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Efter blot tre af ni runder af premiere-
udgaven af den ny Skakliga med ti
hold vil det være forhastet at drage
konklusioner, som ikke umiddelbart
kan aflæses af resultaterne. Mest iøj-
nefaldende er topholdenes solide
indhug i pointpuljen med en deraf-
følgende meget stor spredning i fel-
tet. Helsinge har taget sikker kurs
mod det sjette DM i træk med sejre
over Nordre, Brønshøj og Helsingør
og en samlet score på 18 point af 24,
men Skolernes Skakklub, som for

to sæsoner siden formåede at presse
Helsinge ud i omkamp, har også 18
point efter sejre over Aalborg Skak-
forening, Føroyar og Nordre. De to
hold mødes 15. januar i Århus.

En midtergruppe bestående af
Brønshøj, Nordkalotten, Nørresund-
by og SK 1968 synes allerede at være
uden chance for mesterskab – men
også uden risiko for nedrykning. I
bunden har Føroyar, Helsingør og
Nordre stadig det første matchpoint
til gode, mens Aalborg, ligesom de

to andre oprykkere, Nordkalotten og
Nørresundby, har pæne udsigter til
at få endnu en sæson i Skakligaen.

Individuelt har syv spillere scoret
maksimale 3 af 3: Tobias Christen-
sen, Finn Pedersen og Bo Jacobsen
fra Skolerne, Lars Schandorff (bl.a.
sejr over DM Sune Berg Hansen) og
Emanuel Berg fra Helsinge, Henrik
Andersen fra Føroyar, samt Stellan
Brynell fra Nordkalotten.
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Af Thorbjørn Rosenlund
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Spil på kongefløjen!
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Bedre officersstilling!
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Hvordan slå hul
på kongestillingen?
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Sort kongeangreb
forestående!
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Det ser nemt ud!
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Skal springeren afbyttes
eller ofres?
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En noget fremskudt
springerforpost!
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Kan sort presses mere?
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Stort udviklingsforspring!
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Jørgen Hansen, tidligere formand for
Silkeborg Skakklub, er død den 13.
august 2005 i en alder af 72 år.

Jørgens indsats gjaldt først og
fremmest det organisatoriske i og
omkring Silkeborg Skakklub. Han
var således formand i 10 år fra 1988
til 1998, underviser i skoleskak og
turneringsleder. Efter perioden som
formand havde han forskellige op-
gaver i bestyrelsen.

Jørgen trak sig først fra bestyrel-

sen kort før han fyldte 70 år, idet han
erklærede, at han hellere ville gå selv
end at risikere at blive sparket ud,
fordi han var blevet for gammel.

Jørgen klarede altid alle opgaver
med sin typiske blanding af omhu,
talegaver, konsekvens, evne til at få
ting til at glide, og ikke mindst sin
store evne til at omgås mennesker,
uanset hvor forskellige de måtte
være. Egenskaber, der også var ka-
rakteristisk for ham i jobbet som fol-
keskolelærer.

For Jørgen var det mere det so-
ciale liv omkring skakklubben, der
talte fremfor imponerende skak-
resultater. Hans indsats ved brættet
begrænsede sig stort set til klubtur-
neringer og holdturneringen. Noget
tilsvarende gjaldt også i det arbejde,
han har gjort for flere andre forenin-
ger i Silkeborg.

Jørgens holdning har været med-
virkende til, at Silkeborg Skakklub
ikke har været lige så hårdt ramt af

de senere års skakkrise som så mange
andre klubber. Man kan kort og godt
sige, at ordet hygge stod i centrum i
alle sammenhænge. Det gjaldt, uan-
set om der var tale om turneringer,
bestyrelsesmøder, generalforsam-
ling eller den årlige julefrokost.

Skulle man have hjælp til en op-
gave i klubben, gik man aldrig for-
gæves. Jørgen trådte gerne til som
turneringsleder, hjælpeturnerings-
leder, skribent til avisen, sangskri-
ver eller som den, der lige skulle
klare en opgave i sidste øjeblik.

Jørgens baggrund som folkesko-
lelærer kom også til udtryk ved, at
han gerne øste ud af sin store viden
om mange ting. Lige fra eksakte prin-
cipper for feriers placering i løbet af
et skoleår til historiske emner,  eller
de sidste detaljer vedrørende FIDE’s
regler for skakspillet.

Peter Matzen
Silkeborg Skakklub

���� ?6?+,+ �
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Skakbladet er planlagt til ni numre i
2006 med i alt 384 sider fordelt på
seks numre a 48 sider og tre numre a
32 sider. Bladet leveres til Post Dan-
mark følgende datoer:

16/1 – 27/2 – 3/4 – 22/5 – 3/7
– 14/8 – 25/9 – 6/11 – 11/12

Med i alt 400 sider satte Skakbladet
ny rekord, og selv om det var 16 si-
der mere end de planlagte 384, blev
det nødvendigt at udskyde dæknin-
gen af Topalovs VM-sejr i San Luis
samt Svend Novrups artikel om in-
ternational topskak til den ny side-
kvote.

17-årige Jakob Vang Glud fra Skolernes Skakklub i Århus har
ved Junior-VM i Tyrkiet  scoret sin tredje IM-norm og samtidig
passeret 2400 i Elo-rating. Dermed har han klaret alle krav til
titlen International Mester og kan se frem til at blive udnævnt af
FIDE.

Den første IM-norm opnåede han ved VM for 16-årige i 2004,
og den anden fulgte i  den færøske Suðuroy International 2005,
hvor han delte førstepladsen. Ved Junior-VM scorede han 7½
point af 13 mod et ratinggennemsnit på 2468, hvilket svarer til
en ratingpræstation på hele 2525.
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Christian Kongsted vandt omkam-
pen om oprykning fra kandidatklas-
sen  foran Daniel V. Pedersen, Hen-
rik Holmsgaard, Bjørn Brinck-
Claussen og Stefan Christensen.
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I efterårsferien arrangerede Skander-
borg Skakklub med Michael An-
dersson i spidsen for anden gang (ef-
ter 2003) en stærk stormestertur-
nering. Faktisk så stærk, at den lige-
som forgængeren kandiderede til tit-
len ‘Den stærkeste skakturnering på
dansk grund nogen sinde’ med et
Elo-gennemsnit på 2638, svarende
til kategori 16.

Når en skakklub beslutter at gå i
gang med et så stort arrangement, er
det sjældent noget, en klub kan klare
alene. Der skal bruges arbejdskraft,
spillelokaler, IT-udstyr – og ikke
mindst penge. Allerede ved den før-
ste turnering i 2003 lykkedes det
klubben at finde en god sponsor i
Elvirasminde, hvis direktør, Esben
Karstensen, er meget skakinteres-
seret. Turneringen blev derfor navn-
givet efter virksomhedens bedst
kendte produkt, Samba.

Esben er god ven af Peter Heine
Nielsen, og under turneringen for-
talte han mig, at Peter – som jo på
det tidspunkt var Anands sekundant
ved VM i Argentina – havde svært
ved at overbevise argentinerne om,
at turneringen ikke var opkaldt efter
en dans! Men det er altså flødebol-
ler, hvilket både spillere og tilskuere
ved selvsyn kunne konstatere, idet
Elvirasminde stillede store kasser
med gratis flødeboller frem til hver
runde. Flot!

Skak som kultur
Samtidig lykkedes det denne gang
arrangørerne at få Skanderborg
Kommune til at stille Skanderborg
Kulturhus til rådighed, så turnerin-

gen kunne spilles under fine forhold
midt i Skanderborg by og med ud-
gang og -syn ned til søen.

Vi spillede i teatersalen, som trods
en smule knirken i gulvet i de første
par runder – som gav anledning til et
par humoristiske episoder, når bl.a.
Ivanchuk fordybet i egne tanker slen-
trede rundt lige på knirkepunktet –
dannede en flot ramme om turnerin-
gen.

Arrangørernes mål var ikke bare
at arrangere en stærk turnering, men
også en differentieret af slagsen. Spil-
lerne var derfor udvalgt, så de re-
præsenterede en række modpoler.

Der var spillere fra hele verden fra
Kina over Europa og til Cuba; unge
stjerneskud og veteraner (Curt og jeg
– om end jeg ikke er sikker på, at vi
selv synes, at vi tilhører veteran-
klassen endnu!), taktikere og posi-
tionsspillere. Formålet var at opnå
hård kamp og mange spændende
partier.

Om dette formål blev opfyldt ved
jeg ikke; den slags er jo subjektivt
og kan måles på mange måder. På
den ene side kan man sige, at kun 13
af de 45 partier blev afgjort (svarende
til en remisprocent på 71), men på
den anden side var der kun få korte
remiser (5 under 20 træk).

Desuden – og det synes jeg er en
vigtig pointe – kan remispartier være
mindst lige så spændende som ge-
vinstpartier; generelt mener jeg at
remisprocenten er et dårligt mål for
kampgejst. Remis er nu engang et
naturligt resultat af et godt skakparti!
Min opfattelse er, at Samba Cup
2005 var en kampturnering!

Ingen revanche
Den store favorit var naturligvis
Ivanchuk. Michael Andersson sagde
under turneringen, at han var glad
for, at Ivanchuk ikke havde vundet
den første Samba Cup i 2003, for
det gjorde jo, at han var ‘nødt’ til at
komme tilbage for at revanchere sig!

Men det skulle altså heller ikke
være denne gang (så vi ser nok
Ivanchuk i Skanderborg igen ved
den næste Samba Cup, som allerede
er på tegnebrættet!). Den ukrainske
verdensstjerne virkede en smule
uinspireret og måske træt oven på et
hårdt program både før og efter tur-
neringen. Kun i glimt så man Ivan-
chuks store talent og styrke.

Måske var det i virkeligheden par-
tiet mod Bruzon i 5. runde (se ne-
denfor), der på sin vis var med til at
afgøre hele turneringen. Efter et ro-
ligt partioplæg ændrede Ivanchuk
pludselig spillets karakter med et
chancerigt kvalitetsoffer og havde
tilsyneladende et farligt angreb, men
kort efter fejlede han katastrofalt og
tabte i stedet. Hvis Ivanchuk havde
vundet dette parti, er det efter min
mening sandsynligt, at han også i
sidste ende havde vundet turnerin-
gen.
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Denne solide hovedvariant i Spansk
har vist sit værd i over 100 år.
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Af Lars Bo Hansen
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Sjovt nok gentog Bruzon denne va-
riant mod Zhao Xue ved hold-VM
kort efter Samba Cup – men med
Hvid! Han blev åbenbart inspireret
af Ivanchuks behandling af stillin-
gen. Zhao Xue spillede her 18...
Tfe8, men Bruzon fik en lille fordel
(og vandt senere) efter 19. Sg3 Ld8
20. Lb1 h6 21. De2 Lb6 22. dxe5
dxe5 23. Sf5.
�����������

En typisk omplacering i denne vari-
ant. Løberen aktiveres via a5 eller b6.
��� ���� ��� ��� �	� ���� �� � 	�

� 	�!"

Giver Hvid lejlighed til et chance-
rigt kvalitetsoffer. Alternativet 22...
dxe5 kunne besvares med 23. Sf5
med ideen 23... Lxf5 24 Dxb5! – en
finesse, som Bruzon selv benyttede
i partiet mod Zhao Xue. Måske
kunne Sort overveje 22... Sxe5!?
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Ændrer fuldstændig stillingens ka-
rakter. Sorts kongestilling rives op.
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En vigtig stilling for turneringens
videre forløb! Med 27. De3 Lxg7
28. e5! kunne Hvid opnå et farligt
angreb. Alle Hvids officerer er med
i angrebet, og jeg tvivler på, at Sort
kan overleve. I stedet begår Ivanchuk
en sjælden stor overseelse:
������"����!

Av for den! Computrenes stillings-
evalueringer vender øjeblikkeligt fra
et stort plus for Hvid til et ditto for
Sort.
�������� ������	 ���� 	�#!

En smart afvikling. Sort sikrer sig et
vundet slutspil.
����� 	������!����������������������
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Nu kan b2 ikke længere dækkes, så
turneringsfavoritten opgav. En dra-
stisk udvikling på få træk!
���

Med favoritten ude af spillet var tur-
neringen i stedet helt åben, og førin-
gen skiftede da også nogle gange
undervejs.

Især fire af de unge løver impone-
rede, om end der også var kiksere
undervejs: Baadur Jobava (22 år),
Artyom Timofeev (20 år), Lazaro
Bruzon (23 år) og Kamil Miton (21
år). Timofeev tog føringen med ef-
fektive sejre med Hvid i 3. og 4.
runde mod hhv. europamesteren
Nisipeanu (se nedenfor) og mig, og
ved fridagen efter 5. runde lignede
han et godt bud på en turnerings-
vinder.

Godt russisk håndværk kombine-
ret med et veludviklet taktisk blik
gør Timofeev til en ret komplet spil-
ler, som vi nok skal komme til at
høre mere om fremover.
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Philidor / C41

Dette parti blev ved afslutningen til-
delt præmien for det bedste parti.
���	��	����������

Det gamle Philidors Forsvar. En in-
teressant og måske også lidt under-
vurderet åbning, men også et eksem-
pel på, at Nisipeanus åbningsreper-

toire er lagt an på, at der også skal
risikeres noget med Sort.
������	 ������� ���������������	������

Ikke uden gift, men 6. Lf4 går vist
for at være det mest kritiske her.
�������!"

Et klassisk modstød i centrum –
Philidor ville sikkert være glad!
���	������������� 	������	��	������

�	����������� ���� ������� ������#!
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Sort har ikke de store problemer ef-
ter 13. c3 Te8! 14. Le3 Lc5 fulgt af
c7-c6.
������� �������������

Da jeg så denne stilling på brættet
under partiet, troede jeg egentlig, at
det snart ville blive forfladiget og at
en remis var i horisonten. Men med
energisk spil lykkedes det Timofeev
at udnytte sit lille udviklingsfor-
spring til at få skabt liv i partiet.
���������	��������!�������������� ��

����� �����������������!������	�!"

Det rolige 20. a3 var også muligt,
men Sort skal ikke have luft! Men
objektivt set var 20. a3 nok det bed-
ste træk.
��������������
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En interessant stilling. Hvid har sat-
set alt på at få udviklet og centralise-
ret sine officerer, og er parat til at
ofre en eller flere bønder herfor. Et
modigt, men også risikabelt koncept.
������ ������	����������	��� ��

��������������� ��#�$������������"

Dette træk ser forkert ud – både af
principielle og konkrete årsager.
Principielt, fordi man som tommel-
fingerregel skal søge at undgå at
svække sig på den fløj, hvor man
står dårligst, og konkret, fordi Hvid
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nu får et angrebsmål, som faktisk
ender med at afgøre partiet (se 31.
træk!). Bedre var det direkte 26...
Db2, hvorefter det bestemt ikke er
klart, at det er Hvid, der står bedst.
����������������!

Nu, derimod, har Sort stort besvær
med at dække truslen Txh6†. Plud-
selig skifter computerens evaluering
– fra at den ikke rigtig har troet på
Hvids angreb, tror den ikke længere
på Sorts forsvarschancer!
��������#����$�����
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Et fint eksempel på det taktiske tema
afledning. Den sorte dronning tvin-
ges væk fra dækningen af h6.
������������� � ��#!� � ���������#

$����������!

Og til sidst et stille træk. En flot af-
slutning, der viser Timofeevs takti-
ske giftighed. Sort opgav.
���

Timofeev mangler dog måske sta-
dig en smule mere sikkerhed i sit spil,
og det blev straffet af Jobava i 7.
runde i et af turneringens mest afgø-
rende partier.

5��/��%
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Dronninggambit / D30
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Det banede vejen for Miton, der vi-
ste fint og gennemslagskraftigt po-
sitionsspil med fine gevinster mod
Nisipeanu og Magnus Carlsen.
Miton var ikke i alvorlige vanske-
ligheder i nogen partier – før sidste
runde, hvor han blev fanget i en af
Jobavas specialvarianter (4. Lg5 i
Grünfeldindisk), hvor han blev tryk-
ket ned i et svært slutspil.

5��/��%
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Grünfeldindisk / D80

����������������������������������

En georgisk specialitet; dette træk
spilles også af Jobavas landsmand
Azmaiparashvili.
��������!"

Mere almindeligt er 4... Se4.
���� ���� ������� �������������������

� ���� ��������

9. cxb7 Lxb7 ser meget farligt ud.
For en sølle bonde giver Hvid Sort
et stort udviklingsforspring og et
farligt løberpar.
������ ��#������ ���� ��#�����$ ������
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Dreev spillede 12. g3 mod Sakaev
ved VM i Tripoli i 2004, men fik
ingen særlig fordel. 12... Ld7! Til-
syneladende en fornuftig nyhed. 12...
Lg4† 13. Le2 Lxe2† 14. Kxe2 Tfc8
15. Sf3 Txc7 16. Td1 gav Hvid en
lille, men solid fordel i partiet Azmai-
parashvili - Sutovsky, Saint Vincent
2005. Hvid har dog stadig et vist tryk.
���������������������� �������$�
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En kritisk stilling. Åbningen er over-
stået, og partiet er gledet direkte over
i et slutspil, hvor det store spørgs-
mål er, om Hvid kan opbygge noget
konkret, inden Sort når at konsoli-
dere. Det er en af den slags stillings-
typer, som man hjemme i studere-
kammeret nok ville mene var hold-
bar for Sort, men som i sidste runde
i en vigtig turnering pludselig fore-
kommer meget ubehagelig. Miton
tænkte længe her, men uden helt at
kunne løse Sorts problemer.
���������������������������������

Svækker dronningfløjen, men Sort
er nødt til at gøre noget ved den la-
tente trussel Lxc6 (evt. efter forbe-
redelsestræk som Ke3 og Sd4/Se5).
�������

Jobava foreslog senre 18. Ld1 fulgt
af Le2 som et alternativ. Det ser fak-
tisk interessant ud; Sort har svækket
dronningfløjen med a6 og b5, og
Hvid begynder derfor at pege offi-
cererne i den retning.
������	������	�

Også her eller i næste træk kom
manøvren Ld1-e2 i betragtning.
Tekstrækket er dog fint. Hvid fast-
lægger bondestillingen på en sådan
måde, at Sorts løber er ret passiv,
samtidig med at der er langsigtede
sortfeltede huller i Sorts stilling.
������$��������"!

Muligvis en lille unøjagtighed, som
giver Sort chancen for at udligne.
Teksttrækket er rettet mod Sa5, men
det behøver Hvid næppe være sær-
lig bange for. Et alternativ – fore-
slået af Per Andreasen i kommen-
tatorrummet – var det simple 20.
Ke3, hvor Hvid beholder et nagende
plus efter f.eks. 20... Sa5 21. Txc8†
Txc8 22. Txc8† Lxc8 23. Kd4!, og
kongen truer med at gå ind på de
svage sorte felter.
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Måske det træk, der afgjorde turne-
ringen. På dette tidspunkt havde for-
følgerne Timofeev, Bruzon og
Zhang Pengxiang noget uforståeligt
allerede spillet remis, så det var klart,
at turneringsvinderen skulle findes i
dette parti. Tekstrækket var netop
det, 20. Lc2 var rettet imod. Deri-
mod kunne Sort tilsyneladende opnå
lige spil med 20... Sb4, som til gen-
gæld udnytter, at løberen har forladt
b3. En mulig variant er 21. Lb1 Txc3
22 Txc3 Lc6! med ca. lige spil, som
foreslået på ChessBase’s hjemme-
side.
������!�� ������ ������

Sorts problem er, at 22... Tc8? be-
svares med 23. Ta3!, hvor man ser,
hvorfor springeren var uheldigt pla-
ceret på a5. Nu kan Sort ikke undgå
afbytningen af springeren, hvorfor
den hvide springer har frit spil til at
boltre sig på de svage sorte felter.
����	���������� ��!�� ������$	��$	�

������!

Omplacerer springeren og fremtvin-
ger samtidig en svækkelse i Sorts
stilling.
������������	�����������!

Afgørende. Hvid fastlægger bonden

på h6, som er dødsdømt, hvorefter
Hvids h-bonde forfremmes til
‘game-winner’. Miton var desuden i
kraftig tidnød her.
�����$��������������������$������

����������� ���� ����������

Så kan bonden ikke længere holdes.
������$�������� ���������������������

�����������������������$��������������

Et fint positionelt parti af Jobava.
Sort opgav.
���

Dette parti afgjorde turneringen, for
de øvrige forfølgere havde alle –
noget overraskende – spillet ret hur-
tigt remis i sidste runde. Partiet
Bruzon - Timofeev sluttede remis i
15 træk, mens Zhang Pengxiang -
Nisipeanu (hvor kineseren kunne nå
frem på en delt førsteplads) varede 7
træk længere.

Bruzon var med fremme efter sej-
ren mod Ivanchuk, men tabte i 6.
runde et instruktivt slutspil mod Nisi-
peanu – europamesterens eneste ge-
vinst. Kineseren Pengxiang var helt
ukendt for mig før turneringen, og
han viste sig at være en noget aty-
pisk kineser (mht. spillestilen!). Hvor
de fleste kinesiske stormestre er me-
get aggressive og taktisk betonede
(nogle kommentatorer hævder, at
denne spillestil er en konsekvens af
deres erfaring med den kinesiske
form for skak), spiller Zhang Peng-
xiang noget mere afdæmpet og po-
sitionelt. Selv om han altså havde
chancen for en delt turneringssejr
lige til det sidste, var der næppe
mange, der undervejs i turneringen
tippede på kineseren som turnerings-
vinder. Det var ikke hans partier, der
var mest i fokus.

Så ‘the last man standing’ blev
altså den unge sympatiske georgier
Baadur Jobava. En populær og gan-
ske fortjent vinder! Jobava spillede
en række interessante partier og slog
to af sine direkte konkurrenter, Ti-
mofeev og Miton. Jobava er meget
teoristærk og især meget farlig med
Hvid. Han spiller i en aktiv positio-
nel stil, der minder lidt om den unge
Botvinnik. Ham kommer vi også til
at høre mere om!
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Og hvad så med os andre? Nisi-
peanu var vel den største favorit ef-
ter Ivanchuk, men europamesteren
fik en katastrofal start. Den sympati-
ske og udadvendte rumæner mente
selv, at et af hans problemer er, at
hans åbninger og spillestil især er lagt
an på åbne turneringer, hvor det er
nødvendigt at tage risici for at vinde
de mange partier, der skal for at opnå
en topplacering. Sådanne risici bli-
ver ofte straffet i en kategori 16-tur-
nering! Desuden havde han proble-
mer med tiden; mod Jobava i første
runde skulle han klare et dusin træk
på få sekunder, og det endte da også
galt.

Magnus Carlsen var naturligvis
meget i fokus. Han kom lige fra en
frisk turneringssejr på Gausdal med
en præstationsrating på næsten 2800,
så måske var han lidt træt. Men han
spillede flere interessante partier og
kunne med lidt held have sluttet læn-
gere fremme i tabellen.

Det bringer os til danskerne, som
endte med kun at være Curt og mig
selv. Jeg blev inviteret et par måne-
der før turneringen, da Peter Heine
Nielsen fik tilbudet om at være
Anands sekundant ved VM. Davor
Palo stod også på den oprindelige
liste, men han meldte fra nogle uger
før turneringen – hvorfor ved jeg
ikke.

Så i sidste ende spillede Curt og
jeg altså rollerne som ‘danskere’ og

‘veteraner’. Uden den store succes
kan man sige, idet ingen af os for-
måede at vinde et parti. Curts resul-
tat er dog noget misvisende; stort set
alle hans ni remiser var hårde kamp-
partier. I flere partier pressede Curt
hårdt, og der manglede kun lige det
sidste. Der skulle ikke meget til, før
han pludselig havde været med helt
fremme – feltet lå jo tæt samlet.

Jeg selv er naturligvis ikke helt til-
freds, det er jo aldrig sjovt at slutte
sidst. Men nogen katastrofe er
resultatet vel ikke; jeg vidste på for-
hånd, at det var en hård turnering.
Mine bekymringer på forhånd gik
især på, om mine åbninger var gode
nok til at holde med Sort, og om jeg
kunne opnå noget med Hvid, og det
viste sig da også, at denne bekym-
ring var reel. Jeg tabte tre partier med
Sort, og de optiske fordele, jeg havde
med Hvid (bl.a. mod Nisipeanu og
Miton) blev ikke til noget.

3����5
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Caro-Kann Panov / B14

���������������	���������������	�

Ikke det mest ambitiøse, men dette
rolige træk skal ikke undervurderes.
Jeg var ikke klar til at tage en teori-
duel med teorihajen Jobava i de
skarpe Moderne Benoni-varianter
efter 4. d5.
������ ������	 �����������!"

Vi er nu via trækomstilling havnet i
Panov-varianten i Caro-Kann. Tid-
ligere i turneringen havde Jobava
slået Nisipeanu i den moderne vari-
ant efter 6. Sc3 Lb4. Det ville jeg
prøve at undgå med teksttrækket. I
disse stillingstyper spiller Hvid alli-
gevel ofte a2-a3. men Jobava er vå-
gen og udnytter trækfølgen.
������	����������������� ���	 ��!

Der har vi det! Normalt er det ikke
særlig godt for Sort at slå tilbage med
bonden, men her har Hvid dels mi-
stet et tempo med a2-a3, dels svæk-
ket de hvide felter på dronningfløjen
(især c4). Det søger Sort nu at ud-
nytte.
������

Jeg overvejede 9. h3, men så har Sort
et andet godt felt til den hvidfeltede
løber: 9... Lf5!
�������������������������	������

Her står springeren bedre end på c6.
Den skal til b6, hvor den både over-
dækker d5 og truer med at hoppe
ind på c4.
����������������������!"

Indledning til en spændende afvik-
ling. Hvis Hvid skal have noget som
helst, er han nødt til at hoppe med på
vognen:
����� ��!�� ������� ��#
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Et stærkt og overraskende træk, som
jeg dog havde set. Alternativet 15...
Lxf6 er nemlig ikke så tillokkende
for Sort efter 16. Lxh7†! Kxh7 17.
Sg5†! Lxg5 18. Dxh5† Lh6 19. De2!
Lxe3 (19... Sa4 20. Dc2†) 20. fxe3
De7 21. Dxb2 Dxe3† 22. Kh1 med
fordel for Hvid. Teksttrækket, deri-
mod, tvinger Hvid ud i et offere-
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ventyr, hvis han ikke vil komme
under voldsomt pres.
����� ��#!�$ ���������#�$��
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Pointen. 18. Dxb2 Lxf3 19. gxf3
Dd5 er ikke rart for Hvid, så Hvid
går til modangreb mod Sorts svæk-
kede kongestilling. Samtidig har Sort
problemer med at redde springeren
hjem fra b2.
������� ����������!��	�
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Ligesom for to år siden bød Samba Cup på skak-
arrangementer og turneringer, der var med til at skabe
en smuk ramme om GM-turneringen. I år endda med
en IM-gruppe, der blev sponseret af BP Gas og afvik-
let side om side med GM-gruppen i Kulturhuset.

BP Gas Gruppen, slutstilling:
1. IM Emil Hermansson (2449), Sverige, 7
2. IM Klaus Berg (2402), Danmark, 6

3-4. Jakob Vang Glud (2349), Danmark,  5½
IM Kzrysztof Pytel (2380), Frankrig, 5½

5. Martin Matthiesen (2344), Danmark, 5
6-7. Joel Padron (2130), Cuba, 4

Thomas Michalczak (2386), Tyskland, 4
8. Peter Skovgaard (2186), Danmark, 3½
9. Nikolaj Mikkelsen (2264), Danmark, 3½

10. John Rendboe (2245), Danmark, 1

EMT (26 deltagere):
Mesterklassen blev suverænt vundet af Jan Rode Pe-
dersen, maksimum 5 af 5 – dobbelt så mange point
som nærmeste forfølger! Han har haft sin skaklige
opvækst i Skanderborg, men spiller nu for Århus Skak-
klub.

���	��	���"�	��=

Efter lang betænkningstid, og i prin-
cippet det samme som et remistilbud.
Nu kan Hvid afvikle til en stilling
med mindst evig skak (men, viser
det sig, heller ikke mere). Sort havde
en række alternativer, men om de er
bedre, er ikke helt klart. Efter partiet
kiggede vi især på mulighederne
19... Dc8!? 20 Dxc8 Tfxc8 21 Txa3
med et uklart slutspil, hvor Sort sæt-
ter sin lid til de to forbundne fri-
bønder på dronningfløjen, eller 19...
Dd5 20 Txa3 Sc4 21 Tc3 b5 med et
uklart midtspil.
���� ��!�� ���������!�������� ��#
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Endelig ikke 23... Tg8? 24 Dh4†
med mat.
���� ��#�$���������#�$���������#
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Et sidste forsøg på at undvige evig
skak...
��������!

... men den sorte dronning når hjem
i tide.
�������������������#���������������
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Således sluttede den 2. Samba Cup
– som forhåbentlig ikke bliver den
sidste i rækken. Arrangør Andersson
og sponsor Karstensen var i hvert
fald allerede godt i gang med at
brainstorme om, hvordan den 3.
Samba Cup i 2007 skal se ud. Bl.a.
tales der om en GM-B-gruppe, så der
kan komme flere danskere med.

Lad os håbe, at den tredje Samba
Cup virkelig bliver til noget – det
har konceptet fortjent. Og som Skan-
derborg Skakklubs formand Anders
Haarup sagde ved afslutningen: ‘To
turneringer er godt, men tre er en tra-
dition’!

Vi glæder os allerede til næste
kapitel i Samba-føljetonen!

Lynskak (24 deltagere):
På fridagen blev der spillet lynskak med  12 Skander-
borg-spillere, bl.a. æresmedlem Robert Rode Peder-
sen, formanden Anders Haarup, sponsoren Esben
Karstensen (som øgede præmiepuljen med 1000
Euro!) og juniortalentet Mads Andersen matchet mod
12 proffer. Baadur Jobava vandt foran Zhang Pen-
xiang, Bruzon og Magnus Carlsen.

Hurtigskak (24 deltagere):
1. IM Nicolai V. Pedersen, Aalborg Sk., 6½ af 7
2. IM Karsten Rasmussen, Skolernes Skakklub, 6
3. IM Erik Pedersen, Aalborg Sk., 5½
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I den tyske Bundesliga har SG Köln
Porz med blandt andre Curt Hansen
på holdet – nr. 9 på styrkelisten! –
tilhørt den absolutte top. Det gør de
også i år, men starten har været skidt
og efter fem runder, havde holdet
allerede tabt to kampe.
På papiret er OSC Baden Baden,
som har nyindkøbt franskmanden
Bacrot samt Peter Heine Nielsen
m.fl. til et i forvejen uhyggelig
stærkt mandskab, storfavoritter.
Men også de har sat point til. Dog
kun et enkelt, men det var de mere
end heldige med at hive hjem. Der
er derfor udsigt til en lige så
spændende afslutning som sidste år,
hvor Werder Bremen med Lars
Schandorff meget overraskende
snød storholdene og hjemtog titlen
som tysk mester efter sejr i omkamp
mod SG Köln Porz (se Skakbladet
nr. 5, 2005).

For SG Köln Porz har den hol-
landske stormester Erik van den
Doel i de seneste sæsoner lavet rig-
tig mange point. Sidste sæson var
scoren 7½/8 og den bedste procen-
tuelle score i Bundesligaen, når man
tæller mindst otte partier.

I år kom han galt af sted i 4. runde,
da han efter en grov fejl tabte lyn-
hurtigt til landsmanden Sipke Ernst:
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Modtaget Dronninggambit / D27
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v/ Steffen Pedersen
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Kh8 21. Le3 Lg4, og hvid har næppe
mere end en smule praktisk kom-
pensation. Partitrækket nævner Il-
lescas som interessant.
����� ���� ������������	�"

19... Lg4! er trækket, og hvids an-
greb er langtfra overbevisende efter
20. Le5 Db6 21. Dh6 f6 22. Lxg6
Ta7 eller 20. Sg5 h5 21. Lxc3 Sc4.
Men 20. Lxc3 Lxf3 21. Dd4 er en
væsentlig pointe. Nu for eksempel
21... f6 22. Lxa5 Le2 23. Lb4 De5
24. Dxe5 fxe5 25. Lxf8 Kxf8 26.
Te1 Lb5 27. Lb3 (27. Txe5? Tc8!)
27... Lc4 28. Txe5 Lxb3 29. axb3
Tc8, og tårnslutspillet er vel remis.
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Endnu stærkere var 20. Lxc3!, og
efter 20... Sc6 ser både 21. Sg5 og
21. Td1 meget farligt ud for sort.
��������""

Sidste træk var ikke godt, men dette
er til gengæld noget rigtig skidt og
overser en enkel taktisk pointe. 20...
Lg4 skulle igen spilles. Jeg er ikke
sikker på, at hvid har bedre end 21.
Txd5 De6 22. Lxc3 Lxf3 23. gxf3
Dxd5 24. Df6 Kf8 25. Lb4† Kg8
26. Lc3 med trækgentagelse.
���� ��!

Overbelastning. Sort kan jo ikke tåle
at miste kontakten med g7 og bliver
sat mat direkte efter 21... Dxd5 22.
Dh6.
����������������������� ���&'���
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Kun få træk udskyder matten.
���
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Alt sammen ganske normalt og set
mange gange før. En typisk stilling
med isoleret d-bonde, hvor hvid
håber på angrebschancer, mens sort
står ret fornuftigt, hvis han når ...b5
og ...Lb7 med solid kontrol over
blokadefeltet d5. Det vil hvid helst
ikke tillade og derfor involverer den
typiske fortsættelse, at hvid hurtigt
gennemfører et d5-fremstød som
fremstår som et bondeoffer. Enten
direkte med 12.d5 Sxb3 13. Dxb3
exd5 14. Tad1 eller som her med...
����������������	 ����������

Batteriet Lc2 + Dd3 repræsenterer
en typisk angrebsopstilling for hvid.
Her slår det selvfølgelige ikke di-
rekte igennem, men det medvirker
til at skabe svækkelser i den sorte
kongestilling. Nu er 14... Sc6 et væ-
sentligt alternativ til partifortsæt-
telsen – med en fortsættelse som 15.
Lc7! Dd7 (15... Dxc7?? er forbudt,
da 16. Sxd5 fjerner dækningen af
h7) 16. Se5 Sxe5 17. Lxe5 g6 og
sort har klaret sig fint.
�������������� 	�

Væsentligste reference til dette er et
parti Illescas - Anand, Leon 1997,
som begge spillere har lagt kom-
mentarer til. Anand giver dette et
‘!’, mens Illescas ikke er så impone-
ret over sin egen idé og siger ‘?!’.
������� 	���������������������
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Illescas - Anand fortsatte 17... Sh5
18. Sxd5 Sc6 19. Dd2 f6 20. Lb3
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H.C. Andersen-året er snart forbi.
Hundredvis af H.C. Andersen-am-
bassadører og tusindvis af H.C. An-
dersen emitatorer bliver arbejdsløse.
Kulturredaktørernes penne vil i den
næste tid vige langt uden om H.C.
Andersen for ikke at gentage sig selv
lige med det samme.

Digteren er blevet endevendt til
ukendelighed fra talrige vinkler, dog
mangler vi endnu at høre om et
special-emne for feinschmeckere;
nemlig den store digters forhold til
skak.

Emnet er aldrig før behandlet, må-
ske af gode grunde, men her er en så
vidt jeg ved ‘komplet udgave’ af
H.C. Andersens samlede forbindelse
til skakverdenen.

Charmant skakspiller
To gange omtaler H.C. Andersen
skak i sine eventyr. Første gang er i
eventyret/historien Isjomfruen fra
1862, hvor han skrev: ‘Det var en
Føhn der blæste, den voldsomme

Stormvind, der kaster sig fra Bjer-
gene ned i dalen og i sin Voldsom-
hed knækker Træer, som om de vare
Rør, flytter Bjælkehusene fra Flo-
dens ene Bred over til den anden,
som vi flytte en Skakbrikke.’

Fire år senere – i 1866 – i histo-
rien Portnerens Søn, skrev han om
en professor: ‘Saa maatte han jo ind-
bydes, og han blev indbudt og kom,
og var igjen charmant, kunde endog-
saa spille Skak.’

Første og sidste parti
Spørgsmålet som trænger sig på, er
naturligvis: Kunne H.C. Andersen
spille skak?

Efter alt at dømme nej. Og allige-
vel støder man i hans dagbog fra lør-
dag den 12. november 1825 på føl-
gende indføring fra hans skoletid i
Slagelse hos den strenge rektor Meis-
ling: ‘Kunde kun daarligt min Ci-
cero de Officiis men jeg har læst ret
flittigt det trøster mig – spille Schak
med rektoren.’

Desværre foreligger partiet ikke,
og aldrig siden nævner H.C. Ander-
sen, at han har spillet skak. Mit bed-
ste bud vil være, at han har vidst,
hvad spillet gik ud på, nemlig at
fange kongen, og måske har han også
kendt lidt til brikkernes gang.

Hesten professor Andersen
I H.C. Andersens dagbøger på om-
kring 5.000 sider, hvor 10.000 per-
soner er nævnt, optræder den tyske
skakspiller Adolph Anderssen to
gange. Adolph Anderssen (1818-79)
var og er, hvad H.C. Andersen gan-
ske givet ikke har anet en dyt om,
berømt for ‘Det udødelige parti’
(1851) og ‘Det eviggrønne parti’
(1852), samt at han i 1866 var den
første taber – mod Stenitz – i en
match om verdensmesterskabet.

Den 22. november 1865 var H.C.
Andersen til stor middag, hvor
‘Staldmester Danneskjold fortalte at
han i forgaars havde læst i ‘Temps’
at ved sidste Væddeløb havde he-
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Af George Fogh
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sten Professor Andersen vundet pri-
sen, jeg tog det som en Compliment,
men troer at denne Profesor Ander-
sen, som han sagde var dansk beteg-
net, var Schackspilleren.’

Anden gang vi hører om Adolph
Anderssen, hvis navn staves med to
s’er, hvad H.C. Andersen ikke fan-
gede, er i 1874, hvor redaktøren af
et tysk konversations-leksikon sen-
der H.C. Andersen en artikel, som
han bedes læse korrektur på, ‘men
Afsenderen havde taget Feil, der var
ikke lagt en Artikel over mig men
over Schakspilleren Andersen, hvor-
for jeg strax sendte samme tilbage
og gjorde opmærksom på Feiltagel-
sen.’

Oplysningen tilflød i øvrigt H.C.
Andersens gode ven Edvard Collin,
der efter alt at dømme var en ivrig
skakspiller. (Det Kongelige Biblio-
teks håndskiftsamling oplyser, at der
ikke er bevaret partier fra Edvard
Collins hånd).

Andersen og gambit-From
Kom H.C. Andersen således ikke i
personlig kontakt med den store
skakmester Adolph Anderssen, men
måtte nøjes med at blive forvekslet
med ham, så havde han lidt mere at

gøre med en hjemlig – uofficiel –
Danmarksmester i skak, dog før ved-
kommende overhovedet kendte til
skakreglerne.

Det drejer sig om Severin From
(1828-95), hvis navn er blevet stå-
ende, ikke fordi H.C. Andersen kort
har nævnt ham i alt seks gange i sine
almanakker og tre gange i breve,
hvilket har frelst tusinder andre fra
total glemsel, men fordi Severin
From i begyndelsen af 1860’erne
opfandt gambitten med sort, 1. f2-
f4, e7-e5, der stadig spilles og ver-
densomspændende bærer hans navn:
Froms gambit.

Som 17-årig fattig, uskolet men
opvakt knøs fra Nakskov henvendte
From sig med en stak digte i lom-
men personligt til H.C. Andersen i
maj 1845 i København. From havde
digterdrømme og bad H.C. Ander-
sen vurdere hans talent. Det påtog
H.C. Andersen sig imidlertid ikke,
men han har indlagt sig fortjeneste
ved at ekspedere From videre til
gamle Jonas Collin, som jo tidligere
havde sørget for, at H.C. Andersen
kom i skole.

I et brev fra juni 1845 skriver H.C.
Andersen til sin ‘faderlige Ven’
Collin: ‘Bliv ikke vred at jeg, ved
Afreisen (til herregården Nysø)
sendte Dem det unge Menneske, som
tyede til mig og hvem jeg ikke
kjender, men jeg vidste øjeblikkelig
intet andet end sende Dem hans Brev
og lade ham selv komme til Dem...’.

From gik ikke forgæves. Collin
hjalp ham og senere kom From i la-
tinskolen i Nykøbing F.

I marts 1847 nævner H.C. Ander-
sen endnu en gang From i sin alma-
nak: ‘Fik af Grev Knuth 20 Rigsda-
ler til From og Løfte om at tage sig
af ham.’ Hvordan pengene blev o-
verdraget From, foreligger der ikke
noget om.

From og baronesserne
Det er et utroligt faktum, at den 20-
årige From året efter – i efteråret
1848 – fik en om end minimal ind-
flydelse på formen af H.C. Ander-
sens forfatterskab. For det var From,
som havde en meget nydelig og ty-

delig håndskrift, som renskrev H.C.
Andersens fjerde og nok mest hel-
støbte roman De to Baronesser. Og
mon ikke afskriver From hist og her
har rettet et par stavefejl og måske
også selv har nedlagt et par af samme
i den store roman.

Den 28. august 1848 skrev H.C.
Andersen til Jonas Collin: ‘Saa snart
De faar første Del af min Roman fra
From...’, hvorefter han udstedte tre
ordrer om, hvad der så skal se. En
uge senere – den 5. september –
kunne Jonas Collin oplyse H.C.
Andersen, som befandt sig på herre-
gården Glorup på Fyn, at ‘From er
nu færdig med hele Manuskriptet.’

Først omkring tre, fire år senere –
formodentlig i begyndelsen af
1850’erne – lærte From at spille skak
for blot 10 år efter med sin gambit at
bryde et nyt, blivende stykke land
på skakbrættet. I øvrigt skabte From
sig en hæderværdig karriere inden
for fængselsvæsenet og blev – lige-
som H.C. Andersen – ridder af Dan-
nebrog.

(For en omfattende beskrivelse af
Severin From og hans forbindelse
til H.C. Andersen skal jeg henvise
til ‘Skakspilleren Severin From’ af
Claus Olsen, 1997. Bogen indehol-
der fire lange breve fra From, to til
H.C. Andersen og to til Jonas Collin.
Desværre er et brev fra H.C. Ander-
sen til From ikke bevaret).

Krigsfangeskak
I forsøget på fuldstændiggøre H.C.
Andersen og skak, skal det til sidst
lige nævnes, at da H.C. Andersen
under Treårskrigen (1848-50) skrev
til sin dansk-tyske forlægger Carl B.
Lorck i Leipzig, kunne han oplyse,
at ‘de tydske Fanger hos os, have det
godt, de faa Bøger og Schakspil etc.’

Hermed skulle emnet være ud-
tømt, indtil det modsatte måske vi-
ser sig at være tilfældet.

George Fogh har forsket i H.C. An-
dersen gennem 20 år og har publi-
ceret en række artikler om digteren.
Og i fritiden spiller han skak.
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Pforzheim, hvor 9. matchparti gik
over scenen den 25. april:
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Benoni / A44
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Kmoch kommenterer, at selv om
mestre som Spielmann og Tartako-
wer har kunnet tillade sig dette for-
svar, er det hidtil forblevet i teoriens
baggrund.
���	����������

Wiener Schachzeitung igen.
– Bogoljubov bliver undtagelsesvis
nervøs allerede i åbningen.
Hans Kmoch var en kultiveret mand,
men Bogol var en stærkere spiller.
�����	 ������� ������#!"
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Hvis nu Hvid vil være så rar at spille
4. c4, og hvis Sort så er dum nok til
at svare Sf6, så hedder det mange
steder Czekisk Benoni. Normalt er
1. d4 Sf6 2. c4 c5 3. d5 e5. Det er
muligvis heller ikke nogen god åb-
ning for sort, men den giver i hvert
fald lange partier med mange office-
rer på brættet, og så kan måske spil-
lestyrken blive udslaggivende.
Men netop feltet c4 skal Hvid selv-
følgelig ikke sætte en bonde på. Det
venter på en springer!
Sådan ser det ud for de fleste mo-
derne positionsspillere. De spiller
eksempelvis 4. Sc3, og efter 4... Le7
5. Sf3 Lg4 6. h3! Lxf3 7. Dxf3 Lg5
8. Lxg5 Dxg5 9. Sb5! Dd8 10. Dg4!
truer der både på g7 og på d6! vari-
anten dukker op i seriøse partier en
gang hvert femte år, og Hvid scorer
næsten 100 procent.
Men hvad med 4. f4 ? Er det ikke
kolossalt stærkt? Stærkere end Kon-
gegambit, og dertil ganske gratis.
Jeg ser 4. f4 som en positionel fejl
og Sorts ønskedrøm. Men der er selv-
følgelig nogle tekniske vanskelighe-
der, før vi kan sætte os til at vinde et
slutspil med en kæmpespringer på
e5.
I 1934 nåede det omrejsende skak-
cirkus Bogoljubov - Aljechin til
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Stillingen efter
1. d4 c5 2. d5 e5?! 3. e4 d6:
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Temmelig genialt. Andre mulighe-
der er De7, Df6 og Se7. I Informator
anfører Ciocoltea 5... Df6 6. Dc1 og
nu ikke 6... h6 men Dg6. Szabo hug-
gede den gordiske knude over med
5.... Df6 6. Lg3 Dxb2 7. Sd2, men
det koster altså en bonde.
�������	��������"

Der skal spilles Sf3, og det er for
farligt for Sort at slå bonden. Det
sagde Aljechin straks efter partiet.
Men hvad ville han så have gjort?
I München 1936 gik Eliskases -
Krogius videre med 7. Sf3 Lg4 8.
Sc3 e6 9. h3 Lxf3 10. Dxf3 Sd7 11.
h4 Se5 12. Lxe5 Dxe5 13. Lh3 Le7
14. 0-0 Lf6 15. Sd1 Sa7 16. c3 b5
17. Sf2 og Hvid kom i stor fordel.
Jeg har to redningsforsøg. For det
første 8... Sf6!? (a6 var et luksus-
træk), og for det andet det desperate
14... Sh6 15. Sd1 0-0 – men det duer
vist ikke...
Men jeg har en andet forslag: 7. (Sf3)
h6!? med ideen 8. Sc3 g5. Efter 8.
h4 er slag på e4 mindre håbløst pga.
kontrollen over g5 og svækkelsen af
den hvide kongefløj. Og et tredje
forslag: 7... Sf6!?
�������!�����	����������������������

Kmoch nævner bl.a. muligheden
Lh3.
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Noget bedre straks Tde1 fulgt af Sd1.
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Hvid Sc3 kommer til f5. Men én
svale gør ingen sommer (Kmoch, der
også har en bemærkning om, at Sorts
spil kører af sig selv).
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Betænkningstiden siger en hel del:

Sort brugte 56 minutter til hele par-
tiet. Hvid over to timer til de første
12 træk!
Men samme dag begyndte turnerin-
gen i Sitges. Syd for Barcelona. Der
brugte Tartakower den splinternye
idé mod den stærke Barcelonamester
Ribera. Han er mest kendt for det
parti, han tabte til Capablanca i
Barcelona 1979. Det var dér, hvor
cubaneren havde forudsagt, at han
ville vinde med et springeroffer på
g7 i 13. træk, men det kom et træk
tidligere.
Ribera - Tartakower: 1. d4 c5 2. d5
e5 3. e4 d6 4. f4 exf4 5. Lxf4 Dh4†
6. g3 De7 7. Lg2? g5 8. Ld2 Lg7
9. Lc3 Sf6 10. Sd2 b5.
Sort står bedst! Jeg har ligefrem set
Ribera, ved det spanske holdme-
sterskab i Barcelona 1957, han var
da omkring de 65.
Wintz så jeg ved en ursimultan i
Berlin 1959. Han var ifølge Jens
Enevoldsen en kultiveret herre, der
kunne citere brudstykker af J.P. Ja-
cobsens værker på dansk. Men i
skakolympiaden i Warszawa 1936,
i matchen Danmark - Palæstina, slog
han altså på e4.
– Han blev det ulykkelige offer for
en inspiration. Mit eneste bidrag til
den internationalt kendte åbnings-
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teori... (JE, i ‘Tredive år ved skak-
brættet’)
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I 1948 gik Alster - Louma videre med
8... Lg4 9. Lb5† Kd8 10. Te1 med
fordel for Hvid. Sf6 ser bedre ud, 9.
Lb5† Kd8 er ikke helt klart.
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Ikke helt håbløst er 9... Lxh3 10. Te1
Le7. Men det er vistnok ikke godt
nok.
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Gad vide, om Sort tænkte på 12...

Kd7. Sbd7 duer i hvert fald ikke pga.
13. Sh4! Dh5 14. Te8†. (Den mulig-
hed havde Hvid ikke haft, hvis 7...
h6! 8. h4 havde været indskudt)
����������������$��

Stadig ikke 13... Sbd7 14. Sh4
����� ������������� ���� ����������
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Selvfølgelig ikke 16... Dxc2†? 17.
Te2 Dg6 18. Tc1† Kd8 19. Dc4. Men
nu duer 17. De7 ikke pga. 17... Sb6.
���������������� ���� ��

Smag og behag. Dette er så uhjælpe-
ligt tabt, at jeg synes ‘bedre’ (men
langtfra ‘godt’) om 18... Sxf6 (19.
Sg5 Sg4† 20. Kf3 Sh6.
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Nu ser Sort 20... fxe5 29. Txf7 Ke8
20. Sf5!
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Alt taber, så spørgsmålstegnet kan
diskuteres.
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Bulletinen fra Palma de Mallorca
1968 har jeg et eller andet sted. Men
det er meget lettere at række ud efter
den schwiziske turneringsbog af
Bhend og Kräuchi, noterne er nem-
lig ca. de samme. Da Ciocoltea redi-
gerede dette afsnit i Informator satte
han ‘uklart’, hvor de andre havde
sagt gevinststilling for Hvid.
Fernando Visier var en sjov fætter.
En tid boede han i Las Palmas, men
senere påtog han sig administratio-
nen af en af konens families kød-
pålægsfabrikker, og den lå for langt
fra Madrid. Ellers ville han jo være
taget derind flere gange om ugen,
og så var det gået løs med skak og
sang. Men nu endte det med, at han
solgte sin guitar, og det store lys-
punkt midt i mørket blev de gamle
skakmestre! Morphy, Steinitz, La-
sker, Pillsbury...
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Benoni / A44
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Foruden Sf6, Le7, Se7 og Sd7 er der
også et par bondetræk. 4... f5 er dår-
ligt, navnlig pga. 5. Lb5†, og 4... a6
besvares oftest med a4. Derefter er
f5 stadig dårligt, men knap så for-
færdeligt, og gendrivelsen af 5... Le7
er heller ikke så drastisk. Men til
gengæld er a6 en alvorlig svækkelse
af den sorte dronningfløj, og jeg be-
gynder allerede at se en hvid sprin-
ger på c4.
Men jeg spillede altså uskyldigt g6,
og pludselig gik der ild i brættet.
�����!"�	 ������� ������

Det vidste jeg. Sf6-h5. Hvor jeg
kendte manøvren fra? Aner det ikke!
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Heller ikke, hvad jeg nu ville have
gjort mod 7. Le2.
�������������������	�

– En alvorlig fejl, løberen hører til
på g7, rigtigt var Db6.
Jeg er ikke enig. Jeg var bange for
8... Db6 9. Sd2.
����������������	���������	��� 	�
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– Igen det bedste.
Javel. Hvad havde man mod 10.
Dd5!?
En interessant mulighed er 10. Dd5
Db6 11. Sxe5 Sxe5 12. Lxg4 Sxg4?!
13. De6† Kd8 14. 0-0-0!? Ikke sær-
lig farligt for sort er 14. Dxg4 Dxb2
15. Kd2 Db4!
������� ��

– Alt for dristigt, godt eller skidt
måtte der spilles Tc8.
Jeg er selvfølgelig helt uenig, men
det er da meget sjovt, at ‘eksperterne’
ikke en gang har en klar gendrivelse
af Tc8.
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Her lå gevinsten ‘greifbar nahe’,
Hvid skulle nemlig bare have slået
på a8. 16. Sxa8 Dxa8 17. Sxg5† og
16. Sxa8 Lxf3 17. Lxf3 Dxa8 18.
Lxh5 går selvfølgelig ikke, men det
bedste træk 16. (Sxa8) Sf4 gendriver
man med 17. g3 Sxe2 18. Dxe2
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Analysediagram

18... Lxd6?? 19. 0-0-0 De7 20. Txd6
Dxd6 21. Sxg5†.
Ja, men et træk som Lxd6 er ikke
helt let at komme på. Hvad med at
trække kongen til g7, hvor den ikke
trues af springerskakker eller tårn-
skakker eller dronningskakker.
Stillingen er fuldstændig uklar! Jeg
har analyseret og analyseret, men
uden at komme til noget klart. Bl.a.
19. h3 Lxf3 20. Dxf3 Dxa8 21. 0-0
De8 22. Dxb7 De6 eller 22... Kh6
eller 22... a5. Hvid får en stærk a-
bonde, men Sort har chancer på

���� ?6?+0, ��
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kongefløjen og i centrum.
Det er netop meget uklart, hvad der
sker i en rodet stilling, når den ene
part pludselig bruger tid på at snuppe
et uudviklet tårn.
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22... Td1 Te8† er værre.
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Eller 33. Tg2 g4, med truslen h3.
�������������$����������$	����*"+

Det påstås, at 35... h3 vandt hurti-
gere. Jeg kan ikke rigtig se det efter
36. Td1. Jeg synes tvært imod, det er
fint, at den bageste g-bonde tager
feltet f4 og truer g3 (35... g3 vandt
også, men langsommere efter 36.
Kf3 g5 37. Kg2 a5 fulgt af Kg6-h5).
������������������#

Eller 37. Kf3 g4†.
Efter hævnskakken gav Fernando
op, uden at afvente mit svar.

Efter 5. f4 eller 4. f4 har jeg masser
af ideer, og midt i det hele ser jeg i
Informator, at Boleslavskij skal have
angivet, at i stedet for Aljechins fine
idé 5... Dh4† er direkte 5... De7 stær-
kere, f.eks. 6. Sc3 a6 7. a4 g5 8. Lg3
Sd7 9. Sf3 Lg7 – med initiativ for
Sort!
Men hvorfor spille et hurtigt f4?
I mit synderegister kan man finde et
par partier mod Ghitescu og Zsuzsa
Polgar, som jeg burde have tabt.
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Løsninger til
taktikøvelserne side 4.

Et udpluk af årets større og navnlig
mindre skakbegivenheder.

1. Ole Lindberg
Bjørn Gemzøe

Rødovremesterskabet 2005. 21.
Lxh6! gxh6?? Fører lige durk ned i
fortabelsen. Bondetabet 21... Lf6 22.
Le3 etc., som var det eneste anstæn-
dige, ville dog kun udsætte det uund-
gåelige. 22. Dxh6 Lf6 23. Sg5 Sxg5
24. Sxf6 mat. 1-0.

2. Steen Petersen
Claus Pedersen

Rødovremesterskabet 2005. Hvid-
spilleren havde her chancen for sit
livs dronningoffer: 33. Dxf5!! exf5
34. e6† Kg8 (34... Tg7 35. exd7) 35.
exd7† med gevinst. Desværre smut-
tede den med 33. Df3??, og det slut-
tede 33... Dxf3 34. gxf3 Sxd4. 0-1.

3. Dennis Lauge Rose, FS
Franz Henriksen, Rødovre

KSU holdturnering 0506, Rødovre
2005. 24... Txg3! 25. Sxg3. Hvid
går ind i matvarianterne. Ellers var
der afgørende materialetab efter 25.
d4 Txh3 eller 25. Lxe6 Sf3† 26. Txf3
Txf3.  25... Dg1† 26. Tf1. 26. Sf1
Lh4† 27. Ke2 Sd4 mat. 26... Dxg3†
27. Tf2 Dg1† 28. Ke2 Sd4†. 0-1.

4. Jesus Maria de la Villa Garcia
Rufino Camarena Gimenez

XXXXII Open, La Roda 2005. 26.
Sxe5!, og sort smed håndklædet.
Han kommer afgørende to bønder
bagud eller taber stort efter 26... fxe5
27. Dxe5 Sg7 28. Dd6† Le7 29.
Txe7 Dxe7 30. Lxg7† etc. 1-0.

5. Romans Safonovs, Litauen
T. Dubovikas, Letland

Bræt 88 i 100-mands-landskampen,
Liepaja 2005. Der kom en binding i
e-linjen: 20. Sxe7† Dxe7 21. exf5
gxf5. Det var ikke bedre at slå med
tårnet: 21... Txf5 22. Tfe1 (men ikke
22.Lh3 Te5! 23. fxe5 Lxh3) 22...

Kf7 23. Lh3 Tf6 24. Se4. 22. Tfe1
Tf6 23. Ld5 Kf7. På 23...Te8 kom-
mer 24. cxb5; og ellers er der 23...
bxc4 24. Dxe6†! Txe6 25.Txe6 med
merofficer. 24. Dh5† Kg8? Bedre,
men ikke nok, var 24... Kf8 25. Lxe6
Txe6 26. Dxf5† Tf6 27. Dh3 Dc7
28. Se4 Tf7 29. De6 bxc4 30. bxc4
Txb1 31. Txb1 Td7 32. Sf6 med
plyndring. 25. Txe6 Txe6 26. Te1.
1-0.

6. A. Alekberovas, Litauen
Juris Krastins, Letland

Bræt 91 i 100-mands-landskampen,
Liepaja 2005. 19. bxc6 Lxc6 20.
La3 Df6. Her viser det sig, at Se4
kommer i uføre. En tvingende træk-
serie efter 20... Dc7 er 21. Sxd5 Lxd5
22. Dxd5 Sdf6 (22... Sef6 23. Txc7)
23. Dxa8 Dxc1† 24. Txc1 Txa8 25.
f3 samt 26. Lxa6! med gevinst. 21.
f3 Sg5 22. h4 Sxf3† 23. gxf3 Kh8
24. Dc2 Txe3 25. Dxc6. 1-0.

7. Ilja Zaragatski
Franz Ebenschwanger

Bad Wörishofen Open 2005. 20.
Sxf6† Lxf6, og nu det nærliggende
løberoffer 21. Lxg6!, som sort valgte
at afslå med 21... De5. Modtages det,
21... fxg6, kommer nemlig ikke 22.
Dxe6† Kh7 23. Dxf6 Le4 24. Td2
Lf5 25. Dh4 Kg8 26. Lf4 med kun
lille hvid fordel. Derimod er 22.
Txg6†!  Kf7 23. Dh5 Ke7 24. Txf6
Kxf6 25. Dg5† Kf7 26. Dg7† helt
afgørende. 22. Lf5†! Kh8 23. Dh5
Dxf5 24. Lg7†. 1-0.

8. Magnus Carlsen
Geir Sune Tallaksen

Norgesmesterskabet, Sandnes 2005.
Et offer i vanlig Magnus-stil: 24.
Sxh6†!! gxh6 25. Txh6 Kg7. Mat-
truslen skulle jo pareres, og 25... Dg4
26. Lc1! hjælper ikke. 26. Tg5†!!
Endnu flottere! 26...  Kxh6 27. Lc1!
Det er altså denne diagonal, løberen
skal bruge. Sort har intet tilstrække-
ligt forsvar mod afdækkeren. 27...
cxd4 28. Tg4†. Endelig ikke 28.
Tg6†?? Kh7 29. Txf6† d3! 28... De3
29. Th4† Sh5 30. Txh5† Kxh5 31.

Dh7† Kg4 32. fxe3 Tac8. Kongens
udsatte stilling gør opgaven umulig
for sort, f.eks. 32... Lg5 33. h3†
Kxg3 34. Dh5 etc. 33. Kg2 Txc1.
33... Tg8 34. exd4. 34. h3† Kg5 35.
Dg7† Kf5 36. g4† Ke4 37. Dxd4
mat. 1-0.

9. Magnus Carlsen
Atle Grønn

Norgesmesterskabet, Sandnes 2005.
Magnus elsker nok at ofre officerer!
17. Sxf7!! Men også det lidt mere
stilfærdige 17. Lb5 havde været
godt. 17... Dxf7. Spillerne har nok
også begge set på 17... Kxf7 18. f5!
(men ikke 18. Df5† Kg8 19. Lxe6†
Lxe6 20. Dxe6† Kh7, hvor sort kla-
rer sig.) 18... Ke8 19. fxe6 Le7 20.
Dg6† Kd8 21. Tf7 Te8 22. Tbf1!
med overvældende angreb.

18. f5 Dh5. Lidt sejere var måske
18... Dg8!, selv om sort ikke kom-
mer ud af klemmen, f.eks. 19. Tbc1
g5 (19... La3 20. Ld5) 20. fxg6 h5
21. g7 Th6 (21... Dxg7 22. Lxe6)
22. Lb5 Ld7 23. Txc6 Sxc6 24. Dxc6
Lxh2† 25. Kxh2 Td8 26. Dc7 etc.
19. Lxe6 Sd7 20. f6! Nu er det da-
men, det gælder. 20... Sxf6 21. Txf6
Dxh4, og så lidt ekstra spil for galle-
riet! 22. Dxc6† Ke7 23. Tf7† Kxe6
24. Dc4 mat. Og han har sikkert
mange gode år forude! 1-0.

Korrektion
Desværre var der i TagStilling i
SB2005/7 en uheldig smutter (læs:
noget vrøvl). Det var i stillingen fra
partiet Erling Jørgensen - Preben
Høj, hvor den forklarende variant
skulle lyde: 28. De2 Lxh3 29. Sf3
(29. f3 Lxg2†) 29... Txg2 30. Ke1
Lg4 31. Sxh4 Lxe2 32. Kxe2 Lxh4
med vindende fordel for sort. Und-
skyld!
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Den danske stormester Lars Bo Han-
sen (LBH) debuterede sidste år med
bogen ‘Foundations of Chess Stra-
tegy’, som blev udgivet på det en-
gelske forlag Gambit. Nu er LBH
igen på banen, men denne gang er
bogen dels på dansk og dels udgivet
på eget forlag. Bøger på dansk er lidt
af et særsyn, og det er glædeligt, at
LBH også har planer om yderligere
bøger i serien, selv om han i forordet
ikke er sikker på længden. Bøger på
dansk kan vi ikke få nok af, og man
må håbe, at der er nok økonomi i
projektet til, at der kommer flere end
de to planlagte bøger om taktik og
positionsspillet.

Bogen er på i alt 88 sider og om-
slaget er kraftigt og farvestrålende,
mens papiret inde i bogen er af god
kvalitet. Alt i alt er layoutet i orden,
men der er dog plads til et par små-
forbedringer i den næste bog i se-
rien. I det eksemplar jeg har fået er

Lars Bo Hansen: Taktik i skak

der f.eks. skæremærker på nogle af
siderne og diagrammernes sorte fel-
ter er af og til næsten ikke til at se.
Det er rigtig irriterende på de sider,
hvor trykket ikke er helt i top, og her
er det næsten umuligt at se forskel
på de to felter. Når jeg nu er i gang
med petitesserne, undrer det mig, at
den nederste linje i diagrammerne
ikke altid er så lange som de burde
være – en petitesse, men når man nu
en gang har fået øje på det, ja så...
Endelig er det mærkeligt, at top-
teksten på hver side hænger og flag-
rer langt over den øvrige tekst!

Til sagen! Bogen er inddelt i to
dele, hvor den første del giver en
introduktion til de forskellige takti-
ske temaer:

1. Afledning og overbelastning
2. Magnetofferet
3. Dobbeltangreb
4. Binding
5. Spærring
6. Tempogevinst, desperado

og mellemtræk
7. Rydning, rømning og

linieåbning
8. Det stille træk

Introduktionen klares fint, og hvad
jeg specielt godt kan lide er de mange
anekdoter og interessante detaljer,
Lars Bo Hansen får flettet ind i gen-
nemgangen. Når alt kommer til alt,
så er det jo glæden ved at spille skak,
der tæller, og efter gennemgangen
har man bare lyst til at få mere at
vide om de store mestre, der omtales.
Jeg har set bøger, som tager mange
flere temaer op til diskussion, men
generelt er der tale om en god gen-
nemgang.

Når Lars Bo Hansen gennemgår
de forskellige temaer, må målgrup-

pen forventes at være ikke-mester-
spillere. Jeg er ikke helt klar over,
om Lars Bo Hansen er enig med mig
i det synspunkt, for i forordet skri-
ver han ‘... og at udlede tommel-
fingerregler, som skakspillere på
snart sagt alle niveauer kan anvende
i praktisk spil. Dermed er også sagt,
at seriens målgruppe er meget bred...’

Personligt synes jeg ikke, mål-
gruppen er så bred, men at bogen
henvender sig til spillere fra ca. 1.300
til 1.900 i rating. Dermed ikke være
sagt, at andre ikke også kan have
glæde af bogen, men den er for svær
for dem under og for let for dem
over! Svagere spillere kunne nok
have mere udbytte af nogle af de
mange engelske bøger, der er udgi-
vet om emnet de seneste par år.

36 siders introduktion bliver det
til i alt, efterfulgt af 100 opgaver af
skiftende sværhedsgrad på de næste
50 sider. Bogen minder lidt i stil om
Larsens serier, hvilket i sig selv bør
få en til at investere i bogen. Bogen
er spækket med taktiske perler og
generelt er den tilhørende forklaring
i orden.

Af og til kunne jeg dog godt øn-
ske mig, at Lars Bo Hansen forkla-
rede, hvorfor man ikke kunne spille
Sxb4. Af og til stopper LBH analy-
sen eller nævner slet ikke det træk/
kombination, der ligger lige for. Så
er det dejligt at have Fritz ved hån-
den!

Alt i alt en god debut på eget for-
lag, og vi kan forhåbentlig se frem
til en længere serie. Dansk skak og
skoleskak trænger til nyt undervis-
ningsmateriale i klubberne, og denne
bog bør absolut være med i overve-
jelserne, når der skal investeres.

Taktik i skak, Lars Bo Hansen, SME
Group, 88 sider, 119 kr.

Af Søren Søgaard

100 år
Skakbladet

Vi har det hele.
Køber/Sælger
Skakbogsamlinger

TÅRNURET
altid på lager.

33 – 14 62 91
Skakhuset

Box 38, 3500 Værløse
www.skakhuset.dk

chesshouse@skakhuset.dk
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I efteråret 2004 rundede Skakklub-
ben Sydøstfyn de 25 år, men vi skulle
et godt stykke hen i 2005, inden det
annoncerede jubilæumsskrift var
klar. Det var imidlertid værd at vente
på, thi sjældent har man set en så
sprudlende og samtidig seriøs beskri-
velse af en klubs barne- og ungdom-
sår. Det kvarte århundrede tages un-
der kærlig behandling over 100 tre-
spaltede sider på glittet papir, trykt i
samme format som Skakbladet.

Det indbundne skrift er rigt illu-
streret og fyldt med tabeller og stati-
stikker, der på bedste vis understøt-
ter teksten, som klubbens formand
gennem alle årene, Niels Højgaard,
har stået for. Redaktionen har und-
ladt at bringe partier, dét har givet
plads til en række andre indfalds-
vinkler, og for anmelderen opleve-
des læsningen som en kavalkade af
flashbacks med et hav af fynske spil-
lere på rollelisten, men især i omta-
len af de mange holdkampe i diverse
divisioner, kommer aktører fra an-
dre dele af landet naturligvis også
ind på scenen.

I skildringen af klubbens opstart
tegnes et fint billede af lokalsamfun-
det, som helt fra begyndelsen har
bidraget med langt flere organiserede
skakspillere, end man skulle tro, det
var muligt at støve op i det ikke spe-
cielt folkerige område.

����� ���	" �����
v/  Jacob Aagaard
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Jennifer Shahade:
Chess Bitch
Siles Press, 320 sider, hardback.

En kvindeskakkens verdenshistorie,
men også en debatbog skrevet af en
dobbelte USA-mester for kvinder.
Selv om feminismen nogle gange er
stærkere end fornuften, er dette en
forførende bog. Underholdning for
skakspillere uden fordomme!

�

Andrew Martin:
The Hippopotamus Rises
Bastsford, 140 sider.

En hel bog om Flodhesten, åbnin-
gen man bare ikke kan spille? Efter
at Tiger Hillarp-Persson brugte dette
system med løbere på b7 og g7 og
springerne på d7 og e7 imod Anand
(remis) skal man måske ændre op-
fattelse af. Først kom der et langt ka-
pitel i Tiger’s Modern og nu altså en
hel bog om denne off-beat åbning.

�

Andrew Martin:
Starting Out - Sicilian Dragon
Everyman, 208 sider.

Allestedsnærværende Andrew Mar-
tin (CD’er, DVD’er, radioshows,
flere bøger end Barbara Cartland)
kommer her med sine holdninger til
følgende variant: 1. e4 c5 2. Sf3 d6
3. d4 cxd4 4. Sxd4 Sf6 5. Sc3 g6.
Denne åbning er faldet lidt i unåde
på topplan, men nyder stadig stor
opbakning blandt menigmand, og
med god grund. Få åbninger er så
fyldt med vilde taktiske forviklinger
som dragen. Som altid har Martin
noget fornuftigt at sige.

�

Richard Palliser:
The Bb5 Sicilian
Everyman, 208 sider.

At spille 3. Lb5† i Siciliansk var at
‘spille på remis’ for snart 15 år si-
den, da Ivanchuk spillede det imod
Kasparov. Siden har det været i brug
som et aggressivt positionelt våben i

���	"H5&8

Når man går i lag med en sådan
periodeskildring, er man dybt afhæn-
gig af ordentlige kilder, og her har
redaktionen været godt hjulpet, idet
bestyrelsen fra første færd har været
bevidst om værdien af føring af pro-
tokoller.

Af Niels Erik Nielsen

Der gik heller ikke mange år, før
et klubblad så dagens lys, og
jubilæumsskriftet gør god brug af de
mange skribenter, der har bidraget
her, ligesom der fra scrapbøger er
hentet en håndfuld velvalgte citater
fra dagspresse og skakblade.

Sydøstfyns medlemmer har altid
gået forrest, såvel når der skulle fe-
stes, som når det gjaldt om at skaffe
penge til klubkassen, og i arrangør-
rollen har de heller aldrig været
bange for at gå nye veje, således har
mange udenøs spillere været en tur
omkring havnen på Lundeborg, hvor
hurtigturneringen i år blev afholdt
for 25. gang.

Klubben markerede 10-års jubi-
læet i 1989 med en GM-turnering
på Vejstruplund, hvor det store scoop
var Polgar-søstrenes deltagelse, hvil-
ket man alt sammen kan læse meget
mere om i værket, som på det var-
meste kan anbefales.

Skak er livet – 25 år med Sydøstfyn,
udgivet af Skakklubben Sydøstfyn,
redaktion: Niels Højgaard, 100 si-
der, 149 kr.
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Vi har netop afsluttet en landskamp
mod Estland, hvor vi fik klø med
12½-15½. Det skal vi naturligvis
have revanche for, så vi starter snart
en ny landskamp mod Estland.

Landskampen bliver på 16-18
brætter og skal spilles pr. email.
Esterne truer med at stille med den
dobbelte k-skak verdensmester
Tõnu Õim  på 1. brættet, så hvis
der er en stormester, som har lyst
til at prøve kræfter med en dobbelt
verdensmester, så er chancen her
nu!

Landskampen starter i februar
med tilmelding senest 15. januar.
For at tilmelde sig skal man indbe-
tale 25 kr. på girokonto (reg.nr.
6426) 495-0356 og sende en e-mail
(kfyhn@tiscali.dk) til mig. Lands-
kampen bliver ratet i ICCF.

Hver deltager spiller to partier
mod en modstander fra det andet
hold. Der er ingen krav til spille-
styrke, så spillere af alle styrke-
niveauer er velkomne! Yderligere
oplysninger kan findes på k-skak
hjemmesiden.

Karsten Fyhn
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På ICCF-kongressen i Argentina
blev Jens Hartung Nielsen udnævnt
til Danmarks 11. stormester i kor-
respondanceskak! Jens scorede den
2.norm i 14.OL-finale med 7/11 på
3.bræt. Stort tillykke herfra!

Til gengæld fik vi ikke godkendt
en SIM-titel til Martin Olesen. Det
var ellers meget tæt på. Men deci-
malerne var Martin imod, da der
blev kontrolregnet på hans 2 nor-
mer.

Efterfølgende har Michael Birch
Lynge scoret en IM-titel og sørme
om ikke undertegnede på miraku-
løs vis har scoret en SIM-titel. Der
bliver fest i klubben igen i år!

Søren Peschardt

hænderne på Shirov, Kramnik, Rub-
levsky og mange andre. I vore dage
har det totalt erstattet 2. c3 som den
populæreste måde at undvige den
åbne Sicilianer. Denne bog behand-
ler 3. Lb5 efter både 1. e4 c5 2. Sf3
Sc6 og 2... d6.

�

Christian Bauer:
Play 1...b6!
A dynamic and hypermodern
opening system for Black
Everyman, 224 sider.

Dette skulle ifølge reklameteksten
være en revolutionær bog. Selv om
jeg ikke tror, at den vil få lige så stor
indflydelse på verdenshistorien som
Maos lille røde eller Das Kapital, skal
den franske stormester nok få over-
talt en hel del til at prøve det frække
1... b6 som svar på mere eller min-
dre hvad som helst.

�

Angus Dunnington:
Starting Out: Defensive Play
Everyman, 160 sider

Hele verden er tilsyneladende begyn-
dere i et eller andet (det meste) og
Everyman er stort set stoppet med at
udgive andre bøger end Starting Out
bøger. Det betyder ikke, at deres for-
fattere er begyndt at skrive meget
anderledes, og Dunnington har altid
været en af de mere underholdende
og intelligente skakforfattere.

�

Anthology of Chess Combinations
(3rd edition)
Chess Informator, 576 sider (Hard-
back)

Tredje udgave af denne klassiske
kombinationsbog fra Informator. Og
lad mig sige det helt klart – dette er
den bedste kombinationsbog nogen
sinde trykt. En stor del af tidligere
eksempler er korrigeret efter com-
puteranalyser, men jeg fandt også et
fåtal af kombinationer, der er in-
korrekte. Måske 3%? Men i forhold
til, hvad der ellers findes på puzzle-
book markedet, er denne bog uden
seriøs konkurrence.

�

John Emms:
Starting Out: The Scotch Game
Everyman, 224 sider

1. e4 e5 2. Sf3 Sc6 3. d4!? Skotsk er
en af de mest populære åbninger
blandt klubspillere og også set rime-
ligt ofte på topplan. John Emms er
den nye redaktør på Everyman, men
vil forhåbentligt ikke holde op med
at skrive disse solide åbningsbøger.

�

John Emms:
Starting Out: the King’s Indian
Attack
Everyman, 160 sider

Kongeindisk angreb er ikke det
samme som kongeindisk åbning.
Først og fremmest er det med om-
vendte farver, og så kan sort stille
sig op mere eller mindre som han
vil. Hvid spiller med bønder på d3,
e4 og g3, springere på d2 og f3, lø-
beren på g2 og damen på e1 eller e2,
alt efter omstændighederne. Denne
åbning kan nås enten gennem Reti
(1. Sf3 og 2. g3) eller via Fransk (1.
e4 e6 2. d3 d5 3. Sd2 og siden hen
g3, Lg2 og Sf3) og et par andre åb-
ninger. For den, der ønsker uteo-
retiske halvlukkede stillinger, er
dette et fremragende system.

�

Alexander Khalifman:
Opening for White according to
Anand Vol 5.
Chess Stars 254 sider

Hvor stor del Khalifman har i disse
bøger, der er skrevet af et hold sam-
mensat af IM Soloviov, er ikke klart.
Han undgår i hvert fald at spille sine
‘egne’ nyheder fra tid til anden.  Men
det betyder ikke. at disse bøger ikke
er gode. Tværtimod! De er på et ni-
veau, der kun er vedkommende for
titelholdere, men mængden af nye
ideer i kritiske stillinger er meget høj.
F.eks. spillede min gode ven John
Shaw en nyhed fra en af bøgerne
mod GM Johannessen, som Kha-
lifman selv havde undladt at spille
mod selv samme modstander to uger
før. Tre træk senere gav den norske
stormester op...

�
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I Skakbladet, 2005, nr. 3 bragte jeg
en annonce om foredrag om pro-
blemskak. På initiativ af formanden
i Skakklubben Evans, Preben Søren-
sen, der selv med stor interesse har
løst Skakbladets skakproblemer i en
årrække, gennemførte Vejle-klub-
ben et arrangement torsdag aften den
27. oktober i sine lokaler på Hæld-
agerskolen.

Hovedemnet for mit to timer lange
foredrag var diverse temaer i skak-
opgaver med særlig vægt på direkte
totrækkere af danske problemkom-
ponister. Set fra mit synspunkt var
det en særlig fornøjelse, når en skak-
opgave aftvang en vis beundrende
gysen fra det 30 mand store publi-
kum.

Der blev også tid til at fortælle om
problemskakkens historie, lidt om
denne på verdensplan og meget om
den på nationalt plan.

Hvad der tillige var mig magtpå-
liggende at missionere var, at pro-
blemskakken bør være en væsentlig
del af den praktiske spillers kunnen.
Dette var i øvrigt af naturlige årsa-
ger langt oftere tilfældet for hun-
drede år siden, end det er i dag. For-
klaringen er, at skakopgaverne den-
gang stort set alle var direkte (dvs.
med fordringen ‘mat i n træk’ og
derfor lagde sig mere eller mindre
tæt op ad praktisk skak, mens de i
dag ikke alene har fordringer som
hjælpemat, selvmat, circe og maksi-
mum m.v., men dertil ofte indehol-
der fantasibrikker.

Sådanne nyskabelser kan af-
skrække praktiske spillere, men de
er indført for at kunne skabe nyt, idet
temaerne inden for de klassiske skak-
opgaver kan være fortærskede.

Omvendt var det også vigtigt for
mig at slå den nære forbindelse fast
mellem problemskak og praktisk

skak. Hvad dette angår, var Poul
Hage (1906-1984), der var Dan-
marksmester i praktisk skak fire
gange, den store pioner i Danmark.
Selv om han tilhørte Den bøhmiske
Skole, der dyrkede matbilledets ren-
hed og økonomi, hvad der kan være
ligegyldigt for den praktiske spiller,
så knyttede han i en lang række ar-
tikler de to grene af spillet sammen
(Jævnfør eksempelvis hans artikel
‘Problemkunsten og det praktiske
Spil’ i Alfred Kristensen og Bjørn
Nielsen: Alt om Skak, 1943).

Nogle af de temaer, der vakte
størst beundring var ‘romer’ og ‘det
indiske problem’, mens min dessert
med en ‘circe’ vakte en vis mistro til
moderne problemskak – sådan som
det i brede kredse også gælder mo-
derne kunst og moderne klassisk
musik. Lad mig her bringe tre skak-
opgaver fra foredraget, en med hver
af de just nævnte temaer/fordringer.

13302.
Jørgen Møller.
Skakbladet, januar 1911.
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Mat i 3 træk! C+ 7+7

Løsning: Denne opgave beskriver et
af de smukkeste temaer inden for
hensigtsrenhed. Temaet kaldes ‘ro-
mer’, og det går ud på, at en sort brik
kan parere en trussel uden i øvrigt at
skade sorts stilling (prøvespil). Der-
for tvinger hvid den nævnte brik til
et andet felt (forplan), hvorfra den
også kan hindre truslen, men denne
gang med skadelig virkning for sort.
Prøvespillet (forførelsen): 1. Dd5?
Truer 2. Dd8‡. Men hvid svarer 1...

Lxg5!, der dækker d8). Løsningen
indledes derfor med forplanen: 1.
Dh1! Truer 2. Dh8‡. Sort må svare
1... Lb2. Men nu er sorts løber ‘hen-
ledet’ til et uheldigt felt, der tillader
hvid at genoptage sin oprindelige
plan: 2. Dd5. Sort må nu svare 2...
Lf6 for at gardere d8. Men denne
gang har paraden den uheldige kon-
sekvens, at hvids Se6 er frigjort fra
Tc6’s binding, hvilket tillader 3.
Sexc7‡. Den figur, som den temati-
ske brik, sorts løber, beskriver, c1-
g5-f6-b2, kaldes ‘det romerske
parallelogram’.

13303.
Kaare Vissing.
Thema Danicum, juli 1991.
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Mat i 4 træk. C+ 6+5

Løsning: I 1845 gjorde den engel-
ske præst H. A. Loveday, der da
boede i Indien, en epokegørende op-
dagelse, der skulle bringe problem-
skakken et mægtigt skridt videre og
inspirere adskillige komponister.
Opdagelsen var ‘det kritiske træk’,
hvor en brik passerer ‘et kritisk felt’,
hvorefter en brik af en anden gang-
art anbringer sig på dette for at undgå
pat, og endelig går fra feltet igen med
mat til følge. I den her bragte op-
gave øger jeg samspillet mellem de
to brikker ved først at lade den ene
åbne vejen for den anden for siden
at lade den anden åbne for den før-
ste. 1. Lh8! Løberen åbner for tårnet
og passerer det kritiske felt g7. 1...
Kg6 2. Tb7 (Ikke 2. Tg1†? Kh7!)
2... Kf5 3. Tg7! Tårnet besætter det
kritiske felt. 3... Kf6/Ke5 4. Tg5‡.
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13304.
Kaare Vissing.
The Macedonian Problemist, nr. 3,
 september - december 2000.
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Hjælpemat i 2 træk. C+ 4+3
Circe.  –  b) Lg1-g2.

Forklaring af fordring: I circe gen-
opstår en slået brik på sit oprinde-
lige felt i begyndelsesstillingen efter
en række særlige regler. Slås f.eks.
et hvidt tårn på et hvidt felt, gen-
opstår det på det hvide felt h1. Står
der på det pågældende felt i forvejen
en brik, må den brik, der er slået dog
forlade brættet. Et genopstået tårn
siges ikke været flyttet og kan der-
for indgå i rokade.

Løsning: a) 1. cxd3 (det hvide tårn
genopstår på h1) 1... Lxd4 (det sorte
tårn genopstår på h8) 2. dxc2 (den
hvide springer genopstår på b1) 2...
0-0‡. Modelmat. b) 1. Kxc2 (den
hvide springer genopstår på b1) 1...
Sa3† 2. Kxd3 (det hvide tårn gen-
opstår på h1) 2... Th3‡. Analogien
mellem tvillingerne består i, at hvids
springer og tårn slås i omvendt ræk-
kefølge.

Aftenen sluttede med en løsertur-
nering bestående af seks opgaver, der
skulle løses inden for 40 minutter. I
gruppe A opnåede Per Skjoldager
(19 min.), Peder Madsen (24 min.)
og Jørgen Aaskov (39 min.) alle 5
point af 6 mulige. Gruppe B vandtes
af Arne Dahl, 4 point, gruppe C af
Villy Christiansen, 4 point og gruppe
D (juniorer) af Johan L. Jensen, 3
point.

Løsninger til nr. 8
13298. (Makaronez) 1. Sec5 Kc4
(1... Kc6 2. Dd7† Kb6 3. Db7‡, 1...
Kd6 2. Dd7† Ke5 3. De6‡, eller 1...
Ke5 2. De6‡) 2. Dc8! Træktvang!
2... Kb5/Kd5/Kxc3 3. Da6‡/De6‡/
Sd3‡. Matbilledet efter 3. Sd3‡ er
helt oplagt opgavens clou.
13299. (Makaronez) Skinspil: 1...
Sc5† 2. dxc5† (krydsskak) 2... Kxc5/
Kxe5 3. b4‡/Dd4‡. Og 1... b5 (fjern-
blokade) 2. Df3† Kc4 3. Le6‡. For-
førelse: 1. Ld7? Truer 2. Lc6† Ke6
3. Dxg6‡. Men 1... g4! Løsning: 1.
Kc7! Truer 2. Lf3† Ke6 3. Dxg6‡.
1... Tc5† 2. dxc5† (krydsskak) Kxc5/
Kxe5 3. b4‡/Dd4‡. Og 1... Sxc3 2.
Kd7! og 3. Le6‡. Fornemt veksel-
spil med krydsskak mellem de først-
nævnte varianter i skinspil hhv. løs-
ning.
13300. (Makaronez) Skinspil: 1...
Txe4† 2. Dxe4‡ (krydsskak). Løs-
ning: 1. Ke5! Truer 2. Sf4† Ke3 3.
Sf1† Kxf3 4. Dh3‡. 1... Txe4† 2.
fxe4 c4† 3. Kd4†! (krydsskak) Te5
4. Dxe5‡. Og 1... c4† 2. Kd4 cxb3†
3. c4! Truer 4. Sf4‡. 3... Txc4†/Td5†
4. Dxc4‡/exd5‡ (krydsskakker).

Herlig paradoksal nøgle, hvormed
hvids konge går modigt ind i en byge
af skakker for at bane vejen for Sf4†.
Følgen er et festfyrværkeri af kryds-
skakker!
13301. (Makaronez) 1. f4 Truer 2.
Se3† Txe3 3. c4‡. 1... e3 2. Dg2†
Te4 3. Se5 Ke6 4. Dg8‡. Og 1... c5
2. Dxa8† Tc6 3. Sd6 Ke6 4. Dg8‡.
Smuk analogi de to varianter imel-
lem. Sorts tårn (e6) hindres efter at
have værget en skak af hvids sprin-
ger (c4) i at gå tilbage, hvormed den
hvide dronning kan vende tilbage til
g8 med mat.

Ni år
Så lang tid blev det til som redaktør
af problemskakken i Skakbladet.
Lad mig slutte af med at bringe føl-
gende:

13305.
Christopher J.A. Jones,
Storbritannien.
Originalopgave.
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Hjælpemat i 3 træk. C+ 3+8
2 løsninger.

Løsning: 1. Kb4 Lxd5 2. Da5 La2 3.
Tb5 Tc4‡ og 1. Kd3 Txc5 2. Le4
Tc1 3. Ld4 Lc4‡. Hvids løber og tårn
skiftes til at sætte mat på samme felt.
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Som problemkomponist og
formand for Dansk Skakproblem
Klub har Kaare Vissing Andersen
altid sikret Skakbladets læsere et
meget højt fagligt niveau i bladets
problemskak. Fra og med nr. 1,
2006 redigeres Skakbladets
problemskak af Hans Larsen.
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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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6/1 - 8/1. – Nordsjællands Skak Union
og Allerød Skakklub indbyder til 5
runders koordineret EMT om Amts-
mesterskabet for Frederiksborg Amt
i weekenden 6.- 8. januar 2006. Tur-
neringen er samtidig afsluttende run-
de i NSU’s Grand Prix. – Spillested:
Engholm Skole, Rådhusvej 5, 3450
Allerød. – Spilledag og tid: Fredag
19-24, lørdag og søndag 10-15 og
15.30-20.30. – Betænkningstid: 2 ti-
mer til 40 træk, derefter en halv time
+ opsparet tid til resten. – Turnerings-
form: Der inddeles i grupper efter
rating. Øverste gruppe spilles som
Monrad-gruppe med højst 16 delta-
gere. Bedst placerede spiller i denne
gruppe bliver Amtsmester. De øvrige
spillere inddeles i 6-mands grupper,
dog evt. med en Monrad-gruppe som
sidste gruppe. – Indskud: Mester: 150
kr. Basis: 125 kr. Betales umiddel-
bart før 1. rundes start. – Rygning:
Der må ikke ryges i selve spille-
lokalet. – Kantine: Billig, velassorte-
ret kantine forefindes på spillestedet.
– Tilmelding: Senest den 30. decem-
ber 2005 til David Christophersen,

Vinkelvej 4, 3540 Lynge, tlf. 48 16
03 69, email: David@Ask-skak.dk. –
Præmier: Mester (Monrad): 1. pr.
1200 kr., 2. pr. 600 kr. 3 pr. 400 kr. 4
pr. 200 kr. Der udleveres en vandre-
pokal til vinderen af mestergruppen.
– Præmier: Basis 1-?: 1. pr. 450 kr., 2
pr. 200 kr. Basis ? (Monrad): 1. pr.
450 kr., 2. pr. 200 kr., 3. pr. 150 kr. –
NSU Grand Prix Præmier: 1. pr. 1000
kr., 2. pr. 800 kr., 3. pr. 600 kr.. 4 pr.
400 kr. 5. pr. 200 kr.
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7/1. – Herning Skakklub indbyder
igen til hurtigskak-turnering med 30
minutter pr. spiller pr. parti. – Der vil
blive lavet en skoleskakturnering kun
for spillere under 1100 i rating, hvis
der er tilslutning nok. – Tidspunkt:
lørdag, den 7. januar 2006 kl. 9.00 -
ca. kl. 18.00. – Turneringsform: 7
runder Monrad. – Indskud: Mester-
klassen og basisklasserne: kr. 100.
Skoleskakklassen: kr. 50. – Præmier:
100 % af indskuddet går til præmier.
– Sted: Vestervangskolen, Vestergade
82, 7400 Herning. – Forplejning: Fro-
kost og drikkevarer kan købes. – Til-
melding: Senest onsdag, den 4. januar
2006 til Jens Lund Jensen, Kaj Munks
Vænget 21, 7400 Herning tlf. 97 21
68 48 eller pr. email på følgende
adresse: hamborg@post10.tele.dk. –
Der er rygeforbud. – Vel mødt i Her-
ning.

9���7�8� ���7&��� ���#� ��

8/1. – Et af årets første træk tages
igen i Skanderborg Skakklub som
hermed indbyder til hurtigskaktur-
nering søndag d. 8. januar 2006 kl.
9.45 på Niels Ebbesen Skolen, Høj-
vangens Torv 4 i Skanderborg. Bus
107 næsten til døren; kl. 9.00 fra År-
hus. OBS: Nyt spillested! – Turne-
ringsform: 7 runder Monrad. – Be-
tænkningstid: 30 min. pr. spiller pr.
parti. – Indskud: 125 kr. – Præmier:
Minimum 100% af indskuddet. –
Fortæring: Kan købes på spillestedet.
– Tilmelding: Senest d. 5/1 til: Hans
Buttenschøn, tlf. 86 52 23 35, email:
tilmelding@skanderborgskakklub.dk.
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9/1 - 6/2. – KSU arrangerer sin første
seniorskak EMT i K41’s lokaler på
Mellemtoftevej 11, 2500 Valby, på
følgende 5 mandage i tidsrummet kl.

12-17, den 9., 16., 23., 30. januar
2006, samt 6. februar 2006. – Delta-
gerne skal være fyldt 60 år inden 1.
januar 2006. – Indskud: 100 kr. Ind-
skuddet går til dækning af EMT-af-
gift, lokaler samt til fri kaffe og te
under runderne. – Betænkningstid: 2
timer til 40 træk samt 30 minutter til
resten. – Tilmelding på KSU’s hjem-
meside www.ksu.dk eller direkte til
KSU’s formand på tlf. 26 32 63 58
senest den 5. januar.
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9/1- 20/3. – AS04 indbyder hermed
til 7 runders koordineret EMT på
Nørrebro. Alle-mod-alle i 8-mands
grupper, dog evt. Monrad i nederste
gruppe. – Betænkningstid: 1 time 45
min. til 40 træk, 30 min. + opsparet
tid til resten. – Spilletidspunkter: 9/1,
23/1, 30/1, 20/2, 27/2, 13/3, 20/3, kl.
18.15 - 22.45. Elo-rates hvis muligt.
– Rygning kun på gang/i velassorteret
bar. – Spillested: Medborgerhuset,
Blågårds Plads 3, 2100 Kbh N. (tæt
på tog, bus, metro og S-tog). – Ind-
skud: 120 kr som på nær EMT-afgift
går ubeskåret til præmier: 500, 200,
100 kr til hhv. nr. 1, 2, 3 i hver gruppe.
– Bedste AS04-spiller er klubmester.
Tilmelding til Erik Hedegaard:
sekretaer@as04.dk, tlf. 35 39 18 58
eller online på www.AS04.dk senest.
2. januar 2006.
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9/1 - 27/3. – Herning Skakklub ind-
byder hermed til 7-runders koordine-
ret EMT følgende 7 mandage: – 9/1,
23/1, 30/1, 20/2, 27/2, 13/3, 27/3. –
Turneringen spilles i røgfri lokaler og
Elo-rates. – Spilletid: kl. 19.00 -
24.00. (Ingen hængepartier). – Spil-
lested: Vestervangskolen, Kantinen,
Vestergade 82, 7400 Herning. –
Turneringsform: Der spilles i 8-
mands grupper – evt. nederste gruppe
i Monrad. – Betænkningstid: 40 træk
i 2 timer + ½ time + opsparet tid til
resten af partiet. – Indskud: kr. 50 pr.
person. – Præmier: Hele indskuddet
går til præmier. – Kantine: Der kan
købes kaffe/te, øl/vand, brød og slik.
– Tilmelding senest mandag, den 2/1
2006 til Steen Juul Mortensen, Marie-
vej 7, Snejbjerg, 7400 Herning. – Tlf.
97 16 21 67 eller email: steenjuul
@post.tele.dk. – Vel mødt i Herning.
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13/1 - 25/2. – Haslev Skakklub og
Brenntag Nordic indbyder til 7 run-
des koor. EMT med gode præmier på
Grøndalsskolen Bregentvedvej 30,
4690 Haslev. – Spilledatoer: 13/1,
20/1, 27/1, 3/2,10/2, 24/2, 25/2 2006.
– T ider: Fredage kl. 19.00, lørdag kl.
13.30. – Betænkningstid: 2 timer og
15 min. til hele partiet. – Der spilles
så vidt muligt i 8-mands grupper. –
Udsatte partier spilles mandage kl.
19.00, den 23/1 og 20/2 2006 eller
efter fælles aftale, samt for 6. runde
den 25/2 2006 kl. 08.00. – Indskud:
kr. 125,00. – Præmier: Mindst 80 %,
minus afgift + 3000 kr. til deling mel-
lem præmietagere i alle grupper. –
Tilmelding til Henrik Nielsen, Bro-
gade 5, 4690 Haslev, tlf. 56 38 17 99,
email: formand@haslevskakklub.dk.
Senest den 8/1 2006 med navn, fød-
selsdag, tlf. og ratingtal. – Betaling:
½ time før 1. runde. – Der må ikke ry-
ges i spillelokalerne. Kun på gangen
og i skolegården. – Vi ses i Haslev.

9"�����((� ��

21/1. – Skakklubben Evans, Vejle,
inviterer til hurtigturnering lørdag den
21. januar 10.00-19.00. – Stævnet
åbner kl. 9.45 og afvikles over 7 run-
der med ½ times betænkningstid pr.
spiller pr. parti. – Spillerne vil blive
inddelt i klasser efter rating. – Turne-
ringen spilles efter schweizersyste-
met. – Indskud: 130 kr. Juniorer dog
80 kr. – Præmier: Hele indskuddet
går til præmier. – Spillested: Hæld-
agerskolen, blok 8, Nørremarksvej
157, 7120 Vejle Ø. – NB: Der er
rygeforbud i spillelokalerne! – Til-
melding: Senest 18. januar med navn
og rating til Preben Sørensen, Skov-
parken 49, 8722 Hedensted, tlf. 75 89
06 09 eller Erik Pontoppidan, Under-
ager 14, 7120 Vejle Ø, tlf. 75 81 55
54. – Vel mødt i Vejle!
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24/1 - 4/4. – Nordfalster Skakklub
indbyder til en 7-runders røgfri EMT
i 8-mands- eller Monrad-grupper af-
hængigt af tilmeldinger. – Spillested:
Nørre Alslev bibliotek, 1. sal, Helene
Strangesvej 1, Nørre Alslev. – Spille-
dage: Tirsdagene 24/1, 31/1, 21/2,
28/2, 14/3, 28/3 og 4/4 kl. 19.00. –
Betænkningstid: 2 timer til 40 træk +
½ time til resten. – Pris 100 kr. Ind-

O	�
	
���������	;>��;��
Opgaverne er udvalgt af H. Larsen, Hillerød, og én – eller flere – er
med vilje ‘computeruegnede’!

Så knæk nødderne med hjernekraft – og de smager bedst!

Julekonkurrencens seks diagramstillinger skal hver for sig analyseres
og vurderes, og for hver enkelt skal anføres, om resultatet ved bedste
spil bliver gevinst for hvid, remis, eller gevinst for sort. Løsningerne
skal være begrundet med de vigtigste varianter.

Til den bedste løser er der et gavekort på 500 kr. til Dansk Skaksalg
ApS i førstepræmie, og til næstbedste løser et gavekort på 250 kr.
Blandt alle deltagere, der har knækket mindst tre af nødderne korrekt,
trækkes lod om 10 gavekort à 100 kr. til Dansk Skaksalg.

Løsninger skal være Skakbladets redaktion, Kongestien 16,
2830 Virum, i hænde senest mandag den 16. januar 2006.
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dage. – Der spilles på Tjele Efter-
skole, Skolevej 2 i Hammershøj med
betænkningstiden 2 timer til 40 træk
+ ½ time + opsparet tid til resten. –
Fortrinsvis 6-mands grupper. – Ind-
skud for alle: 120 kr., som ubeskåret
går til præmier. – Tilmelding senest
mandag den 16/1 til Esmat Guindy,
email: eguindy@gmail.com.

� �������
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12/2 - 18/2. – I skolernes vinterferie
12/2 - 18/2, 2006 indbyder Dianalund
Skakklub til vores traditionsrige ko-
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skuddet minus EMT-afgift går til præ-
mier. – Tilmelding senest 17/1 til
Henning Jakobsen, tlf. 54 85 09 70,
email: h.k.jakobsen@mail.tele.dk.
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27/1 - 3/3. – Kjellerup Skakklub ind-
byder til en koordineret turnering over
5 runder følgende fredage: 27/1- 3/2-
10/2- 24/2 og 3/3. – Turneringen fore-
går i Alhuset Skolegade 5 i Kjellerup.
Indskud: Seniorer 120 kr. og juniorer
80 kr. – Hele indskuddet går til præ-
mier. – Røgfrit i spillelokalet. Kan-
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tine med rimelige priser. – Tilmel-
ding senest d. 24. januar til: Erik Rus-
kjær, tlf. 86 66 74 09, eller Kim Lund,
tlf. 86 66 15 75, email: Mackjensen
@mail.tele,dk, eller Bent Thorgaard,
tlf. 86 66 84 38, email: Bent.thorgaard
@skolekom.dk.
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30/1 - 13/3. – Der inviteres til koordi-
neret EMT på Tjele Efterskole på
5 mandage: 23/1, 30/1, 20/2, 6/3 og
13/3 med start kl. 19. Evt. udsatte par-
tier afvikles mellemliggende man-
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ordinerede turnering over 7 runder. –
Elo-rates hvis muligt. – Turneringen
afvikles i klubbens lokaler på Diana-
lund Bibliotek. – Spilletidspunkter:
kl. 18.00 - 24.00, dog lørdag den 18/
2 kl. 13.00 - 19.00. – Betænknings-
tid: 2 timer til 40 træk, derefter 1 time
plus opsparet tid til resten af partiet.
– Indskud i alle klasser: kr. 150. –
Præmier: Garanteret 1. pr. i alle klas-
ser kr. 1000. – Tilmelding: Senest
4/2 2006 til Carl-Otto Nielsen, Skue-
rupvej 4, 4295 Stenlille,   tlf. 57 80 52
79, email: Canie1@uvm.dk.
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20/2 - 20/3. – KSU arrangerer sin
første EMT åben for alle i K41‘s lo-
kaler på Mellemtoftevej 11, 2500 Val-
by på følgende 5 mandage i tidsrum-
met kl. 12-17 den 20. og 27. februar
samt 6., 13. og 20. marts 2006. – Ind-
skud: 100 kr. Indskuddet går til dæk-
ning af EMT-afgift, lokaler samt til
fri kaffe og te under runderne. – Be-
tænkningstid: 2 timer til 40 træk + 30
min. til resten. – Tilmelding på KSU’s
hjemmeside www.ksu.dk eller direkte

til KSU’s formand på tlf. 26 32 63 58
senest den 15. februar 2006.
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Følgende turneringer blev annonce-
ret i tidligere numre af Skakbladet:

Øbro Nytår 2005
27/12 - 30/12

LVS Nytår 2006
6/1 - 8/1

Nytårshurtigskak
4/1 - 11/1
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Nye skakbøger

Chess for Zebras
Thinking Differently about Black and White

Af Jonathan Rowson, Gambit Publications 2005,
255 sider. Pris 239,-

Rowson er jo manden bag solide succeser som
‘The Seven Deadly Chess Sinns’ og ‘Understan-
ding the Grünfeld’, bedre introduktion kan
næsten ikke gives.
I denne bog beskæftiger han sig med tre temaer:
1) Hvorfor er det så svært for voksne at blive bedre?
2) Hvilke mentale færdigheder er nødvendige for at finde gode

træk i partiets forskellige faser?
3) Er hvids fordel af første træk en myte og gør det nogen forskel,

om du spiller hvid eller sort?

Rowson serverer mange nye ideer til, hvorledes sort kan håndtere
hvids tidlige initiativ – bl.a. gennem et nærmere kig på tp spillere
som med forskellig stil har haft rigtig gode resultater med sort, Mihai
Suba og Andras Adorjan.

Play 1... b6
A dynamic and hypermodern
opening system for Black

Af Christian Bauer, Everyman Chess 2005,
224 sider. Pris 199,-

Er du træt af at havne i vanskelige stillinger med
Sort? Er du træt af besværet med at holde dig
orienteret om alle de seneste åbningsteoretiske
nyheder?
Så spil 1... b6 og styr spillet ind på noget, som de færreste hvid-
spillere kender særlig godt. Fordelen ved dette system er, at det
kan spilles mod stort set alle hvide førstetræk. Stormester Christian
Bauer afslører i bogen, hvordan han og andre håndterer åbningen –
med succes!

Vore åbningstider omkring Jul og Nytår
24. - 26. december samt 30. december - 8 januar lukket.

Kæmpe januar-bogudsalg
Når vi åbner igen 9. januar, efter statusopgørelsen,
skal der skaffes plads på reolerne til den kommende
sæsons mange nyheder. ALLE titler (også bøger på
CD-ROM/DVD), som er på lager 31/12-05 vil derfor
blive nedsat med mellem 10 og 50% – så her er virkelig
noget at glæde sig til for den, som skal have fyldt lidt
op på boghylderne!! (Tilbuddene gælder i januar eller
så længe lager haves).

Vi ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår!


