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Når dette læses, er Dansk Skak Unions jubilæumsår forbi, og jeg synes, at man
med fuld ret kan sige, at Unionens 100-års jubilæum blev fejret med manér.

En flot serie af skakarrangementer gik over scenen, og fra et dansk synspunkt kan vi glæde
os over Curt Hansens Nordensmesterskab og Curt Hansens og Peter Heine Nielsens
toplacering i 1. Samba Cup. Denne turnering var samtidig den første danske, der nåede op
på ratingkategori 16.

De traditionsrige turneringer, Copenhagen Open, Vesterhavsturneringen og Århus Chess
Summer, blev spillet samtidig med at Sigemanturneringen i Malmø og København, NATO-
skak og Nordisk Mesterskab for seniorer i Sønderborg var interessante nyskabelser.

Der er dog næppe tvivl om, at SIS-MH Masters med stormester Anand, og især Eks-VM
Kasparovs besøg i København propagandamæssigt var i særklasse, da begge disse arrange-
menter fik en glimrende dækning i såvel de trykte som de elektroniske medier.

Årets DM blev – ligesom ved tidligere jubilæer – afviklet i Horsens, og Horsens Skak-
forening og Skanderborg Skakklub stod for et vellykket påskestævne, og jubilæumsfesten
vil ikke mindst blive husket på grund af Svend Hamanns flotte gave til Dansk Skak Union.

2003 vil også blive husket for, at Skakbladet fik et nyt og meget flot udseende – samtidig
med at indholdet som altid er på et meget højt niveau.

���������������� �	�����!�������"��#�
Ingen interesserede har meldt sig til at arrangere påskestævne i år, hvorfor det ser ud til, at
vi må nøjes med at arrangere et minimal-DM bestående af Landsholds- og Kandidatklasse.

Unionen dækker som udgangspunkt udgifter til præmier, overnatning til Landsholdsspillerne
og  øvrige turneringsomkostninger – skulle nogen klub være interesseret i at arrangere et
sådant minimal-DM, bedes man kontakte undertegnede.
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Som det er fremgået af dagspressen, bortfalder portostøtten for en række blade i det nye år,
og det rammer Skakbladet, og dermed Dansk Skak Union ret så hårdt; merudgiften bliver kr.
20.000,-. Pr. nummer!

Det er forretningsudvalgets opfattelse, at vi fortsat skal udsende 8 numre af Skakbladet, og
vi vil derfor foreslå en yderligere kontingentforhøjelse på kr. 25,- pr. år ud over de allerede
annoncerede på kr. 40,- pr. år.
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Til slut vil jeg endnu en gang gøre opmærksom på, at Dansk Skak Union senest i 2005 skal
vælge ny formand, da jeg – som allerede meddelt, da jeg overtog posten i december 2002 –
ikke genopstiller ved delegeretmødet i 2005.

Man bedes venligst finde egnede kandidater!

Godt nytår!
Steen Juul Mortensen



Tak til Per Andreasen
Det var med stor beklagelse, da for-
retningsudvalget i efteråret modtog
meddelelse fra juniorlandstræner
Per Andreasen om, at han pr. 1. jan.
2004 ønskede at fratræde jobbet.

Per Andreasens engagement og
ildhu i  arbejdet med juniorspillerne
er velkendt for alle, der har været i
kontakt med ham.

Mange ferier og megen fritid er
blevet brugt, når juniorspillerne
skulle ledsages til det ene eller an-
det arrangement i udlandet, og man-
ge kilometer er kørt til diverse tur-
neringer i Danmark, når junior-
landstræneren skulle følge ”sine”
spillere, give gode råd eller uddele
træningsmateriale.

Fra Unionens side skal lyde en
varm tak til Per Andreasen for et
stort og veludført arbejde.

Steen Juul Mortensen
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Afstemningen blandt de danske
skakjournalister om Skak-Oscar
2003 og titlen 'Årets Danske Skak-
spiller' blev et opgør mellem landets
to stærkeste spillere, Peter Heine
Nielsen og Curt Hansen. For Peter
Heine Nielsen talte bl.a. sejrene i
Hastings og ved DM, VM-kvalifi-
kationen ved Europa-mesterska-
berne samt  placeringen som bedste
dansker i den stærke Sigeman-tur-
nering.

For Curt Hansen vejede placerin-
gen som bedste dansker i Vester-
havsturneringen og den sejren i nor-
densmesterskabet. For dem begge
var den delte sejr i 1. Samba Cup
nok årets allerbedste resultat, men
her sluttede de side som side.

Når regnskabet blev gjort op hav-
de Curt Hansen fem topplaceringer
på stemmesedlerne samt  fire anden-
pladser. Peter Heine Nielsen havde
fireførstepladser, tre andenpladser,
men også et par lidt lavere vurderin-
ger, og var Curt Hansen vinder af
afstemningen med 91 point foran Pe-
ter Heine Nielsens 85.

Davor Palo er trods sin unge alder
allerede så stærk, at forventningerne
til ham er meget store. True de to
stormestre kunne han ikke, men tred-
jepladsen var meget sikker.

Bredden i vurderingskriterierne
ses udmærket af listens tre sidste
navne, hvor glimrende repræsentan-
ter for ungdomsskakken, senior-
skakken og kvindeskakken har fun-
det plads. I alt 26 navne blev bragt i
forslag.

Top-ti 2003:

1. Curt Hansen
2. Peter Heine Nielsen
3. Davor Palo
4. Nicolai V. Pedersen
5. Kim Pilgaard
6. Allan Stig Rasmussen
7. Tomas Hutters
8. Alexei Hansen
9. Ole Jakobsen

10. Oksana Vovk

Det var 27. gang, Dansk Skak Jour-
nalistforening gennemførte afstem-
ningen om Årets Dansk Skakspiller,
og 7. gang med Curt Hansen som
vinder af Skak-Oscaren:

1977: Jens Kristiansen
1978: Jens Ove Fries Nielsen
1979: Jens Kristiansen
1980: Jørn Sloth
1981: Erling Mortensen
1982: Curt Hansen
1983: Curt Hansen
1984: Curt Hansen
1985: Bent Larsen
1986: Carsten Høi
1987: Lars Bo Hansen
1988: Lars Schandorff
1989: Erling Mortensen
1990: Lars Bo Hansen
1991: Curt Hansen
1992: Peter Heine Nielsen
1993: Peter Heine Nielsen
1994: Peter Heine Nielsen
1995: Jens Kristiansen
1996: Peter Heine Nielsen
1997: Lars Bo Hansen
1998: Curt Hansen
1999: Peter Heine Nielsen
2000: Curt Hansen
2001: Peter Heine Nielsen
2002: Nicolai V. Pedersen
2003: Curt Hansen

Skakbladet i 2004
Skakbladet er planlagt til otte numre
numre a 48 sider i 2004. I alt 284
sider ligesom i jubilæumsåret 2003,
men p.g.a. portoen fordelt på et
nummer færre. Bladet udkommer
følgende datoer:

19/1 - 23/2 - 5/4 - 24/5
- 5/7 - 23/8 - 11/10 - 28/11

Firfarvetrykket er kommet for at
blive, men med nyt trykkeri. CS
Grafisk A/S med IM Jens Kjeldsen
i huset kom med et tilbud, som For-
retningsudvalget ikke kunne sige
nej til, selv om der i øvrigt var udelt
tilfredshed med det nuværende tryk.
Redaktionen ser frem til et godt sam-
arbejde med CS Grafisk A/S og vil
benytte lejligheden til at takke
HEBO Tryk og JTA Grafisk for at
have hjulpet blad og redaktion gen-
nem den største tekniske fornyelse
i bladets snart 100 års levetid.

Hvad indholdet angår, er der især
grund til at glæde sig over, at Bent
Larsen fortsætter i bladets spalter,
selv om det bliver i mindre måle-
stok end i jubilæumsårets  eksklu-
sive artikelserie.

Thorbjørn Rosenlund
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Kasparov gjorde rent bord i sin
simultan i Lyngby Storcenter.  Fore-
stillingen trak hundredvis af tilsku-
ere, og mange tog opstilling i butik-
kerne på 1. sal for overhovedet at få
et glimt af mesteren. Feltet var sam-
mensat af vindere i B.O. Bøgers og
Politikens konkurrencer, samt invi-
terede venner af skak fra kultur- og
erhvervsliv.

B.O.Bøger: • Frederik Mikkelsen •
Kenneth Nielsen • Rasmus
Hamberg • Vilhelm Mortensen •
Knud Overgård • Chr. Lundmark
Jensen • Michael Krogh • Arne
Hagerup • Jørgen Kamp Nielsen •
Palle Nielsen • Frederik Oest
Møller •  Mark Paine • Sissel
Kærgård • John Jønsson

Politiken: • Aksel Gasbjerg

Sigeman: •  Anders Hansen, Halm-
stad • Eskil Åkesson, Malmø

Dansk Skak Union: • Benjamin
Koppel, musiker • Søren Dam-
gaard, IBM • Carsten Haurum,
håndboldspiller • Lars Kirstein
Andersen, B&O • Klaus Berg-
green, fodboldspiller • Jørgen
Falborg, Tuborg Fondet • Kim
Sjøgren, kongelig koncertmester •
Alexei Hansen, skakspiller
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Garri Kasparovs besøg i København
fredag d. 12. december blev et flot
og festligt ekstranummer på Dansk
Skak Unions 100-års program. Be-
søget var kommet i stand på initiativ
af den danske importør af Saiteks
Kasparov-computere, BRIO A/S, og
skakorganisationerne DSU og KSU
tog sig af det praktiske.

Fredag formiddag mødte Kaspa-
rov den danske presse Radisson SAS
Royal Hotel, og imponerede ved sine
markante og præcise analyser af
skakkens situation. Dermed indfri-
ede han de forventninger, som DR2's
Deadline havde vakt aftenenen for-
inden, hvor en velforberedt Martin
Breum fik et fint interview, som at
dømme efter kommentarer de føl-
gende dage var sent af overraskende
mange.

På Radisson sagde Kasparov bl.a.:
„FIDE er bankerot, hvis ikke præ-

sident Ilumshinov finder midler ude-
fra eller atter åbner sin egen tegne-
bog, som han ellers har besluttet at
lukke. Det er farligt at knytte alle sine
sine håb til en enkelt mand med
penge men en usikker politisk skæb-

A���4	)����	E/���

ne. Ingen af FIDE's mange VM-for-
slag har haft den nødvendige sub-
stans, og jeg er meget meget pessi-
mistisk med hensyn til skakkens
fremtid. VM-matcherne mod Kar-
pov skabte en interesse og en mulig-
hed, men verdensskakken kendte
ikke sin besøgelsestid, og medmin-
dre der træffes drastiske beslutnin-
ger, vil kursen vise sig ikke blot far-
lig, men direkte selvmorderisk.“

Mere optimisme var der i hans
kommentar til konkurrencen mellem
mennske og computere:

„Mennesker spiller i modsætning
til computere ikke konstant, så hvis
man formulerer spørgsmålet sådan:
'Hvor længe kan det stærkeste men-
neske, når han spiller bedst, vinde
over computeren', så tror jeg, at
magtskiftet ligger et godt stykke ude
i fremtiden.“

Kasparov havde tydeligvis gerne
svaret på flere spørgsmål, men ord-
styrer Sune Berg skulle sikre, at
mesteren kom videre i dagens pro-
gram, til bogsignering og simultan.
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Af Michael Tettinek

Europa Cup i skak blev spillet på
Kreta i september. Helsinges rege-
rende danmarksmestre havde valgt
at blive hjemme, og derfor var Sko-
lernes sølvvindere ene om at repræ-
sentere dansk skak.

Skolerne er en ren amatørklub, og
da spillerne selv skal betale rejse og
ophold, var det af økonomiske årsa-
ger ikke muligt at mønstre det stær-
keste hold.

Skakpensionisten Erik Jelling, der
ikke har spillet seriøs skak i årevis,
blev hentet ned fra kaminhylden og
støvet af til lejligheden, og i elvte
time meldte Tobias Christensen sig
som ny mand under fanerne, for af
sted skulle vi – ned og have en på
opleveren...

Alle koryfæerne
De er her alle sammen. Topspillere
fra nær og fjern. Kasparov, Sjirov
og Finn Pedersen. Man bliver helt
svimmel over så mange koryfæer
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samlet på et sted. Det er trods alt ikke
hver dag, man står ansigt til ansigt
med Kasparov og drikker dus med
Tkachiev, Korchnoi og Akopian .....

Med armbånd
Optakten til turneringen var i lighed
med sidste år ganske kaotisk. Des-
værre er der ikke plads til os på
spillerhotellet. Et faktum, som fører
til sure miner hos vore spillere, ind-
til det bliver klart, at vi får gratis drik-
kevarer med i bytte.

Da vi omsider ankommer til vo-
res nye hotel, som i stedet for de lo-
vede fem stjerner må nøjes med at
prale af fire af slagsen, bliver vi ud-
styret med et armbånd a la hvad man
byder folk, der indlægges på hospi-
taler. Et forhold, der fører til dybe
panderynker hos folkene fra Sko-
lerne. Det kan man da ikke byde os.
Det ville de aldrig få stjernerne til at
acceptere.... Sjirov havde da i hvert
fald ikke noget armbånd på, da vi så

ham uden for spillerhotellet. Nå, men
klokken er mange, og vi må få det
bedste ud af situationen. Vi sluger
en bid mad og efter et smut i baren
går vi godt brugte til køjs.

Næste morgen stiller vi friske og
veludhvilede til morgenmad i kæl-
deren, hvor en storsmilende Korch-
noi – iført hospitalsarmbånd – hilser
på os. OK, vores påstande om for-
skelsbehandling er ved at smuldre.

Kanonføde
Vi accepterer vores betingelser og
begiver os til den første kamp, hvor
vi som ventet bliver kanonføde for
de stærke russere Norilsk Nikel, men
Karsten klarer ubesværet remis mod
Dolmatov, som kun er med for at
spille sort, mens Finn sensationelt
hiver en halv ud af en komplet håb-
løs stilling, hvor han taber en bonde
efter få træk imod Najer. Godt gået
af Finn, der aldrig lægger sig ned,
før sidste brik er slået!
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5-1 mod de fjerdeseedede russere
var bestemt ingen skam. Der var tale
om det stærkeste hold, Skolerne no-
gen sinde har mødt, og alle seks mod-
standere havde over 2600 i rating!

Sejr og nederlag
2. runde bliver til gengæld en jævn-
byrdig affære imod Rochade Eupen,
Belgien, som vi kender fra tidligere
Europa Cup-deltagelse. Et hold i
mellemklassen, der er seedet 25,
mens vi selv er nummer 26. Chu-
chelov og Glek på de to øverste er et
par hårde drenge, mens de fire bel-
giere alle har lavere rating end dren-
gene fra Skolerne. Så selv om vi ikke
uventet taber de første to, hiver vi
alligevel en smal 3½-2½-sejr hjem.

Modstanderen i 3. runde er engel-
ske Barbican. En på papiret jævn-
byrdig modstander, men efter to
foregående forgæves forsøg har vi
endnu vores første sejr over et en-
gelsk hold i Europa Cuppen til gode,
og den statistik holder stadig. Igen
taber vi på de to topbrætter, og da
selv vores topscorer Finn Pedersen
ikke formår at vinde trods et helt tårn
i overskud, må vi se os besejret så
klart som 2-4. Vi er nu klart under
middel og forvist til ‘bageriet’ i un-
deretagen.

Ny selvtillid
Nu kan det kun gå fremad, og wali-
siske Nijdum Liberals bliver brugt
til at få lidt selvtillid ind under hu-
den. 5-1 uden problemer, og både
Karsten og Tobias får deres første
sejr. Vi er tilbage i det fine selskab,
hvor der i 5. runde venter en ny
klassemodstander i form af franske
Clichy.
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Under en sådan turnering kender
man nok morgendagens modstander
aftenen forinden, men hvem der rent
faktisk vil pryde den modsatte side
af brættet står endnu hen i det uvisse.
Før mødet med Clichy var både Loek
van Wely og europamesteren fra
2000 Pavel Tregubov således sand-
synlige modstandere. På dagen for

denne match blev der ikke sendt
holdopstillinger til vores hotel, hvor-
for jeg tog sagen i egen hånd og tøf-
fede i retning mod spillestedet. Her
lå det klart, at dagens ret ville blive
en måske nedtrykt van Wely, som
netop havde tabt til Ivanchuk. Allez,
allez, gik det hjemad i sprint til tre
timers intense indendørs analyser,
mens holdkammeraterne forberedte
sig ved poolen....
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9
���"���:����7�//.8

Dronninggambit / D47
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Tsk, tsk. Der røg så de forberedelser.
Jeg havde mest regnet med en art
Grünfeldindisk eller 3... c5. Livet er
nu en gang uretfærdigt. Svedende
kigger jeg ned ad rækken af sol-
brændte kammerater...
�����
�

Og dog. Den her stilling har jeg jo
haft nogle hundrede gange – med
sort.
�����������������
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Trækket spillede jeg mod GM Kor-
neev i foråret med remis til følge.
Peter Heine var mere imponeret af
resultatet end af trækket. 8. Ld3 er et
bedre træk, men det giver sort en for-
færdelig masse komplicerede mulig-
heder, som jeg ganske givet ikke har
styr på, navnlig ikke fra den lyse side
af brættet.
�������

Korneev spillede 8... Lb7 hvilket er
mere nøjagtigt. Løberen skal før el-
ler siden til b7. Efter mit næste trak
er bondens funktion på a6 svær at
se.
�������������������
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11... cxb2 12. fxg7 bxa1D 13. gxh8D
er meget romantisk, og spillet en del,
før jeg blev født. I dag er der ikke
nogen, der indlader sig på dette. Sorts
konge har ingen gemmesteder!
�	����
������������������������

Her omkring mærkes en vis for-
trøstning. I erindringen foresvæver
et parti Bent Larsen - Lars Schan-
dorff som hvid vandt i fin stil. Ikke

at jeg undervejs har det present, men
alene det at vide, at jeg er på sporet,
virker beroligende.
�������
�

Larsen - Schandorff fortsatte 14... c5
15. Tb1 Tb8 16. Txb8 Lxb8 17. Db3
Ld6 18.Rb1 cxd4 19. cxd4 Da5 20.
Lxf6 gxf6 21. Lc4 Dc7 22. g3 a5 23.
Sd2 Lb4 24. Se4 De7 25. De3 Lb7
26. a3 Lxe4 27. Dxe4 f5 28. Df3
Lxa3 29. d5 exd5 30. Lxd5, hvor-
efter forsvaret af sorts konge er me-
get vanskelig.
�������
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Her er jeg lykkeligt uvidende om at
eksperten i denne variant Aleksan-
drov, der i parentes bemærket ikke
spiller varianten mere, spillede Te1
mod Fillipov.
������������������
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En fantastisk fejl af verdens nr. 31.
Fantastisk for mig. Rigtigt er 17...
c4, med uklart spil.
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Nu er det lige ved at vare en fornø-
jelse at sidde for nedrullede gardiner
med den græske sol smilende uden-
for.
	���������

For forste gang bruger van Wely en
del tid. Maske er det allerede for sent.
Jeg får nu tid til at se nærmere på de
øvrige stillinger. Vi er nede med 5
bønder – en på hvert af de øvrige
brætter...
	����
��

Dette træk havde nok varet smartere
at spille i træk 20. Det koster nemlig
på klokken at overveje muligheder
som 21. cxd5 exd5 22. Dh4 c4, der
giver sort meget modspil. Heldigvis
viser det sig at 21. dxc5 f5 22. Dh4
er godt for hvid.
	�������
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22... Dxd5 23. De2
	������

Hvor skal dronningen stå? Her er der
i hvert fald mulighed for at sætte
yderligere pres på kongestillingen
ved at sende h-bonden af sted.
	���������	��������	�	���������	

Med de sidste to træk spiller van
Wely kamikaze.
Stillingen er dårlig, men det her kan
vel kun forklares med desperation
eller undervurdering.
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Nu kan det ikke fejle.
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De bedste træk
Vi er foran – men mangler stadig fem
bønder. Tobias holder flot stand mod
Tregubov, 1½-½ til Skolerne og nu
‘kun’ bagud med fire bønder....

Opholdet i baronens seng varede
godt en times tid, hvorefter det gik
hastigt ned ad bakke. Finn og Mads
var nærmest den halve, men reelt var
der næppe noget at gøre. I analyserne
efter partiet leverer Finn så dagens
kommentar, da han spørger sin fran-
ske modstander Apicella: ‘If I make
all the best moves now, do you think
I can get a draw?’ Apicella ser for-
virret på Finn og svarer eftertænk-
somt: ‘But I don’t know all the best
moves!!’

Nej, vi er nok mange, der ikke
kender alle de bedste træk. Det skulle
da lige være Kasparov, der på dette
tidspunkt energisk fejer al modstand
til side. At selv Kasparov er menne-
skelig bliver vi dog vidne til runden
efter, da han må ned mod Huzman
efter en regnefejl af dimensioner, der
sjældent ses på dette niveau.

I 6. runde er Skolerne tilbage i
bageriet, hvor holdet leverer en sam-
menbidt præstation og er tilbage i
kampen om at blive bedste nordiske
hold efter 4-2 over islandske Hellir.
Og det var nær blevet til endnu mere,
da Karsten var tæt på at sende Gre-
tarsson ud over brætkanten. En ny
fin sejr til Finn Pedersen bringer ham
op i nærheden af IM-normen inden
‘finalen’, hvor vi sidder til bords med
vore svenske venner fra Limhamn.
Her er kravet en sejr for at blive bed-
ste nordiske hold, men den er vi des-

værre aldrig i nærheden af. Finn Pe-
dersen er endnu en gang dagens
mand, da han kroner en fremragende
præstation med sejr over Stefan
Schneider og sikrer os uafgjort 3-3,
hvilket netop rækker til den 26.
plads, vi var seedet til.

Fremgang
Alt i alt en fornuftig præstation af
Skolerne, som ratingmæssigt kunne
notere fremgang. Karsten Rasmus-
sen viste stormesterstyrke på top-
brættet, og Finn Pedersens 5 af 7 på
bræt 6 svarer til en præstation på
2456. Det burde have været en IM-
norm, men desværre var der en titel-
holder for lidt blandt modstanderne.
Der er dog ingen tvivl om, at resul-
tatet kan godkendes på dispensation,
hvis Finn opnår yderligere to nor-
mer. Den næste kan han få i 2004-
udgaven af Europa Cup, hvor vi at-
ter satser på at stille til start. Først
skal vi dog lige snuppe den ‘sæd-
vanlige’ andenplads ved DM, hvor
Helsinge jo er godt på vej mod et
sikkert titelforsvar.
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Kampen om guldet
De fleste af de mere jævne klubber stillede
med spillere fra klubbens egen nation,
mens billedet er mere uklart for tophold-
enes vedkommende. Det vindende hold,
NAO Chess Club (Frankrig), havde  såle-
des spillere fra fire forskellige nationer, nr.
2 Polonia Plus GSM Warszawa (Polen)
fra tre nationer, nr. 3 Kiseljak (Bosnien),
fra fem nationer, mens Bosna Sarajevo
(Bosnien) nåede helt op syv nationer.

Modsat var Norilsk Nikel rent russisk
og Ladya-Kazan-1000 næsten også
(Bologan er moldaver, men bor i Rusland),
St. Petersburg Lentransgaz rent russisk og
Beer-Sheva Chess Club rent israelsk.

Efter de første fire runder lignede Ladya-
Kazan en sikker vinder med to gange 6-0
samt 4½ og 4-2. Også NAO Chess Club
havde vundet sine første fire matcher men
med to brætpoint færre, så 3-3 i den ind-
byrdes match i 5. runde (Kasparovs fjerde
sejr i fire partier) fastholdt Ladya-Kazans
favoritværdighed.

Men i 6. runde fik Ladya-Kazan kun 3-
3 mod israelske Beer-Sheva (Kasparov be-
gik en af karrierens groveste fejl og tabte i
22 træk til Alexander Huzman), mens
NAO vandt 4½-1½ over Tomsk-400-
Yukos, et rent russisk hold anført af Kha-
lifman og Morozevich.

Stillingen før sidste runde var nu: 1.
NAO Chess Club 11 mp./26 br.p., 2.
Ladya-Kazan 10 mp./26½ br.p., 3. Kisel-
jak 10 mp./25½ br.p., 4.  Polonia Plus GSM
Warszawa 10 mp./25 br.p, 5. Beer-Sheva
10 mp./23½ br.p.

NAO Chess Club besejrede Beer-Sheva
4-2 og tog guld, Polonia Plus GSM War-
szawa slog Ladya-Kazan 4-2 (Ivanshuk
spillede remis med Kasparov, mens Gel-
fand og Macieja slog Bologan og Rublev-
sky) og tog sølv, mens Kiseljak slog Chess
Club Alkaloid Skopje 3½-2½ og tog
bronze.

NAO Chess Club, Frankrig:

1. Alexander Grischuk (2732) 3/6
2. Peter Svidler (2723) 5½/7
3. Michael Adams (2719) 4½/7
4. Joel Lautier (2677) 5/6
5. Francisco Vallejo Pons (2662) 4/6
6. Etienne Bacrot (2645) 4/5
7. Laurent Fressinet (2640) 4/5
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‘Verdens stærkeste liga’ bliver den
kaldt, og at den tyske bundesliga er
stærk, hersker der slet ikke tvivl om
– hele 111 stormestre var anmeldt
på diverse holdlister inden sæson-
start. Det blev dog lavet om til 97, da
de seneste to års mestre, Lübeck, trak
holdet kort før første runde. Lübecks
hovedsponsor Galaxy havde af di-
verse årsager mistet lysten til at fort-
sætte. Et meget hårdt slag for ligaen
og de bestræbelser, der er blevet gjort
på at gøre den endnu mere interes-
sant og professionel: Når selv ikke
to mesterskaber i træk kan gøre en
sponsor glad, er det sgu ikke nemt.

De senere år har man gjort for-
skellige forsøg på at gøre bundes-
ligaen mere kommerciel og bl.a. fået
brandet ‘Bundesliga’ vurderet af
professionelle reklamefolk med hen-
blik på at få en hovedsponsor for hele
ligaen. I den forbindelse har man til-
stræbt, at der kom internetdækning
(www.schachbundesliga.de), og par-
tier og resultater er blevet bedre til-
gængelige.

Bundesligaens talsmand, Christi-
an Zickelbein, (der er holdkaptajn

for Hamburg SK) er dog ikke spe-
cielt optimistisk, og han vurderer at
bundesligaen går sværere tider i
møde. Den mister dog næppe sin sta-
tus som ‘ligaernes liga’ de første
mange år.

Profiler
Ingen andre steder finder man så
mange stærke spillere på en gang.
Man kan nævne navne som: Anand,
Khalifman, Svidler, Sokolov, Gure-
vich, Beliavsky, Vaganjan, Van We-
ly, Shirov, Nikolic, Kasimdzhanov,
Aronjan osv. osv. Bundesligaen er
proppet med store navne.

Der er hidtil spillet 377 partier i
denne sæson. Der er altså nok af fede
partier at vælge mellem. Jeg vil dog
begrænse mig til de tre små opgaver
på næste side og i øvrigt holde mig
til de danske spilleres bidrag til un-
derholdningen

De danske spillere
Der spiller fire danske spillere i 1.
Bundesliga. Her følger en kort be-
skrivelse af, hvordan det er gået dem,
og hvilke arbejdsbetingelser de har.

Lars Schandorff
Werder Bremen – 3 af 7

Vi er nok alle sammen lidt misunde-
lige på Lars’s hjemmebane – det er
nemlig Weserstadion! Og altså det
samme sted som fodboldklubben
spiller (så cool som det kan blive).

Lars er nominelt sat på 6. brættet,
men på grund af udlændingereglen
spiller han i praksis på 5. bræt eller
derover. Werder Bremen med bl.a.
McShane, Hracek og Pelletier vandt
bronze sidste år, og de forventes også
at ende i toppen i år.

Lars har hidtil ikke haft så god en
sæson, men bliver nok tilgivet, for
følgende parti betød, at Werder Bre-
men opnåede 4-4 mod titelaspiran-
terne fra Baden Oos.
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Bundesliga 2003-4, 5. runde.
Slavisk / D15
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Denne lidt syrede variant er meget
populær for tiden. Sort vil gerne

Af Sune Berg Hansen
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spille sin hvidfeltede løber ud og
planlægger at dække b7 (efter Db3)
med enten b7-b5, Ta7 eller Dc7. Alt
sammen meget godt, men sort kan
ofte komme til at lide af sortfeltede
problemer i denne variant, og løbe-
ren på c8 risikerer at blive rigtig dår-
lig.
���
�

‘Det principielle’.
�����������������������������������

8. h4 er et meget interessant træk.
Ideen er at enten beholdes løberen
med Lf4-h2 eller også kan h-bon-
den bruges som rambuk, hvis sort
slår på f4.
�����������������������������

Hvid har mest terræn og står nok
marginalt bedre. På langt sigt bliver
løberparret ofte en faktor, så det er
ikke en ‘statisk fordel’.
���������������	������	��������
�����
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Sort skal befri sig med e7-e5.
�������������������������������������

�������������������	�����	����������

	����������		�����������	�����������

Sort har mindst udlignet.
	������

En grov fejl af Hübner. Han må sim-
pelthen have overset sorts svar.
	����������	�����
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Der var selvfølgelig en grund til sorts
sidste træk.
	�����������	������������

Sort vinder officeren igen og har
dertil et par bønder. Den bovlamme
hvidfeltede løber gør dog gevinst-
processen lidt besværlig.
	������������	�����������	������
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39... Dxf3† vinder vel også?!
���� ����������������������	�� ��

�������� ������������ �����	����

������������� ����������� 	���	�

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

Selvfølgelig.
��������� ������������ ����������

 �����������

Så er det sorts tur.
�������������� �	���������� ������
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Curt Hansen
Køln Porz – 5 af 6

Curt sidder nominelt på et 9. bræt(!)
og er altså slet ikke på holdet! Men
Køln stiller aldrig med nummer 1-8,
så normalt bliver der også plads til
Curt – som regel på 5-7. brættet. Curt
bruges (ligesom de øvrige Porz-spil-
lere på de lavere brætter) som en ren
pointmaskine. Så han sidder og for-
ventes at vinde parti efter parti... og
det gør han så! Det er kun i 1-2 par-
tier per sæson, at Curt møder spil-
lere, som er i nærheden af hans egen
styrke. I denne sæson har Curt haft 4
arbejdssejre og to remiser. Følgende
partifragmenter er repræsentative.

Bundesliga 2003-4, 3. runde:
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Opgave 1
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Hvid trækker!

Opgave 2
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Bundesliga 2003-4, 4. runde.
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Hvorfor tabte hvid i diagramstil-
lingen efter disse kun 9 træk?

Opgave 3
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Hvid trækker!

Løsninger side 18.
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Sort fordel kan man selvfølgelig ikke
tale om. Men medmindre ratingen
skal smuldre stille og roligt, skal den
slags stillinger(modstandere) spilles
helt ud.
		���� ��

Det eneste, sort har at glæde sig over,
er, at hvids løber står på samme farve
som hans løber.
	����	
������	��� �	�����	����	����

	���������	������������	����������

	������� ������������ 
�����������

�	��
����
���������
���������������

Virker lidt forkert.
������ ������ �	����������������
��

������	��

Hvid bør ikke tabe ikke efter 37.
Sxc5 Kxc5 38. Kd3 a4 39. bxa4
Lxa2 40. Lb7! Men Løberslutspil er
selvfølgelig nemmere at overskue
med god tid og hjælp fra slaven
(Fritz).
������������������

Det kunne nås endnu med 38. Sxa4!
���������	���������

Andre træk besvares også med...
��������

Springerslutspillet ser ud til at vinde
i alle udgaver. 40. Lxd5 Kxd5 41.
Sd3 41. Ke3 Kc6 hjælper ikke. 41...
Kc4! Sådan! Curt har altid regnet
godt.
�	������� 
������������������	��	

���� ��� ���������������������������

����������������� ���
������ �� ��

Så gad hvid ikke mere.
���

Bundesliga 2003-4, Plauen, 5. runde.
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Katalansk / E11

���������	��
����������

Gammel kærlighed. Larsen gennem
ZOOM såvel som Hutters-anbe-
falingerne af denne specielle bog
bærer hovedansvaret for, at jeg er
endt som katalansk-spiller. Om det
så er godt eller skidt, kan man så fi-
losofere over. På sin vis ville det være
rart at være opdraget med en bedre
åbning! Jeg har lidt en fornemmelse
af, at hvid undersælger sin stilling
ved at gå efter de små fordele, der er
i Katalansk. Mod stærk modstand er
det sjældent, man får det store. No-
gen fair kritik er det næppe, men il-
lustrerer godt de moderne skakpro-
fessionelles problem for tiden. Med
computernes indtog er det svært at
påvise fordel for hvid i åbningen,
skak er et remisspil. Og derfor vir-
ker græsset ofte grønnere på den
anden side.
��������������	����

Ideen med at indskyde Lb4† er, at
hvids løber står klodset på d2. Poin-
ten er at den hører hjemme i diago-
nalen a1-h8 og der er b2 mere egnet
end c3, da dette er springerens op-
lagte felt. Hvis sort ikke vil slå på c4
som i de moderne varianter, er dette
den præcise trækfølge.
�����	��������������������
��������

8.Dc2 Vil formentligt ende i træk-
omstilling til mine partier mod
Anand og Sasikirian, partier jeg beg-
ge tabte. Db3 har Gelfand haft suc-
ces med på det seneste, og jeg selv
vandt med det mod Harikrishna i sid-
ste års Hastings-turnering. Gelfand
er også Zoom-inspireret. Larsen for-
tæller at Gelfand udtalte sig så be-
gejstret om bogen, at Short blev nys-

En temmelig lige stilling, men sort
har ikke Curts format og bør vel lave
en fejl på et tidspunkt... I hvert fald,
hvis det skal gå, som fader Elo præ-
diker.
���������

Et uheldigt træk. Efter f.eks. 36... a5
kunne Curt sikkert godt vinke farvel
til 5 ratingpoint.
�������

Trods det reducerede materiale kan
hvid gå efter kongen.
��������'�(

Sorts problem er, at La5 er en taktisk
svaghed. Efter 37... gxf6 38. gxf6
bliver sort nødt til at gå ned på h8
med kongen for ikke at tabe løberen
efter Tg7†, Lf4† og Tg5† f.eks. 38...
Te6 39. Tg7† Kh8 (39... Kh6 40.
Lf4†) 40. Le7 og hvid vinder f7 med
visse gevinstchancer. Teksttrækket
taber direkte.
�������

Det er ikke altid, man lige står og
mangler en dåseåbner.
�������������������� ���

Sort er mør.
�������

Truer mat med Lf4.
����������������������

Hårdt arbejde, men der er jo heller
ikke nogen, der har lovet, det skulle
være nemt! Curt er vist populær hos
den stenrige ‘klubejer’, Hilgert, i
hvert fald spiller han de fleste af kam-
pene i både bundesligaen og den ty-
ske pokalturnering. Porz stiller kun
med en tysker, Cristopher Lutz, men
han sidder til gengæld på første-
brættet. Så mod Porz sidder den
‘nemmeste’ modstander altså på før-
stebrættet. Porz spiller altid med om
mesterskabet.

Peter Heine Nielsen
Wattenscheid – 2½ af 4

Peter er tilbage i Wattenscheid efter
en enkelt sæson i Emsdetten (der
rykkede ned). Han spiller nominelt
på 3. brættet efter Levon Aronjan og
Bartlomiej Macieja. Wattenscheid
har et hold, der bør høre til i toppen.
Men deres mål er som regel at blive

i ligaen, og de stiller derfor sjældent
i bedste opstilling (især ikke når de
har undgået nedrykning). Peter mø-
der rimelig god modstand på 3. bræt-
tet. Han har selv kommenteret sit
parti mod Chuchelov.

�
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gerrig og lånte et eksemklar af Bent.
Dette kom retur dagen efter uden
andre kommentarer end et smil.
Gelfand har haft stor succes med
åbningen på det seneste og er man-
den, der holder den teoretisk i live
på topplan.
�������

8... Sbd7 9. Lf4 Sh5 er en normal
remis-mekanisme. Hvid spiller 10
Lc1 hvorefter sort går tilbage med
springeren til f6. Da har man rigtig
nok fået løberen tilbage til c1 frem-
for d2, men dronningen er endt klod-
set på b3. Gelfands idé er 10. Le3.
Ser også klodset ud, spærrer for e-
bonden, men har givet ham stor suc-
ces. F.eks. 10... Shf6 11. Sc3 Sb6
12. cxd5 exd5 13. Tad1 Lf5 14. Se5

Te8 15. a4 a5 16. h3 Lb4 17. g4 Lc8
18. Lg5 Dd6 19. f4 med stor fordel i
Gelfand - Tkachiev. Det bemærkel-
sesværdige er, at hvid dels svækker
feltet b4, dels slår på d5, som ellers
skulle give sort en behagelig bonde-
struktur. Pointen er, at sort spilder
tid for at opnå disse fordele, og hvid
udnytter dette dynamisk.
����������������
����������
���
��

11... exd5 Harikrishna slog med e-
bonden. Efter min opfattelse fejlag-
tigt. Dette fører til en struktur, der
generelt er chancerig for hvid. F.eks.
spiller hvid i klassisk dronningindisk
7. Te1 for at lokke sort til d5 der så
giver nævnte struktur. Her har hvid
kun placeret brikker på nyttige fel-
ter, og derfor har han en markant
bedre udgave. Inderens valg skal ses
som kampvilighed. Chuchelovs valg
er mere solidt. Hvids fordel ligner
en af den slags, der forsvinder ved
godt forsvarspil. Løberpar og c-li-
nie, men symmetrien gør, at dette
næppe er nok.
�	������

Eneste måde at få¿nogen fordel på.
�	����������������������������������

��
�

Jeg har aldrig helt forstået folk. der
gider spille sådanne stillinger som
sort. Oplagt er det kun hvid. der kan
tillade sig at have ambitioner om det
hele point, sorts opgave er præcist
forsvarsspil for at sikre remisen. Jeg
har lidt en idé om, at min stillings-
forståelse har udviklet sig i forkert
retning af sådanne stillinger. Tidli-
gere havde jeg anset dem for dødt
remis. Symmetri, tårne der bliver
afbyttet i c-linien etc. Nu ser man
pludseligt chancer i diverse slutspil,
felter på c7 og c6 der skal udnyttes
etc. Problemet er, at toppen af den
forståelsesmæssige stige ender til-
bage ved udgangspunktet. Man fore-
stiller sig nemt, at Kramnik og
Bareev siger ‘dødt remis’. Kramniks
koncept mod Kasparov var jo netop
at påvise, at små slutspilsfordele for-
svinder ved godt forsvarsspil. Retti-
dig omhu mod hvids diverse planer.
���������������
	���
��������
�

Jeg vil slå tilbage på c2 med damen
for dermed at få kontrollen med c-

linien. 17... Db7 besvares med 18
Tc7 så sorts næste træk er logisk.
��������������
��

På www.worldchessrating.com blev
dette parti hædret med prisen for
ugens parti. Sergei Ivanov kommen-
terede og sammenlignede trækket
med La7! i det berømte parti Karpov
- Unzicker. Et vist sammenfald er
der, pointen er at lukke den åbne li-
nie midlertidigt for at undgå lettende
afbytninger.
������������������

Efter min opfattelse et af de bedre
træk i partiet. Pointen er noget over-
raskende, at det dækker tårnet på c1.
Relevansen ses efter 19... Ld6 (eller
Ld8) 20. Lxd6 Txc2 21. Lxf8 Txc1†,
der nu kan besvares med 22 Dxc1.
Derfor forhinder 19. De3! sorts for-
søg på umiddelbart lettende afbyt-
ninger. Desuden antydes taktiske
ideer som Sg5 fulgt af ofre på e6, evt
bakket op med Lh3. Ikke at de nød-
vendigvis fungerer direkte, men de
forstærker formentligt sorts følelse
af at være under pres. Han vælger i
hvert fald at forhindre disse ideer.
���������	�����������	����
�������

21... Lc5! overvejede jeg under par-
tiet, men formodede, at man kunne
skrive noget instruktivt om fordel-
enes forvandlingsevne. Sort fjerner
trykket i c-linien, men hvid får løber-
par og en garderet fribonde: 22. La5
(22. dxc5 Txc7 23. Sd4 Tac8 24. b4
Sb8 virker ikke overbevisende, om
end hvid naturligvis har fordel) 22...
Txc6 23. dxc5 Tac8 24. b4 formo-
dede jeg var klar fordel. Fritz har dog
en begavet plan for sort: 24... Sg4!
25. Dd4 f5. Forhindrer e4 og gør klar
til at placere en springer på c4. 26. f3
(evt 26. f4 for at stoppe sorts om-
gruppering, og bryde igennem med
a4) 26... Sgf6 27. e4 fxe4 28. fxe4
e5 29. Dd3 d4 bør dog være fordel-
agtigt for hvid. a4 skaber svækkel-
ser, men sort er solid og hvids løbere
noget stækkede.
		�����

Her havde jeg set det trick, som kom-
mer i partiet, i den slags situationer
virker ventetiden ulidelig, også selv
om ens modstasnder er i tidnød og
derfor ganske hurtigt trak:
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Taber forceret, men indrømmet, det
er ikke nemt at foreslå nyttige sorte
træk. Bedste var nok 22... Ld6 for at
stille hvid et tilsvarende spørgsmål:
Hvordan forbedrer du din stilling?
23. a3 med ideer som Lb4 var et svar.
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Spilet med en vis stolthed. Som i mit
parti mod Rublevsky ved Ol i 1994
er det, der glæder mig, at jeg ikke
har set et lignede motiv tidligere og
derfor selv måtte opfinde hjulet. Her
dog i en ret enkel udgave. Pointen er
blot at tårnet på c8 nu ikke længere
er dækket, og der dermed er en bin-
ding i c-linien. 23... Txd8 24. Lxd8
ender med en kvalitet i overskud til
hvid.
	��������

Uden dette var sort fortabt direkte.
Nu tvinges jeg til at ofre en officer,
hvis ikke jeg vil nøjes med 24. dxc5
Lxd8, hvor fribonden sikrer en lille
fordel.
	������������

En typisk desperado-situation. Jeg
forsøgte at udnytte, at da begges
springere stod i slag kunne jeg med
fordel ofre min på en bonde, før jeg
slog hans, og han, at han kan true
min løber og dermed vinde en offi-
cer. Problemet for ham er, at jeg har
diverse lovende måder at ofre på, for
mig at jeg skal vælge.
	�������

25. Sxh6† Kh7 26. Ld2 Txc2 27.
Txc2 Sd8! Konsoliderer sorts stil-
ling, springeren på h6 slås næste
gang. Hvid står måske stadigt til ge-
vinst, men jeg fandt det ikke vold-
somt klart.
	�������
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Sune Berg Hansen
Hamburg SK1830 – 3½ af 4

Jeg har hidtil haft en ganske fin sæ-
son dog uden at møde den helt store
modstand. Jeg er sat på 5. bræt på
holdlisten, men på grund af udlæn-
dingeregel spiller jeg de fleste kampe
på 4. brættet. I Hamburg har vi/de
en intern regel om, at holdet skal
bestå af mindst 4 tyskere til hver
kamp. Da Hamburg, der er Tysk-
lands ældste og største klub, har en
god juniorafdeling, går det nogen-
lunde med at rekruttere nye spillere.
Men mester bliver vi selvfølgelig
ikke på den måde (så skulle de nok
også skille sig af med mig!). Lubomir

26... Kh8 27. Txc2 Sxa5 28. Dxe7
er simpelt. Gaflen på g6 afgør.
	�����
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28. Lh3 virker lovende, men ganske
overraskende har hvid intet afgø-
rende efter 28... Lb4! 29. Lf5† Kh8
Evig skak er, hvad man må affinde
sig med.
	�������

Eneste træk, f6 skal holdes dækket.
	�������� ��

29... Kg8 30. Tf7 fulgt af Dg6 afgør,
sort kan ikke vinde f7 uden at Lxd5†
vinder a8.
�������

Kombinationens stille træk, og der-
med det sværeste at finde. Som van-
ligt fjerner Fritz glæden over ens
gevinstpartier ved feks her at påvise,
at det direkte 30. Sf7† Kg8 31.
Sxh6† gxh6 32. Lxd5† Kh8 33. Tf7
med omgående gevinst.
�������
�

Et godt forsvarstræk. Min trussel var
31 Dg6 Dg8 32 Txf6 fulgt af Sf7†,
men nu er der 32...Sxe5!
�������� ��

31... Kg8! 32. Lxd5 Dxf7 33. Lxf7†
Kxf7 34. Sf4 er trækomstilling til
partiet.
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Togturene hjem efter en Bundesliga-
weekend er sædvanligvis lange og
trælse. Trods et par timers forsin-
kelse, da en gruppe Dortmund(fod-
bold)-fans fandt det interessant at
hylde deres helte ved at lægge sig på
skinnerne, var humøret imidlertid
højt. Det faldt dog betragteligt, da
Fritz påpegede følgende variant: 32.
Lxd5! Det oplagte træk, som jeg
selvfølgelig brugte en del tid på at

beregne. Spørgsmålet er, hvad gør
man på 32...Sd6? Jeg stillede det igen
under et foredrag hos Nørresundby
et par dage efter, og svaret kom lige
så hurtigt som fra Fritz: 32... Sd6 33.
Sf8† Kh8 34. Dh7†! Sxh7 35. Sg6†
Kg8 36. Tf8‡ Den slags gør ondt.
Dette havde måske været mit flotte-
ste parti nogen sinde. Jeg hører ikke
til dem, der spiller skak for æstetiske
oplevelser, den primære tilfreds-
stillelse er at vinde. Men som jeg fin-
der dem, der spiller for spillets skyld
– ikke for resultatet – hykleriske, er
det modsatte også tilfældet. At finde
løsningen, når man ved, der er én, er
naturligvis nemmere. Ganske vist
skriger det til himlen, at her må der
være noget, men jeg fandt intet og
valgte en mere pragmatisk løsning.
Nørresundbyfolkenes hurtighed bur-
de i øvrigt have advaret mig, afte-
nens simultan endte 10-8. Ikke im-
ponerende, mit bedste resultat på den
front var, da jeg slog deres første-
hold 9-1 i en urmatch et par år til-
bage. At tiden skulle være på deres
side i den duel finder jeg skræm-
mende. Jeg spillede imidlertid:
�	���� �������������������������� ��
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Der findes folk, der anser dette for
stærkere i træk 1, men effekten er
tydeligtvis større her. Sort tabte på
tid i en håbløs stilling.
���
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Løsninger
til de tre opgaver side 14:

Opgave 1

+
������	��������"�7�/*08
9����A1������7�/�58

Bundesliga, 2003-4, 7. runde.

������
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Nemt nok. Hvid vinder en officer.
������ ���	� ���� ���	� ��� ���� �
��
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Partiet er fra matchen mellem rejse-
partnerne Bremer SG og Werder
Bremen. Kampen endte lidt over-
raskende med en 6-2 sejr til nyop-
rykkede Bremer SG. Bremer SG
er sponsoreret af Alexander Beli-
kowski, der højest usmageligt har
sat sig selv på førstebrættet, selv
om han ikke skal spille. Han er
ifølge rygtebørsen en russisk for-
retningsmand, der kom kørende i
en stor Mercedes med en kuffert
fuld af penge og begyndte at spon-
sorere skak. Den slags historier er
der mange af i bundesligaens hi-
storie.

Opgave 2

Stefans mobiltelefon ringede! I de
nyeste bundesligaregler medfører
en ringende mobiltelefon, at par-
tiet er tabt. Heldigvis for Stefan
vandt Kreuzberg alligevel 5-3 over
Katernberg.

Opgave 3

9	"	�����&	�	!�����7�/0*8
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Bundesliga 2003-4, 4. runde.
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Hvid bliver grov.
	���������

Sort skulle nok prøve 20... hxg5
selvom hvid står godt efter 21. Sb5
Db8 22. Tf5!
	������������		�������

Når først Nisipeanu har fået et slag
rent ind, spiller han som Kasparov.
		�������	�������������	�����������
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Konsekvent slutangreb.

Ftacnik med omkring 2600 er første-
bræt. Han har spillet samtlige kampe
i de seneste 12 sæsoner! I det hele
taget har stammen på holdet været
den samme i mange år, så vi har et
godt sammenhold (går ud og spiser
sammen og spiller dobbelkopf i to-
get). Bundesligakampene hører til
mine favorit skakpartier. At vi ikke
har nogen rejsepartner i år har en
række negative bivirkninger. For det
første mangler Lübeck-spillerne –
altså ingen snak med Shirov, Adams,
Barejev, Gristjuk, Nunn, Hodgson,
Agdestein, De Firmian, Hector eller
Lars Bo Hansen ved morgenbordet
– og heller ikke nogen at følges med
på rejserne frem og tilbage. At der
kun er vores match, giver også vores
modstandere om søndagen en idé om
vores formodede holdopstilling,
uden at vi får samme information.
Og for det tredje gider modstander-
holdet ofte ikke tromme det bedste
hold sammen, når de kun skal spille
én kamp – og det er jo sjovest at møde
stærk modstand. I St. Ingbert mødte
vi således to sekundahold. Det ene,
St. Ingbert, fik den ultimative straf:
Smask 8-0. Jeg spillede følgende
parti.

�����<��%�)�������**.
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Bundesliga 2003-4,  4. runde.
Fransk / C06

���������	����������	����

Et træk jeg ikke rigtig tror på (3... c5
er bedre!). Når skak en gang er helt
‘ausanalysiert’ – som de siger i Tysk-
land – vil 3... Sf6 ganske givet få
stemplet ‘tvivlsomt’. I praksis klarer
sort sig stadig udmærket med dette
træk. Jeg tror dog det er bedst egnet
til partier med kort betænkningstid.
�������������
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En underlig gang retarderet murmel-
dyrs-skak. Sorts idé er en slags for-
søg på at skære brættet over i to: Hvor
hvid spiller på kongefløjen, og sort
spiller på damefløjen. Sikkert ikke
ret godt, men det er de færreste hvid-
spillere, der kan lide den slags – og
så er det også irriterende, når mod-

standeren ved, hvor han skal stille
sine brikker.
�������
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Stop.
���������������������

Sort skal forhindre, at hvid får fod-
fæste på kongefløjen.
�	���
��

Starten på en serie af træk, der skal
dæmme op for sorts ideer på dame-
fløjen.
�	������������
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Hvid trækker
��������

Profylakse. Hvid frigør løberen på
c1 til andre opgaver og forhindrer
derved, at springeren kommer til c4
(og endnu værre bliver cementeret
der med b5!). Desværre er trækket
spillet før, det vidste jeg dog ikke
under partiet.
���������

14... 0-0 15. Dd3 g6 16. Lh6 Te8 17.
De3 ender helt galt; 14... h6 15. Se1
Og damen kommer til g4; 14... Sa7
Havde jeg tænkt at besvare med 15.
Ld2 Sb5 16. Sa2, bare sådan for at
understrege, at jeg altså også går ind
for ‘fancy’ manøvrer (men kun når
de er gode!).
����������

Spørgsmålet er stillet. Men hvad er
det rigtige svar? Jeg havde den stør-
ste lyst til at hoppe ned på h7 (tale-
måden ‘alder forpligter’ krydsede
nogle neuroner i hjernen), men den
resultatorienterede/immuniserede
del af tankerne fik det jaget ud igen.
Hvad skal man også sige til hold-
kammeraterne, når de efter man har
tabt spørger: ‘hvorfor fanden spil-
lede du geden ned på h7?’

�
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I dagene fra og med den 28. no-
vember 2003 til den 30. novem-
ber 2003 blev Det 18. Nordiske
Mesterskab for blinde afviklet.

Det blev en spændende dyst,
hvor Danmark på forhånd ikke var
spået nogen chancer af sagkund-
skaben. Det så dog også katastro-
falt ud efter 1. runde, hvor vi fik
smæk af det finske mandskab med
hele 1½ - 4½, mens svenskerne tog
sig kærligt af nordmændene.

Vi rejste os dog i 2. runde og
slog nordmændene med 5-1, mens
svenskerne besejrede finnerne.

Således gjorde vi os kun forhåb-
ninger om en 3. plads før 3. runde,
men her begyndte vinden at kom-
me ind fra ryggen. Nordmændene
spillede sensationelt uafgjort mod

finnerne. Samtidig vandt vi også
overraskende og med godt spil
over svenskerne med 3½ - 2½,
hvorefter der lige pludselig var li-
gestilling i topen.

Stillingen var nu 10 brætpoint
til Danmark, Sverige og Finland,
men Finland havde kun 3 match-
point, mens vi vandt det indbyr-
des opgør mod Sverige.

Lige pludselig var skuden vendt
og vi kunne til vor store overra-
skelse kalde os Nordiske Mestre
2003.

Danmarks vindende hold:

Kai Bjerring 2½
Henning Johansen 2
Allan Larsen 2
Erik Bremer ½
Svend Pedersen 2
Kjeld Porsdal Poulsen 1

Danmarks Blindeskak blev stiftet
19. november 1961.

Via foreningens hjemmeside er
der adgang til medlemskab og en
række skaklige tilbud.
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Lidt for kunstnerisk. Men sort havde
ikke ret mange gode træk. 16... g5
besvares iskoldt med 17. Kh1 og en
strategisk gevinststilling.
�������

Hvid har det hele nu.
����������������

Så er det sort.
�������
�

Det havde jeg besluttet, at han aldrig
kunne spille. Søg og du skal finde...
���������������

Det er sikkert sjovere at lave kombi-
nationer i centrum, når kongen står
et mere sikkert sted. Men ellers
mangler han jo bare en bonde.
	������������	������������

Invitation til ballade.
		������

Sparker døren ind.
		��������	�������� ���	�����

Den desværre ikke særligt vanske-
lige pointe.

Kampen om mesterskabet
Står, som det tydeligt fremgår af både
holdlister og stilling, mellem Baden
Oos og Køln Porz. Begge hold har
spillet som et mesterhold i de første
6-7 runder.

Det stillingen ikke fortæller er, at
når de tørner sammen den 27. marts
2004, så falder det sammen med
Melody Amber i Monaco. Det går
meget hårdt udover Baden Oos, der
kommer til at mangle Anand, Svid-
ler, Shirov og Vallejo Pons! Og så
betyder det ikke noget, at Porz (der
har meget bedre reserver) må afgive

	����������	�������������	�������

To bønder er bedre end én.
	����� ���	�������� ���	������������

Hamburg hører til blandt de 5-6 bed-
ste klubber. Vi er (vistnok) nummer
3 på alle tiders bundesligarangliste
(overhaler nok hedengangne Bayern
München på et tidspunkt).

Van Wely. Så jeg vil æde den hat,
jeg ikke har, hvis Porz ikke napper
mesterskabet.

Baden Oos har selvfølgelig bedt
om at få flyttet matchen, men ‘den
store mand’ i Porz, Wilfried Hilgert,
har sagt nej. Det kan man egentlig
godt forstå – han har tit stået og
manglet sine bedste spillere på grund
af turneringen i Wijk aan Zee.

Det tidligere storhold, Solingen,
er faldet noget af på den i de senere
sæsoner. Tidligere modtog de en del
sponsorpenge på grund af støtte fra
den lokale bank, men det er lang-
somt ved at tørre ud, og de kommer
ikke til at spille nogen rolle i mester-
skabskampen i år.

Kampen om bronze bliver meget
spændende. Werder Bremen, Bre-
mer SG og Hamburg SK bejler alle
til tredjepladsen. St. Ingbert, SF Hof-
heim, Stuttgarter SF og König Plauen
skal fordel de tre (Lübeck er jo ude)
Nedrykningspladser mellem sig.

���� ����������?
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Slutstilling:

1. Danmark 10 pts. (4 mp.)
2. Sverige 10 pts. (4 mp.)
3. Finland 10 pts. (3 mp.)
4. Norge 6 pts. (1 mp.)

Af Erik Bremer

����,������?��������@1
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Gausdal Høifjellshotell har store
skaktraditioner gennem årtier med
mange GM- og IM-turneringer samt
stærke opens. Hotellet ligger, som
navnet antyder, højt oppe i de nor-
ske fjelde, og den primære drift byg-
ger på skisæsonen. Hotellet ligger
lige ved siden af et fjeld, Skeikam-
pen, som er ideelt til ski.

Turneringen blev spillet i oktober
i god tid før skisæsonen starter, men
man var allerede begyndt at forbe-
rede sig på den kommende vinter
med snekanoner, som lagde kunst-
sne på Skeikampens mange løjper.

Vi blev indlogeret på hotellet i
meget fine værelser med bad og tv.
Alt foregik på hotellet, så i princip-
pet behøvede man ikke at forlade det
under turneringen. Men selvfølgelig
var der mange, som gik ture i fjel-
dene, og ikke så få prøvede at be-

;�%�������	�*
Af Kim Pilgaard
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stige Skeikampen – det er faktisk lidt
hårdt.

Det bedste ved hotellet var nok
maden, jeg tror aldrig, at jeg har fået
så god mad på et hotel, hvor jeg sam-
tidig har spillet en turnering. Til mor-
genmad kunne man få varme og kol-
de retter, og frokosten bestod også
af et tagselvbord med alt hvad hjer-
tet begærer. Og aftensmaden... Det
skulle ikke undre, hvis vi var nogle
stykker, som tog kilo på under tur-
neringen.

Der var tre grupper: en GM-grup-
pe, en IM-gruppe hver med 12 del-
tagere, og en Elo-gruppe med 20
deltagere. GM- og IM-grupperne
blev spillet som alle-mod-alle, mens
Elo-gruppen var en 11 runders Swiss
turnering med spillere ned til 957 i
lokal norsk rating, så der var plads
til alle.

Vi var tre danskere, som havde
valgt at spille med i efterårets turne-
ringer på Gausdal. Thorbjørn Brom-
ann var tilmeldt IM-gruppen, mens
Tomas Hutters og jeg var i GM-grup-
pen.

IM-gruppen
Det var en ung og meget stærk IM-
gruppe, GM Miezes spøgte før tur-
neringen med, at gruppen var stær-
kere end GM-gruppen, det fik han
selv at føle allerede fra start.

Der var flere gode bud på scoring
af IM-normer, men Thorbjørn var
min favorit, han har en norm i baga-
gen fra Taastrup sidste år, og har ofte
været tæt på. Thorbjørn havde dog
fået en dårlig lodtrækning, men til
gengæld fik han en drømmestart med
sejr over storfavoritten Miezis med
sort.
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Miezis er ikke svær at forberede sig
imod, da han altid spiller de samme
åbninger. Til gengæld kender han  så
stillinbgerne bedre end sin  modstan-
der, da varianterne ikke er de hyp-
pigst forekommende. Mit 7. træk er
yderst sjældent i denne variant, men
jeg havde forberedt det ud fra et Ba-
burin-parti, der endda var det eneste
parti, jeg kunne finde med 7... g6.
������

Allerede her begyndte Miezis at bru-
ge meget tid.
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I Mulayr - Baburin, San Francisco
2001, kom 11. Sxd4 exd4 12. Se4
Sd5 med uklart spil.
�����������	�����

12. Sd2 kunne overvejes.
�	������������������������
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18. Dc1 for at forhindre mit næste
træk er nok bedre, da Miezis herefter
får store problemer med sin springer
og må svække sin stilling.
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Her var 31... Txe1 32. Txe1 Ta8
bedre, men vi var begge allerede i
kraftig tidnød.
�	�� �	����	��������	����

Jeg vurderede det til at være for far-
ligt at spille 33... Dxd3, men det er
måske alligevel en mulighed.
�����
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Jeg var meget i tvivl, om dette var
godt, men havde kun få sekunder til
at beslutte mig.
�������������������
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Det gik lige lovlig stærkt. 40... Ta4
og jeg har en lille fordel.
���� �	������	����
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Jeg var helt bevidst om at vi havde
nået de 40 træk, men spillede allige-
vel de sidste to træk meget hurtigt i
håb om at Miezis ville spille 43. f5
lige så hurtigt. Bedre var her 43. Kf3,
og partiet var sikkert endt remis.
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Den afgørende fejl! Miezis spillede
sandsynligvis stadig på gevinst. Det
er dog klart, at 44. Kf3 Tf2† 45. Kxe3
Txf5 er hvids bedste her, selv om
der stadig skal kæmpes meget for
remis. Det skal dog også tilføjes at
klokken nærmede sig klokken 1 om
natten!
�������	����������� �������������

Resten er forholdsvis nemt, selv om
alt lige blev dobbelttjekket, da jeg så
småt var begyndt at se syner ud på
de sene nattetimer.
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Og en tydelig utilfreds Miezis op-
gav. En perfekt start på, hvad der
endte med at blive en glimrende tur-
nering! ���

Efter dette nederlag til Thorbjørn  var
Miezes nok groggy, i hvert tilfælde
blev han aldrig en trussel mod første
pladsen, i stedet var Thorbjørn fly-
vende, efter 6. runde havde han alle-
rede +4, og var 1 point foran nr. 2.

Forståeligt nok begyndte Thor-
bjørn at spille sikkert, da +4 var, hvad
man skulle have ud af de 11 partier
for at lave IM-norm. En norm over 9
runder var stort set sikker.

I næstsidste runde var der dog en
lille krise, da han tabte til Helge Nor-
dahl, som overtog førstepladsen.
Men det var kun for en kort bemærk-
ning, Thorbjørn kom nemlig stærkt
igen, og vandt sidste runde, hvori-
mod Helge spillede hurtig remis for
at sikre en 11 runders IM-norm.

Ud over disse to er det værd at
bemærke Linus Olsson. Havde han
vundet 9. runde, hvor han var foran
med en kvalitet, så havde også han
scoret en IM-norm.

GM-gruppen
Altid smilende GM Kaido Kulaots
fra Estland dominerede gruppen to-
talt, han var heldig i starten, men
derefter spillede han meget overbe-
visende og vandt turneringen med 2
points forspring. Kaido var således
også en ren norm-killer, og der var

da heller igen, der var i nærheden af
en GM-norm. Bedste bud på en norm
var IM Emanuel Berg, men han fik
en forholdsvis sløv start med mis-
sede gevinster, og da han i 6. runde
tabte til Kaido, så var hans håb ude.

IM Tomas Hutters var en af de far-
lige outsidere. Tomas spillede mange
rigtig gode partier bl.a. mod Wo-
macka og Gausel, men i andre par-
tier var han uheldig og fik alt for lidt
ud af sine gode stillinger. F.eks. bur-
de Tomas have vundet over mig,
men brugte for meget tid.

Jeg havde lige haft to katastrofale
turneringer, Budapest i september og
Klaksvik i oktober, så jeg havde fak-
tisk ikke lyst til at spille, men jeg
havde sagt ja. Derfor spillede jeg
meget solidt på remis. Hvis jeg fik
en god stilling, tilbød jeg remis, og
hvis jeg stod dårligt, måtte jeg for-
svare mig og håbe på det bedste i
tidnøden. Denne strategi lykkedes til
fulde, det blev til 8 remis og kun ét
godt parti, men slutresultatet var ok.

Flot turnering af Kaido, hvis mål
er at kommer over 2600, og blive
Estlands stærkeste spiller foran Jaan
Ehlvest.

Godt program
Jeg vil godt rose arrangøren Hans
Olav Lahlum for en meget fin turne-
ring. Turneringen har to dobbelt-
runder, men det mærker man ikke så
meget til, da der er to dage imellem,
og morgenrunden er fra 9.30 til
15.30 og aftenrunden er fra 19.30 til
01.30, så man kan hvile ud mellem
runderne. De normale runder spilles
fra kl. 14.00, så man kan sove længe
efter aftenrundrene.

Hans Olav laver hver gang et me-
get stort stykke arbejde, men det er
ikke sikkert, hvor længe han ønsker
at fortsætte. Jeg vil gerne opfordre
alle skakspillere til at prøve denne
turnering. måske specielt til dem,
som også sætter pris på god mad.
Hotellet giver en special pris til
skakspillere, og der bliver arrangeret
fælles transport med bus fra Oslo, så
alt i alt ikke nogen dyr turnering.
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v/ Steffen Pedersen

I Skakbladet 7/2003 berettede Hen-
rik Danielsen om den spændende
skakfestival på Grønland. Det var
Hrafn Jokulsson, der stod bag. Hrafn
Jokulsson er om nogen manden, der
har fået islandsk skak til at blomstre
op igen, og for nylig var den island-
ske dynamo igen hovedmanden bag
et stort arrangement: denne gang i
mere vante omgivelser i den lille
landsby Selfoss lidt uden for Rey-
kjavik: 'The Milk Tournament 2003'.
I Challengers gruppen delte Henrik
Danielsen førstepladsen sammen
med Tomas Oral fra Tjekkiet. Ma-
sters gruppen var som sidste år
stærkt besat. Nikolic og Sokolov
gentog sejren; blot skulle der denne
gang et halvt point mere til at vinde
turneringen i forhold til førsteud-
gaven, denne gang 7 point. Vi skal
se en af Nikolic’ flotte gevinster i
Selfoss 2003:
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Slavisk / D15
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Curt Hansen vandt et godt parti mod
Sune Berg Hansen i Sigeman turne-
ringen tidligere på året med 6. h3.
Det lille randbondetræk gør, at hvid
kan spille Lf4 uden at blive generet
af et Sh5, men det er endnu for tid-
ligt at sige, om det giver sort større
problemer end det mere normale 6.
Lf4. En interessant idé for sort er 6.
h3 Dc7 7. Lg5 h6 (Sune spillede 7...
e5) 8. Lh4 Sh5 9. g4 g5 10. gxh5
gxh4, der har været spillet nogle

gange på det seneste.
�������������������������

Nikolic er normalt ikke den aggres-
sive type, men selv om det kunne
virke sådan, skal dette ikke nødven-
digvis karakteriseres som et angreb-
stræk. Derimod giver fremstødet
med h-bonden sort nogle positio-
nelle/strategiske problemer, idet det
bliver mindre attraktivt at rokere
kort. Og den anden retning har hel-
ler ikke lyse udsigter. Derfor væl-
ger sort at starte et slagsmål i cen-
trum:
������������������������������������
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Hvid kan ikke holde stillingen luk-
ket, da 11. b4 strander på 11... bxc5
12. bxc5 Sxc5!
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Partifortsættelsen taget i betragtning
overvejede jeg, om sort kunne spille
12... c5 direkte, men så har hvid blot
det simple 13. dxc5
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Det er nu eller aldrig, da 13... e6 14.
Sa4 Db4 15. Tc1 er klart fordelag-
tigt for hvid. 13... Sf6 er provoke-
rende (hvid kan spille 14. h6) men
måske et alternativ. Igen er proble-
met, at sort ikke sådan lige kommer
til c6-c5.
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To uger forinden spillede Bacrot det
stærkere 17... Tb6 mod Gelfand ved
VM i hurtigskak i Cap d’Agde, men
også her havde hvid fordel. Stefans-
sons træk er dog blot en forværring.
�����
�

Ud over tårnet på b8 truer det også
Sxe7.
�������
�

Med den banale fælde 19. Sxb8?
Lc3. 18... Tb6 19. Sxe7! var heller
ikke godt.
�����
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Der var den igen!
	��������	����
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Hvid har sikkert flere gode mulig-
heder heromkring. Nikolic vælger
det enkle:
	�������������	��������������	�����	
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Med 25... Le6 kan sort kæmpe lidt
endnu.
	�����������

Det er ikke kun Sc6, hvid vinder
tilbage, men også Ta8 eller Lc8.

Masters:

1-2. GM Ivan Sokolov, Holland
(2695) 7, GM Predrag Nikolic,
Bosnien (2647) 7, 3. Vladimir
Malakhov, Rusland (2696) 6½,
4. GM Francisco Vallejo Pons,
Spanien (2662) GM 5, 5-6. GM
Jonathan Rowson, Skotland
(2541) 4½, GM Laurent Fressinet,
Frankrig (2654) 4½, 7. GM Victor
Bologan. Moldavien (2673) 4,
8. GM Hannes Stefánsson, Island
(2567) 2½, 9-10. GM Thröstur
Tórhallsson, Island (2444) 2, GM
Nick E. de Firmian, USA (2553) 2

Challengers:

1-2. GM Tomas Oral, Tjekkiet
(2550) 7, GM Henrik Danielsen,
Danmark (2496) 7, 3. GM Jan
Votava, Tjekkeet (2506) 6, 4. GM
Luis Galego, Portugal (2488) 5½,
5. IM Steffen Kristjánsson, Island
(2403) 4½, 6-8. FM Tómas
Björnsson, Island (2238) 3½,
Ingvar Jóhannesson, Island (2255)
3½, WGM Regina Pokorna.
Slovakiet (2429) 3½, 9. FM
Róbert Hardarson, Island (2285)
3, 10. Jón Árni Halldórsson,
Island (2200) 1½.

The Milk Tournament 2003
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Af Flemming K. Jensen

Vi har i det forløbne jubilæums-år
kunnet glæde os over en række ud-
sendelser på landsdækkende TV.
Stærkest i erindringen står nok tema-
aftenen på DR2, men man husker
også mindre indslag, som f.eks. Pe-
ter Heine Nielsen, der i DR2’s
„Deadline“ fortalte om sin anven-
delse af computere. Også radioen
bragte interessante indslag, som
f.eks. P1’s „Harddisken“, der i en af
sine udsendelser havde computer-
skak som hovedtema. Disse og flere
andre bidrog til en jævnlig omtale af
skak i medierne.

„Serven over!“
Verden er fuld af foreninger og inter-
esseorganisationer, der ønsker om-
tale i medierne. Omtale der kan bi-
drage til at sætte deres sag på dags-
ordenen. Inden for idrættens verden
er der ligeledes et ønske om, at netop
ens egen sport får betydelig omtale i
medierne.

Tennis er et af de klassiske eksem-
pler på, hvilken betydning en sådan
omtale kan få. De fleste af os husker
sikkert de årligt tilbagevendende
transmissioner fra Wimbledon på

DR – Bjørn Borg’s mange finaler,
og John McEnroe’s utallige optrin,
når dommeren ikke helt levede op
til hans forventninger!

Det var en storhedstid for dansk
tennis. Medlemmerne strømmede til,
og der var ikke den seer, der ikke
havde drømt om at rende rundt og
svinge med en ketsjer. Men så ind-
traf katastrofen - tennis blev „big
business“! DR måtte opgive trans-
missionerne, fordi nye satelit-kana-
ler kunne betale betydelig mere end
det licens-finansierede danske TV.
Katastrofen bestod i, at nu kunne
meget færre se transmissionerne.
Medlemstallet stagnerede ... og dyk-
kede. Dette er blot et af mange ek-
sempler på, hvor stor betydning
medierne har, og mediernes rolle i
forhold til skak er derfor også et
væsentligt emne.

To målgrupper
Når vi er interesseret i at få skak i
medierne, er det naturligvis også for
at opnå en øget interesse for vores
sport (selv om jeg altid har ment, at
„sport“ er en lidt fattig betegnelse
for skak). I den forbindelse er mål-
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er spørgsmålet nemlig: Hvor meget
medie har man egentlig brug for?
Langt det meste spil-orienterede skak
har kun brug for to ting: et bræt, og
en forklaring. Tager man f.eks. en
partigennemgang fra Skakbladet, vil
man selv tilvejebringe bræt og brik-
ker, enten ved at have det i hovedet,
eller for os andre dødelige, ved at
have et bræt foran os. Man flytter
selv brikkerne, læser kommentarerne
i bladet og studerer løbende udvik-
lingen på brættet.

Man har til alle tider levet med det
besvær, som dette medie har påført
læseren. Hvis vi skulle erstatte det
med et andet medie, skulle det mu-
liggøre en billed-optagelse af et bræt
med brikker, samt en lyd-optagelse
af en stemme der forklarer og kom-
menterer, mens brikkerne flyttes. I
den forbindelse er TV, som medie,
skudt over målet. Det er ganske en-
kelt ikke nødvendigt med et medie,
der billedmæssigt har så mange mu-
ligheder som TV!

Desktop-præsentationer
I foråret 2003 blev jeg opmærksom
på, at Chess.FM var begyndt at pro-

����

er det, at man kommer til at se så-
danne udsendelser igen – målgrup-
pen er ganske enkelt for lille til vore
dages TV!

Medie-behovet
Til udsendelser, der fokuserer på
selve spillet (gennemgange af par-
tier o.l.), er traditionelt TV derfor
ikke et realistisk mål. Bøger og tids-
skrifter (bl.a. Skakbladet) har derfor
altid være det mest anvendte medie
til, hvad man kan kalde skak-fagligt
stof.
Med den teknologiske udvikling,
med først computerens fremkomst
og senere internettet, har der dog
åbnet sig bedre muligheder for at
formidle et indhold til en mindre
målgruppe. Selv om vi allerede har
været en del omkring medier og skak
i det foregående, er det primære for-
mål med denne artikel i virkelighe-
den at præsentere en af de nyeste
muligheder for at lave „udsendelser“
om skak – nemlig som video på inter-
nettet!

„Video“ skal i den forbindelse
ikke forstås som optagelser med et
kamera. Når man skal formidle skak

gruppen ikke så meget aktive skak-
spillere, men snarere potentielle nye-
interesserede eller spillere, der er ble-
vet inaktive, og som får vakt interes-
sen på ny.

Når medierne laver indslag om
skak, går de normalt efter en større
målgruppe end skakspillere i almin-
delighed. Derfor har nogle af ind-
slagene også virket lidt poppede, idet
de ikke så meget har omhandlet selve
spillet, men i stedet fokuseret på
kendte personer eller forsøgt at un-
derholde med klicheer fra skakkens
verden („nørden“, „den gale mand“
og „menneske(heden) mod ma-
skine(rne)“).

For godt tyve år siden lavede DR
en række programmer med Bent
Larsen, hvor han i hver udsendelse
gennemgik et af sine mange minde-
værdige partier. Disse programmer
vil for mig altid stå som de bedste
udsendelser om skak, der har været
vist på TV. Selv om de sikkert har
vakt interessen for skak hos en del
seere, var de i høj grad rettet mod en
anden målgruppe – nemlig skak-
spillere! Lige så gode som disse ud-
sendelser var, lige så usandsynligt
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ducere en række partigennemgange
o.l., hvor man kunne se brikkerne
blive flyttet rundt på et bræt, mens
man hørte diverse amerikanske skak-
spillere forklare og kommentere på
engelsk. Det skal bemærkes, at disse
gratis kan ses på Chess.FM’s hjem-
meside, men at de til gengæld jævn-
ligt fjernes og erstattes med nye.

Camtasia
Det viste sig at disse „online desktop
presentations“, var lavet med et pro-
gram der hed Camtasia. Efter at have
prøvet at anvende programmet var
jeg ganske enkelt solgt!

At man kan sidde derhjemme for-
an sin PC og producere disse præ-
sentationer (efter at have indkøbt en

ordentlig mikrofon) var overvæl-
dende! Selv om kvaliteten af en præ-
sentation naturligvis afhænger af, at
man bruger en hel del tid på at forbe-
rede den, var den tekniske side med
optagelse og redigering forholdsvis
enkel.

Selve området med desktop-præ-
sentationer er meget ungt, og antal-
let af produkter på markedet er sta-
dig meget beskedent. Jeg er i skri-
vende stund kun bekendt med ét
alternativ til Camtasia, nemlig Win-
dows Media Encoder/File Editor
(der ikke giver den samme billed-
kvalitet/muligheder som Camtasia).
Til gengæld er førstnævnte gratis,
mens Camtasia koster knap 2000,-
kr. Man kan dog downloade og
prøve Camtasia gratis i 30 dage (fra
Techsmith’s hjemmeside).

Selv om udvalget af programmer
i dag er lille, er der dog ingen tvivl
om, at der i fremtiden vil komme
mere at vælge imellem, samtidig med
at mulighederne med teknologien vil
blive stadig mere avancerede.

Processen
Jeg vil i det følgende give en kort
introduktion til, hvordan produktio-
nen af en desktop-præsentation med
en partigennemgang kan forløbe,
hvis man anvender Camtasia.

Overordnet set, vil processen dog
være den samme for andre program-
mer.

Forberedelsen
Første del er naturligvis forberedel-
sen, hvor man finder det ønskede
parti, ofte i en database. Dernæst
gennemgår man partiet, finder inte-
ressante varianter, og kommenterer
både parti og varianter.

Partiet med varianter indtaster
man i et program der kan vise bræt
og brikker, og hvor man har mulig-
hed for at gennemspille trækkene –
dette kunne f.eks. være Chessbase
eller SCID.

Denne del af processen er i al væ-
sentlighed den samme som ved for-
beredelsen af en partigennemgang til
f.eks. Skakbladet.

Optagelsen
Anden del, er en gentagende proces
– en proces hvor man gentager to
skridt. Først optager man nogle få
minutter (f.eks. 2-4). Dernæst ind-
sætter man disse efter hinanden, ef-
terhånden som de laves, indtil man
har den samlede optagelse i hus.
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Indstillinger
I forbindelse med første skidt: opta-
gelsen, bruger man Camtasia Re-
corder’en. Følgende figur viser tool-
bar’en fra dette program:

ken som helst grafisk figur (f.eks. et
logo) kan indsættes.

I andet skridt indplaceres de en-
kelte optagelser i den samlede „ud-
sendelse“, vha. Camtasia Studio. Her
bliver de indsat på en tidslinie, som
man kan se det i figur 4 nederst på
siden.

Begrundelsen for i det hele taget
at arbejde med en række af korte op-
tagelser er, at man jævnligt får lej-
lighed til at kontrollere det, man har
lavet. Er sammenhængen god nok?
Har man kaldt et tårn for en konge?
Eller er der andre ubemærkede fejl?

Pause-funktionen
I forbindelse med optagelserne har
man i Camtasia Recorder løbende
mulighed for at afbryde dem ved at
„pause“ optagelsen. Med denne
funktion kan man lave længere se-
kvenser bestående af mindre dele og
når uheldet er ude kan man beskære
dem i Camtasia Studio.

Tilbage er dog problemet, hvis
man har lavet en ubemærket fejl ef-
ter to minutter i en samlet optagelse
på ti minutter! Megen tid er gået til
spilde, enten fordi man vælger at tage
de ti minutter om, eller fordi man
bruger meget tid på at klippe/klistre
en erstatning ind, hvor fejlen var.
Uanset hvad, er arbejdet med korte
sekvenser en tidsbesparende frem-
gangsmåde.

En væsentlig grund til at holde
pauser i det hele taget, er også spørgs-
mål om, hvor meget af ens „rolle“
man kan huske ad gangen. Man hol-
der derfor pauser, så man kan be-
slutte sig for, hvad man konkret vil
sige i det følgende. Det er nemlig
ikke en god idé med fuldt manu-

skript, forløbet skal virke naturligt
og flydende. I stedet bør man lave
en disposition, der beskriver, hvilke
varianter man vil gennemgå, i hvil-
ken rækkefølge og hvilke observa-
tioner man vil fremhæve. Efterhån-
den som man får lidt rutine kan man
lave dispositionen sideløbende med
optagelsen.

Når man er tilfreds med den sam-
lede desktop-præsentation, lader
man Camtasia Studio generere de
filer, der skal lægges på serveren, for
at man kan mangfoldiggøre præsen-
tationen for alverden. Dermed er
produktionen slut!

Det er mit håb at denne artikel har
vakt interessen for at lave desktop
præsentationer, så vi kan få et større
udbud af „udsendelser“ til den mål-
gruppe, der gerne vil have skak-
fagligt indhold – som f.eks. parti-
gennemgange og diverse analyser.
På min skak-hjemmeside kan man
se eksempler på præsentationer jeg
selv har lavet, og jeg håber, de vil
inspirere andre til at prøve mediet.
Med dagens teknologi er det nemlig
overkommeligt for både spillere,
klubber og forbund at lave disse, og
på den måde bidrage til det samlede
udbud af skak på nettet.

Til slut en lille opgave: I fire-
bræts-figuren i starten af artiklen kan
man, for det højre bræts vedkom-
mende, se hele brættet. Opgaven ly-
der: Sort trækker og vinder! Løs-
ningen kan man, om nødvendigt, se/
høre på min hjemmeside (og i Skak-
bladet nr. 2).

���� >�����
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Vi skal ikke her gennemgå alle mu-
lighederne – en hel del af dem har
ikke umiddelbart relevans for den
slags optagelser, vi her sigter imod.
F.eks. er lydeffekter ved klik med
musen, eller ved anvendelse af ta-
staturet, direkte uønskede i for-
bindelse med en partigennemgang.

I ovenstående figur er der valgt
tre indstillinger: mikrofonen er slået
til, musen (pilen på skærmen) opta-
ges ikke og vandmærket er slået til.
Her kræver nok kun den sidste ind-
stilling en forklaring.

Vandmærker
Når man laver optagelser kan man
indsætte et vandmærke. Følgende
figur viser et forstørret udsnit af det
vandmærke jeg anvender:
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Man kan som her, bruge det til at
anføre sin ophavsret, men en hvil-
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Hvad er Hvids stærkeste træk
– helt konkret?
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SJM og flere andre har foreslået dette
emne, eller specielt den ‘russiske
skakskole’ eller den ‘sovjetiske’.
Men min mening desangående har
jo været kendt i mange år: den eksi-
sterer ikke! Derimod kan det være i
orden at tale om en ‘dansk skak-
skole’, med letten Nimzowitsch som
det store navn. Måske kan vi endda
indlemme Botvinnik...

Men hvor skal vi begynde? Om-
kring 1930 blev der skrevet en del
om en ‘videnskabelig skole’, hvis to
fornemste repræsentanter var Euwe
og Kashdan. Det kunne der sikkert
være noget i, i hvert fald var de ikke
udpræget ‘hypermoderne’. Det var
Aljechin heller ikke. Det ville han
bestemt have sig frabedt!

At han havde tilladt sig at indføre
1. e4 Sf6 og 1. d4 Sf6 2. c4 e6 3. Sf3
c5 4. d5 b5!? i den internationale
mesterpraksis, nåja, det kunne han
takke de moskovitiske mestre
Kljatskin og Blumenfeld for.

Mange år senere sagde Hein
Donner:

– Hvor jeg tager hatten af for Euwe
er i disse Nimzoindere med 4. Dc2,
hvor han med Hvid ikke har tid til at
rokere før i 19. træk eller 26. træk
eller deromkring.

Forskellen på Euwe /f. 1901) og
Donner (f. 1927) var meget stor.
Borgeren mod bohemen. Åbnings-
teoretikeren mod ham, der ikke rig-
tig gad studere. Og så videre. Men
dette påstås ligefrem at være normalt!
Når en spiller dominerer et land, gør

næste generation selvfølgelig oprør.
Det er sundt!

Her er vi måske i nærheden af en
af grundene til, at nationale skak-
skoler i bedste fald må have kort le-
vetid!

I de rigtig gamle dage, hvad med
en mand som Philidor? Skabte han
en ‘fransk skakskole’? Det mener jeg
ikke, og det er der da vist heller in-
gen, der påstår. Det næste store fran-
ske skaknavn var Labourdonnais, og
det var længe efter, og han påstod
heller ikke, at bonden var spillets
‘sjæl’. Men på Philidors tid var der i
Italien en ‘Modena-skole’, og det
siges, at de folk havde et langt mere
balanceret syn på tingene, næsten et
‘moderne’ positionsspil.

Jeg ved meget lidt om det. Det
havde været interessant med nogle
k-partier mellem Paris og Modena,
men det er selvfølgelig ren fantasi.
(Og medens vi er ved den rene fan-
tasi: I nr. 8, på side 17, gøres Knud
den Store til Konge over Danmark
og England 1195-1218!! Vi andre
har lært, at han regerede England fra
1014 til sin død i 1035, Danmark fra
1018. Men der var norske konger i
Limerick i det nordvestlige Irland til
1202...)

I 1800-tallet er der forskellige
skakcentre. Paris, London, Berlin,
Budapest, Wien. (Men i begyndel-
sen af 1900-tallet begynder man at
påstå, at denne Wienerschule er en
remisskole).

Russerne var selvfølgelig også
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med. Da Staunton inviterer til turne-
ring i London 1851, bliver der også
sendt en indbydelse til finskrusseren
Jähnisch. Han kommer faktisk, men
for sent til deltage i turneringen. Og
Stauntons planer om at skabe et
verdensskakforbund gik i glemme-
bogen.

Men hvad byggede Jähnisch’ ry
så på? Han havde opholdt sig i Paris
en tid! Og han havde udgivet en
teoribog i 1842!

Hvis partiet Møllerstrøm - From
var blevet spillet i 1850 og ikke i
1862, så var Martin Severin From
sandsynligvis blevet inviteret til
London p.g.a. et eneste træk: 1. f4
e5! (Man husker, at han var med i
Paris 1867). Og sammen med opfin-
delsen af ‘Danish Gambit’ eller på
godt dansk Justitsgambitten, efter
justitsråd Dreyer (1. e4 e5 2. d4 exd4
3. c3) kunne man måske have gjort
dansk skak verdenskendt, som en
gambitskole. Det havde været lidt
synd for letterne, for i Københavns
Skakforening analyserede man i
1870’erne på kraft 1. e4 e5 2. Sf3 f5
3. Sxe5 Sc6(!)

Da Paul Morphy var 20 år, var han
åbenbart den stærkeste skakmester i
Nordamerikas Forenede Stater. Må-
ske i hele Verden, selv om matchen
mod Anderssen ikke er noget klart
bevis. Men derefter trak han sig jo
tilbage! Snart efter kom borgerkri-
gen, og den store skakmester blev
en sær snegl, mildest talt. Han var en
enlig svale. Marshall og Pillsbury

studerede muligvis hans partier, det
er hurtigt gjort. Men de studerede
selvfølgelig også partier af Steinitz,
Zukertort, Tarrasch, Lasker, Teich-
mann, Burn, Tchigorin, Winawer og
alle de andre. Og Bird! Og Janowsky.
Det er egentlig mærkeligt, at han ikke
er blevet indlemmet i den ‘russiske
skakskole’. Så sent som til New York
1924 ankom han skam med et pas
fra Czarens Rusland. Men var vel
nærmest polak og kom til Paris i
1892.

Lige efter Anden Verdenskrig er
der visse lande, der slår på stor-
tromme for skakken. Eksempelvis
Czekoslovakiet, og vel at mærke al-
lerede før det kommunistiske kup i
februar 1948. I 1946-47 arrangere-
des betydningsfulde turneringer i
landet, og et csekisk hold spillede i
Holland og England. Man talte om
venskab og kulturel udveksling, alt-
sammen udmærket. Men jeg har ikke
present, om man talte noget om en
csekisk skakskole. Den böhmiske
skole er noget helt andet, dér drejer
det sig om opgavekunsten efter
1870. Prytz talte om denne skole i
Problemklubben i 1940. Det var jo
særlig imponerende, fordi det dre-
jede sig om noget nationalt – men
nationen havde ikke eksisteret i så-
dan noget som 290 år, hvis vi går
tilbage til kong Pardubic.

På samme tid gjorde jugoslaverne
et kæmpespring fremad, med Gli-
goric. Men de havde jo allerede
kendte skikkelser. Først Vidmar,

men han koncentrerede sig om elek-
troteknikker. Derefter Pirc og
Trifunovic. Men tilhørte Gliga den
jugoslaviske  skakskole? Jeg har hørt
ham sige nej! Nemlig med den
begrundelse, at navnlig Vidmar og
Pirc var nogle remisspillere! Disse
to slovenere tilbragte vist de mørke
år 1941-45 med at spille mange hun-
drede – nogle siger flere tusind –
partier med Tartakower-Varianten
(eller Bondarevskij-Makogonov) i
Dronninggambit. Så kunne de den.

Men krige er temmelig forstyr-
rende. Lige efter Første Verdenskrig
boede Bogoljubov og Sämisch et års
tid på et værelse, hvor de forsøgtw
at finde ud af, om den hvide løber
skulle trække sig tilbage til b3 eller
a2, når Sort spillede Hanham-opstil-
lingen i Philidor-Forsvaret.

– Det var mig, der havde ret. Men
Bogol var en stærkere spiller, kla-
gede Sämisch i Büsum 1969.

Bogol vandt Moskva 1925, men
blev ellers i Tyskland. Aljechin flyg-
tede i 1921 og vendte aldrig tilbage.
Men netop ham ville den sovjetiske
regering indlemme i en sovjetisk
skakskole. Det lykkedes at få FIDE
til at betale halvdelen af udgifterne
til monumentet i Paris. Jeg er fuld-
stændig tilfreds med, at van Steenis
og Tuxen fik ført til protokols, at
Hollands og Danmarks repræsentan-
ter ikke var til stede. Det var i
Göteborg 1955, og jeg var der. Vi
traf Pirc, der var temmelig oprevet.
Han ville have haft Jugoslavien til at

:8D�%:79@ ��E���*�� ?%7&%�%7=%@ �������,��"�����?%7%%�%779@



�� ���� ?�?9�

���	(�72	+"$��74	L���	�!%+�$

gøre det samme, men Tito var lige
begyndt en forsigtig tilnærmelse til
Sovjet, efter det dramatiske brud i
1948.

Men hvad er en ‘skole’. Der må
vel være visse kendetegn i de føre-
nde spilleres stil? Men hører Tal og
Petrosjan til samme ‘skole’? Eller
Korchnoj og Spasskij? Jeg kan ikke
rigtig se det.

Det er helt tydeligt, at Tchigorin
ikke var bange for løberparret. Det
er en sympatisk indstilling, som fø-
res videre gennem Nimzowitsch til
folk som Larsen og Timman. Navn-
lig med Sort er det nemmere at skabe
et åbningsrepertoire på denne måde.
Men Tchigorins Forsvar 1. d4 d5 2.
c4 Sc6 eller 2. Sf3 Sc6 har netop
ikke været meget yndet af flertallet
af de sovjetiske stormestre.

Spasskij fik sig en journalistud-
dannelse og specialiserede sig i
Tchigorins skriverier. Dem kender
han derfor bedre end andre ekssov-
jetiske mestre. De påvirkede ham vist
ikke meget, men som journalist-
uddannelsesmateriale havde de den
ulempe, at de var elendigt skrevne.

Var der noget med ikke at være så
bange for iturevne bondestillinger?
Det kan man diskutere. I Fransk med
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Sc3 Lb4 4. e5 c5
spillede russerne mest 5. a3, men det
var der så mange, der også gjorde.
Da imidlertid Bogol kendte nogle
tricks med 5. Ld2, gjorde Euwe
megen propaganda for dette træk.
Men det virkelig sjove var, da nogle
russere – og andre – en overgang var
begejstrede for 4. a3.

Men der var også noget med kva-
litetsofre. Det kom helt naturligt, for
man spillede mange sicilianere, og
det er en åbning, der ikke kan spil-
les, hvis man ikke er parat til nogle
uklare kvalitetsofre. Jeg kom en gang
til at skrive, at jeg ikke var sikker på,
om Aljechin havde spillet sådan et
offer. Men Jan Ohlin gjorde mig op-
mærksom på et ursimultanparti fra
Stockholm 1912, mod den lærde ma-
gister Fridlizius, der faktisk slog den
unge russer i dette Nordensmester-
skab. Men i ursimultanen gik det
omvendt.

Det bedste forsøg på at definere
den sovjetiske skakskole bygger på
et ord, der var den store mode i et par
danske valgkampe i 1960’erne. Fjern-
synet var blevet afgørende, og det
gjaldt om at komme på skærmen og
sige ‘konkret’ rigtig mange gange.

I skak betyder ‘konkret’ vist nær-
mest en reaktion mod Tarrasch.
Måske endda mod Euwe. Disse to
store forfattere forstod selvfølgelig
mere end deres læsere. De finere
detaljer forsvinder mange gange i
bøgerne og skakspalterne. Men det
var russerne sandelig ikke de eneste,
der opdagede.

Hein Donner igen:
– Krogius overraskede mig. Han

sagde, at jeg var en af de få vesteuro-
pæiske stormestre, der havde en
marxistisk skakopfattelse.

Ja, nu havde vi lige fundet ud af,
at den sovjetiske skole var en træ-
ningsskole. De tusind skaktrænere
skulle jo lave noget. (I 1979 sagde
Mihalchisin, at Erling Mortensen og
Jens Kristiansen ikke ville blive
stormestre, fordi de ikke tog den fy-
siske træning alvorligt).

Hein morede sig. Han havde for-
sømt alle former for træning. Men
han var aktiv for venskabet mellem
Holland og Cuba.
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Spansk / C75

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

���
������

Dette var næsten populært under tur-
neringen. I 1. runde vandt Keres et
bragende flot parti med Sort mod
Euwe. Jeg har haft varianten på re-
pertoiret lige siden, dog mest i for-
men 3... Sge7, for at være fri for at
skulle studere 4. Lxc6.
�����������������������	���������
�

�����������������������������	����

���'�(

Ser mere konsekvent ud end Keres’
12.. exd4. Sammy har sikkert set på
sagen, men ikke grundigt nok.
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Hvad ellers? 13... dxe5 duer ikke
p.g.a. 14. Sxf6†, og 13... Sgxe5 14.
Sxe5 Sxe5 15. f4 ser ikke rart ud.
�������������������������������

Hvid står bedst. Men det var Res-
hevsky vant til. Under sine forbere-
delser havde Sammy fået hjælp af
nogle unge knægte, der kunne me-
get mere teori end han. Brødrene
Byrne, Evans, Kramer m.fl.
– Nå, Sammy, hvad spiller du så her?
– Jah, jeg spiller selvfølgelig sådan!
– Nej, det er netop det, du ikke må
spille, for så kommer overraskelsen.
– Play it!
Sammy ville ikke analysere. Han
ville spille...
��������������������

Euwe foreslår Dc8. Men stillingen
er åbenbart vanskelig.
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Eller 18... De6 19. Le3. Eller 18...
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Det er ikke meget, der bliver til-
bage til denne skole. Men lad os se
et parti fra VM-turneringen i Haag
og Moskva 1948. Faktisk fra 11.
runde, den  første i Moskva. Bot-
vinnik førte. Euwe var sejlet agterud.

Jeg har skævet til Lilienthals no-
ter i Shahmaty, men der var ikke
meget konkret. Og til Euwes kom-
mentarer i Wereld-Kampioenschap
Schaken 1948, men de forekom mig
ikke videnskabelige. Nogle senere
blade og bøger nøjedes med at sige
det samme!
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Tad8 19. Txd8! Txd8 20. Lxh6!
������������	�����������

Uforklarligt. Efter 20... Tad8 havde
den sorte stilling ikke været helt håb-
løs.
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Muligvis bedre Kf8.
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Lilienthal foreslår 24... Tc8 25. Td2
Sb8, hvilket strander på 26. Dd1 Tc6
27. La7.
Euwe påpeger, at 24... Scd8 25. Td2
f6 strander på 26. Lxe6! Sxe6 27.
Dd1.
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‘Konkretno’! Men jeg synes ikke, det
er noget vanskeligt træk. Man skal
da spille på alle brættets felter. Det

lærte jeg af dette parti, og i 1950 kom
et af hollænderen van Oosterwijk
Bruyn: Sort har frækt rokeret langt,
hvid har bl.a. Lf4 og Sc7. Sorts brik-
ker står på a6 og b7. Sc7-a8! truer
mat på b6!
Efter 26. Td2 Sd7 havde Sort mu-
ligvis klaret sig (27. Lc7?? Sf6).
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La5 bør også vinde.
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En smuk variant er 33... Txc3 34.
Ld4. Reshevsky er formentlig i sin
sædvanlige desperate tidnød, men
han kæmper.
������������

Forbigås i tavshed. 34... Kg8!? frem-
tvinger 35. f4. Derefter bliver det et
helt andet tårnslutspil! Formodent-
lig vinder 35... Sxb6 36. Txb6 Txc3
37. Txb7 Tc2 38. a3 Tc3 39. e5 Txa3
40. Kf2.
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Det passive 36. Tb2 vinder muligvis
ikke. Men 36. g4! er interessant.
�������
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Her kommenterer Euwe, at de sidste
ti træk er gået med at slå bønder, og
at nu er tårnslutspillet let vundet.
Men hvorfor spillede Reshevsky
ikke 37... h5, og hvorfor spiller
Smyslov nu ikke 38. h5! Det må
vinde efter 38... Ta5 39. g4 Ta4 40.
Te7! Kg8 41. Kg2 Kf8 42. Te5.
���� �	'�(����

Fribonden skal frem, ikke sandt. In-
gen har noget at tilføje. Men herefter
vinder Hvid automatisk. Efter 38...
h5 eller g6 skulle der i hvert fald spil-
les meget nøjagtigt.
������������������ ��������������	�
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47... Ke8 48. Kf5 Tf1 49. Txa2
Txf3† 50. Ke6! Men hvis den sorte
konge i dette øjeblik var gået til h7,
havde 48. Ta8 været en træktvang,
f.eks. 48... g5† 49. Kf5.
���� ��������������	����������� ��� ��
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Så meget om den skakskole. Måske
fandtes der en spansk? Dens hoved-

tese var, at skak er et spørgsmål om
talent!! Væk med alle de der bøger.
Og lad os så spille lyn... I 1969 vandt
den unge Bellon Spaniens-mester-
skabet og blev interviewet af Jordi
Puig til turneringsbulletinen på Mal-
lorca. Han beskrev sine åbnings-
forberedelser.

– Og hvad med slutspillet?
– Ja, det er også meget interessant.

Det begyndte jeg at studere for tre
måneder siden.

Men Angel Fernandez fra Las
Palmas, der var allergisk over for
skakbøger, havde vundet et stærkt
besat Spaniens-mesterskab i 1967!
Jeg mener ikke, noget tilsvarende
kunne være forekommet i Danmark
i 60’erne.

Men ‘den danske skakskole’? Den
har Nimzowitsch som det store navn,
og hans kendteste værk er som be-
kendt ‘Mit system’ fra 1925. Men
titlen havde han fra en bog af Jens
Peter Müller fra 1904. Det er et gym-
nastiksystem, og bogen blev oversat
til 21 sprog. Fra 1912 levede han i
England og smed de to grimme prik-
ker væk. Systemet betød meget for
Nimzo:

– Hvordan jeg forbereder mig til
en turnering. Jeg fordobler min mor-
gengymnastik!

Da den 12-årige Botvinnik blev
chokeret af forældrenes skilsmisse,
kastede han sig med stor alvor over
skakken, men der skulle jo være lidt
balance i tingene, og det kom der
med Müllers system.

I 1967, da Sosonko omsider traf
ham, I Bruxelles, var han næsten
blind, men da han trådte ind i eleva-
toren, satte han armene på de to
metalgelændere og slog benene
vandret ud i luften.

– Kan du det?
Nej det kunne den 32 år yngre

Gennadij ikke.
I de sidste år er skakkens verdens-

kort blevet helt uoverskueligt. Det
er globaliseringens skyld! Alle stu-
derer de samme 3.000.000 partier,
også pigerne! Indere og kinesere,
uzbeker og sydafrikanere, det samme
og det samme.
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Af Michael Andersson

Over sommeren 2002 modnedes
ideen om en stormesterturnering i
Skanderborg. Ønsket var at markere
byen og give skakken et løft, både
lokalt og nationalt, i et år hvor Skan-
derborg Skakklubs 80 års jubilæum
og DSU’s 100 års jubilæum gik op i
en højere enhed, og hvor der var
ekstraordinære muligheder blandt
andet i form af ekstra støtte fra DSU.
Sammen med Jesper Lykke Peder-
sen fik undertegnede formuleret
ideen om at arrangere Danmarks hid-
til højest ratede turnering.

I Skanderborg er der en stor be-
vidsthed om skak og skakklubben,
af flere årsager. Igennem de seneste
år har klubben ført en bevidst presse-
strategi, hovedsageligt over for de
lokale aviser. Der sendes ca. 40 pres-
semeddelelser i 2003, om skoleskak,
holdskak, klubturneringer samt øv-
rige interessante arrangementer og
resultater, heriblandt Davor Palos
resultater.

Davor bor som bekendt i Skan-
derborg, og hans resultater er ikke
gået ubemærket hen over byen, han
blev ganske usædvanligt kåret som
årets sportsnavn i Skanderborg i maj
2003!

Ideen blev mødt med uudtalt skep-
sis rundt omkring: hvordan skulle

en forholdsvis lille klub som Skan-
derborg overhovedet kunne arran-
gere sådan en turnering, var det an-
det end varm luft? Og så havde de i
øvrigt ingen erfaring med interna-
tionale arrangementer. Erik Søbjerg,
FU-medlem var selv en af dem som
havde tænkt sådan, betroede han mig
ved turneringens afslutningsfest.

Sund økonomi
Men klubben har en usædvanlig
sund økonomi, og kunne yde et tem-
melig stort bidrag selv. Desuden var
der mange af klubbens aktive med-
lemmer, der var interesserede i at
give en hånd med, det være sig i en
velfungerende kantine, til edb eller
andet. Vi anså det også som et natur-
ligt skridt for klubben at prøve kræf-
ter med et internationalt arrange-
ment, klubbens sommer EMT er en
af landets største, med ca. 100 delta-
gere de seneste år.

Klubben var samtidig medarran-
gør af DM 2003 i Horsens, og da vi
ikke tidligere havde arrangeret no-
get lignende var der en vis nervøsi-
tet for, om vi kunne løfte begge op-
gaver i klubben. Der var dog ingen
overlap mellem planlæggerne i de
to arrangementer, og derfor kunne
det lade sig gøre – der blev dog

naturligvis udvekslet erfaringer til
begge sider.

Til planlægning af turneringen
henvendte vi os til Brian Isaksen i
Esbjerg og Peter Heine Nielsen, som
begge var velvillige til at hjælpe.
Siden hen trak vi på Svend Novrup
og mange andre, og der var alle
vegne støtte og hjælp at hente.

Medvirkende til god start på øko-
nomien, var klubmedlem og direk-
tør for Elvirasminde, Esben Karsten-
sen, producent af de velkendte
Samba flødeboller. Han så hurtigt
mulighederne i det rette arrange-
ment, og tog derfor hurtigt rollen
som hovedsponsor. Med flere skak-
interesserede virksomhedsejere,
kommunen og andre kontakter lyk-
kedes det hurtigt at få stillet en for-
nuftig økonomi på benene, og der-
med grundlaget for ambitionen.
Fundraising blev forsøgt solgt med
nøgleordene „kvalitet“ og „højt am-
bitionsniveau“, og det tror vi på fik
mange til at støtte. I alt er ca. 35 fir-
maer sponsorer, heraf ca. de 30 pri-
vate firmaer fra Skanderborg!

Kategori 16
Vi havde hele tiden en intern plan
om at få en kategori 16 turnering,
dvs. med et ratinggennemsnit på
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2626-2650. Men udadtil, i skak-
kredse, var ambitionen kat. 14/15.
På den måde kunne vi kun overra-
ske positivt i skakkredse.

Vi frygtede dog, at vi ville komme
til at afvikle en turnering som byen
overhovedet ikke ville opdage. Der-
for gik vi meget op i hvordan vi
kunne trække byen med ind i arran-
gementet, det var også hovedsage-
ligt fra byens erhvervsliv sponsor-
kronerne kom.

Vi afsøgte mange muligheder og
forfulgte både gode og dårlige ideer.
Det viste sig faktisk at være en for-
del ikke at have lavet et lignende
arrangement før, for vi var ikke
„hæmmet“ af viden om ting, som vi
vidste ikke kunne lade sig gøre. Det
medførte naturligvis, at vi løb i
mange blindgyder, men til gengæld
fik vi også afsøgt nogle spændende
muligheder.

Byskak
Resultatet blev en række side-
turneringer, hvor „byskak“ var den
mest originale idé: En cup-turnering
for skoleskakspillere, der blev spil-
let i 24 butikker i Skanderborgs
midtby. Spillerne blev sponseret af
butikkerne, og det var således en byt-
urnering mellem butikkerne. Det var

en udpræget succes med god me-
diedækning, der blev således kun
spurgt 25 butikker, før de 24 var på
plads! Turneringen forløb gennem
hele efterårsferien, med finale den
sidste lørdag i ferien, i Kvickly.

Der blev ligeledes produceret en
række skakternede flag som blev
kombineret med Dannebrog i en
flagallé gennem hele midtbyen, og
byens butikker malede skaktern på
udstillingsvinduerne. Det var usæd-
vanligt flot at se. Hermed var ingen
i Skanderborg længere i tvivl om, at
der var skak på Skanderborghus, dog
troede TV2 først, der var tale om
motorløb i byen!

Og for at være helt sikre på, at alle
opdagede det, blev der produceret et
40 siders farveprogram som blev
husstandsomdelt i Skanderborg, og
som alle tilskuere også fik. Program-
met indeholdt ud over en række
spillerportrætter også info om klub-
ben, skoleskakken samt en masse
andet.

Endelig gjorde vi en del ud af at få
en god hjemmeside op at stå, med
hurtig opdatering og på både dansk
og engelsk. Takket være klubbens
formand, Morten Rasmussen, og
hans store indsats, blev hjemmesiden
en stor succes. Den var velbesøgt

med ca. 220.000 hits fordelt på 125
lande, og vi fik mange positive til-
kendegivelser om den fra både ind-
og udland.

Åbning i kulturhuset
Svend Novrup var sprechstallmei-
ster ved åbningen i Skanderborgs
Kulturhus. En rolle som han udfyldte
perfekt, og som var stærkt medvir-
kende til en rigtig god start på turne-
ringen.

Til åbningen var inviteret alle, som
havde støttet eller hjulpet på en eller
anden måde, heriblandt naturligvis
sponsorer. I alt deltog vel hen ved
100 personer i åbningen, hvorunder
Peter Heine Nielsen i øvrigt blev
kåret til Nordens Skakspiller af Steen
Juul Mortensen.

Valg af spillere
Vi tænkte en del over feltets sam-
mensætning: Vi ville gerne sprede
det så meget som muligt, både geo-
grafisk og „typemæssigt“. Og så ville
vi have folk, der ville spille skak!
Danskerne var hurtigt på plads. Tre
mand, og det var naturligt, at det
skulle være Heine, Curt og Davor
som den lokale mand, der fik en
chance for at vise sit niveau mod
verdenseliten. Efter annoncering på
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nettet, første gang i november 2002,
og en del spillerhenvendelser, be-
gyndte vi at kontakte mulige spil-
lere.

Den første spiller, der kom en af-
tale på plads med, var Boris Gelfand,
2700 mand fra Israel. Dernæst tro-
ede vi, at en aftale var kommet på
plads med Ye (2680) fra Kina. Men
da den endelige mail skulle komme,
blev kineserne ramt af SARS, og alt
gik i stå. Samtidig fandt Israel ud af,
at de hellere måtte deltage i hold-
EM, og derfor faldt også Gelfand fra.

Men erstatningerne fejlede ikke
noget Ivanchuk, Kazimdzhanov og
Short var de første udlændinge, der
alle var på plads omkring maj 2003.
Svidler var også længe inde i bille-
det til en plads, men som Gelfand
skulle han også spille EM. Til gen-
gæld formidlede han kontakten til
Bologan, som tidligere på året havde
vundet Aeroflot Open, og derfor var
i kikkerten hos os. Ham fik vi hel-
digvis på plads før Dortmund, ellers
ville han nok være umulig for os at
betale.

I feltet søgte vi også en ung stærk
+2600 spiller. Radjabov og den rege-
rende junior-VM Aronian blev kon-
taktet uden at en aftale kom i hus. Til
gengæld fik vi fat i den højest ratede
spiller i årgang 1985 (samme som
Davor), nemlig Evgeny Alekseev,
næstyngste mand over 2600.

Vi søgte også efter en stærk syd-

europæer, og heldigvis fik vi via
Cuba kontakt med Perus Julio
Granda Zuniga. Et meget spændende
navn, som har været væk fra top-
skak i 4 år, og som i sit come-back
vandt flere af sine første turneringer.
Men på grund af ændringer i den
peruvianske skakledelse måtte han
desværre melde afbud, hvorfor Sa-
sikiran som reserve indtrådte i tur-
neringen.

Den 10. spiller, der kom på plads
var Sadvakasov. Han havde flere
gange henvendt sig, og da de vest-
europæere, vi havde i kikkerten, ikke
kunne spille, bl.a. Hübner og Lutz
fra Tyskland, valgte vi at give ham
buddet, og heldigvis for det. Person-
ligt synes jeg, han var en stor ge-
vinst for turneringen, både på og
uden for brættet. Han var for eksem-
pel den spiller, der vandt flest par-
tier, og han hjalp også danskerne,
som han kun fik et halvt point imod
i alt (og 5 af 6 mod de andre udlæn-
dinge!).

På fridagen var jeg med ham og
hans far ude at købe tøj til hans søn
og kone, men det endte med, at det
hovedsageligt blev tøj til ham selv
der blev købt. Og godt for ham, de
sidste 4 dage havde han en nyindkøbt
sweater på, som indbragte tre point
– og det skulle have været 3½, da
han i 8. runde missede en oplagt ge-
vinst mod Bologan, og dermed mu-
ligvis en udelt 1. plads.

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

Sadvasakov - Bologan

Sort har netop spillet 50... De4??, og
hvid kan lukke partiet med følgende
forcering:
����������� �����	������� �����������

...med dronninggevinst og sejr.

Mystik  og mennesker
Op til og under turneringen skete der
noget mystisk med min fornemmelse
for tid. Jeg fik lavet et hav af aftaler,
som var en time forskudt for det tids-
punkt, jeg selv troede var aftalt (og
altid en time før end jeg troede!). Det
grelleste eksempel var dog, da
Sasikiran ringede til mig fra bane-
gården i Skanderborg og spurgte,
hvad han nu skulle gøre. Vi havde
aftalt forlods, at jeg hentede ham på
banegården, men da han ringede, tro-
ede jeg stadig, han var i Indien. Han
var simpelthen kommet en dag før
end jeg troede! Alt kom dog heldig-
vis i orden.

Evgeny Alekseev og hans far var
lidt sværere at have med at gøre. De
taler så lidt engelsk, at al kommuni-
kation (for os som ikke taler russisk)
var umuliggjort. Dog ville far Alek-
seev gerne gøre et godt indtryk på
receptionisten ved ankomsten hen
under aften, så da han trådte ind på
hotellet, indledte han med et højlydt
„good morning“!

En anden, der dog talte engelsk
og som talte meget, var Nigel Short.
Fra den første aften hørte vi en del
om hans problemer i den foregående
turnering på Isle of Man, hvor han
tog hjem uden at have spillet et ene-
ste parti. Men han kunne mange an-
dre historier, og nød at underholde
med dem, og ret skal være ret, de
fleste var ganske sjove.

Et eksempel på Shorts humor blev
Morten Rasmussen udsat for, da han
spurgte ham hvad han mente om
Skanderborg. Shorts svar kom
prompte og (påstår Morten i hvert
fald) med et glimt i øjet: „It seems to
be a good place to die...

Under sidste runde, da Curt og
Ivanchuk kæmpede om turnerings-
sejren, analyserede han lystigt med
Sadvakasov i foyeren med en tæt
kødrand omkring sig. Da de mente
at kende partiresultatet gik de ind for
at vise det i kommentatorrummet.
Dette gentog sig flere gange, da ud-
viklingen i partiet ikke altid var helt
let at forudse, og stakkels Uffe
Vinther måtte overlade kommente-
ringen til de to stormestre tre gange.
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Også i edb-rummet var Short en
flittig gæst . Efter runderne spillede
han en del lyn på internettet, og han
var temmelig entusiastisk. Da han
slog Karjakin, mens denne var hele
to dronninger foran, udførte han en
veritabel krigsdans, og fortalte alle,
der gad lytte, at ungdommen stadig
havde en del at lære...

Vi fik også besøg af Frederic Frie-
del, grundlægger af Chessbase. Han
kom med en assistent, først og frem-
mest for at hilse på Short og Ka-
simdzhanov, sidstnævnte blev inter-
viewet live på nettet på Chessbase’s
hjemmeside, på fridagen. De var
meget tilfredse med at få seks pak-
ker flødeboller med hjem!

Flødeboller var i øvrigt gratis til
rådighed under turneringen for både
tilskuere og spillere, og det var en
stor succes! Der blev spist omkring
1800 flødeboller, og en enkelt til-
skuer glædede sig over, at det ikke
var en gulerodsproducent, vi havde
som hovedsponsor!

Morten Rasmussen og underteg-
nede fik opbygget et vist afhængig-
hedsforhold, vi var hver dag nødt til
at starte med 2-3 flødeboller for at
kunne komme i gang med dagens
dont!

Turneringen indeholdt heldigvis
også en del god skak, der var blandt

andet fine afslutninger, som des-
værre gik ud over Davor. Før turne-
ringen var der flere, der havde ud-
trykt bekymring for, hvordan Davor
ville klare sig. Worst case scenariet
var naturligvis ni nuller, men Davor
viste, han er en sand fighter, og kom
godt i gang med tre halve. Set ud fra
en forhåndsvurdering var turnerin-
gen resultatmæssigt dermed allerede
reddet, og GM-normen på 4 point
inden for rækkevidde.

Jeg talte med Davor under turne-
ringen, og han var kun glad for den
hårde modstand, men Ivanchuk,
Bologan og Short tre runder i træk
syntes han dog var temmelig hård
kost, selv om han undervejs havde
en fornuftig stilling mod Chuky og
fik en ubesværet halv mod Short...
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Viktor Bologan - Davor Palo

Sort har netop spillet 31... Ld8 og
Bologan afslutter elegant med:
�	��
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... og sort opgav. Der truer 34. La4
mat!

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

Davor Palo - Peter Heine Nielsen

Hvid har netop spillet 33. Dc3 og
Heine lukker med:
��������������� ��������

... og hvid opgav med udsigten til
snarlig mat på Da4.

Og champagnen flød...
Under turneringsafslutningen var
der blandt andet champagne til de
fire turneringsvindere, heriblandt en
magnumflaske til Peter Heine som
vandt på bedste korrektion. Spiller-
ne var meget generøse med at dele
ud af champagnen til de 80 gæster
ved afslutningen, men Heine var dog
mest generøs over for Short og
Sasikiran, som blev oversprøjtet, da
han åbnede flasken. Et indslag som
vakte stor jubel! Heldigvis tog både
Short og Sasi det pænt.

Samba 2 ... ?
Og hvad så næste år? Ved afslut-
ningsfesten var der taler fra blandt
andet Short og hovedsponsoren, som
begge lod vide, at Samba-turnerin-
gerne bør fortsætte. Det er i klub-
bens bestyrelse besluttet, at der bør
arrangeres en Samba 2, som igen
sætter Skanderborg på skakverdens-
kortet.

Vi mener selv, vi nu har rimeligt
styr på konceptet inkl. sidearran-
gementer, men økonomien i pro-
jektet er vanskeliggjort af, at vi ikke
kan forvente samme støtte fra klub-
ben og fra DSU. Vi er derfor nødt til������������"��
�"�?��'���
����4���4�
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Jørgen Hvenekilde har i sidste num-
mer af Skakbladet under overskrif-
ten ‘Hader DSU’s ledelse sine ældre
medlemmer??’ dels angrebet Unio-
nen for ikke at afsætte ressourcer nok
til seniorskak, dels rettet kritik mod
en række konkrete dispositioner i
forbindelse med NM for seniorer i
Sønderborg, EM for seniorer i Ita-
lien og VM for seniorer i Tyskland.

Unionen gav et tilskud på kr.
25.000,- til NM i Sønderborg.

Samme dag, som tilmeldingfristen
udløb, kom jeg hjem fra en rejse til
Rusland; pr. mail og almindelig post
havde en del interesserede meldt sig,
ratingtal blev kontrolleret og dagen
efter kontaktede jeg Hvenekilde,
hvor jeg bad denne selv meddele
arrangørerne sin deltagelse.

Den fejl begår jeg ikke mere!
Selvfølgelig var Ole Jakobsen til-

meldt til EM i Italien; jeg havde før
tilmeldingen sikret mig, at indkvar-
teringen foregik i enkeltværelse,
hvilket jeg fik bekræftelse på. Så når
den italienske arrangør ved Ole Ja-
kobsens ankomst til St. Vincent hæv-
dede, at han overhovedet intet havde
hørt fra Danmark, var det lodret for-
kert.

Ole Jakobsen blev udtaget til VM
i Tyskland af zonepræsident Ingvar
Carlsson, Sverige. Det skete efter
indstilling af kandidater fra de nor-

diske skakforbund, og Dansk Skak
Union ved undertegnede indstillede
Ole Jakobsen, så det er direkte i
modstrid med de faktiske forhold,
når Hvenekilde hævder, at Unionen
‘ikke havde foretaget sig noget i den
anledning.’

Hvad det første angår, altså om
Unionen afsætter midler nok til de
bedste seniorspilleres deltagelse i
udenlandske mesterskaber (for det
er vel reelt det, som ligger Hvene-
kilde på hjerte?!), så mener jeg at
vores prioriteringer er ganske rime-
lige, når man tager Unionens øko-
nomiske situation i betragtning.

Unionen giver diæter efter statens
takster til en deltager i senior-NM,
samt giver tilskud til deltagelse for
en spiller i EM, hvor arrangørerne i
øvrigt dækker opholdet. Hvis et hold
af seniorer ønsker at deltage i VM
for hold dækker Unionen gerne ind-
skuddet, som vi i øvrigt gør ved
Europa cuppen for klubhold. Der er
i budgettet for 2004 afsat 10.000 kr.
til seniorskak, til dækning af disse
udgifter.

Unionen er desuden gerne behjæl-
pelig med støtte og rådgivning til
start af skak for ældre. Det fungerer
allerede enkelte steder i landet, og vi
ser positivt på lokale initiativer i den
retning.

Steen Juul Mortensen

at finde endnu flere private sponsor-
kroner næste gang, og det bliver ikke
helt enkelt. En anden ting er termi-
nen. Midt i næste efterårsferie star-
ter OL på Mallorca, og da Hotel
Skanderborghus er et udpræget kon-
ference- og kursushotel, er det svært
at komme ind uden for ferierne. Det
er derfor besluttet, at næste turne-
ring vil blive forsøgt arrangeret i
2005, men dog uden at terminen i
øvrigt er fastsat. Men følg med i en
evt. Samba 2’s udvikling på Skan-
derborg Skakklubs og DSU’s hjem-
mesider, og her i Skakbladet.
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Da Rødovre Skakklubs åbne turne-
ringgik i gang kunne 13-årige Nik-
las Johansen  fra Vanløse se, at hans
modstander i den første af de syv
runder var en del ældre end dem,
han ellers spillede mod. Rødovres
æresmedlem Rudolf Kuniss – født
i 1910 – er da også hele firs år æl-
dre end drengen, og tilsammen ud-
gjorde de et bevis på at skakspillet
kender ingen aldersgrænser.
Nåja: Generationernes parti blev
vundet af Niklas!

Bent Kølvig
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Red løberen!
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Er der nok for kvaliteten?
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Ser det bekendt ud?
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Hvid har tilbudt remis. Afslå?
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Springere i slag!
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En nervepirrende åben stilling!
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Hvad kan man få ud af sådan en

god stilling?
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Hvid har tilbudt remis!
Modtage?
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En angrebsstilling!
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Spillere søges til kampe mod
Sverige og England. Der er brug
for spillere af alle styrkeniveau-
er og nye såvel som gamle spil-
lere er meget velkomne!

Jeg vil dog gerne sende en sær-
lig opfordring til spillere med
rating over 2400 til at tilmelde
sig, da vi har manglet stærke
spillere til vores seneste kampe.
Vores modstandere har ofte
stormestre eller stærke IM'ere på
de øverste brætter og det har vi
svært ved at matche, så vi har
brug for nogle stærke spillere!

Danmark - Sverige
• Kombineret email- og

post-landskamp.

• 25 brætter, ca. 15 email- og
10 post-brætter.

• Starter i marts.

• Tilmelding senest 20.
februar.

Danmark - England
• Kombineret email- og post-

landskamp.

• 20 brætter, 10 email- og
10 post-brætter.

• Starter i april.

• Tilmelding senest 20. marts.

Hver deltager spiller to partier
mod en modstander fra det an-
det hold. For at tilmelde sig skal
man indbetale 25 kr. på giro-
konto 495-0356 og sende en
email eller et brev til mig.

Karsten Fyhn,
Ahlmannsvej 50, 1. th.,
6400 Sønderborg.
Email: kfyhn@tiscali.dk.

Yderligere oplysninger kan fin-
des på k-skak hjemmesiden.

Karsten Fyhn

3���������������	�%��
DM 2002: 1. Kaj Vermehren, Ved-
bæk, 9, 2. Svend Erik Kramer,
Padborg, 8½, 3. Klaus H. Johnsen,
Veflinge, 8, 4. Bjørn Laursen, Rask
Mølle, 7½, 5-6. Karsten Fyhn, Søn-
derborg, og Tonny Christiansen,
Hinnerup, 7, 7-8. Jens Rasmussen,
Odense, og Knud-Erik Lylloff, Ør-
bæk, 6½, 9. Bent Skov, Aalborg, 5½,
10. Finn Kristensen, Sisimiut, 5, 11.
Flemming Madsen, Taastrup, 4½,
12. Bent Christensen, Aars, 3, 13.
Asmus Nissen, Randers, 0.
EK-02-01: 1-2. Karsten Egetoft og
Henrik Boye Laursen 5, 3. Martin
C. Frandsen 4, 4. Morten Madsen 3,
5-6. Leif Nørholm Jensen og Jens C.
Jensen 2, 7. Kent Knudsen 0.
K-02-02: 1-2. Tage Larsen, Frede-
riksværk, og Allan Christensen,
Farsø, 4½, 3. Edvard Hess, Herlev,
4, 4-5. Fritz Rasmussen, Frederiks-
havn, og Poul Andersen, Middelfart,
3, 6. Alan Krag-Jacobsen, Køge, 2,
7. Heine Nielsen, Silkeborg, 0.

Peter Lindegaard
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Det havde længe stået klart, at pokal-
finalen 1999 var den gruppe, der
lukkede og slukkede for pokal-
turneringen i k-skak. Færre og færre
deltagere i løbet af de sidste par år
var grunden til, at vi i k-skakledelsen
besluttede at tage turneringen af bor-
det.

Nu er den slut.
Desværre med en lille bitter efter-

smag, idet to af de fire finalister hver
valgte en lidt utraditionel måde at få
afsluttet deres partier på. Jeg skal
undlade at sige min personlige me-
ning om dette, men blot konstatere,
at det var synd for de to tilbage-
blevne, der gjorde hvad de skulle for
at det skulle blive en værdig afslut-
ning for pokalturneringen.

Pokalvinder 1999 – og dermed
den sidste – blev ikke uventet Klaus
Høeck Johnsen. Han har i mange år
været fast deltager ikke kun i pokal-
turneringen, men i k-skak i det hele
taget, så det skal han have en stor tak
for. Klaus vandt foran Karsten Fyhn.
Tillykke til dem begge.

Slutstillingen:

1. Klaus Høeck Johnsen, Veflinge, 5½
2. Karsten Fyhn, Sønderborg, 4
3. Flemming Madsen, Taastrup, 2½
4. Per Smidt Sørensen, Esbjerg, 0

Søren M. Larsen
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Landskampen mod vore nordiske
venner er ved at være ved vejs ende.
Lad mig slå fast: Vi slutter absolut
sidst og uden chance for at vi kan nå
andet end jumbopladsen.

Stillingen pr. 10.12.2003:

1. Sverige 64 (+3)
2. Norge 55½ (+2)
3. Island 46½ (+9)
4. Finland 41 (+5)
5. Danmark 32 (+3)

Tallene i parentes er resterende par-
tier.

Søren M. Larsen

.���=9-'	����
For kun 4. gang i 13 forsøg (Dan-
mark deltog ikke i den 7.OL) har
Danmark kvalificeret sig til den for-
nemste holdturnering i ICCF. Der er
samtidig tale om den første rene e-
mail OL-turnering. Holdet er rating-
seedet som nr. 8, men blev sidste år
ramt af Sven Jardorfs død, og har
ved starten af det nye år en score
under 50%.

1. Arne Bjørn Jørgensen 2½/6
2. Svend Erik Kramer 2/4
3. Jens Hartung Nielsen 2½/5
4. Ove Søgaard 5/9
5. Sven Jardorf/H.B. Pedersen 2½/8
6. Ove Kroll 1/5
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13231.
Christer Jonsson, Sverige.
Originalopgave.
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Mat i 2 træk. C+ 7+9

13232.
Christer Jonsson, Sverige.
Originalopgave.
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Hjælpemat i 2 træk.4+11.
2 løsninger.

13233.
Christer Jonsson, Sverige.
Originalopgave.
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Hjælpemat i 3 træk. 5+7
2 løsninger.

13234.
Christer Jonsson, Sverige.
Originalopgave.
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Hjælpemat i 3 træk. 4+7
3 løsninger.
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Løsninger til nr. 9
13227. (Jonsson) Forførelser: 1.
Db1? 1... Kg4/Sg4 2. Df5/Df1‡.
Men 1... Sd3! 1. Df3? 1... Sg4 2.
Dg2‡. Men 1... Sf3! 1. Dh5? 1... S~
2. Df5‡. Men 1... Sg4! 1. Dc2? 1...
Kg4/S~ 2. Df5/Dc8‡. Men 1... Sg4!
Løsning: 1. De2! Truer 2. Th2‡. 1..
Sf3 2. De6‡ (Linieåbning) eller 1...
Sg4 2. Df1‡ (Selvblokade). Smuk
miniature med hele fire forførelser
med hver deres springerspærring.
13228. (Jonsson) Forførelse: 1. Te4?
Truer 2. Td4‡. Men 1... Se2! Løs-
ning: 1. Te7! Truer 2. c7 efterfulgt
af 3. c8(S)‡. 1... Se2 2. e4 efterfulgt
af 3. e5‡. 1... Sd3 2. Te4 efterfulgt af
3. Td4‡. 1... bxc6 2. Se4† Kd5
3. Sb6‡ (Selvblokade på c6). Et be-
skedent tårntræk udgør en overra-
skende nøgle, der efterfølges af tre
hvide spærringer på e4 af hvids lø-
ber på f3.
13229. (Jonsson) Skinspil: 1... Txa2
2. Kb5 Ta5‡. Løsninger: 1. Txc4
Tb2 2. Td4 Tb5‡. Og 1. Sxe2 Sb6 2.
Sd4 Sd7‡. Smuk analogi de to løs-
ninger imellem. Den i første træk
slående sorte officer danner i andet
træk selvblokade på d4. Desværre
er der ikke modelmat i den første af
løsningerne, idet både Tb5 og Be4
fratager sorts konge feltet d5.
13230. (Jonsson) Løsninger: 1. Lc4
Ld5 2. Dxe4 Lxe4‡. 1. Sc5 Sd5 2.
Sxe4 Sb4‡. 1. c2 Sd7 2. Sc3 Sc5‡.
Og 1. e1(S) Ld7 2. Sc2 Lxb5‡. Smuk
analogi de fire løsninger imellem.
Den sidste variant med forvandling
til springer, som derpå danner selv-

blokade, er prikken over i'et – også
hvad sværhedsgrad angår.

Skakbladet i 100 år
I år kan Skakbladet fejre sit 100 års
jubilæum, og det skal der nok blive
gjort stads af andetsteds. Her skal vi
kippe med flaget, fordi problemskak-
ken har gjort sig smukt gældende i
bladet lige fra dette så dagens lys,
om end pladsen til nævnte gren af
skakken har været vigende.
Det første nummer af Skakbladet
bragte sågar to opgaver på forsiden,
og de følgende numre holdt smukt
denne stil.
I 1904-1905 afholdt Skakbladet sin
første problemturnering. Denne til-
lod kun deltagelse af medlemmer af
den i 1903 stiftede Jysk Skak Union
(siden 1905 Dansk Skak Union).
Fordringen lød på komposition af
direkte tretrækkere. Vi skal her se
vinderen.

13235.
Kaptajn Seehusen
& N.C.C. Lose.
1. Pr. i Skakbladets
1. problemturnering 1904-1905.
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Mat i 3 træk. C+ 11+10

Der blev i turneringen udsat en eks-
tra præmie for den bedste opgave
med fordringen: ‘I hovedspillet skal
andet træk være et stille dronninge-
offer og desuden skal i en af va-
rianterne forekomme endnu et dron-
ningeoffer på et andet felt end i ho-
vedspillet.’
Denne fordring opfyldte den forelig-
gende opgave med disse varianter:

1. Db7! Truer 2. Dc6 og 2. Dxd5.
1... Dxb7 2. Sh8 efterfulgt af 3. Sg6‡.
1... De8/Dg8 2. Dxc7† Sxc7 3. Ld6‡.
1... Df8 2. Dxd5 efterfulgt af 3. De4‡.
1... Dc8/Dd8 2. Dc6 efterfulgt af 3.
Dc1‡. Og endelig 1... c6 2. Dxb8†
Sc7 3. Dxc7‡.

Dommerne, Jesper Jespersen og
Helweg Mikkelsens kommentar lød:
‘Vi anser denne opgave for turne-
ringens bedste, uagtet at den hvide
dronnings indestængte stilling viser,
at dronningen skal flytte i første træk.
De mange delvise overraskende og
smukke varianter, som fremkaldes
ved sort dronnings forskellige træk,
giver imidlertid opgaven en så stor
værdi, at den absolut er konkurren-
terne overlegen.’

Dansk Skakproblem Klub
DSK afholder møde den 19. februar
kl. 19.30, hvor Kaare Vissing hol-
der foredraget ‘Den direkte totræk-
kers historie’. Det sker i Nørrebro
Medborgerhus, Blågårds Plads 3, 3.
sal. Alle er velkomne!
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Af Claus Rossen

For fjerde gang afviklede Tjele Ef-
terskole DSU’s juniorholdstævne,
som efterhånden er blevet en fast
bestanddel i viften af danske skakt-
ilbud. Første weekend i oktober af-
vikles stævnet, som tidligere blev ar-
rangeret på skift mellem de enkelte
hovedkredse. Da Tjele Efterskole
imidlertid for et par år siden tilbød
sig som fast arrangør af stævnet, slog
man til. Endda med glæde langt de
fleste steder. Arrangøren ligger dog
ikke mere fast, end at en given ho-
vedkreds kan lægge beslag på stæv-
net i forbindelse med et jubilæums-
arrangement eller lignende.

Holdene består af otte spillere,
imellem hvilke der skal være mindst
en pigespiller, mindst tre kadetter
(spillere på højst 16 år) og højst to

spillere over 2000 i rating. Disse for-
dringer har traditionelt været gen-
stand for en del debat. Nogle hoved-
kredse kommer ud for at have flere
end to juniorspillere over 2000, og
har derfor spillere, som er for dyg-
tige til at deltage. På den anden side
gælder det de hovedkredse, som i
forvejen er de stærkeste i landet. Og
hvad gør man, når en hovedkreds
ikke er i stand til at mønstre en piges-
piller? I henhold til reglerne kan ar-
rangøren dispensere i sådanne til-
fælde, og senest kunne en hoved-
kreds med et sådant problem i stedet
udtage en kadet med 1000 i rating.
Så indtil videre gælder disse fordrin-
ger, diskutable som de er.

Gennem tiderne har 1. hovedkreds
fra København og 6. hovedkreds fra

Århus delt mesterskaberne mellem
sig. Undtagelsen var sidste år, da
fynboerne fra 3. hovedkreds vandt,
især som følge af en glædelig op-
blomstring af skoleskakken på Fyn,
som for tiden er det amt i landet med
flest aktive skoleskakspillere.

Fynboernes chance for at gen-
vinde titlen var imidlertid ganske
små, fordi flere af de dygtigste spil-
lere var faldet for aldersgrænsen.
Dertil kom, at københavnerne har
formidabel succes med juniorar-
bejdet i både Tåstrup og Skovlunde,
så holdet fra 1. hovedkreds bestod
næsten udelukkende af spillere der-
fra, og holdet fremstod som klar fa-
vorit til at tage årets titel.

Turneringen afvikles i en alle-
mod-alle gruppe, hvor der spilles

F��	
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�-������ brp. mp.

1. 1.hovedkreds • 7 8 7 6½ 6 6½ 8 49 14
2. 6.hovedkreds 1 • 3 5 5½ 4½ 6 8 33 10
3. 3.hovedkreds 0 5 • 3 4 4½ 6 8 30½ 9
4. 2.hovedkreds 1 3 5 • 5½ 4 6 5½ 30 9
5. 9.hovedkreds 1½ 2½ 4 2½ • 5 5 7½ 28 7
6. 7.hovedkreds 2 3½ 3½ 4 3 • 4 7 27 4
7. 5.hovedkreds 1½ 2 2 2 3 4 • 7 21½ 3
8. 4.hovedkreds 0 0 0 2½ ½ 1 1 • 5 0
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Topscorere:

1. bræt: Allan Stig Rasmussen, 7. HK, 6½
2. bræt: Benjamin Skjoldan, 1. HK, 7
3. bræt: Nikolai Korolev, 1. HK, 6½
4. bræt: Rune L. Pedersen, 1. HK, 6½
5. bræt: Alexei Hansen, 1. HK, 7
6. bræt: Alexander Rosenkilde, 1. HK, 7
7. bræt: Martin Lee Lauritsen, 1. HK, 6½
8. bræt: Gitte Nielsen, 2. HK, 7
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med 30 minutters partier og match-
point tæller først i regnskabet. Tidli-
gere blev partierne afviklet med al-
mindelig turneringsbetænkningstid,
så der kun skulle spilles tre partier i
turneringen, men det veg altså for
ønsket om at komme til at spille mod
allesammen. Med 9 deltagende ho-
vedkredse giver det en oversidder,
medmindre der inviteres et særligt
hold. Da det senest foregik i Søn-
derjylland, havde man inviteret et
slesvig-holstensk hold til glæde for
alle, og ideen er klar til efterfølgelse.
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Juniorer og kadetter pr. 1. jan. 2004.

Juniorstyrkeliste
Spillere født efter den 1. jan. 1984.

1. Davor Palo 2496
2. Christian K. Pedersen 2294
3. Kristian Hovmøller 2250
4. Jakob Vang Glud 2201
5. Nikolaj Mikkelsen 2167
6. Andreas Wive 2141
7. Anders Helledie 2100
8. Niels Bindzus 2062
9. Peter Leimand 2060

10. Morten Kock Møller 2058
11. Benjamin Skjoldan 2026
12. Jakob Aa.-Thomsen 2024

Kadetstyrkeliste
Spillere født efter den 1. jan. 1988.

1. Jakob Vang Glud 2221
2. Nikolaj Mikkelsen 2185
3. Benjamin Skjoldan 2026
4. Alexei Hansen 1959
5. Miriam Olsen 1988
6. Peter Skovgaard 1829
7. Bjarke Andreasen 1860
8. Alexander Rosenkilde 1778
9. Sixten Thestrup 1767

10. Knud Jespersen 1713
11. Martin Hansen 1694
12. Frederik Oest Møller 1666

Per Andreasen

I år ville der ikke blive oversiddere,
fordi 8. hovedkreds ikke kunne nå
at samle et hold, og så skulle tur-
neringen afvikles med blot 8 hold.

Københavnerne lagde godt fra
land, og allerede i 2. runde stod op-
gøret mellem stævnets to højest rat-
ede hold, 1. og 6. hovedkreds. Da
det lykkedes københavnerne at pul-
verisere århusianerne med hele 7-1,
var vinderne næsten allerede fundet.
Siden tabte 6. hovedkreds oven i
købet til de forsvarende mestre fra
Fyn (3. hovedkreds) med 5-3, så

skulle nogen indhente københav-
nerne, skulle det være fynboerne.
Men atter viste københavnerne de-
res knusende overlegenhed, da de
vandt denne vigtige match med 8-0.
Lidt i overkanten, naturligvis, men
der var ikke efterladt nogen tvivl om,
hvilket vinderhold der skulle kåres.

Vi glæder os til næste år. Mere om
enkeltscorer og resultater (og om
skolen!) på Tjele Efterskoles hjem-
meside:
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Alexei C. Hansen, Tåstrup Skak-
forening, har vundet en fornem bron-
zemedalje ved de første EU-mester-
skaber i juniorskak 22.-29. novem-
ber i Graz, Østrig. I gruppen for
drenge under 12 år (17 deltagere)
opnåede han 5 point af 7 på godt og
energisk spil.

I den ældre gruppe for drenge
under 14 sluttede Benjamin Skjol-
dan, Skovlunde, midt i feltet med
3½/7, men havde undervejs et par
missede chancer, der kunne have
givet en placering helt fremme.

Drenge under 12 år:
1. David Recuero Guerra, Spa., 6
2. Ankush Khandewal, England, 5½
3. Alexei Hansen, Danmark, 5

Drenge under 14 år:
1. Ilja  Brener, Tyskland, 6½
2. Robin  Swinkels, Holland, 6½
3. Clovis Vernay, Frankrig, 4½
9. Benjamin Skjoldan, Danm., 3½

Piger under 12 år:
1. Elena Winkelmann, Tyskland, 5½

Piger under 14 år:
1. Ana Filipa Baptista, Portugal, 5
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Sidst i januar fejrer Arbejdernes
Skakforening af 1904 (navnet siden
forkortet flere gange til nu bare
AS04) sit 100 års jubilæum. I årenes
løb har foreningen markeret sig
stærkt i dansk skakliv. I en periode
var den landets største. Men størst
betydning havde den som flagskib
for Dansk Arbejder Skak Forbund i
de næsten fyrre år, det eksisterede.
Og ingen har i den periode gjort mere
for at vække skakinteressen rundt om
i landet (og starte nye klubber) end
denne forenings ledere. Vi siger til-
lykke med disse smagsprøver fra
AS04’s skaklige virke.

1. Åge Laursen, Vesterbro A.S.
Eigil Johansen, A.S.1904

DASF landsturnering, kredskamp
København. 1967. 21... Lh6! 22.
Dxh6. Hvid vælger at miste kvalite-
ten. Det mindste onde havde nok
været 22. f4 Sxe2† 23. Dxe2 Sxf4
24. Sxf4 Lxf4 etc. Det er værd at
bemærke, at sort her kunne have trådt
pinligt i spinaten med 22. f4 Sxf4?
23. Sexf4 Lxf4 24. Sxf4 Sf3† 25.
gxf3 Txd2 26. Txd2 exf4 27. Lf6
Te8 28. Tcd1 Kf8 29. Td8 b5 30.

T1d7 Da5 31. Kf1 med overraskende
hvid sejr!

22... Sxe2† 23. Kf1 Sxc1 24.
Lxe5?! Det var nok ‘redningen’, han
havde set. Men Eigil Johansen – mar-
kant lederskikkelse i AS04 (og med-
lem siden 1932!) – skærer igennem
og giver damen væk: 24... Txd3!
Eller også 24... Dxe5! 25. Sxe5
Txd1† 26. Kf2 Sd4, ligeledes med
gevinststilling. 25. Txd3 Dxe5 26.
Dxc1 Dxh2. Og så krampetræk-
ningerne: 27. Dd2 Sf4 28. Td8† Kg7
29. Dd4† Kh6 30. Dg1 Dxg1† 31.
Kxg1 Kg5 32. Kf2 Se6 33. Td1 h5
34. g3 h4 35. f4† Sxf4 36. gxf4†
Kxf4 37. Th1 g5 38. Th3 Td7. En-
delig kom håndklædet. 0-1.

2. Henrik Andersson, AS04
Bo Lund Andersen, Lyngby-V.

KSU holdturnering 8889. Køben-
havn 1988. 17... Lxg2?! Jamen, det
er jo fristende: 18. Kxg2?? Sxe3†
(eller Sf4†) og mat. Den går bare
ikke. 17... Lg6 var nok det sikre, men
sure. 18. e4! bryder diagonalen og
vinder officer. Også 18. Txa7! havde
i øvrigt været ødelæggende. 18...
Lh3. Sort havde nok også overvejet

18... Sxc3 19. bxc3 Lxe4; men 20.
La6 Dd5 21. Lc4 Df5 22. Sxe4 Dxe4
23. Txa7 er nemt for hvid. 19. exd5
f5 20. f4 g5. Det munder ud i et de-
sperat ‘angreb’. 21. Lf3 Lg4 22. Lh1
Tab8 23. Txa7 Dxb2 24. Dxb2
Txb2 25. Sc4 Tc2 26.Txe7. 1-0.

3. Andreas Bang, AS04
Chr. M. Overgaard, Lyngby-V.

1. div. 8687, okt. 1986. Hvid har
forskellige angrebschancer til rådig-
hed, feks. 29... Dxc4? 30. Tc1!, så
påpasselighed er påkrævet. Kun et
træk som 29... Lxb2! synes at give
chancer. Derimod faldt sort for fri-
stelsen 29... Th8?? og blev straffet
for sin grådighed med 30. Txf7!!
Txh5. Eller 30... Txf7 31. Dxf7† Kd8
32. Sf4 etc. 31. Tf8† Kd7 32. T1f7†
med den tvungne smukke mat-
sætning i yderligere et par træk. 1-0.

4. Dennis Rej, K41
Mads Smith Hansen, AS04

2. div. 9293, okt. 1992. Hvid har lige
spillet 24. Db3(=). Og da sort natur-
ligvis gerne ville vinde, afslog han,
men så sig ikke godt nok for. Han
byttede: 24... Dxb3? og vandt også

C�%���	��	�%�
Løsninger til taktikøvelserne side 37
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Af Mads Jacobsen

Sidste weekend i november var 234
unge skoleskak-entusiaster samlet på
Abildgaardskolen i Odense til Dansk
Skole Skaks jubilæumsturnering, det
30. DM.

Spillerne var forud kvalificerede
fra stævner ude i alle landets amter
eller via mindst 1900 i dansk rating.

Der spilles i seks aldersgrupper,
hvorfra de to bedste kvalificerede sig
(dog undtaget de yngste i F-grup-
pen) til deltagelse i de kommende
Nordiske Mesterskaber i Karlstad,
Sverige i dagene 19.-22. februar

2004. Rejseleder er Torsten Linde-
strøm, Dansk Skole Skak.

Dansk Skole Skak arbejder konti-
nuerligt på at skaffe flere ledere og
uddanne det eksisterende lederkorps,
der i dag tæller over 160 skoleskak-
ledere. I september var 23 kursister
på ‘Skakstyrke & pædagogik’, mens
det næste instruktørkursus er 25. ja-
nuar 2004 i Skovlunde. Yderligere
information på vores hjemmeside.

Dansk Skole Skaks fundament er
aktive ledere, der skaber rammerne
for, at børn og unge kan få mange
gode oplevelser med skak. Informa-
tionsmateriale om ‘jobbet’ som sko-
leskakleder kan bestilles på Dansk
Skole Skaks hjemmeside:
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efter et langt og vanskeligt slutspil
(0-1, 58 tr.).

Det, han senere ærgrede sig over,
var, at efter 24... Lb4†! 25. Ld2
kunne han have udnyttet de hvide
officerers mangelfulde dækning med
25... Sg5!!. Hvis ikke hvid giver en
kvalitet med 26. Sxg5 Lxd2† 27.
Kxd2 Dxd4† etc., må han gå ind i
26. Lxb4 Dxb3 27. Ld6† Ka8 28.
axb3 Sxf3† 29. Kf1 Sxd4 med
bondeplus og fordel til sort, selv om
der selvfølgelig endnu er tekniske
problemer.

5. Thomas Søby
Erik Hedegaard

AS04 vinterturnering 9394, Kbh.
1993. Der er en elegant mat i 6 træk:
20. Txb7†!! Kxb7 21. La6† Ka8
22. Sc7† Kb8 23. Db3† Lb5 24.
Dxb5† og mat på b7. 1-0.

6. Henrik M. Hansen
Jacob Woge Nielsen

AS04 vinterturnering 9899, Kbh
1999. 20... Txg2!! 21. Kxg2. Vin-
deren angiver følgende gevinster ef-
ter de andre tænkelige træk: A) 21.
Sg7† Kf8 22. Se6† Kg8; B) 21. Sc7†

Kd7; C) 21. Lf4 Tg1† 22. Txg1
Sh4†; D) 21. Df4 Txh2† 22. Dxh2
Sxh2†. Ret overbevisende. 21...
Se1† 22. Kg3 Dg2† 23. Kh4 Sg6†
24. Dxg6 Sf3† 25. Kh5 Dh3 mat.
0-1.

7. Mikael Larsen, Lyngby-Virum
Ole Bo Andersen, AS04

2. div. 9798, København 1998. Igen
et af de populære kongeindiske par-
tier med gensidige fløjangreb. Her
kommer sort først med 24... h3! 25.
gxh3. Håbløst er også 25. Lxg3
fxg3† 26. Kh1 Dh4. 25... Dh4 26.
Sf2 Lxh3! 27. Sxh3 Th8 28. Kg2.
Angrebet brager igennem: 28. Tg2
Dxh3† 29. Kg1 Dh1† 30. Kf2 Th2
eller 28. Lf1 Sxf1† 29. Kg2 Se3†.
28... Dxh3† 29. Kf2 Sh1† 30. Txh1
Dg3† 31. Kf1 Txh1 mat. 0-1.

8. Jens Henrichsen, AS04
Frank Andersen, ?

Korrespondance-holdturneringen, 2.
div. 1987. 18. Txf7! Kxf7 19. Dxe6†
Ke8 20. Sf5 gxh6 21. Tf1! Td2 22.
Sd6† Txd6 23. exd6 Ta7 24. Sd5
Dc6 25. Dg8† Lf8 26. Txf8†, og
der er mat i et par træk. 1-0.

Det er ikke uinteressant, at offeret
forekom igen i Unibank GM, Kbh.
1994, hvor det var en vis Peter Heine
Nielsen, der fyrede det af i sit parti
mod en ligeledes vis Gyula Sax, hvor
der skete 18. Txf7! gxh6 19. Taf1 Tf8
20. Dxe6 Kh8 21. Sd5, opgivet. 1-0.

9. Ole Larsen, Helsingør
Ejner Andersen, AS04

3. div. 8889. 26... Ld4!! 27. Sf5. Lø-
beren kan ikke tages: 27. Txd4
Txg2†! 28. Kxg2 Tg8† 29. Kh3
Dg7!! og matten er nær. 27... Df6
28. Txd4? Heller ikke 28. Sxd4?
Txg2†! 29. Kxg2 Tg8† 30. Kh3 Tg4
31. Sf3 Df5 32. Txd5 Th4†! afvær-
ger faren. Kun 28. Se3! Lc6! med
‘kun’ positionsfordel til sort kunne
bruges. 28... Dxf5 29. Tfd1. En lø-
ber mistes efter 29. f3 Txg2† 30.
Dxg2 Tg8. Men nu kommer over-
faldet: 29... Txg2†! 30. Kf1. Det er
ret simpelt: 30. Kxg2 e3† 31. Txd5
Tg8† 32. Kf1 Dxc2. Nu kan sort lege
sig til sejren: 30... Dg4 31. Ke1 Tg1†
32. Kd2 Txd1† 33. Dxd1 Lb3! Og
efter dette spektakulære træk opgav
hvid, stillet over for 34. Dxg4 Txd4†
etc. 0-1.
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Sergei Soloviov:
Leko’s one hundred wins
340 sider, Chess Stars 2003.

Hvor der allerede findes en bog om
Shirov, fandtes der ingen om unga-
reren Peter Leko, der står til at ud-
fordre Kramnik på en af arenaerne i
det uoverskuelige VM-cirkus. Bo-
gen er igen godt skrevet og indehol-
der partier frem til i år.

�

Lev Psakhis:
French Defence 3. Nd2
288 sider, Batsford 2003.

Noget af en encyklopædisk masto-
dont, der virker rodet og uden de
store selvstændige analyser (og med

et så omfattende materiale ville det
også være umenneskeligt at levere
noget virkelig selvstændigt). Forla-
get har svigtet forfatteren lidt med
hensyn til overskueligheden. Men en
indsats fra læseren kan sikkert rette
op på det.

�

Peter Wells:
Winning With the Trompovsky
240 sider Batsford 2003.

På www.jeremysilman.com blev bo-
gen i en anmeldelse af manden bag
hjemmesiden kaldt for den bedste
åbningsbog nogen sinde. Bogen
omhandler 1. d4 fulgt af 2. Lg5, og
er nok lidt farvet af, at forfatteren
har skrevet bogen fra hvids syns-
punkt.

�

Soloviov:
Super Tournaments 2002
556 sider, Chess Stars 2003.

En fantastisk bog, der dækker fire
stærke turneringer afholdt i 2002 og
VM-matchen mellem Ponomariov
og Ivanchuk. Alle partierne er kom-
menterede af stormestrene Khalif-
man, Goloschchapov, Golubev,
Sakaev, Shipov og IM'eren Notkin.

�

Tony Miles:
It’s Only Me
288 sider. Batsford 2003.

Den farvefulde Anthony Miles, Eng-
lands første stormester, døde sidste
år p.g.a. sin sukkersyge i en forholds-
vis ung alder. I denne bog samler
Geoff Lawton artikler, partier og
interviews der giver et godt billede
af, hvilken stor skakspiller Miles var.

�

Jouni Yrjöla & Jussi Tella:
The Queen’s Indian
288 sider, Gambit 2003.

En ‘complete’ bog der henvender sig
til den seriøse turneringsspiller, der
kommer med et vist forkundskab.
Man må ikek blive skræmt af ud-
sagn som: ‘After 8. bxc3, 8... c5
9. e4 transposes to the Line C2322
and of course 8... Le7 9. e4 is a
popular move-order to reach Line

C32332...’. Bogen virker seriøs og
godt gennemarbejdet, men det tager
ca. et år at finde ud af, om det passer.

�

John Emms:
Play the Najdorf: Scheveningen
Style
192 sider, Everyman Chess 2003.

En af de bedre bøger i denne serie og
i det hele taget en af Emms bedre
bøger. Bogen omhandler varianten
1. e4 c5 2. Sf3 d6 3. d4 cxd4 4. Sxd4
Sf6 5. Sc3 a6 med ideen at følge ef-
ter med e7-e6 i stedet for e7-e5.

�

Jan Pinski:
The Four Knights
192 sider, Everyman Chess 2003.

Den Polske IM’er gennemgår alle
varianter, der starter med 1. e4 e5 2.
Sf3 Sc6 3. Sc3 Sf6.

�

Ian Snape:
Chess Endings Made Simple
144 sider, Gambit 2003.

En bog der forsøger at gøre slutspillet
nemmere, end det er, ved at undgå at
gå i dybden med det. En interessant
praksis, der sikkert har hjulpet for-
fatteren til at åbne deltagelse i det
engelske mesterskab tre gange (en
turnering åben for alle) som bagsi-
den reklamerer med.

�

Winter:
A Chess Omnibus
468 sider, Russell 2003.

En fantastisk rig bog med ca. 1000
forskellige skaknoter.

�

Eduard Gufeld
& Nikolai Kalienchenko:
Chess Strategy
272 sider, Batsford 2003.

Gufeld døde for under et år siden,
men bliver åbenbart ved med at
skrive. Bogen, der virker lidt rodet,
er fuld af liv og sikkert en af Gufelds
bedre præstationer som forfatter. Det
lover godt for kommende projekter.

�

Markedsfeltet
Annoncer i Markedsfeltet

optages gratis

KØBES:

De to hæfter om Erik Ander-
sen / Tidsskrifter-bøger udgivet
før 1940. – Jes Knudsen, mail:
jesk@rus.dk, eller telefon efter
17.00: 47 72 35 02.

SÆLGES:

Ca. 1000 „dubletter“ af skak-
bøger inden for alle emner alle
sprog/emner. Send mail om den
bog/emne du søger! – Jes Knud-
sen, mail: jesk@rus.dk, eller tlf.
efter 17.00: 47 72 35 02.

Lærebog i skak, slutspillet 1-
2-3 (Jens Enevoldsen), indbun-
det, 450 kr. – Erik Hoffmann,
tlf. 45 85 40 49.



���� ?�?�8 �*

Joe GallAgher:
Starting Out: The Pirc/Modern
192 sider, Everyman Chess 2003.

John Shaw:
Starting Out: The Ruy Lopez
144 sider, Everyman Chess 2003.

Niel McDonald:
Starting Out: The English
Everyman Chess 2003.

Everyman fortsætter sin serie med
en forsigtig og lettere overfladisk
introduktion til de forskellige
åbningssystemer. Ideen er god og
sælger godt, og bøgerne oftest også
gode. Shaw bliver desværre stillet
uden for døren her. 144 sider om
spansk. Hmm. Det ser ud til at det er
forklaringerne, der er blevet sparret
væk, og da bogen ikke er teoretisk,
er der næsten kun nøgne partier til-
bage. De to andre bøger er glimrende
og anbefales som introduktion til alle
fra 1400-2400. Let læste og godt
skrevne. En fremragende serie.

�

Botvinnik’s Best Games
3 bind, Olomouc 2000.

Jeg vil gerne bruge denne chance til
at gøre opmærksom på en fremra-
gende ny serie af genoversatte russi-
ske klassikere (Et Smyslov 2-binds
værk skulle også være kommet). I
denne serie gennemgår Botvinnik
sine egne partier (oversat af den bed-
ste skakoversætter nogensinde, Ken
Neat) fra 1923-1941 (121 partier,
392 sider), 1942-1956 (130 partier,
496 sider) og 1957-1970 (129 par-
tier, 464 sider). Botvinnik er om
nogen den sovjetiske skakskoles pa-
triark, og nok den mest indflydelses-
rige spiller i dette århundrede. Parti-
erne er blændende analyseret (com-
puterchecket fra oversætteren har
kun medført 1 mindre rettelse pr. 2
partier, hvilket er helt utroligt) og
samtidig enormt læseværdige.

�

Informator 87
352 sider. 493 partier,
Sahovski 2003.

Informator udkommer stadig tre gan-
ge om året. Nr. 87 er specielt interes-

sant for et dansk publikum, fordi
Bent  Larsen er bogens udvalgte
skakstjerne, hvis gamle partier, ny-
heder, kombinationer og slutspil
repeteres.

�

Small Encyclopaedia
of Chess Openings
672 sider, Informant 2003.

En ny version af denne komprime-
rede udgave af det klassiske fem-
binds værk. Denne bog kan sammen-
lignes med NCO, Modern Chess
Openings og Batsford Chess Ope-
nings. For klubspilleren under 2200
er dette en helt rigtig åbningsbog at
købe (medmindre man har særskilt
interesse inden for et system). Alle
åbninger behandles på et acceptabelt
niveau, og man kan bruge sin tid til
at fokusere på de andre dele af
skakspillet. Et glimrende oversigts-
og opslagsværk.

�

Videoer fra Badbishop.com

Kosten:
The Knockout Nimzo

Martin:
Accelerated Dragon Assault!

Chandler:
Bashing the Sicilian with Bb5 1 & 2

Videoerne er mellem 90 og 120
minuttter lange og henvender sig til
spillerne omkring eller lige under
mesterstyrke. Mindre rutinerede spil-
lere på vej frem også finde inspiration
i disse videoer, der holder en god
kvalitet og bruger mediets mere be-
grænsede (læs billige) muligheder til
at få mest muligt skak for pengene.
Anbefalelsesværdige.

�

Nogle forlags-hjemmesider:

Everyman Chess:
www.everymanbooks.com

Gambit:
www.badbishop.com

Batsford:
www.chrysalisbooks.co.uk

 Russell:
www.Chesscafe.com
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Den 21.11.2003 mødtes ca. 35
skaklitteratursamlere fra hele
Europa (og en enkelt fra Argen-
tina!) i Braunschweig, Tyskland,
til stiftende møde i ‘Ken Whyld
Association’.

Foreningen blev dannet på ini-
tiativ af Jurgen Stigter (Holland)
og Michael Negele (Tyskland)
og har til formål dels at udgøre
et forum for samlere af skak-
litteratur, dels at stimulere inte-
ressen for spillets historie i bre-
dere forstand.

Foreningen har taget sit navn
efter den engelske samler, skak-
historiker og forfatter Kenneth
Whyld (1926-2003), der deltog
i det forberedende arbejde, men
døde inden stiftelsen blev en rea-
litet. Ken Whyld er især kendt
som forfatter til ‘The Oxford
companion to chess’ sammen
med David Hooper.

Ud over at skabe forbindelse
mellem samlere har foreningen
også sat sig det ambitiøse mål på
længere sigt at tilvejebringe en
verdensdækkende bibliografisk
database over skaklitteraturen,
ligesom bogudgivelser inden for
medlemmernes interesseområde
vil blive støttet.

Til bestyrelsen valgtes: Jurgen
Stigter, Holland (formand), Pe-
ter Holmgren, Sverige (næstfor-
mand), Michael Negele, Tysk-
land (sekretær), Hans Engberts,
Holland (kasserer), Roger Klit-
tich, Tyskland (kontakt).

Roger Klittich er indehaver af
antikvariatet Klittich-Pfankuch i
Braunschweig (www.klittich-
pfankuch.de) som to gange om
året afholder  auktion over skak-
litteratur og som havde lagt lo-
kaler til møderne.

Claes Løfgren

Foreningens hjemmeside:
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Indbydelser:
Sendes til Skakbladets redaktion.
Indrykningspriser og øvrige vilkår
findes på www.dsu.dk og i Skak-
håndbogen.

Rating af turneringer:
Kontakt Dansk Skak Unions
ratingskartoteksfører (se side 2).

Elo-rating:
Elo-rates turneringen, skal det
fremgå af indbydelsen.

� = Koordineret turnering
� = Hurtig- og lynskak
� = Juniorturnering
� = Andre arrangementer
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Fredags Lyn. – (Gratis) Hver fredag
aften kl. 20.00 spilles der lynskak.
Lørdags Lyn. – (Indskud 50 kr.) Før-
ste lørdag i måneden (7/2 og 6/3) lyn-
skak  kl. 15.00-18.00.  Præmier til
hver 4. (min. 100% af indskuddet).
Ved min. 10 spillere garanteres en 1.
præmie på 500 kr.
Chess House, Silkeborgvej 41, År-
hus. Se mere på www.chesshouse.dk
eller ring på tlf. 86 19 76 47.
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6/2 - 15/2. – På vegne af de 5 divi-
sionsklubber i Århus arrangeres ÅM
2004 af Viby Skakklub og SK 1968.
– Spillested: Hasle Skole, Viborgvej
156. – Spilletidspunkter: Fre. 6/2 -
søn. 8/2 samt tors. 12/2- søn. 15/2. På
hverdage spilles kl. 18.30-23.00 og i
weekender kl. 12.00-16.30. Om-
kampe i K.O.-gruppen spilles efter
runden (maks. til kl. 24.00). – Tur-
neringsform: De 16 højest-ratede spil-
ler efter K.O-princippet. Udslåede
spillere fortsætter i undergruppe med
et antal point afhængig af K.O-
tidspunktet. Andre grupper afvikles
så vidt muligt som alle-mod-alle.
Turneringen Elo-rates hvis muligt. –

Præmier: Århus-mesteren modtager
2000 kr., mens vindere af alle-mod-
alle grupper modtager 1000 kr. Den
samlede præmiesum er på mere end
100 % af indskuddet. – Indskud: 150
kr. GM/IM dog undtaget. – Tilmel-
ding: Senest d. 30 januar på turnerin-
gens hjemmeside eller til Henrik Chri-
stensen på tlf. 82 50 87 75 eller mobil
61 26 36 81. – Live-dækning: Turne-
ringen dækkes live på turneringens
hjemmeside, hvor også alle detaljer
om turneringen kan findes. Link til
hjemmesiden kan bl.a. findes fra
www.sk1968.dk.
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8/2 - 18/4. – Skakklubben ‘FREM’
indbyder til turneringen om årets
Fynsmesterskab, som vil blive afvik-
let i eksklusive omgivelser på ‘Cafe
Vestergade 1’ i det centrale Odense.
– Spillested: Café Vestergade 1, 5000
Odense C. – Spilledatoer: Søndagene
8. og 22. februar. 7., 21. og 28. marts.
4. og 18. april. – Spilletidspunkt: alle
dage kl. 16-21. – Betænkningstid: 2
timer til 40 træk og derefter færdig-
spil med ½ time til hver plus opsparet
tid efter FIDE’s regler for hurtigskak.
– Turneringsform: 8 deltagere i hver
gruppe. Max. 32 deltagere. Turnerin-
gen vil blive Elo-ratet. – Indskud:
Mester 1: 150 kr. Øvrige: Seniorer:
125 kr. Juniorer: 75 kr. – Præmier:
Mester 1: 1. pr. 3000 kr., 2. pr. 1500
kr., 3. pr. 750 kr. Mester 2: 1. pr. 1000
kr., 2. pr. 600 kr., 3. pr. 300 kr. –
Gruppe 3 og 4: 1. pr. 700 kr., 2. pr.
400 kr., 3. pr. 200 kr. – Tilmelding:
Senest 26. januar 2004 til Niels Erik
Nielsen, tlf. 66 14 76 74, mail:
niels.e.nielsen@mail.tele.dk, eller til
Peter Kinggaard, tlf. 65 96 37 63,
mail: peter.kinggaard@get2net.dk.
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9/2 - 8/3. – Spilledage: Mandagene
9/2, 16/2, 23/2, 1/3 og 8/3 2004. –
Spillested: Aktivhuset Olsbækken,
Olsbæk Strandvej 43, 2670 Greve. –
Starttidspunkt: Alle dage kl 19.30. –
Antal: Maximum 42 deltagere. –
Form: Schweizer modificeret. – Ind-
skud: kr. 25,00. Titelholdere ingen
indskud. – Spilletid: 2 timer til hele
partiet. – Præmier: Ingen. – Elo-
rating: Turneringen Elo-rates hvis be-
tingelserne er opfyldt. – Tilmelding:
Senest fredag d. 6. februar 2004 til

Thorkild Thomsen, Koglevej 14,
2680 Solrød Strand, tlf. 56 14 35 79,
mo@greveskakklub.dk eller tbt@e-
far.dk. – Rygning: er ikke tilladt i
spillelokalerne, der henvises til de til-
stødende fælleslokaler.
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9/2 - 24/5. – Vejlby-Risskov Skak-
klub indbyder hermed til koordineret
7 runders turnering på følgende man-
dage 9/2, 1/3, 8/3, 29/3, 26/4, 10/5 og
24/5 med start kl. 19.00. Evt. udsatte
partier den 19/4 og 17/5. – Spillested:
Vejlby Sognegård, Vejlby Centervej
25, 8240 Risskov. – Rygning: Ingen
rygning i spillelokalerne. – Betænk-
ningstid: 40 træk på 2 timer, derefter
30 min. pr. spiller, ingen hænge-
partier. – Indskud: 150 kr. – Præmier:
Højest ratede gruppe: 1. pr. 1000 kr.,
2. pr. 500 kr., ratingpr. 300 kr. Øv-
rige grupper: 1. pr. 700 kr., 2. pr. 300
kr, ratingpr. 200 kr. – Turneringsform:
8-mands grupper + evt. Monrad-
gruppe, maksimum 7 grupper (56
spillere). – Tilmelding: Jørgen
Thinggaard, tlf. 86 74 01 33 eller 29
23 00 62. – Tilmeldingsfrist: Senest
6. februar 2004.
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18/2 - 31/3. – Elo-rates. 7 runder.
Fortrinsvis 8-mands grupper. Ons-
dage d. 18/2, 25/2, 3/3, 10/3, 17/3,
24/3 og 31/3 kl. 18.30. 2 timer til 40
træk + ½ time. – Indskud: 125 kr. -
Præmier: 1. pr. 500 kr., 2. pr. CH-
gavekort på 300 kr. – Tilmelding:
Senest 11/2.  Tlf. 86 40 43 01. Email:
turneringsleder@chesshouse.dk. El-
ler Chess House, Silkeborgvej 41, År-
hus C., tlf. 86 19 76 47. – Se mere på
www.chesshouse.dk.

(�����)
���
�������'����	"	�	
������ �

29/2 og 14/3. – Efter søndagens divi-
sionsskak, 6. og 7. runde, holder vi
åbent på Silkeborgvej 41, Århus, tlf.
86 19 76 47, kl. 18.00-24.00. Her vil
der bl.a. blive formidlet holdskakre-
sultater, efterhånden som de indlø-
ber.
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6/3. – Valby Skakklub indbyder til 8
runders hurtigturnering for 3-mands-
hold + evt. reserve lørd. d. 6/3 2004
fra kl. 9.00 til ca. 18.15. – Betænk-
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ningstid: 20 min. pr. mand pr. parti. –
Spillested: Valby Medborgerhus
Teatersalen, Valgårdsvej 4, 2500
Valby. – Turneringsform: Monrad-
gruppe med opdeling i 2-3 præmie-
grupper efter ratinggennemsnit. – Ind-
skud: 300 kr. pr. hold (betales ved
turneringsstart). – Præmier er 100%
af indskuddet. – Tilmelding: Senest
28/2 til Mads Zahle Østergaard, tlf.
39 20 86 30 / email: mzoestergaard
@hotmail.com, med spillernavne,
ratingtal og holdnavn. – Obs: Max.
40 hold. – Se den løbende tilmelding
på www.valbyskakklub.dk.
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7/3. – Struer Gymnasium & HF-kur-
sus samt Struer Skakklub indbyder
hermed til Struers 17. hurtigskaktur-
nering søndag den 7. marts 2004. –
Spillested: Struer Gymnasium og HF,
Jyllandsgade 2, 7600 Struer. – Spil-
letid: kl. 10 til kl.19. – Syv runder
med ½ times betænkningstid. – Klas-
ser: Mester og basisklasser inddelt i
monradgrupper efter rating, den ne-
derste klasse er forbeholdt spillere
under 1100 eller uden rating. – Præ-
mier: Førstepræmie i M-klassen:
1.000 kr. – Førstepræmier i basisk-
lasser: 500 kr. – Alle indskud går til
præmier. – Indskud: Voksne 100 kr. -
skoleskakspillere 50 kr. – Tilmelding:
Jens Lundsgaard, Stentofterne 258,
7600 Struer, tlf. 97 85 47 05. Erling
Høiberg, Jættehøj 11, 7600 Struer, tlf.
97 85 00 58. Eller email: lunds-
gaard.jens@mail.tele.dk. Senest tors-
dag den 4. marts 2004.
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7/3. – Frederikssund Skakklub afhol-
der for 25. gang Viking Cup. Det sker
søndag d. 7. marts 2004 i Elværket,
Ved Kirken 6, Frederikssund. – Tur-
neringsform: 6 runder Monrad. –

Betænkningstid: 30 min pr. spiller pr.
parti. – Klasseinddeling: Mesterklas-
se fri tilmelding, 1. klasse max 1899,
2. klasse max 1699, 3. klasse max
1499. Samtidigt afholdes en juniortur-
nering, som er en del af 8. HK’s Ju-
nior Grand Prix. – Indskud: Mester-
klasse: 120 kr., Basisklasse: 100 kr.,
Junior-GP: 20 kr. Eftertilmelding 20
kr. ekstra. – Præmier: Hele indskud-
det anvendes til præmier. I mester-
klassen garanteres en 1. præmie på
1000 kr. samt ratingpræmier. – Va-
righed: start kl. 9.00, slut ca. kl. 17.30.
– Tilmelding: Inden kl. 22.00! og se-
nest fredag d. 5. marts til Henrik Mik-
kelsen, tlf. 21 77 67 50 eller Thomas
Larsen, tlf. 44 44 57 93, email:
ThomasL@mail.dk. – Oplys venligst
ved tilmeldingen: navn, klub, rating
og ønskede klasse. – Se også
www.FrederikssundSkakklub.dk.
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18/3 - 20/3. – Spilledage: Fredag, lør-
dag og søndag den 18., 19. og 20.
marts 2004. – Spillested: Aktivhuset
Olsbækken, Olsbæk Strandvej 43,
2670 Greve. – Starttidspunkt: Fredag
kl 19 (1 runde), lørdag og søndag kl
10.00 og 15.30 (2 runder). – Antal:
Maximum 42 deltagere. – Form: 6
mands grupper, laveste gruppe spil-
les evt. som Monrad. – Indskud: kr.
100,00. Titelholdere ingen indskud.
– Spilletid: 2 timer til de første 40
træk, derefter ½ time + opsparet tid
til resten. – Præmier: Hele indskud-
det går til præmier. – Elo-rating: Tur-
neringen Elo-rates hvis betingelserne
er opfyldt. – Tilmelding: Senest d. 5.
marts 2004 til Thorkild Thomsen,
Koglevej 14, 2680 Solrød Strand, tlf.
56 14 35 79, vi@greveskakklub.dk
eller tbt@e-far.dk. – Rygning: er ikke
tilladt i spillelokalerne, der henvises
til de tilstødende fælleslokaler.
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1/4 - 27/5. – Grenaa Skakklub indby-
der til den 61. udgave af Djurslands-
turneringen. – Spilledage: 7 torsdage
(evt. kun 5, afhængig af deltageran-
tallet): 1/4, 15/4, 22/4, 29/4, 6/5,
13/5 og 27/5 med start kl. 19. – Af-
slutning: Lynskak og præmieudde-
ling, d. 3/6 kl. 19.30. – Spillested:
Grenaa Idrætscenter, Ydesvej. – Be-
tænkningstid: 2 timer til 40 træk, der-
efter ½ time + opsparet tid til resten

af partiet. – Turneringsform: alle-
mod-alle grupper, evt. Monrad. – Ind-
skud:125 kr., betales ved 1. runde. –
Præmier: Pokaler. – Rygning: Der er
rygeforbud i spillelokalet til kl. 21. –
Tilmelding: Senest 23. marts til As-
ger Hartelius, Herman Bangs Vej 7,
8500 Grenaa, tlf. 86 32 23 72.
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16/4 - 18/4. – Ribe Skakklub invite-
rer hermed til 5-runders weekend-
turnering med store præmier - i da-
gene 16-17-18. april 2004 umiddel-
bart efter DM. Turneringen har de
seneste år været en af de stærkest
besatte i det sydlige Jylland. I 2003
deltog seks IM’er. Elo-rating, hvis
muligt. – Tid: Fredag kl. 19-24. Lør-
dag kl. 10-15 og 16-21. Søndag kl. 9-
14 og 15-20. – Sted: Bispegades Skole
- midt i Ribe. Spillelokalerne er røg-
fri - der kan ryges på gangene. –
Betænkningstid: 40 træk i 2 timer og
½ time til resten af partiet. – Klasser:
Der spilles i 6-mands grupper efter
rating. Nederste gruppe Monrad. –
Indskud: 130 kr. – Præmier: M1:
4000/1000 kr. M2: 800/400 kr. Øv-
rige grupper: 500/200 kr. – Tilmel-
ding: Helst klubvis, gerne skriftligt
til Jørgen Nielsen, Dagmarsgade 14,
6760 Ribe, tlf. 75 42 31 15. Email:
jn14@stofanet.dk. – Tilmeldingsfrist:
Mandag d. 5. april 2004 (der er på-
ske).
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9 runders

FIDE-Schweizer-turnering
7.-13. februar 2004.

Se Skakbladet nr. 9, 2003.
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Følgende turneringer med aktuel
startdato blev annonceret i Skakbladet
nr. 9:

Ringkøbing Amtsmesterskab
29/1 - 11/3

AS04 100 år
7/2 - 15/2

Den 24. Holbergturnering
8/2 - 14/2

Kerteminde EMT
13/2 - 15/2

Viborg Weekend EMT
20/2 - 22/2

... samt læg mærke til en norsk turne-
ring, som annonceres i næste num-
mer:

Det Åbne Norgesmesterskab
3/4 - 11/4. – Påsken, Oslo centrum.



Telefon 63 44 00 13 • Fax 63 44 00 12 • Internet: www.skaksalg.dk • E-mail sales@skaksalg.dk

Dansk Skaksalg ApS, Brovangen 8, Bro, 5464 Brenderup F • Åbent: Man - Fre 11-17

ABONNENTNUMMER:

Udebliver Skakbladet...

Kontakt venligst det lokale posthus
og anfør abonnentnummer.
Giver dette ikke resultat kontaktes...

Skakbladets ekspedition,
Hybenvej 21, 8763 Rask Mølle. ��Postens retur-adresse
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Er licensen i orden ?
Kender du FIDE's regler? Dansk Skak Unions EMT-reglement?
Kan du lægge Monrad? ... og har du licens til det ??
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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.
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