2, Kh8 28. Dd2, Dd7 29. Ld3,
Kg8 30. Sg2, Te6 31. Tc1, Tf6 32. Lc4, Dd8
33. La3, Kh8 34. a5, Le8 35. b4, Lc6 36. Te1,
Dd7 37. Sh4, g6 38. Lb2, Te6 39. Ld3, Kg7 40.
Tg1, Lb5 41. g4, Lxd3 42. Dxd3, Db5 43. Dxb5,
axb5 44. Sxf5†, Sxf5 45. gxf5, Te2† 46. Kh1,
Se7 47. Tg2, Txg2 48. Kxg2, gxf5 49. Lc3,
Kf7 50. Kf3, Ke6 51. Ke2, Kd5 52. Kd3, Sc6
53. h4, Se7 54. Ld2, Sg6 55. h5, Sf8 56. Le1,
Se6 57. Ke3, Sg7 58. Lh4, Sxh5 59. Le7, Sg3
60. Lh4, Se4 61. Kd3, Ke6 62. Ke3, Sc3 63.
Le1, Sd5† 64. Kf3, Se7 65. Kg3, Sg6 66. Kf3,
Kd5 67. Ke3, Kc4 68. Ld2, Se7 69.Le1 Sd5†
0-1.
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Åbning og lodtrækning på rådhuset – Claus
Støvring, formand for Morsø Skakklub, taler og
borgmester Egon Pleidrup samt spillerne Erik
Pedersen og Klaus Berg lytter. (Foto: Carsten
Hellegaard).

Skakspillere i byrådet – fra venstre Andrei
Sokolov, Normunds Miezis, Jan Pedersen,
Steffen Pedersen, Michael Prusikhin og David
Navara. (Foto: Carsten Hellegaard).

Turneringsvinderne Navara og Rustemov –
indbyrdes remis. (Foto: Carsten Hellegaard).
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Tag stilling v/ Bent Kølvig
Løsninger side 22
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1. Sort trækker!

��������
������
�
�������

�������
��������
��������
��������
��������

Kan den tabte bonde erobres
tilbage?

5. Sort trækker!
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Fjenden har infiltreret
stillingen!

2. Hvid trækker!
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To løbere i slag!

6. Sort trækker!
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Slutspil med løberparret!

3. Hvid trækker!
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Kan man overhovedet komme
til at stå bedre?

7. Hvid trækker!
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Er det godt at slå på d6?

4. Sort trækker!
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En hurtig gevinst?

8. Sort trækker!
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Brikker i slag!

Alfred Nørskov 85 år
Fredag den 10. maj i år bliver en af Silkeborg
Skakklubbens mangeårige medlemmer, Alfred
Nørskov 85 år.

I en af Skakklubbens gamle regnskabsbøger
kan jeg se, at Alfred blev medlem af Silkeborg
Skakklub af 1930 i 1952, så i år har Alfred
været medlem af klubben i 50 år – flot klaret
Alfred!!!

Både på grund af de 85 år og de 50 år er vi i
bestyrelsen blevet enige om, at du Alfred ud-
nævnes til „æresmedlem“.

Alfred er så vidt jeg ved først den anden, der
bliver æresmedlem i klubbens historie (den før-
ste var Holger Madsen).

Da jeg første gang blev medlem af klubben
ca 1960, spillede Alfred i mesterklassen (øver-
ste klasse) og var en af klubbens stærke spil-
lere. Han er stadig en dygtig skakspiller, men vi
ser ham desværre ikke så tit i klubben. Han
sidder dog stadig derhjemme og kigger på par-
tier i skakblade.

Når der er skakopgaver i Avisen, er hans navn
også tit med blandt præmietagerne.

Vi vil fra bestyrelsen ønske dig rigtig hjerte-
lig tillykke med fødselsdagen og med de 50 år
i Skakklubben.

På bestyrelsens vegne
Jørgen Seiersbøl Hansen

Jens
Kristiansen

Alfred
Nørskov

Jens Kristiansen 50 år
25. maj fylder International Mester Jens Kri-
stiansen 50 år. Så får han også prøvet det.
I forvejen har han udrettet næsten alt, en skak-
spiller kan komme i tanker om, og i sine mere
end 30 år i toppen af dansk skak har han med
sin kompromisløse spillestil, sine engagerede
artikler og sine eftertænksomme bøger i høj grad
præget skakmiljøet i Danmark.

Allerede i slutningen af 60'erne brillerede den
ranglede Gladsaxe-junior med angrebsskak,
som de færreste kunne dæmme op for, og siden
er det blevet til utallige turneringstriumfer, bl.a.
tre  DM-titler og sejr i Vesterhavsturneringen.

Derudover olympiader og landshold, samt
hold-skak DM.

Men sådan set er Jens slet ikke skakspiller.
Han er skolelærer. Og det med betydelig inter-
esse for didaktikkens teori og pædagogikkens
praksis. Som speciallærer har han taget sig af
indslusningsklasser med adskillige tungemål –
bortset fra dansk, så det er sikkert ren afslap-
ning at erstatte skoletavlen med skaklejrenes
demobræt.

Og så er han heller ikke lærer. I hvert fald
ikke altid. I en svunden tid skrev han skakspalten
i Land og Folk og arbejdede med piberygende
fredsommelighed på, at vi andre også skulle
indse revolutionens nødvendighed.

Siden blev han værtshusholder på Nørrebro
– fast arbejde for PET, i hvert fald plejede han
at minde om, at 'vi er nok ikke alene', når vi
konfererede i telefonen.

Skak i radioen, det var også Jens. Lige fra
interviewene på den bærbare båndoptager til
sammenklipningen i teknikerrummet.

Karakteristisk for Jens er alsidigheden. Uan-
set hvilket emne, man kommer ind på, er der
lige en bogtitel, eller et spændende link på Net-
tet. Og måske to med skak.

Thorbjørn Rosenlund
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Han slog Aljechin
For medlemmer af Vordingborg Skakklub er
den 5. juni i år lidt mere end en almindelig
grundlovsdag. Harry Poulsen bliver 90!

I en artikel som denne lader det sig ikke gøre
at gå i dybden med en beskrivelse af Harry
Poulsens store betydning for skakken i regio-
nen og i særdeleshed for Vordingborg Skak-
klub. Han var medlem af klubbens bestyrelse,
kasserer og organisationsmand i mere end 35
år! Stort set lige så længe var han klubbens de-
legerede ved kredsmøderne, holdleder, turne-
ringsleder, materialeforvalter, underviste klub-
bens juniorafdeling m.m. Så er det vel en selv-
følgelighed, at han er æresmedlem i den lokale
klub og hædret af både hovedkreds og Dansk
Skak Union.

Som skakspiller var Harry bestemt ikke min-
dre flittig og kreativ. Mesterspiller i næsten hele
karrieren og med til at vin de provinsmester-
skabet to gange i fyrrerne, som var klubbens
guldalder. Han er den, som har taget klub-
mesterskabet flest gange, og jeg husker som i
går – skønt det nu er 35 år siden – at han på
førstebrættet ved slutrunden i 2. division mødte
en kendt landsholdsspiller og bukkede en offi-
cer væk i åbningen. I stedet for at opgive, hvad
overmagten måske med rette kunne forvente,
busede Harry nu frem med hele styrken og fe-
jede modstanderen ud af banen i et forrygende
angreb. Dette var åbenbart mere end en relativ
ukendt provinstyr kunne tillade sig at byde en
landsholdsspiller, der surmulende gik sin vej –
uden at takke for partiet! Harry Grinede.

Som lidt af et historisk vingesus kan det næv-
nes, at Harry Poulsen engang vandt over selve-
ste Aljechin under en af dennes simultan-
matcher. Denne bedrift regner Harry dog ikke
selv for noget, da selve partiet så langtfra hører
til hans bedste og i øvrigt er noget roderi.

For fem år siden sluttede Harry Poulsen med
skak på klubplan. Det var ikke af helbredsmæs-
sige grunde, men han kunne godt mærke alde-
ren, og det ærgrede ham, at ikke længere kunne
koncentrere sig 100% i fire timer. Han forfaldt
aldrig til gammelmandsskak, men spillede op-
findsomt og grønt – også i karrierens efterår.

Jeg besøgte ham for godt et halvt år siden. Da
jeg ankom stod den unge mand på en høj trap-
pestige og klippede havehækken!

Så jeg tør godt spå, at der er mange gode år i
ham endnu. Og hvad skak angår, så er han altså
ikke blevet snydt, om end han ikke spiller mere.

Harry Poulsens navn høres jævnligt i Vor-
dingborg Skakklub. Vi er stolte af ham. Hjerte-
lig tillykke!

Erik Holm Jacobsen

500 skakspillere
til afslutning i KSU
Københavns Skak Union fejrer sit 75 års jubi-
læum med en serie store arrangementer. Efter
GM-turneringen (se Skakbladet nr. 4) bød KSU
op til fællesafslutning i holdturneringen med
hele 500 skakspillere samlet i Nørrebrohallen
22. marts. Efter runden var der fællesspisning
og præmieuddeling. Desuden kunne deltagerne
hylde KSU's kasserer gennem mange år, nuvæ-
rende formand for Dansk Skak Union, Ole
Block, som nyudnævnt æresmedlem af KSU.

Simultanskak med
GM Henrik Danielsen
Jyllinge Skakklub, 4040 Jyllinge havde den 15.
april 2002 besøg af stormester Henrik Daniel-
sen. Foruden egen klub var der medlemmer fra
Stenløse, Ølstykke, Hillerød og Holbæk Skak-
klubber.

Henrik indledte aftenen, som startede kl.
19.00, med at fortælle om sine indfaldsvinkler
til skakken, herunder om sine træningsmetoder
– om sine vigtige huskeregler bl.a. om at undgå
modspil – grove fejltræk og tidnød – samt om
grundig opbygning, søge initiativ, om at spille
enkelt og logisk – slutspilkendskab etc. Ligele-
des blev vi undervist i, hvorledes man udvikler
og bruger hjerne skakmusklen!

Det hele blev vist på et stort demo-bræt, kryd-
ret med såvel skakstudier, som aktuelle partier,
som Henrik selv havde spillet.

Henrik Danielsen har en saglig, men allige-
vel underholdende måde at berette på, med stor
karisma, alle lyttede intenst, og fik lært meget
nyt om skakkens væsen.

Herefter spillede Henrik simultanskak mod i
alt 30 fremmødte, Henrik vandt 27, tabte 1 og
spillede 2 remis.

En absolut spændende, indbringende og op-
levelsesrig skakaften, var alle enige om, så det
kan anbefales andre klubber at lave et tilsva-
rende arrangement.

Hvis der er brug for detaljer omkring tilrette-
læggelse, er mine erfaringer til rådighed (tlf. 46
73 00 56).

På Jyllinge Skakklubs vegne
Jørgen Jungsberg, formand

Linares
Som konsekvens af, at det lykkedes at samle
DM-stoffet i Skakbladet nr. 5, må artiklerne
om Linares desværre vente til nr. 6.

CHESS-premiere
i Musikteatret Vejle
Musikteatret Vejle lagde mandag den 8. april
ramme til 3. og sidste akt i skak-trilogien mel-
lem GM Peter Heine Nielsen og Anatoly
Sergievsky alias Stig Rossen. Det med spæn-
ding imødesete blindopvisningsparti sluttede
remis efter en meget jævnbyrdig dyst.

Stig Rossen blev i Vejle fint sekunderet af
den nybagte LH-spiller Davor Palo, og de to
hyggede sig åbenlyst med at finde træk, der
kunne forvirre mesteren. Det var i det hele taget
en meget afslappet og munter Stig Rossen der
fortalte, at han havde lovet sin kone, at han ville
vinde det sidste parti og dermed udligne mat-
chen. At hans iver var stor, fik publikum at se,
da han efter at have udført sit 21. træk sprang
op fra stolen og formelig udførte en mindre
krigsdans sikker på sejren, hvilket indbragte
ham en nænsom reprimande fra kommentator
IM Uffe Vinther-Schou, der henviste til FIDE’s
regler for god konduite ved skakbrættet.

Med det uafgjorte resultat blev den samlede
stilling efter partierne i Århus og København
en sejr til GM Peter Heine Nielsen på 2-1.

I den efterfølgende ursimultan-match mel-
lem de lokale 3.divisionsspillere fra Horsens,
Vejle, Erritsø og Kolding viste Peter Heine
skræmmende styrke.

Partierne blev afviklet med 25 min. til stor-
mesteren og 15 til hver af de lokale helte, og
resultatet blev en overbevisende 7-1-sejr til Peter
Heine. Kun Richardt Ebbesen, Springeren, Kol-
ding, formåede at vinde sit parti.

Som optakt til CHESS-premieren i Vejle
spilledes et opvisningsparti mellem veteran DM
Bjørn Laursen og GM Peter Heine Nielsen. Efter
35 træk måtte Bjørn Laursen strække våben,
dog først efter at have ydet pæn modstand.

Blindopvisningsparti:

Stig Rossen
GM Peter Heine Nielsen

1. d4, Sf6 2. c4, e6 3. Sc3, Lb4 4. Dc2, 0-0 5.
a3, Lxc3 6. Dxc3, b6 7. Lg5, La6 8. Sf3, d6 9.
e3, Sbd7 10. Ld3, c5 11. 0-0, cxd4 12. exd4,
Tc8 13. b3, d5 14. Db4, dxc4 15. bxc4, Dc7 16.
Tac1, Lb7 17. Le2, Tfe8 18. Lh4, Sh5 19. Lg3,
Sxg3 20. hxg3, e5 21. c5, exd4 22. c6, Lxc6 23.
Sxd4, Sc5 24. Lg4, Ld7 25. Sb5, Lxb5 26.
Dxb5, Tcd8 27. Tfe1, Te5 28. a4, g6 29. a5, h5
30. Txe5, Dxe5 31. axb6, axb6 32. Dxb6, Db8
33. Dxb8, Txb8 34. Txc5, hxg4 35. remis.

Preben Sørensen

Peter Heine Nielsen koncentrerer sig, mens Stig
Rossen og Davor Palo finder et godt træk. (Foto:
Lars Haugaard Steffensen).

Harry
Poulsen
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Poul Frausing
Meddelelsen om Poul Frausings død den 16.
marts efter kort tids sygdom, gør et stærkt
indtryk på enhver, der var i berøring med ham.
Han blev kun 57 år.

Poul var både organisatorisk og spillemæs-
sigt en fremtrædende figur.

Han begyndte allerede tidligt at spille skak.
Indgangen til skoleskak fik Poul i 1960, hvor
Svend Svendsen, der foruden at være lærer
for Poul de seneste år af hans skoletid, også
dette år startede skoleskakken på Brobjerg-
skolen i Århus.

Da Poul nogle år senere blev lærer på
Forældreskolen i Århus, blev han straks sær-
deles aktiv som skoleskakleder. Han havde

betydelig succes hermed og modtog i 1981
Dansk Skak Unions hæderstegn, begrundet
netop i hans store arbejde med skoleskakken.

Poul deltog i bestyrelsesarbejdet i Nordre
skakklub gennem mange år, heraf som for-
mand i to perioder på i alt 10 år. Han ydede en
stor og engageret indsats til gavn for Nordre
i klubbens storhedstid fra midten af 70-erne
til først i 80-erne.

Det var derfor velfortjent, at han sidste år
blev udnævnt til æresmedlem af klubben ef-
ter næsten 50 års medlemskab.

Poul var desuden i en periode hovedkreds-
formand i 6. hovedkreds og var i 1995 ho-
vedbestyrelsens kandidat til posten som
Dansk Skak Unions formand. Der blev dog
kampvalg om posten, da en modkandidat
meldte sig. Efter en utrolig spændende af-
stemning viste det sig, at Poul kun manglede
7 stemmer ud af næsten 5.000 afgivne stem-
mer i at blive valgt. Han gik herefter over til
at nyde et velfortjent skakorganisatorisk
otium.

I 1985 tog familien Frausings liv en ny
vending, idet de flyttede til Hammershøj.
Elisabeth og Poul blev nemlig ansat som det
første forstanderpar på den nyoprettede Tjele
Efterskole, der samtidig var verdens første
skak-efterskole.

Det var et spændende og ambitiøst pro-
jekt, og Poul var i 10 år en meget dynamisk
leder med sin pædagogiske erfaring som bal-

last. Han kørte her et tæt parløb med den da-
værende formand for Dansk Skak Union,
Steen Juul Mortensen, der samtidig var for-
mand for efterskolen.

På den skaklige front opnåede Poul at spille
ikke mindre end 224 divisionskampe. Et høj-
depunkt nåede han i 1970 som en af de 12
deltagere i Landsholdsklassen ved påske-
turneringen i Flensborg.

Poul var altid imødekommende og hjælp-
som. Han havde såvel en markant mening
som stor indsigt i samfundsmæssige forhold.
Ikke mindst hans store historiske viden  af-
tvang respekt.

Det lykkedes Poul de seneste år at dyrke
sin store interesse for at rejse, idet han tog
stort kørekort og kørte turistbus rundt i
Europa. Han var særdeles efterspurgt i bran-
chen, fordi han kunne kombinere chauffør-
jobbet med sin viden om bl.a. historie. Ikke
mindst mange studerende fra forskellige ud-
dannelsesinstitutioner fik glæde heraf.

Jeg har kendt Poul helt fra drengeårene,
ikke blot som skakspiller, men også ved de
hyggelige, månedlige aftener med kortspil og
socialt samvær.

Pouls alt for tidlige død er så helt uvirkelig
for os og efterlader et stort tomrum. Vi vil
savne ham i vores midte.

Knud Herskind

Hans Werner May
Onsdag den 20. marts døde Hans Werner
ganske pludseligt, kun 59 år gammel. Han
ville løbe sig en tur, inden han og Anna-Tove
om aftenen skulle i byen, men undervejs svig-
tede hans hjerte, og han nåede aldrig hjem.

Jeg mødte Hans Werner første gang ved
juniorprovinsmesterskaberne i Odense i 1959.
Hans Werner spillede på bræt 1, jeg på bræt 2
for 4. hovedkreds’ juniorhold, og vi vandt
begge fine partier. Vi var 17 år og stjerner!

Året efter mødtes vi i 1. klasse ved Sønder-
jysk EMT og rykkede begge op i mester-
klassen sammen med Vagn Jakobsen, som i
øvrigt suverænt vandt klassen foran de to
opkomlinge.

I 1963 flyttede jeg til Haderslev. Hans
Werner bød mig velkommen, introducerede
mig i skakklubben og inviterede mig hjem. I
de næsten 40 år, der er gået siden, har vi spil-
let et utal af partier – turneringspartier, løse
partier, matcher og lynpartier. Vi har delt sor-
ger og glæder på klubbens divisionshold og
tit og ofte også privat. Vi var på en uge nær
lige gamle, blev gift, fik børn, var naboer i 15
år, blev skilt og fik ny ægtefælle på stort set
samme tid!

Hans Werner og jeg har fulgtes ad længe.
Vi spillede sammen i veteranklassen i Søn-
derjysk EMT 14 dage, før han døde. Da talte
vi om og glædede os allerede til at mødes
igen i samme klasse i 2003.

Sådan skulle det ikke være.
Mennesket spå’r, men Gud rå’r.
Hans Werner var i nærskak elitespiller, men

hans største passion var korrespondanceskak.
Så tidligt som i 1972 deltog han på det dan-
ske OL-landshold med en kolossal score på
bræt 6, og i 1976 rykkede han op i den dan-
ske landsholdsklasse, hvor han var fast mand
i nogle år. Siden gik han over til at deltage i
europæiske eliteturneringer, gerne flere på
samme tid! De senere år var han meget opta-
get af edb og afvikling af k-skakpartier via e-
mail, som han opfattede som et meget stort
fremskridt; ikke alene på grund af den hur-
tige og sikre kommunikation, men typisk for
ham i høj grad også, fordi det gav mulighed

for mere kontakt ud over det rent skaklige.
Hans Werner var i bund og grund et eje-

godt menneske, som aldrig ønskede nogen
noget ondt. Han kunne blive sur; han kunne
geråde i voldsomt sindsoprør, hvis han tabte
uventet, men han var altid den gode sports-
mand og kammerat, der rakte hånden frem,
når han var faldet til ro. Sådan var han også
privat. Han kunne blive vred, men det holdt
aldrig ret længe. Han var en venlig natur, som
ikke kunne eller ville gøre uret, og som vil-
ligt tilgav, hvis nogen var kommet til at træde
ham for nær og søgte forsoning.

En karakteristisk egenskab hos Hans Wer-
ner var hans stærke humoristiske sans. Han
var altid god for en lille anekdote, hans sorte
humor var legendarisk, og kunne han lave et
godt og elegant nummer med én, var han rig-
tig i sit es.

Hans Werner var i sin profession som bank-
fuldmægtig indbegrebet af pålidelighed og sta-
bilitet. Men han var også et følsomt menneske,
der i privatlivet som enhver anden kunne have
svært ved at leve op til sine idealer, og som ofte
led under det. Som ven har han aldrig svigtet,
og de senere år fandt han sammen med Anna-
Tove den ro, han altid ønskede sig.

Vi vil savne Hans Werner, men vore tan-
ker går dog til drengene og til Anna-Tove,
hvis savn er dybest og tungest at bære.

Ære være Hans Werner Mays minde.
Kai Bjørnskov

DØDSFALD
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www.chessclub.com

Verdens fornemste skakside!
- Over 90.000 spil hver dag
- Snesevis af Stormestre spiller hver uge
- Spillere fra 80 lande
- Konkurrere i turneringer
- Direkte on-line hjælp 24 timer i døgnet
- Hjælpefiler og software på dansk

Kortchnoi:
Best games I
208 sider, Olms 2001.

I denne bog beskriver Kortchnoi sine gevinster
med hvid med stor ærlighed. Bogen er meget
instruktiv og er mange steder blevet sammen-
lignet med Fischers ‘My 60 Memorable games.’
Matthew Sadler skrev i New In Chess: ‘This is
quite simply a superbly entertaining and in-
structive book! Buy it!’ Bogen vandt det engel-
ske forbunds prestigefyldte ‘Book of the Year
2001.’

Kortchnoi:
Best games II
204 sider, Olms 2001.

Fortsættelsen af den ovenstående bog. Denne
gang er det 50 sorte partier, der står for skud.
Bogen indeholder blandt andet gevinster mod
Karpov, Fischer, Bronstein og Smyslov. Kort-
chnoi har jo som bekendt slået alle verdensme-
stre fra Botvinnik frem til Kasparov. Begge
bøger fås også på Tysk fra samme forlag.

Kortchnoi:
Practical Rook Endings
98 sider, Olms 1999.

I denne bog analyserer Kortchnoi, en af alle
tiders største kendere af slutspillet, sine bedste
tårnslutspil. Blandt andet bruger han 21 sider
på sin gevinst over Karpov i VM-matchen i
Baguio 1978. Bogen er klart et fremskridt i for-
ståelsen af tårnslutspillet, selv om man til tider
godt kunne bruge mere generelle betragtninger
end bare varianter.

Yusupov:
The Petroff Defence
434 sider, Olms 2002.

Dette er så vidt jeg kan se ikke andet end en over-
sættelse fra tysk af mesterværket fra 1998. Bogen
er nok den grundigste åbningsbog der er skrevet,
men har efterhånden nogle år på banen. Som en
dansk stormester sagde det: Et så grundigt værk
trives nok bedst med det tyske sprog.

Yakov Neistadt:
Win in the Opening!
192 sider, Olms 2000.

Denne bog ser nærmere på fejl i åbningen, med
mange eksempler. Den er udmærket strukture-
ret og godt kommenteret. Man kan godt be-
klage sig lidt over at de fleste eksempler er 50-
100 år gamle, så de ikke har den store relevans
for moderne åbningsspil.

Karsten Müller & Frank Lampert:
Fundamental Chess Endings
416 sider, Gambit 2001.

Denne bog er en grundbog i alle former for
teoretiske slutspil. Bogen forsøger at tage over
efter Jonathan Speelmans (m.fl.) Batsford Chess
Openings fra 1993, hvilket virker meget logisk,
da retrogradanalyserne af stillinger med 5 og 6
brikker har givet en del ny viden. Bogen er godt
krydret med generelle råd og øvelser.

Karsten Müller & Frank Lampert:
Secrets of pawn endings
288 sider, Gambit 2000.

Nomineret til Årets bog på den indflydelses-
rige hjemmeside www.chesscafe.com i 2001.
Bogen er en lærebog i bondeslutspil med mas-
ser af nye eksempler. Bogen er godt opbygget
med kapitler der illustrerer de forskellige stra-
tegiske aspekter i bondeslutspillet. Hvert kapi-
tel afsluttes med instruktive opgaver.

Chris Ward:
Winning with the Sicilian Dragon 2
224 sider, Batsford 2001.

Chris Ward har skrevet en opfølger til sin me-
get læste bog fra starten af 90’erne. Bogen er
skrevet med stor lidenskab af en spiller, der stort
set ikke spiller andet med sort end drage-
varianten, og aldrig har været bange for at tage
en skarp teoretisk diskussion. Bogen går dybt i
de kritiske stillinger og indledes med 20 siders
forklaring af de forskellige strategiske aspek-
ter. Det eneste minus er at de mest populære
hovedvarianter med 10. -, Tc8 har måttet vige
pladsen for Ward’s egen favorit 10. -, Da5, for
at kunne få plads til alle sidevarianterne.

Bognoter
v/ Jacob Aagaard

Ny skakbog udgivet af
Danmarks Blindeskak!

„87 SKAKPARTIER“
Fra forordet kan læses....

Denne samling indeholder udelukkende
partier, hvor blinde og svagtseende i
Danmark er bænket omkring det
ridderlige brætspil. Partierne har tidligere
enkeltvis været offentliggjort i kvartals-
bladene Braille-skak (august 1962 -
november 1969).

For størstedelens vedkommende er
partierne kommenteret af Alfred
Kristensen.

Et mangfoldigt skakgalleri med en lang
række af blindeskakkens største navne.
En stribe af interessante partier, der giver
læserne en herlig illustration af Dansk
Blindeskak!

Bogen kan hentes gratis på
Blindeskakkens hjemmeside:
www.dkblind.dk/klubber/blindeskak

K-skak

Holdturneringen
1. division 2000: 1. Nørresundby 20½, 2. SK

1946 Randers 17½, 3. Hinnerup 12½, 4. Evans
Vejle, Centrum Esbjerg, og Aars 9, 7. Frede-
riksværk 6½.

Peter Lindegaard

Enkeltmandsturneringen
EK-01-01: 1. Torben Teimer 5, 2. Jens Chr.

Jensen 4, 3. Aage Justesen og Martin C.
Frandsen 3½, 5. Poul H. Nielsen 3, 6. Michael
Hedegaard og Henrik Mortensen 1.

Peter Lindegaard



13153.
Lars Larsen.
Originalopgave.
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Mat i 2 træk.

13154.
Zoltan Labai, Slovensko.
Originalopgave.
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Mat i 2 træk.

13155.
Jens Kristiansen.
Thema Danicum, 1993.

��������
��������
��������

�
�����
��������
��������
��������
��������
Mat i 3 træk.

13156.
Alois Johandl, Østrig.
Originalopgave.
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Mat i 6 træk.

13157.
Zoltan Labai, Slovensko.
Originalopgave.
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Hjælpemat i 3 træk.
2 løsninger.

PROBLEMSKAK Redaktion: Kaare Vissing,  Præstekærvej 18, 4.mf.,
2700 Brønshøj. Tlf. 38 80 16 75 / 28 53 17 27.

Månedens opgaver
En broget buket af originalopgaver. Danmark
er repræsenteret af sin afgjort mest hhv. måske
mindst produktive komponist, Lars Larsen og
Jens Kristiansen, begge internationale mestre.
Førstnævnte har fået titlen i problemkompo-
sition, sidstnævnte for sine præstationer i nær-
skak. Udlandet er præsenteret af Zoltan Labai,
Slovensko, med to opgaver, og Alois Johandl,
Østrig. To af disse skal have et par ord med på
brættet.

Jens Kristiansen fylder 50 år den 25. maj og
kan se tilbage på en glorværdig skakkarriere,
der vil blive omtalt andetsteds i nærværende
blad. Lad mig her blot nævne hans tre dan-
marksmesterskaber (1979, 1982 og 1995) og
IM-titlen (1979) i nærskak.

Jens Kristiansen har komponeret nogle få stu-
dier, hvoraf kun to er offentliggjort, samt bare
én direkte opgave, en ‘mat i 3 træk’, der blev
offentliggjort som originalopgave i Dansk
Skakproblem Klubs kvartalsorgan Thema
Danicum for snart ti år siden. Om denne, nr.
13155, hed det i THEMA DANICUM, okt.
1993: ‘God debut-opgave’ (Kjeld Larsen),
‘Godt springersamarbejde’ (Ove Kroll) og ‘Ud-
mærket debut. Det er altid godt at begynde med
få brikker’ (Lars Larsen). Desværre har fødse-
laren endnu ikke fulgt sin lovende debut op!?

Det bedste ved ‘Mester Jens’ som skakspil-
ler er hans glæde ved spillet – en glæde der har
sat gold resultatsøgen mat. Han er fremfor no-
gen dansk skakspiller ‘elev’ af David Bronstein
– den stormester som med størst glæde har søgt
skønheden i skakspillet, og som det for godt ti
år siden lykkedes Jens Kristiansen at slå i et
turneringsparti!

Ingen skakspiller er større end den, der har
glæde ved spillet. Derfor et stort tillykke til
‘Mester Jens’.

I december omtalte jeg kort bogen ‘Drei-
klang’ af de tre østrigere Alois Johandl, Klaus
Wenda og Friedrich Chlubna. Hvad der mest
betog mig i det godt 300 sider store værk, der
udkom i 2001, var Alois Johandls direkte
flertrækkere. Han har en ganske særlig evne til
at komponere opgaver, hvor hvid med en gi-
ven trækfølge fremtvinger en stilling, der på
nær en detalje til forveksling ligner udgangs-
stillingen – forskellen kommer derpå til udtryk
i snarlig matsætning. Alois Johandl er ganske
enkelt i besiddelse af en ‘genial teknik’ – for at
bruge et paradoksalt udtryk.

Alois Johandl blev født i Wien i 1931 og
lærte skakspillet ved som syvårig at se andre

spille det. Hans interesse for at løse opgaver
som f.eks. krydsord blev vakt i de ganske unge
år, og det blev da også løsning af skakopgaver
fremfor udførelse af spillet, der tiltak ham. Snart
begyndte han at komponere og til dato har han
fået offentliggjort godt 500 skakproblemer.
I 1972 blev han udnævnt til IM i problemkom-
position.

Løsninger bedes indsendt senest den 1. juni.

Løsninger til nr. 4
13148. (Maleika) Forførelser: 1. Kc7? Truer 2.
T6b5‡ og 2. Tc4‡. 1. -, Lb3 2. T6b5‡ og 1. -,
La4 2. Tc4‡. Men 1. -, Lxe2! 1. Kxb7? Truer 2.
Tc4‡ og 2. Tc6‡. 1. -, La4 2. Tc4‡ og 1. -, Lb3
2. Tc6‡. Men 1. -, Se5! 1. Lxb7? Truer 2. Tc6‡
og 2. Se4‡. 1. -, gxf6 2. Tc6‡, 1. -, La4 2. Se4‡
og 1. -, Sd7† 2. Sxd7‡. Men 1. -, h1(D)! 1. Lc2?
Truer 2. Se4‡ og 2. Dxc3‡. 1. -, Txc2 2. Se4‡,
1. -, gxf6 2. Dxc3‡ og 1. -, Sd7† 2. Sxd7‡. Men
1. -, Th4! 1. Sc2? Truer 2. Dxc3‡ og 2. Df2‡. 1.
-, h1(S) 2. Dxc3‡, 1. -, Txc2 2. Df2‡ og 1. -,
Sd7† 2. Sxd7‡. Men 1. -, Th3! Løsning: 1. Sf5!
Truer 2. Df2‡ og 2. T6b5‡. 1. -, La4 2. Df2‡, 1.
-, h1(S) 2. T6b5‡ og 1. -, Sd7† 2. Sxd7‡.
Problemet viser 6-leddet cyklus af dobbelt-
trusler efter skemaet AB-BC-CD-DE-EF-FA,
hvorved truslerne kan differentieres i hver fase.
13149. (Maleika) 1. Sf3! Truer 2. Sg5‡, 2.
Dxe5‡ og 3. Te3‡. 1. -, Sc4 2. Sg5‡. 1. -, Dg1
2. Dxe5‡. 1. -, Dg3 2. Te3‡. 1. -, Txf3 2. exf3‡.
1. -, Sxd3 2. cxd3‡. Og 1. -, Sxe6 2. fxe6‡.
Problemet viser ‡2-temaet fra David R.
Wertheim Mindeturneringen, 1997: ‘Der gives
mindst to trusler, og hver tematisk parade for-
hindrer hver trussel på forskellig vis.’ De tema-
tiske parader er 1. -, Txf3, 1. -, Sxd3 og 1. -,
Sxe6. Effekten af 1. -, Txf3 er slag af truende
brik (Sf3), likvidering af dækning (af e5) og
kontrol (over e3). Effekten af 1. -, Sxd3 er likvi-
dering af dækning (af e3), kontrol (over e5) og
slag af truende brik (Td3). Effekten af 1. -, Sxe6
er kontrol (over g5), slag af truende brik (De6)
og likvidering af dækning (af d5). Problemet
viser altså cyklisk effektvekslen.
13150. (Schmidt) 1. Ld6 Tf7 2. Ke6 Lc4‡. Og
1. Le3 Kb4 2. Kd4 Td6‡. Begge hvide officerer
sætter mat. En fin miniature.
13151. (Hedegaard og Larsen) 1. Te7 Le6 2.
Kc3 Lxf6‡. Og 1. Lf5 e4 2. Kc5 Le3‡. Hvid
ødelægger i første træk sorts kompensation ved
at spærre for sort tårn! Et dubleret eksempel på
temaet i Lars Larsens 80 års fødselsdags-
turnering: ‘I en H‡2 findes en bundet hvid brik,

som skal sætte mat. I 1. træk frigør sort den
bundne brik, direkte eller indirekte. Samtidig
skaber sort i 1. træk en kompensation (spærring
for en hvid linie, antiblokering, åbning for en
sort linie, etc.). Denne sorte kompensation fjer-
ner hvid i sit 1. træk.’
13152. (Enemark) 1. Le2 La6 2. Lc4 Lb7‡. Og
1. Lb5 Lh5 2. Lc6 Lf7‡. Lutter løbertræk!

Løserturneringen
nr. 1-12 / 2001 total
Maximum 178 1277

Andersen, Peter Munk, Thisted 58 348
Bak, Erik, Vadum 41 93
Brodin, René, Nørre Alslev 18 18
Brogaard, Karsten, Hadsund 56 130
Danstrup, Niels, Aarhus N. 178 1267
Guldager, Børge, Fredericia 129 548
Hansen, Erik, Helsingør 159 1230
Hansen, H. C., Frederiksberg 178 1199
Hyldkrog, Lars, Lyngby 59 540
Jacobsen, Karsten, Tjæreborg 175 343
Jensen, Ole, Kolding 41 973
Jensen, Svend Åge, Fr.sund 126 209
Kristensen, Bent O., Højbjerg 151 937
Larsen, Hans, Hillerød 163 703
Løppenthin, Ole, Hørsholm 17 485
Michelsen, Sven, Esbjerg 170 1096
Møller, Claus, Georgia 178 1229
Pedersen, Carl Åge, Søborg 123 547
Rasmussen, Bj. Berring, Skand. 2 2
Rønø, Poul Erik, Værløse 160 1008
Schmidt, Leif, Rødovre 176 1208
Sørensen, Preben, Hedensted 177 372
Vestergaard, Steen S., Ikast 123 1087

Øvrige løsere uforandret.

Dansk Skakproblem Klub
DSK afholder sit månedlige møde den 16. maj
kl. 19.30 i Nørrebro Medborgerhus, Blågårds
Plads 3, 3. sal. Bjørn Enemark gennemgår 7.
WCCT’s temaer. Der er her tale om verdens-
mesterskabet i komposition for hold, og fore-
dragsholderen er netop det danske holds leder.
Alle er velkomne!
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Styrkeliste
Dansk Skak Unions junior og kadet styrkeliste
pr. 15. April 2002.

Juniorstyrkeliste
1. Davor Palo 2394
2. Henrik El-kher 2380
3. Allan Stig Rasmussen 2333
4. Christian Kyndel Pedersen 2265
5. Kristian Hovmøller 2219
6. Anders Helledie 2143
7. Anders Bodholdt Nielsen 2130
8. Oksana Vovk 2060
9. Henning Lau Rasmussen 2053

10. Christian Böhlke 2111
11. Jacob Vang Glud 2017
12. Nikolaj Mikkelsen 2008

Kadetstyrkeliste
Spillere født efter den 1. januar 1986.

1. Jacob Vang Glud 2017
2. Nikolaj Mikkelsen 2008
3. Morten Kjær Poulsen 2010
4. Peter Martin Leimand 2003
5. Andreas Wiwe 1986
6. Nikolaj Korolev 1964
7. Benjamin Skjoldan 1816
8. Miriam Olsen 1819
9. Frederik Alexander Rhee 1788

10. Bjarke Andreasen 1711
11. Thomas Buus Jensen 1715
12. Alexander Kasper Rhee 1673

Per Andreasen

Ny dato:

Sommerlejr
på Tjele Efterskole
Søndag den 23. juni - søndag den 30. juni.

Skoleskaklejren på Tjele Efterskole for alle
skoleskakspillere (højst 20 år) afholdes
alligevel søndag til søndag og ikke som
først planlagt og annonceret i Skakbladet
nr. 4 onsdag - onsdag. Flytningen skyldes
et udtalt ønske om at bevare hele ferieuger.

Programmet rummer et righoldigt ud-
bud af aktiviteter, og deltagerne indkvarte-
res i behagelige tomandsværelser.  Leder-
korpset tæller bl.a. GM'erne Peter Heine
Nielsen og Sune Berg Hansen,

Prisen er 1200 kr., men da Dansk Skak
Union yder 200 kr. til hver deltager, skal
man blot betale 1.000 kr. for at være med
hele ugen.

Tilmelding senest den 1. juni 2002 til:
Tjele Efterskole,
Skolevej 2,
8830 Tjele.
Tlf. 86 45 12 11.

Udligningsordning i
divisionsturneringen
I sin ellers udmærkede artikel om divisions-
turneringen i Skakbladet nr. 4, fremkommer
Peter Heine Nielsen med en forkert udlægning
af forløbet i forbindelse med behandlingen af
Nørresundbys forslag om en udligningsordning
i divisionsturneringen sidste år. (Forslaget gik
på, at arrangører af dobbeltstævner skulle be-
tale 3.000 kr. til hver af de øvrige klubber).

Der var som punkt ét ikke tale om, at 6. HK
skiftede standpunkt. Da forslaget indledende
blev diskuteret på januarmødet 2001, stemte
undertegnede på vegne af 6. HK, som den ene-
ste i HB, imod forslaget. Ved den lejlighed
konstaterede formand Ole Block da også, at vi
jo var dem, der skulle betale gildet. Ved den
endelige afstemning på HB-mødet i påsken sid-
ste år, havde et flertal i HB gennemskuet konse-
kvensen af forslagets gennemførelse, nemlig at
udgiftsbyrden ikke blev lettet eller ligeligt for-
delt, men blot flyttet fra nogle klubber til nogle
andre. 6. HK havde da skiftet formand, men
ikke standpunkt!

Og som punkt to, kan jeg ikke lade være med
at trække på smilebåndet over, at Peter kalder
det nemesis, nu hvor der kun er tre klubber til-
bage fra Jylland i 1. division. Sagen er faktisk

den, at som det daværende forslag var formule-
ret, ville udgiften pr. klub til udligningsord-
ningen blot stige yderligere for Århus-klub-
berne, jo færre hold fra byen man var (oven i de
forøgede rejseomkostninger) – under forudsæt-
ning af, at der stadig skulle være et dobbelt-
stævne i Århus.

Men bortset fra det, er holdningen i 6. HK
da, at der bør eksistere en udligningsordning.
Den skal bare være solidarisk. Og hvis der ikke
er politisk vilje til at bruge kontingentmidler på
sagen, så må pengene vel findes i form af et
forhøjet turneringsindskud?

Og så skal det da lige tilføjes, at 6. HK i den
kommende sæson uændret har tre hold i 1. di-
vision!

Steen Andersen,
bestyrelsesmedlem i 6. HK

Internetdækningen
af DM svigtede
Jeg bliver nødt til at udtrykke min forundring
over internetdækningen ved dette DM. Ingen
live-dækning. Jeg læste på arrangørens egen
hjemmeside, at det var problematisk at skaffe
en forbindelse, der var hurtig nok, endsige have
en forbindelse i det hele taget. Det har arrangø-
rerne haft et helt år til, så jeg ved ikke rigtig,
hvor den manglende hurtighed ligger.

Opdateringerne var mellem 12 og 18 timer
undervejs. Det gik fint i starten, men i de sidste
runder kunne jeg konstatere, at DSU’s egen
hjemmeside var væsentlig hurtigere med opda-
tering af landsholdsklassen end arrangørens
egen hjemmeside. De øvrige klasser var ligele-
des stærkt forsinkede.

Det er ærgerligt, når man gerne vil følge et
DM, at man så skal vente til næste runde er
startet med at få resultaterne fra sidste runde.
Jeg synes også at det er ærgerligt, når der nu var
brugt så megen energi på at skabe en flot side,
at der så tilsyneladende ikke har været ressour-
cer til at opdatere den.

Jeg er sikker på, at der er en god undskyld-
ning, men man skal bare huske på, at vejen til
Helvede er brolagt med dem.

Erik Rene Nielsen

Blæksprutte-
skaklejr 2002
Blæksprutteskaklejr 2002 finder sted i perio-
den fra mandag den 1. juli til lørdag den 6. juli
2002. Lejren foregår som sædvanlig på Borre-
vejle Kursus- og Idrætscenter, som ligger ca.
10 km vest for Roskilde.

Yderligere oplysninger om årets lejr – samt
om tidligere lejre – på www.blaksprut.dk, på
email: info@blaksprut.dk eller hos Verner Chri-
stensen, Vestre Strandvej 12, 2680 Solrød
Strand, mobil 40 68 61 51.

Tilmelding kan ske på email:
tilmelding@blaksprut.dk.

Juniorlandskampe
NM 2002 for juniorer (tidligere kaldet 4-lands-
kampen) spilles i Århus den 6-8 sept. 2002 på
Hotel Mercur.

Spil skoleskak
– eller bliv leder
Vil du gerne spille skoleskak, eller har du lyst
til at blive medlem af Dansk Skole Skaks store
lederteam?
Kontakt Staffan Wiwe, telefon 46 97 48 34
e-mail: skoleskak@skoleskak.dk for informa-
tion om mulighederne.

Bliv medlem af
Dansk Skak Unions
Støtteforening

Giro 8 06 43 93



Redaktion:
Thorbjørn Rosenlund,
Kongestien 16, 2830 Virum.
Tlf. 44 49 42 10. Fax 44 49 42 10.
Email: skakbladet@skak.dk.

Ratingkartoteksfører:
Bjørn Laursen,
Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle.
Tlf. 75 67 95 43 / 75 67 87 80.
Fax 75 67 85 43. Email: rating@skak.dk.

Turneringsindbydelser:
Standardudformning (max 100 mm):
Kr. 6,- pr. mm. Koordinerede turneringer dog
35 mm gratis.
Anden udformning (ramme, logo eller andre
skrifter): Kr. 7,- pr. mm. Ingen rabat.
Faktura udsendes af DSU’s kasserer.
Indbydelser, som modtages efter deadline, men
alligevel optages, pålægges gebyr kr. 50,-.
De anførte priser tillægges moms.

Brev, fax eller email
Indbydelser og resultater kan sendes til redak-
tionens email-adresse: Skakbladet@skak.dk.
Teksten skal ledsages af indryknings- og even-
tuelle layoutønsker.

Elo-rating
Elo-ratede turneringer skal være røgfri.
Arrangører af koordinerede turneringer skal
oplyse det i indbydelsen, hvis turneringen øn-
skes Elo-ratet. Læs mere om vilkår og regler
side 11 i Skakbladet nr. 6, 2000.

Betænknings- og spilletid:
Hvis andet ikke er fastsat, spilles i koordine-
rede turneringer med betænkningstiden 40 træk
på 2 timer og derefter 20 træk i timen.

Røgfri lokaler:
÷ ved en koordineret turnering markerer, at der
ikke findes røgfri lokaler.
Bemærk: Reglerne vedr. røgfri lokaler gælder
kun koordinerede turneringer.

Anden skak:
Annoncering om simultan, foredrag og træning
kan optages rubrikken ‘Anden skak’ til de oven-
anførte mm-priser.

TURNERINGER

Indbydelser
Koordinerede turneringer
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Endnu en gang har Vanløse Skakklub for-
nøjelsen af at invitere til skaklige aktiviteter
i sommertiden.
Vi indbyder derfor til EMT i Menigheds-
huset, Ålekistevej 156, 2720 Vanløse.
Bemærk: Rygeforbud i spillelokalet.
Spilledage: 29/7 - 4/8, hverdage fra 18.00 -
24.00, lørdag/søndag fra 14.00 - 20.00.
Form: Mesterklasse + basisgrupper med ca.
20 spillere efter rating. Mesterklassen for-
ventes Elo-ratet. 7-runder Monrad, 40 træk
på 2 timer, derefter 1 time + opsparet tid pr.
spiller til resten.

Frederiksberg
Sommer EMT 2002
Frederiksberg Skakforening byder velkommen
til fem runders weekend EMT 7. - 9. juni.
Spillested: H.C. Ørstedsvej 19A, Baghuset,
Frederiksberg.
Spilletider:  Fredag: 19.00 - 23.00, lørdag og
søndag 10 - 14 og 15 - 19.
Turneringsform: Der spilles med 2 timer til
hver spiller til hele partiet. Der spilles i 6-mands
alle mod-alle-grupper + evt. en Monrad-gruppe.
Der må ikke ryges i spillelokalerne.
Indskud: 125 kr. som betales ved 1. rundes start.
Præmier: 400 kr./200 kr.
Tilmelding: Pr. brev eller mail til Ebbe
Christoffersen, Kildebakken 45, 2 tv, 2860
Søborg, formand@fsskak.dk senest 29. maj
med angivelse af navn, rating, klub og fødsels-
dato.

Præmier: 1.præmie i mesterklassen 1500 kr.
samt fine gruppe- og ratingpræmier. Som
sædvanlig går mindst hele indskuddet mi-
nus EMT-afgift til præmier.
Tilmelding: Senest 19/7 til Ole Delfter, tlf.
38 79 11 95, e-mail: skak@inweb.dk.
Indskud: Kr. 150,- indbetales på giro 1 52
73 98, Ole Delfter, Bogholder Allé 76A,
3.th., 2720 Vanløse.
Oplys: Navn, klub, rating, fødselsdato og tlf.nr.
PS: Som sædvanlig byder køkkenet på kaffe/
kage, øl/sodavand, håndmadder, pølser og
andre lækkerier!

Vanløse Skakklubs SommerMåskeHede EMT 2002
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GM-turnering 5.-13. juli 2002

Esbjerg Skak Union inviterer til koordineret turnering 7.-13. juli 2002
* JydskeVestkysten * EUC Vest *

����������� Spangsbjergskolen, Skrænten 120, Esbjerg.
������	� Mester og Basis, fortrinsvis i 8-mands grupper.

Klasserne vil blive Elo-ratet, hvis muligt.
�	����	� Til hver fjerde og ærespræmier til alle gruppevindere.
�������� Selvfølgelig sørger kantinen for mad og drikke til rimelige priser.
������� Kr. 150 incl. DSU-afgift.
���	�������� 100 pr. person. Medbring selv alt grej.

Meddel allerede ved tilmelding
ønske om overnatning.

����������	� 6 timer, ingen hængepartier.
�	��	��� Søndag 7. juli kl. 14-20

Mandag 8. - fredag 12. juli kl. 18-24
Lørdag 13. juli kl. 12-18

���� Runderne i GM-gruppen starter kl. 14, sidste runde dog kl. 12.
Alle spillelokaler skal være røgfri! Der kan dog ryges på gangene.

 ���������� Senest 16. juni 2002, og yderligere oplysninger: Brian Isaksen,
Storegade 67c, 6700 Esbjerg tlf. 75 13 75 02.
Betaling af indskud og evt. overnatningsdepositum
inden start på 1. runde.

POLITIKEN CUP
24. Copenhagen Open – 15.-26. juli 2002

International turnering i én stor gruppe, åben for alle uanset rating.
Ekstra stærk og spændende p.g.a. Københavns Skak Unions 75 års jubilæum.
Turnering: 11 runder efter FIDE-Schweizer-system.
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk / 1 time til 20 træk / 30 min. plus
opsparet tid til resten.
Præmier: 1. præmie 15.000 kr. Mange special- og ratingpræmier,
så alle har gode præmiechancer.
Indskud: Fra 500 kr. til 850 kr. GM’ere og IM’ere dog gratis.
Tilmelding: Lars Bech Hansen, Hjertebjærgparken 20, Kvarmløse,
DK-4340 Tølløse. Email: formand@ksu.dk. Senest 1. juli.
Mere information: Københavns Skak Unions hjemmeside: www.ksu.dk
(med online tilmelding) samt stor indbydelse i Skakbladet nr. 6



Resultater
Koordinerede turneringer
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Chess House
7 runders Pinse EMT
På 4 dage: Fredag 17/5 kl. 18.30, lørdag 18/5
og søndag 19/5 kl. 12.00 og kl. 18.30, samt
mandag 20/5 kl. 10.00 og 16.00.
Se indbydelse i skakbladet nr. 4.
Tilmeldingsfrist d. 10/5.

K.41 2-mands hurtighold
K.41 indbyder til 8-runders hurtigturnering for
2-mands hold, 20 min pr. spiller pr. parti. Der
spilles i en stor gruppe med præmiegrupper a
la fredagslyn.
Spilledag: Lørdag den 25. maj fra kl. 10.00 til
kl. 18.00.
Spillested: K.41, Mellemtoftevej 11, 2500
Valby.
Indskud: Pr. hold 200 kr., som betales ved
turneringsstart.
Præmier: Mere end 100% af indskuddet!!
Tilmelding: Senest 22. maj, skriftligt eller pr.
mail, til Roland Greger, Toftagervej 23, 2700
Brønshøj, rrg@ateam.dk med navne, ratingtal
og holdnavn.
OBS: Max. 22 hold!

Villa de Benasque
XXII Open International de Ajedrez, Spanien,
5.-14. juli, 10 runder schweizer. Invitations-
folder ved frankeret (kr. 4,00) og adresseret
svarkuvert til Skakbladets redaktion.

3rd European Individual
Championship
Batumi, Georgien, 11.-27. juni. 13 runder.
Informationsmateriale via www.dsu.dk.

Baikal 2002
Irkutsk, 14.-24. juni 2002. Åben for alle, 9 run-
der schweizer. Information via www.dsu.dk.

Indbydelser
Andre turneringer

Albertslund Forårsskak
Albertslund Skakklub indbyder til 8 runders
hurtigturnering fordelt over to torsdage i maj.
Turneringen er røgfri.
Spillested: Herstedvesterstræde 4, 2620 Al-
bertslund.
Spilletidspunkter: Torsdagene 23. maj og 30.
maj kl. 19.00 - 23.00.
Betænkningstid: 25 min. pr. spiller pr. parti.
Turneringsform: Der spilles i én Monrad-
gruppe med 4 runder pr. aften.
Indskud: 100 kr., som skal betales på første
spilledag mellem kl. 18.30 og 18.45.
Præmier: Hele indskuddet går til præmier. Der
vil være ratingpræmier.
Tilmelding: Senest d. 20. maj til Birger Madsen,
tlf. 36 72 84 09, eller albskak@hotmail.com.
Angiv venligst navn, klub og ratingtal. Maksi-
malt 32 deltagere.

Solvognturnering 2002
Søndag den 21. juli kl. 10-18. 6 runder ½-times
hurtigskak i Nordgårdshallen, Nykøbing Sj.
Oplysning 59 91 31 57.

Chess House
Hurtigskak for basisspillere
Lørdag den 15. juni kl. 10.00 indbyder Chess
House til hurtigskak for basisspillere.
Tid: 30 min. pr. spiller pr. parti. (7 runder).
Indskud: 100 kr.
Præmier: 1.pr. 600,- 2.pr. 400,- 3.pr. 200 for
hver 12. deltager.
Tilmelding: Senest 12/6 til Aage Olsen, tlf. 86
96 26 55. Email: mra@mail1.stofanet.dk eller
Chess House, Silkeborgvej 11-13, Århus C.,
tlf. 86 19 76 47. Se mere på www.chesshouse.dk.

Chess House
ÅM i lynskak
Lørdag den 1. juni kl. 15.00 indbyder Chess
House til Århusmesterskaberne i lynskak.
Tid: 5 min. pr. spiller pr. parti.
Indskud: 50 kr.
Præmier: Til hver 4. deltager, garanteret
1. præmie på 500 kr.
Tilmelding: Senest 29/5 til Aage Olsen, tlf. 86
96 26 55. Email: mra@mail1.stofanet.dk eller
Chess House, Silkeborgvej 11-13, Århus C.,
tlf. 86 19 76 47. Se mere på www.chesshouse.dk.

Chess House
Fredags Lyn (gratis)
Næsten hver fredag er der lynskak på Silkeborg-
vej 11-13, Århus, fra kl. 20.00. Ingen indskud.
Se mere på www.chesshouse.dk eller ring på
tlf. 86 19 76 47.

Indbydelser
Turneringer i udlandet

Den globale nødhjælpsfond
„FyensLand“ indbyder med

Haarby Skakklub og Fyns Skole Skak
som arrangører til

„FYENS LAND KOP“
i Haarby 2002

søndag den 28. juli 2002 kl. 12.00.
Spillested: Haarby Hallerne,

Svinget 1, 5683 Haarby.

Der spilles følgende 3 turneringer, som
alle starter kl. 12.00:

FYENS LAND

„lille kop“
er åben for alle børn.

Turneringssystem: 7 runder MONRAD
KVARTER-SKAK.

Deltagelse er gratis, og der er præmie til
alle spillerne.

Start kl. 12.00. Slut ca. kl. 17.00.
Tilmelding skriftligt senest lørdag den

20. juli 2001 til John Dahlberg,
Skolevænget 4, 5580 Nørre Aaby.

FYENS LAND

„Dalum  KOP“
de 32 fynske kommuners årlige eendags

halvtime-skakturnering,
som igen i år af DSU er godkendt som

„DM i HALVTIME-SKAK“
Feltet består af 32 inviterede danske

spillere. De 16 øverste på DSU's
styrkeliste den 1. marts 2002

er invitationsberettigede.
Præmierne er i tusinder:

11, 5, 4, 3, 2 og 1.
Turneringssystem: 7 runder

MONRAD HALVTIME-SKAK,
100% korrektion.

Start kl. 12.00. Slut ca. kl. 21.00.

„FLOK“
(„FYENS LAND OPEN KOP“)

Turneringen er åben for alle
skakspillere.

Turneringssystem: 7 runder
MONRAD HALVTIME-SKAK,

100% korrektion.
Indskud 100 kr., som ubeskåret udgør
„FLOK“-præmiepuljens sekundære

præmier.
Førstepræmien er 2002 kr.

Den bedst placerede dansker kvalifice-
rer sig til næste års „Dalum KOP“ i

Nyborg, dog kun hvis rating-
gennemsnittet af de 10 højest ratede
spillere i „FLOK“-feltet er minimum

2000, eller hvis vedkommende tidligere
har deltaget i DM-feltet.

Start kl. 12.00. Slut ca. kl. 21.00.
Tilmelding skriftligt senest lørdag den

20. juli 2002 til Mogens Keinicke,
Hundstrupvej 19, Krarup, 5750 Ringe.

Haarby Hallerne har en stor og hyggelig
kantine, som kan levere kold og varm

mad, øl, kaffe og vand samt
de almindelige fornødenheder.

Velkommen i Haarby.

Horsens Byturnering
I Horsens Skakforenings byturnering vandt
følgende præmier. I mesterklassen deltog Bjørn
Laursen, Evans, som den lavest ratede. Allige-
vel vandt Bjørn turneringen.

Mester: 1. Bjørn Laursen, Evans, 5 (ny byme-
ster, bedst korrektion), 2. Søren Brautsch, Od-
der, 5.

Basisgr.: 1. Niels Andersen 5½, 2-3. Vagn S.
Andersen 5, 2-3. Søren Grymer Hansen 5.

Der deltog desværre kun 18 spillere. Forhå-
bentlig bliver der flere næste år.

Niels Andersen

Ringkøbing Amtsmesterskab
Mesterkl.: 1. Peter Husted, Århus, 5, 2. Jan
Rode Pedersen, Holstebro, 4½.

Basis 1: 1. Rasmus L. Nielsen, Struer, 5, 2.
Jakob Jakobsen, Holstebro, 5.

Basis 2: 1. Laurids Buskbjerg, Aulum, 5, 2.
Steen Vestergaard, Nr. Snede, 4½.

Basis 3: 1. Frede B. Vistisen, Vorgod, 6, 2.
Martin Sung Jensen, Struer, 5.

Basis 4: 1. Mads O. Svendsen, Holstebro, 7,
2. Rasmus Sønergaard, Struer, 4½, 3. Daniel
Olesen, Struer, 4.

Chr. Ertbjerg
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24’ende Viking Cup
Søndag d. 24. februar afholdt Frederikssund
Skakklub for 24. gang Viking Cup. Vi havde
40 deltagere og kunne igen i år glæde os over,
at vi fik lov til at låne kulturhuset Elværket,
hvor spilleforholdene var noget nær de opti-
male.

Det resulterede i et rimeligt smertefrit forløb
af arrangementet, og vi glæder os til at se alle
igen til næste år. Spurtpræmierne blev spon-
soreret af HJ Chess Import. Præmietagere:

Mesterklassen: 1. Dimitri Bogdanov, Frede-
riksberg, 5/6, 2. Dennis Jørgensen, Allerød, 4½.
Bedst under 2050: Jan Mose, Sydkysten, 3½.

Resultater
Andre turneringer

Kolding Byturnering 2002
Kolding Byturnering satte igen rekord, denne
gang med 52 deltagere, så den positive udvik-
ling fortsætter.

Mester: Ny bymester blev Lars Pedersen
Kolding Skakklub, med 5 point. På en delt 2-3.
plads fulgte Peder Madsen, Evans, og Richardt
Ebbesen, Springeren, med hver 4½.

Basis 1: 1. Kristoffer W. Pedersen, Odense,
5½, 2. Nikolaj L.Kjær, Springeren, 5.

Basis 2: 1. Kasper Aamand Pedersen, Kol-
ding Skakklub, 5½, 2. Jørgen Rasmussen, Gel-
sted 5.

Basis 3: 1. Morten Jannik, Odense, 5, 2. Tho-
mas Andersen, Vejen 4.

Basis 4: 1. Paul Cook, Springeren, 5½, 2.
Vagn Hansen, Springeren, 5.

Basis 5: 1. Jan Christofersen, Springeren, 7!!,
2. Einar Scack og Tommy Hansen, Springeren,
4½.

Tak til alle der deltog og på gensyn næste år.
Richardt Ebbesen

Ribe Weekend EMT
Weekenden efter påske afholdtes Ribe EMT
2002, denne gang med 51 deltagere fra 22(!)
klubber. Turneringen er kendetegnet ved fine
lokaleforhold, gode relationer mellem høj og
lav, mange juniorer samt en forholdsvis stærk
øverste gruppe. Mange tilsagn antyder 60 del-
tagere og en IM-gruppe på toppen i 2003. IM
Aagaard gentog sejren fra i fjor. Kyndel var
tæt på. Ribes Peter Leimand har nu rating 2003.

Mester: 1. IM Jacob Aagaard, K41, 4½/5, 2.
Christian Kyndel Pedersen, Nordre 3½, 3. Gun-
nar Pedersen, Centrum, 2½, 4. Thomas Vils,
Øbro, 2, 5. Anders B. Nielsen, Viborg, 1½, 6.
Ole Bønnelykke, Centrum, 1.

Mester 2: 1. Jimmy Andersen, Ribe, 3, 2-5.
Claus Mogensen, Haderslev, Ole Østergaard,

1. Klasse: 1. Flemming Borg, Allerød, 4/6, 2.
Helge Neesgård, Espergærde, 4. Spurtpræmie:
Kenneth Haagensen, Frederikssund.

2. Klasse: 1. Ali Ghani, Sydkysten, 4/6, 2.
Maynard Needham, Humlebæk, 4. Spurt-
præmie: Maynard Needham, Humlebæk.

3. Klasse: 1. Kasper Effersøe, Fredensborg,
4½/6, 2. Jens Thrane, Saxo, 4½, 3. Michael B.
Nielsen, KS, 4, 4. Steen Jørgensen, Frederiks-
sund, 4. Spurtpræmie: Dan Brønnum, Tåstrup.

Juniorklassen: 1. Latif Dogru, Sydkysten,
7/7!!, 2. Nicolai B. Pedersen, 5½, 3. Andreas
Pedersen, Stengård Skole, 5. Spurtpræmie:
Latif Dogru, Sydkysten.

Steen Bjørn

Struer Gymnasiums
15. hurtigturnering
Struer Skakklub havde i marts succes med at
arrangere den 15. åbne hurtigskakturnering i
samarbejde med Struer Gymnasiums skakklub.
Der deltog 67 spillere, og præmietagerne i de
forskellige klasser blev:

Mester: 1. Rasmus Skytte, Århus, 5½, 2. Bent
Olesen, Lemvig, 4½. Bedst under 2050: Johni
Veng, Kjellerup, 4.

Basis 1: 1. Torill Hagesæther, Århus, 5, 2.
Daniel Krabbe, Ikast, 5, 3. Jakob Jakobsen,
Holstebro, 4½, 4. Jannik Hansen, Struer, 4½.

Basis 2: 1. Bjarne G. Hansen, Morsø, 6, 2.
Rene Knudsen, Struer, 5, 3. Morten Bested,
Struer, 4½.

Basis 3: 1. Kevin Leutenberger, Struer, 5½,
2. Tue Bach, Nordthy, 5, 3. Rasmus Sønder-
gaard, Struer, 4½, 4. Mikkel Christensen, Kjel-
lerup, 4½.

Basis 4: 1. Morten Storgaard, Ikast, 6, 2. Ben-
jamin Jensen, Struer, 5½, 3. Thomas Astrup,
Struer, 5, 4. Flemming Kamstrup, Struer, 5.

Erling Høiberg

Tag stilling!
Løsninger til fødselsdagsstillingerne side 14.

Gennem de sidste tredive år har IM Jens Kri-
stiansen været med til at præge dansk skak. Flere
danske mesterskaber, landsholds- og turnerings-
deltagelse samt skakpædagogisk forfatterskab
og skribentvirksomhed i Skakbladet er blandt
facetterne i hans skakvirke. Med disse otte ek-
sempler fra de unge års internationale succéser
siger vi til lykke til mester Jens, der den 25. maj
fylder 50 år. Der er sikkert meget mere skak i
dig endnu!

1. Marcel van Herck, Belgien
Jens Kristiansen, Danmark

VM for U26-landshold , Graz 1972. 24. -, Sxf3!
vinder bonden tilbage med angreb, f.eks. 25.
Kxf3? Tf5† 26. Kg4, Txd1 27. Txd1, Dxh2
etc. eller 25. Dxf3, Tf5 26. Lf4, Txd1 27. Txd1,
Txf4 28. Td8† Dxd8 29. Dxf4, Lxa5 med gun-
stigt slutspil.

25. Txd5, Txd5 26. gxf3. På 26. c3 følger
26. -, Le7 eller endog 26. -, Dxh2! Det var en
vanskelig stilling at regne igennem for den 20-
årige Jens. Hvid har forskellige modangreb,
f.eks. 26. Dc4, De5! 27. Sc7, Tc5 28. Dxb4,
Txc2† 29. Kxf3, Dxa1 med fortsat konge-
angreb. 26. -, Dxh2† 27. Kf1, Dh1† 28. Lg1,
Td2. Eller 28. -, Tg5! 29. c3, Txe2 30. Kxe2,
Lc5 31. Lxc5, Dxa1 32. b4, Da4 33. Sd6, Dc2†
34. Kf1, Dxc3, og hvid opgav. 0-1.

mangler bare den sikre men lidt nervøse gevinst-
føring!

28. d6, Se6 29. Sd5, Tb7 30. Se7† Kh8 31.
Tc1, Td7 32. Lh3, Sg4 33. Lxg4, fxg4 34.
Tfd1, Df7 35. Txc4, h6 36. Txe4, Sd8 37.
Txg4, Dxa2 38. Tf4, Se6 39. Tf7 Dc2 40. Td2,
Db1† 41. Kg2, De4† 42. Tf3, a5 43. h4, a4 44.
Kh2, a3 45. Tf5, Kh7 46. Ta5, Db4 47. Ta6,
Sc5 48. Sd5, Dxd2. 0-1.

6. Bernard de Breucker
Jens Kristiansen

Holdturnering, Vestberlin 1980. En af løber-
parrets vigtigste egenskaber er at kunne vælge
tidspunktet for afviklingen af det! 30. -, Lxf2!
31. Kxf2, Lxb3!! og hvid måtte opgive, da sort
får en dronning! 0-1.

7. Sverre Heim, Norge
Jens Kristiansen, Danmark

EU-cup, Oslo 1981. 28. Sxd6! Sc5. Sorts mod-
angreb synes at gendrive bonderovet. Men: 29.
Sb5!! var den smukke ripost, som er set før
men ikke ret ofte. Sort opgav. 1-0.

8. Vlastimil Jansa
Jens Kristiansen

AS04s 80 års jubilæums-GMturnering, Køben-
havn 1983/84. 35. -, Txc7! 36. bxc7, Df4! 37.
c8D, Dxb4† 38. Ka2, Lxc1, og med en udæk-
kelig mat er spillet ude for stormesteren. 0-1.

2. Jens Kristiansen
Pertti Saariluoma

Nordisk Turnering, Grenå 1973. Via en af de
populære varianter i siciliansk er man kommet
frem til diagramstillingen, som vindes med 18.
g6!! hxg6 19. Txg6, Lf6. Lb3 holder sig i live
og bidrager stærkt til angrebet. Truslen om tårn-
offer på g7 er så stærk, at sort føler sig foranle-
diget til at købe et tempo. 20. Txf6, axb3, men
efter 21. Tg3 er der ingen medicin mod tårn-
offeret på g7 eller g6, f.eks. 21. -, Se8 22. Th6,
g6 23. Thxg6†. 1-0.

3. Jens Kristiansen
Yngvar Barda

Vesterhavsturneringen, Esbjerg 1976. Denne
gang var det ret nemt: 23. Se7†! Dxe7 24. Dd5†,
og sort måtte give op. 1-0.

4. Leho Laurine
Jens Kristiansen

Rilton Cup, Stockholm 1978. Ja: 28. -, Sb5!!
med pointen Sa3 mat. 0-1.

5. Adrian Mikhaltjisjin
Jens Kristiansen

AS04s 75 års jubilæumsturnering, København
1979. Stormesterens dame har ikke nogen sik-
ker flugtrute: 24. -, Se8! 25. Dc6, Se5! 26. Dxc8.
Den stakkels forfulgte dame undgår ikke sin
usle skæbne. 26. -, Sc7 27. Dxf8† Dxf8. Så

Ribe, Jørn Andersen, Frem, Poul Fl. Fries Niel-
sen, Esbjerg, 2½.

Basis 1: 1. Peter Leimand, Ribe, 4½, 2. To-
bias Hoffmann, Jetsmark, 3.

Basis 2: 1. Peter Elkjær Larsen, Tønder, 4, 2.
Torben Jensen, Esbjerg, 3.

Basis 3: 1. Andreas Kinch, Centrum, og Mik-
kel Stephensen, Tjele, 3.

Basis 4: 1. Jacob Zerahn, Ribe, og Søren Ben-
nedsen, SK 1968, 4.

Basis 5: 1. Jan Christoffersen, Springeren
Kolding, 4, 2. Knud Jespersen, Ribe, 3½.

Basis 6: 1. Jacob Andersen, Jetsmark, 4, 2.
Martin Guldvang, Jetsmark, 4, 3. Nikolaj Toft,
Ribe, 4. Skønhedspræmien gik til Jacob Aa-
gaard. Lodtrækningspræmier til Cathrine Hall-
ager, Jetsmark, og Gyda Jensen, Ribe. Præmie
til højeste score over forventet score: Martin
Guldvang, Jetsmark.

Jørgen Nielsen
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Fredagslyn i K.41 hur./ 1.HK
Hver fredag kl. 19.50, Mellemtoftevej 11,
Valby. www.k41.dk  – SB 12/2001.

Fredagslyn i Chess House hur./ 6.HK
Næsten hver fredag.
Silkeborgvej 11-13, Århus. – SB 5/2002.

Første Lørdag Lyn Chess House hur./6.HK
Første lørdag i hver måned.
Silkeborgvej 11-13, Århus. – SB 4/2002.

Saxo Lynlørdag hur./1.HK
Alle lørdage undtagen første lørdag i hver
måned. – SB 9/2001.

Skaktur Syd, Haderslev hur./4.HK
6/5. Vagn Lauritzen, karin-vagn-
lauritzen@mail.tele.dk.  – SB 8+9/2001.

Holstebro Skakklub koor./9.HK
7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6. Danmarksgade 14,
1-2. sal.   – SB 4/2002.

Køge Forårs EMT 2002 koor./2.HK
7/5, 14/5, 21/5, 28/5, 4/6. Dagcentret,
Blumesvej 3, Køge.

2nd Atlantic Weekend koor./Elo/1.HK
8/5 - 12/5. Øbro Skakforening, Rosenvængets
Allé 31.  – SB 4/2002.

Chess House onsdags EMT koor./Elo/6.HK
8/5, 15/5, 22/5, 29/5, 5/6, 12/6, 19/6.
Silkeborgvej 11-13, Århus.   – SB 4/2002.
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Kronborgturneringen 2002 koor./Elo/8.HK
9/5 - 12/5. Helsingør, Borupskolen Smakke-
gårdsvej.  – SB 4/2002.

Fynsmesterskabet koor./3.HK
11/5, 12/5, 24/5, 25/5, 31/5, 1/6, 2/6.
Ungdomshuset, Nørregade 60, Odense.

Chess House Pinse EMT koor./Elo/6.HK
17/5, 18/5, 19/5, 20/5. Silkeborgvej 11-13.
Århus.  – SB 4/2002.

Skaktur Syd, Løgumkloster hur./4.HK
21/5. Vagn Lauritzen, karin-vagn-
lauritzen@mail.tele.dk.  – SB 8+9/2001.

Albertslund Forårsskak hur./1.HK
23/5, 30/5. Herstedvesterstræde, Albertslund.
  – SB 5/2002.

K.41 2-mands hurtighold hur./1.HK
25/5. Mellemtoftevej 11, Valby.
  – SB 5/2002.

Chess House ÅM i lynskak hur./6.HK
1/6.  Silkeborgvej 11-13, Århus.
– SB 5/2002.

Frederiksberg Sommer EMT koor./1.HK
7/6 - 9/6. H.C. Ørstedsvej 19A, Baghuset,
Frederiksberg.   – SB 5/2002.

Chess House for basisspillere hur./6.HK
15/6.  Silkeborgvej 11-13, Århus.
– SB 5/2002.

Vesterhavsturneringen koor./Elo/5.HK
5/7 - 13/7. International skakfestival.
Brian Isaksen, tlf. 75 13 75 02.  – SB 5/2002.

Politiken Cup koor./Elo/1.HK
15/7 - 26/7. Int. Open, Nørrebrohallen.
  – SB 5/2002.

Solvognturnering 2002 hur./2.HK
21/7. Nordgårdshallen, Nykøbing Sj.
Oplysning 59 91 31 57.

ChessCamp jun./and./2.HK
21/7 - 27/7. Skaksommerlejr, Reersølejren ved
Kalundborg. – SB 2/2002, side 19.

Fyens Land Kop hur./3.HK
28/7. DM i halvtime-skak + åben gruppe og
børnegruppe, Haarby.  – SB 5/2002.

Vanløse SommerMåskeHede koor./Elo/1.HK
29/7 - 4/8. Menighedshuset Vanløse.
 – SB 5/2002.

Wiibroe Cup koor./8.HK
19/8, 26/8, 2/9, 9/9, 16/9, 23/9, 30/9. Esper-
gærde, Jens K. Pedersen, tlf. 49 13 38 09.

Faaborg weekend EMT koor./3.HK
27/9 - 29/9.
Ove Matras, tlf. 62 61 97 98.

Kystmesterskabet 2002 koor./8.HK
25/10 - 27/10.  Espergærde,
Jens K. Pedersen, tlf. 49 13 38 09.

Skive Bymesterskab 2002 koor./9.HK
25/10, 1/11, 8/11, 15/11, 22/11. Skivehus
Skole. Per Nielsen, tlf. 97 52 05 78.

Farum Hurtigturnering 2002 hur./8.HK
1/12, Ellegården, Farum,
Dennis Bogø, tlf. 44 65 03 33.

§§

Turneringslederkursus
Brevkursus starter løbende.
Kurset består af 8 lektioner, hvor der
undervises i Monrad-rundelægning,
rating, EMT-regler og FIDE’s regler.
Der afsluttes med en prøve.

Kursusafgift 150 kr.

Tilmelding: Svend Dyberg Larsen,
Birkevænget 14,
4200 Slagelse.
Telefon 58 52 40 73.

Giro 1-668-6972

Email: turneringslederkursus@skak.dk
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The Ultimate
Closed Sicilian
Gary Lane. Batsford 2001,
176 sider. Pris: 199,-

For de hvid-spillere, som ikke
ønsker krig på kniven i super
skarpe varianter, er lukket
siciliansk et godt alternativ.
Ideer og planer er bedre end
flere hyldemetre med teoribøger. Foruden de
grundlæggende strategier beskæftiger forfatteren
sig også med trick og fælder set fra både sort og
hvids hjørne. Midtspils planerne bliver illustreret
med mønsterpartier. Som ny hovedvariant
introduceres 6.Le3 (1.e4 c5 2.Sc3 Sc6 3.g3 g6
4.Lg2 Lg7 5. d3 d6 6. Le3) Planen er enkel; Hvid
vil hurtigt spille Dd2 og Lh6 og måske følge op
med h4 og kongeangreb.

Secrets of Pawnless
Endings
John Nunn,
Gambit Publications 2002,
384 sider. Pris: 199,-

I den første udgave af bogen
fra 1994 benyttede Nunn sig af
Ken Thompsons databaser
med slutspil, hvor der højst var
5 brikker. Nu findes der adgang til endnu større
slutspilsdatabaser med op til 6 brikker. Det har
resulteret i flere overraskende og paradoksale
undtagelser i slutspilsteorien. Der er mindst to

The Ultimate Pirc
Nunn & McNab. Batsford 1998, 320 sider.
Pris: 239,-

Bogen bygger på Nunns tidligere succes: The
Complete Pirc. Den er nu ført up to date, og hele
bogen har fået et gennemgribende eftersyn.
Hovedformålet med bogen er at give læseren en
mulighed for at lære Modern Defence og Pirc set
fra både hvid og sorts side.

specielle i Dronning/Tårn mod Tårn/Tårn og Tårn/
Løber mod Løber/Springer med uligfarvede løbere.
Dette slutspil har vist sig at være meget gunstigt
for spilleren med mest materiale. Mange af de
stillinger, der analyseres, er studiemateriale, men
der er dog samtidig en hel del gode eksempler fra
turneringer.

New In Chess har igen
forbedret sin Yearbook

KLAR NU:
YEARBOOK 62

"Et bedre indblik
i åbningsnyhedernes

aktuelle status kan ikke
findes på tryk noget sted"

IM Carsten Hansen at
the ChessCafe

FORNY DIT REPERTOIRE FIRE GANGE OM ÅRET


